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نعى الرفيق القائد عزة إبراهيم األمين  النعناح لن نز  
البعث العربي االشتراكي، قائد جبهة الجهاد والت رير الفقيد 
الكبير الدكتور عبد المجيد الطيب الرافعي وفيما يلي نن  

 النعي:
 بسنم اهلل الرحم  الرحيم

)م  المؤمني  رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم 
 م  قضى ن به ومنهم م  ينتظر وما بدلوا تبديال(

 
 أيها األخوة والرفاق واألحبة

 السالح عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بقلو  عامرة باإليمان بقندر اهلل وقضنائنه، أننعني إلنى 
مناضلي البعث وإلى أحرار العروبة وجماهير أمتننا النعنربنينة 
رمزًا عزيزًا م  رموز البعث ومناضلينه النرفنينق النمننناضن  
الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب األمي  العاح لن نز  
 البعث العربي االشتراكي ورئيس حز  طليعة لبنان العربي.  
وليس سهاًل على م  يريد أن ينننعني عنزينزًا بن ن نال 
فقيدنا الغالي أن ي تار الزاوية األنسب لنلنولنون منننهنا فني 
ال ديث ع  راح  ال ي تلف اثنان في وصفنه بنهننه اإلنسنان 
الراقي، المجاهد، ال كيم، المفكر، القائد المتواضع، البنعن ني 
القائد، حكيم الفقراء، م بو  أه  طرابلس، طبيب النننا ، 
المناض  الوطني اللبناني، المناضن  النعنروبني النوحندو ، 
ن ير العراق، حبيب فلسطي  وغيرها الك ير. فلكٍ  م  هذه 
األوصاف في حياة رفيقنا المرحوح بإذن اهلل الن نكنينم عنبند 
المجيد الطيب الرافعي الك ير والك ير مما يتفرد به ويجنعنلنه 
في م اف الن بة األبرز م  الرجال القادة في حياة أمتنا مننذ 

 أواسط القرن الماضي.
فقد كان ال كيم عبد المنجنيند النرافنعني فني طنلنينعنة 
المناضلي  الوطنيي  اللبنانيي  الذي  ت دوا لنالنسنتنعنمنار 
الفرنسي ودباباته، وأول م  تطوعوا في المقاومة الشعنبنينة 

 .8591بعد أحداث عاح 
وليس غريبًا أن تودع طرابلس ابنها البار بهذه المسنينرة 
الشعبية الكبيرة وبهذه المشاعر ال ادقنة النجنيناشنة. فنهنو 
بالنسبة لهم ال كيم ال نادق النننظنينف والنمن نال األعنلنى 
للمواط  الم لن  الشنرينف النذ  تنرك فني كن  منننزل 
طرابلسي ذكرى عطرة. وكان لعدة عقود الش  ينة األقنر  
إلى حياة أبناء طرابلس وإلى قلوبهم على اختالف مشاربنهنم 
وتوجهاتهم وظروفهم االجتماعية والمعيشية. فنقند تنطنوع 
الطبيب خريج إحدى جامعات سويسرا مع عمال اإلنقناذ لندرء 

. وأسنس أول 8599م اطر طوفان ننهنر أبنو عنلني عناح 
. ومن  ال 8595مستوصف شعبي مجاني في طرابلس عاح 

يتذكره م  فقراء طرابلس الفي اء وعموح سكانها منتنهبنطنًا 
حقيبته وزائرًا دور ال فيح والطي  ملبيًا استغاثة مريض في 

 اللي  أو ساعات الفجر األولى مطببًا ومداويًا ومبلسمًا.
فهو الطبيب الشعبي الذ  زرع البسمة على وجنوه ههن  
طرابلس، ومّ لهم أحس  تنمن نين  ودافنع عن  حنقنوقنهنم 
وخ وصًا الفئات الشعبية، فهحبه أهلها ومن وه أعلى نسنبنة 

ليم لهم عنقندًا من  النزمنان فني  8571م  أصواتهم عاح 
مجلس النوا . وما تزال سجالت مرافعات حكينم طنرابنلنس 
النائب الرافعي في مجلس النوا  تفيض رؤى استنشنرافنينة 
دقيقة بما كان ي دق بلبنان وأهله من  من ناطنر االننفنجنار 
الكبير وما كان عليهم لدرء هذه الم اطر أن يفعلوه وي دثوه 
م  تغيير وإصالح ل الح القاعدة العريضة م  أبناء لنبنننان. 

 لقد كان ب ق رسول طرابلس إلى لبنان كله.
كما كان فقيدنا الغالي ال كيم الرافعي ب ق رسول لبنان 
إلى أمته العربية. أحب فلسطي  ووقف مع مننناضنلنينهنا من  
ف ائ  وتوجهات شتى مناف ًا م  أج  وحدتهم ومن  أجن  
توحدهم مع نضال أمتهم العربية. وبعد اضطراره لنمنغنادرة 
لبنان إلى العراق عشية اندالع الن نر  األهنلنينة والنتندخن  
ال ارجي في لبنان، بقي مسكونًا بهموح مدينته وبلده لبننان 
فوق انشغاله واهتمامه الكبيري  بنهحنداث أمنتنه النعنربنينة 
وقلعتها ال امدة العراق. ويشهد لنه أبننناء لنبنننان ورفناقنه 
العراقيون والعر  بهن داره في بغداد بقيت مفتنوحنة ألبننناء 
مدينته وبلده، ولم يب   به  مساعدة عليهم عنبنر تنوفنينر 
فرص العم  والمنح الدراسية في العراق فضاًل عن  فنرص 
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الت دير للمنتجات اللبنانية إلى أسواق العنراق رغنم ضنينق 
 الفرص هنذاك أياح ال  ار الظالم.

وب لول الغزو األمريكي البريطاني للعراق واحتالله عناح 
، ت دى الرفيق المناض  ال كيم عبد المجيد الرافعي 1002

لمهمتي  تاري يتي  تون بهما مسيرته النضالنينة النوطنننينة 
 والقومية الظافرة.

فبادر، بروح المناض  الذ  ال تهزه النكنوارث وبشنجناعنة 
المؤم  وصالبة حام  الرسالة التنهرين نينة، لنرص صنفنوف 
تنظيم البعث القومي وإعداده لمواجهة المرحلنة الن نطنينرة 
الجديدة وما انطوت عليه م  ضغوط هائلة وحمالت خبنين نة 
لت فية البعث. وعم  بدأ  وتفاٍن وجهود كنبنينرة لنتنعنزينز 
التنظيم القومي وتعبئة مناضليه بمواقنف كنفناحنينة تضنع 
هدف ت رير العراق وفلسطي  في مقدمة أهدافها. فاست نق 

 بذلك وصف )عمدة البعث(.
وبالنسبة لي ش  يًا، ثمة فوق هذا كله، زاوية ش  ينة 
في غاية األهمية تت   بفقيدنا الغالي. فالمناض  الرافعني، 
الذ  أمضى عمره مناضاًل باساًل في مسيرة الن نز  وقنائندًا 
ثابت ال طى وراسخ اإليمان بعقيدة البعث ومبادئه وأهندافنه 
مجسدًا في منظومة أخالقه الكريمة أخالق العروبة ورسالتها 
ال الدة، كان م  أقنر  النرفناق واألصندقناء إلنى ننفنسني. 
وأمضينا سوية في قيادة البعث في العم  القومي عقودًا م  
الزم  زخرت بنضال لم يعرف الكل  وال النتنراجنع من  أجن  
رفعة هذه األمة وعزها وت ررها ونهوضها القومي والندفناع 
ع  جماهيرها في ك  مكان. لذلك كانت فجيعتي بنرحنينلنه 

 عوض بك  المعايير.تجرحًا ال يلتئم بسهولة وخسارة ال 
ومما يزيد األلم واإلحسا  بال سارة الكبيرة هنو رحنين  
فقيدنا الكبير صاحب الدور المهم في الت د  ألعنداء األمنة 
وكشف م ططاتهم التدميرية، في زم  بنلنغنت فنينه هنذه 
الم ططات مرحلة غير مسبوقة بم اطرها وأهوالها البشرية 
والمادية بعد غزو العراق واحتالله وتنعنريضنه لن نمنلنة من  
التدمير المنظم وللتطرف واإلرها ، وفي خضم النتنداعنينات 
ال طيرة لك  ذلك على األم  القومي العربي متنمن نلنة بنمنا 
تتعرض له أقطار شتى م  أمتنا العربية م  تهديد للسنينادة 
واألم  والم الح الوطنية النعنلنينا والنننسنينج االجنتنمناعني 
الوطني.  ولقد فقدنا الرفيق العزيز عبد المجيد الرافعي فني 
مرحلة حاسمة م  نضالنا وكفاحنا ونن ن  بنهمنس الن ناجنة 
لوجوده وعطائه بوصفه رمزًا وعنوانًا وراية عالية. وهنذا منا 
يجع  رحي  فقيدنا العزيز الدكتور النرافنعني ينتنرك فنراغنًا 

 واض ًا ومؤذيًا لمسيرتنا.
ورغم األلم برحي  الرفيق الرافعي، إال إننه ينننبنغني أن 
يعزز فينا روح الت د  والتض ينة. فنهمنتنننا لن  تنتن نرر إال 
بالتض يات واإلصرار على مواصلة النضال مهما كنان شناقنًا 
والتمسك بال قوق واألهداف الوطنية والقنومنينة والنمنبناد  
اإلنسانية. ولهذا فإن خير تكريم لفقيدنا الكبير بعد أن ترج  

ع  صهوة جواده هو أن يكم  رفاقه من  فنرسنان النبنعنث 
مسيرته الوطنية والقومية واإلنسناننينة، وذلنك من  خنالل 
تعظيم نضال البعث وتعميق مسينرتنه وتنرسنينخ وحندتنه، 
خ وصًا أن الجماهير في العراق والنوطن  النعنربني تنعنلنق 
اآلمال الكبيرة على دوره في إنقاذ األمة بالتعاون مع جنمنينع 
القوى الوطنية والقومية وال يرة في الوط  العربي. كمنا أن 
خير تكريم للفقيد الغالي هو أن يكم  مسيرته فرسان أمتننا 
العظيمة في أقطار شتى في العم  الدؤو  لتعزيز التضامن  
بي  أقطار األمة العربية والعم  م   أج  وحدتها  ومن ناربنة 
وإفشال المشاريع اإلقليمية والدولية النرامنينة إلنى إشناعنة 
التطرف واإلرها  والتقسيمات والفت  الطائفية  والعن نرينة 
والدينية وتمزيق أقطار الوط  العربي وإل اق بعضها بنقنوى 
إقليمية توسعية وإخضاع بعضها اآلخر  لنعنربندة وهنينمنننة 

الكيان ال هيوني  وخططه التوسعية.                                                                                             
ليك  رحي  القائد الرافعي، م ركا مضافنًا فني نضنالنننا 
للتعجي  بت رير العراق وإنقاذه فيكون بذلك ال طوة األولنى 
على طريق ت رير ك  األراضي العربنينة النمن نتنلنة، وبننناء 
وحدتنا القومية وت رير اإلنسان العربي م  النجنوع والنفنقنر 

 والت لف واألمية والظلم االجتماعي.
ت ية إكبار وإجالل إلى روحه الطاهرة التي أعطت الك ينر 
للبعث ولألمة على امتداد أك ر م  ن نف قنرن كن  شنيء. 
واسهل اهلل العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكننه 
فسيح جناته وأن يلهمنا ورفاقنه وأهنلنه وخ نوصنًا حنرمنه 
ورفيقة دربه األخت الفاضلة والرفنينقنة النمننناضنلنة لنينلنى 
 الرافعي ال بر والسلوان.                                                     

ويشرفني باسم القيادة القومية وقنينادة قنطنر النعنراق 
والقيادة العليا للجهاد والت رير أن أعناهند روحنه النطناهنرة 
وأرواح م  سبقه م  الرفاق األوائ  القائد المنؤسنس أحنمند 
ميشي  عفلق وصالح البيطار وأحمد حسن  النبنكنر وصنداح 
حسي  وصالح مهد  عماش وك  شنهنداء الن نز  وشنهنداء 
األمة حيث ما سقطوا دفاعًا ع  األمة وم ال نهنا الن نينوينة 
ومستقب  أجيالها، وفي النمنقندمنة منننهنم شنهنداؤهنا فني 
فلسطي  والعراق وسورية واألحواز، نعاهدهم جميعنًا عنلنى 
أننا سن عد م  جهدنا وجهادنا وكفاحنا حتى تقر أعنينننهنم 
وتفرح أرواحهم وتزهو بانت ار البنعنث وتن نقنينق أهندافنه 
الكبرى في الوحدة وال رية واالشتراكنينة بنإذن اهلل النقنو  

 العزيز.                                                                                            
إنا هلل وإنا إليه راجعون. وال حول وال قوة إال باهلل النعنلني 

 العظيم.
 والسالح عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
 عزة إبراهيم
 األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي
 القائد األعلى للجهاد والت رير
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ينعون إلى الشعب اللبناني وجماايا ا  
األمة الع ب ة وكافة البعث  ن في الاونان 
الع بي الكب  ، فق د الحزب والونن واألمة، 
نب ب الفق اء وحك م نا ابالان، ناا اب 
األم ن العام لاحازب الاباعار الاعا باي 
االشت اكي، ر  ن حزب نلا اعاة لاباناان 

 الع بي االشت اكي، النا ب السابق
المناضل الدكتور عبد المج اد الابا اب 

 ال افعي
الذي وافته المن ة صب حة يوم األربعااء 

  27/1/7/21في 
لقد فقد الحزب واألمة واحدًا مان ببا   
ق ادات النضال الونني والقوماي والاذي 
قضى ردح ح اته ملتصقًا باالاجاماايا ا  
مدافعًا عن قضاايااياا وبيادافا اا فاي 

 الوحدة والح ية واالشت اك ة. 
إن الفق د الكب   الاذي واكاب مسا ا ة 
الحزب متصدرًا صفوف المناضل ن وكاان 
مسكونًا دا مًا بقض ة فلسب ن والاعا ا  
وكل برض ع ب ة محتلة، بقي حتى ال ماق 
األخ   صمام بمان للاشا عا اة الاحازبا اة 
والنضال ة، وقابضًا على جاما  الامابااد ، 

 مباد  ال سالة الخالدة. 
إن البعث  ن إذ يشاعا ون باالاخاساارة 
الكب  ة بفقدان رف ق م وقا اديام الاذي 
كان يع ش قضايا شعبه بكال جاوارحاه 

يعايدون روحه الباي ة، كما يعايدون ق ادة حزب م وعلى ربس ا ال ف ق القا د المناضل عزة إب اي م بن يبقوا 
 بوف اء لمس  ة الحزب والع وبة، ولوص ة الفق د الكب   باالستم ار على الن ج الذي رسمه ن لة ح اته النضال ة.

بسكن الله الفق د القا د والمناضل، نب ب الفق اء وحك م ن ابلن، جاناان رحاماتاه باجااناب الشا اداء 
 والصديق ن.

 والمجد والخلود للش داء وال سالة الخالدة  
 األم ن العام لحزب البعر الع بي االشت اكي عزة إب اي م 

 الق ادة القوم ة لحزب البعر الع بي االشت اكي 
 الق ادة القب ية لحزب نل عة لبنان الع بي االشت اكي

 ف ع الش  د تحس ن األن ش في حزب نل عة لبنان الع بي االشت اكي
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عندما يترك النا  أثرًا مميزًا في تاري هم، فإنما لتميز بما 
قدموه لمجتمعاتهم م  درو  وعبر وم طات ال يسنتنطنينع 
التاريخ أن ينساها، ب  أن يسجلها بنهحنرف بنارزة ومنمنينزة، 
لتبقى معلمًا تهتد  به البشرية، فتضيف سفنرًا جنديندًا من  
أسفارها القيمية ال الدة، وت طها على جدران ذاكرتها بهحرف 
م  ذهب. وهذا شبيه بما دأ  عليه المميزون العر  عننندمنا 
كانوا يعلقون إبداعاتهم في الشعر على جدران الكعنبنة لنمنا 
كانت ت تزنه م  حكمة وقيم عليا، ليتداولها النا  جياًل بعد 
جي . ولذلك رح  المميزون ع  ال ياة الدنيا فكاننت ننهناينة 

 ل ياة زائلة، ولكنها شكلت بداية ل ياة دائمة.
لقد رح  عبد المجيد الرافعي ع  هذه الدنيا في صبنين نة 

، فهرَّخ النتنارينخ تنلنك 1087ال اني عشر م  تموز م  العاح 
النهاية على ضري ه، وما ل  تسجله لوحة الن ب النتنذكنار  
هو أن ال اني عشر م  تموز سيشك  البنداينة لن نيناة عنبند 
المجيد الرافعي الجديدة. وهذا ال يمك  أن يلغيه منا اخنتنلنف 
فيه الذي  ناصبوه العداء م  أحنكناح صندَّروهنا عن  هنوى 

 وأغراض.
ما ل  تسجله تلك اللوحة سيكون مسجناًل فني ذاكنرتنين  

الذي  كان عنبند  ذاكرة الفقراءع يَّتي  على النسيان، وهما: 
المجيد الرافعي )حكيمهم( حيث كانوا ي تلون المرتبة األولى 

الذي   ذاكرة رفاقه البع يي في حسِّه اإلنساني العميق، وفي 
كان )حكيمًا( لمبادئهم م وِّبًا لهم خط البداية في اعنتننناق 

 المباد  والعضِّ عليها بالنواجذ.
وأما ذاكرة الفقراء فقد كانت زاخرة في م طات سنجَّنلنتنهنا 
بعض لقطات ال  افة في حينها، وفيها ما يؤكد النتن ناقنه 
ال ميم بهموح شعبه وهالمه في المستوصفات الشعبية، فنإن 
فيها الك ير الك ير م  نزوله إلى الشوارع واألحنيناء لنينعنقند 
ندوات وحوارات مع م  كرَّ  حياته م  أج  إضافة لنمنسنات 
م  السعادة على وجوههم حينما حم  مطالبهم وصرخ فني 
وجه السلطة للعناية بها، وقاد التظاهرات التي كاننت تنؤرق 

 غرف نوح المتسلطي  وتقض مضاجعهم.
وإذا كانت ذاكرة الفقراء مسجلة في تاريخ النرافنعني عنلنى  
صف ات وسائ  اإلعالح، فإن ذاكرة البع يي  كانت لها ننكنهنة  
خاصة ألنها سجَّلت ما ال يمك  لوسائ  اإلعنالح الن نارجني أن  
تسجله، فقد كانت مليئة بناألسنرار النتني ال يندركنهنا سنوى  
البع يي . وهذا ما يشك  معينًا ال ينضب الذ  على البعن نينين   
أن ينهلوا منه في حياتهم الداخلية التي كانوا يعالجنون فنينهنا  
الوسائ  التي تجعلهم أقر  إلى الجماهير الفقيرة التي ننذروا  

 أنفسهم ليكون خدمًا أماح قدسية أهدافها. 
وإذا كانت تلك األسرار ك يرة، وإذا كاننت منمنا ال ينمنكن  
استق اءها كلها، فإن القلي  مما يمك  استذكاره يعبِّنر عن  

الك ير م  مغازيها وأهدافها. وإذا كنان تسنجنين  بنعنضنهنا 
واالستفادة منه سيكون بداية لمشروع ينكنتنبنه النبنعن نينون 
ويعلقونه على جدران لوائ هم النداخنلنينة، فنإن النتنذكنينر 
ببعضها في مقال ق ير يشك  نقطة البداية في إعادة إحياء 
عبد المجيد الرافعي م  جديد، لتكون نقنطنة النبنداينة فني 

 حياته الجديدة الدائمة.
لم يك  ال كيم يعتبر أن نهاية ال ز  مرتبنطنة بنننهناينة 
ال زبيي  المميزي  فيه، ب  ال ز  هو فع  مسنتنمنر دائنم، 
ألنه مرتبط بمباد  وقيم ليست لها نهاية. فالمباد  والقنينم 
ت م  أهميتها م  ارتباطها ببناء مجتمع سنلنينم ومنعنافنى، 
وببناء حز  ي اكي أنموذن المجتمع السليم. ولذلك اعتبر أن 
بناء ال ز  السليم هو م  أولوياته في النضال، وذلك عنلنى 
قاعدة أن ت  يح ما اعوِّن في حياة األنا هو السبي  النوحنيند 
لت  يح ما اعونَّ في حياة المجتمع. وألن للمجتمع ال ق فني 
ال رية، فال يمك  لفاقد ال رية في حزبه أن يناض  م  أجن  
حق المجتمع بتلك ال رية. لذلك هم  بتكام  النعنالقنة بنين  

 البع ي والجماهير على قواعد ال وار الديموقراطي.
فهما عالقة البع ي مع الجماهير فنهني كنعنالقنة السنمنك 
بالماء، أ  إذا خرن البع ي م  الوسط الجماهير  فال منعنننى 
ل مله قيم ومباد  الدفاع ع  م ال ها. ولذلك كان ال كينم 
يؤم  بهن تعدد اآلراء وال قافات الشعبية هي شيء ال ينجنوز 
أن تدع البع ي ينهى عنها، طالمنا كنان من ن نَّنننًا بنالنوعني 
والمقدرة على ال وار مع الجميع. وبك  بسناطنة ينعنتنبنر أن 
ال وار مع الجماهير هو المدخ  اإلنساني األسا  معهنا، أ  

 أن يسمع وأن ي اور بك  موضوعية وهدوء.
وم  أج  النجاح في بناء عالقة سنلنينمنة بنين  النبنعن ني 
والجماهير على طريق ال وار الهاد  والواعي، كان الن نكنينم 
حري ًا على سماع ك  اآلراء في داخن  الن نز ، ألننه كنان 
يعتبرها م در غنى الت اذ القرار السليم وإعنالن النمنوقنف 
ال  يح. وكان حري ًا على أن يسمع ك  مواقف اآلخري  م  
قضية خالفية، ألنها تشك  مدخاًل ل الة حوارية موضنوعنينة 
مع هؤالء  اآلخري . وألن ال ز  مجموعة م  األفنراد ولنكن  
منهم رأ  قد ي تلف ع  اآلخر، وألن المجتمع مجمنوعنة من  
التيارات تتباي  بمواقفها الفكرية والسياسية، كان يدعو إلنى 
 تربية حزبية تضع مبدأ ال رية والديموقراطية في أولوياتها.
وأخيراً، أيها الراح  الكبير، سنسلك دائماً طريق النبنداينة النتني  
وسمت حياتك، وستبقى نقطة البداية بعد رحيلك. سنكون دائنمناً  
بي  الجماهير التي أحببت وألجلها اعتنقت مباد  البعث. وسنبقنى  
في صفوفها أعضاء تتهص  فينا روح ال رية والديموقراطنينة فني  
عالقاتنا الداخلية، وكذلك في عالقاتنا مع الجماهير النتني ننذرت  

 نفسك م  أجلها، وم  نذرنا أنفسنا ألجلها أيضاً. 
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 كتب نبيل الزعبي 

من كل مناطق لبنان توجهوا إلى  طىباسىلىد لىو ا  

  حكيمها ورفيق الشعب في معاركه.

ومن مختلف األعمار من الشيب والشباب كانىوا عىلى  

 موعد مع الو ا  األخيب.

أجيال من البعث عل  مدى تاريخه الىوىويىل الىتى ى  

معاهدة ال ائد عل  الب اء عل  العهد والوفاء للمىبىا   

  والثواس  الوطنية وال ومية التي تبس  عليها البعثيون.

أما مدينة طباسلد فكان  عل  ثاس  عهدها لحكيمها 

الذي ما نسي مدينته أو تناس  أسناءها وكىلىهىه أهىلىه 

  وأسناء جلدته.

طباسلسيون حضبوا عبفوا الحكيه يوم كان يىزورهىه 

في سيوتهه، ويزورونه في عىيىا تىه ومسىتىو ى ىاتىه 

خىدمىة لىهىه  8591الشعبية التي أسسها منذ العىام 

  وسلسمة لجباحهه.

أما حديثو األعمار ممن حضبوا من أسىنىاء طىباسىلىد 

مو عين، ف د سمعوا عن إنسانيته وت انيه فىي حىب 

  مدينته وسلده من األمهات واآلساء والجدات واألجدا .

كل هؤالء اجتمعوا سعد أن حضىبوا مىن كىل حىدب 

و وب، قبلتهه مدينة طباسلد وتحديدًا منو ىة أسىي 

سمباء منزل الباحل الكبيب الدكتور عبد المجيد البافعىي 

مو عين فله يبارحوا الجنازة حت  ووري الجثىمىان فىي 

 الثبى، 

تمامًا كما كان هو يتاسع أحوالهه وأوضاعىهىه حىتى  

  البمق األخيب.

من منزله في أسي سمباء حيث سجي جثمىانىه قلى ىاء 

 النظبة األخيبة عليه، 

انت ل المشيعون نزوالً إل  الجامع المنصوري الىكىبىيىب 

ليسلك الوبيق نحو محلة البفاعية، المحلىة الىتىي ولىد 

فيها وتعبف من خاللها عل  أول  أسىجىديىات الىحىيىاة 

يتشبع من والده الباحل الشيخ محمد الويب الىبافىعىي 

سباعه حبه للوطن وسداية ت ىتىم مشىاعىبه الى ىومىيىة 

  واقنسانية.

كان عل  موكب الجنازة أن يمب حتمًا من أمام مدرسة 

ال يحاء التي تعله فيها أول  أسجديات الكتاسة فىكىانى  

الغالية عل  قلبه، فال تمب مناسبة لتذكب الىوى ىولىة إال 
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  وسكن  هذه المدرسة فؤا ه وذاكبته.

في الجامع المنصوري الكبيب، حيث سىجىي الىجىثىمىان 

للصالة عل  روحه الواهبة، كان سانتظاره حشىد  يىيىب 

مسبوق من المو عين من أسناء المدينة وخارجها، مىن 

ممثلىي األحىزاب والىتىنىظىيىمىات الىلىبىنىانىيىة مىنىهىا 

وال لسوينية، من مناضلي البعث في حىزب طىلىيىعىة 

لبنان العبسي االشتباكي مىن مىخىتىلىف الىمىسىتىويىات 

الحزسية، أنصار وأعضاء عاملين وقيا ات فىبق وشىعىب 

  وفبو  وال يا ة ال وبية سكل أعضائها.

أما الحضور البسمي اللبناني ف د تمثل سوفو  نياسىيىة 

ووزارية، يت دمهه الوزيب محمد كبارة مىمىثىاًل رئىيىد 

الجمهورية اللبنانية العما  ميشال عون، والنائب قاسه 

عبد العزيز ممثاًل رئيد المجلد الىنىيىاسىي الىلىبىنىانىي 

األستاذ نبيه سبي، والنائب سميب الجسب مىمىثىاًل رئىيىد 

الحكومة اللبنانية الشيخ سعد الحبيبي، والعميىد ولىيىد 

الحاج ممثل قائد الجيش الىعىمىا  جىوزف عىون، إلى  

الدكتور عبد اقله مي اتي ممثل البئيد نجيب مي ىاتىي 

عل  رأس وفد كبيب من تيار العزم، والوزراء الساس ىون 

أشبف ري ي، فيصل كىبامىي، سشىارة مىبهىا، عصىام 

نعمان ورشيد  رساس، وجان عبيد ممثاًل سإيلي عىبىيىد، 

إل  وفد من الجماعة اقسالمية الذي ضه أمينها الىعىام 

الشيخ عزام األيوسي ورئيد مكتبها السياسىي الىنىائىب 

الساسق أسعد هبموش، إل  رئيد المنىتىدى الى ىومىي 

العبسي األستاذ معن سشور عل  رأس وفد كىبىيىب مىن 

المنتدى وتجمع اللجان والبواسط الشىعىبىيىة، فىبئىيىد 

إقليه الكتائب في طباسلد السيد مارك عىاقىوري إلى  

وفو  ال صائل ال لسوينية التي تمثل  س يا ة حىبكىة 

فتم وجبهة التحبيب العبسية في لبنان وقيا ة الىجىبىهىة 

 الديم باطية في الشمال 

هذا مع تسجيل سارز لبؤساء سلديات شمالية ومخىاتىيىب 

من طباسلد واألقضية المجاورة يىتى ىدمىهىه رئىيىسىا 

سلديتي طباسلد المهندس أحمد قمب الدين والىمىيىنىاء 

عبد ال ا ر عله الدين، إل  األستاذ تىوفىيىق سىلىوىان 

وييبهه، ليؤم الجنازة م تي طباسلد والشمال الدكتور 

الشيخ مالك الشعار الذي أسَّن ال  يد الباحل كأحىد خخىب 

قامات طباسلد الكبار من أسناء الجيىل الىذهىبىي الىذي 

حظي  سه المدينة واألمة، هو الكبيب من زمىن الىكىبىار 

اسن األرومة الويبة الذي انتها رسالة الخيىب الصىافىيىة 

فحملته إل  قيا ة مجتمع ومدينة مىن خىالل أ ىالىتىه 

ومعالجته لمشاكل أسناء مدينته المتمسك س يمها إلى  

خخب لحظة من عمبه، هو ال امة العالية الذي له تختلىف 

إقامته في مدينة طباسلد عن إقامته في منى ىاه فىي 

العباق حيث كان يستوعب كل من ي صده في سىبىيىل 

الخدمة وتسهيل العيش أو المبور  ون أن نغ ل مئىات 

المنم الوالسية الدراسية التي قدمها ألسىنىاء طىباسىلىد 

  ولبنان للدراسة في جامعات العباق ومعاهده.

أما في جبانة ساب البمل حيث وورى جثمان الباحل في 

الثبى، ف د ت بل  عائلتىه مىن أشى ىاء وأسىنىاء أخىوة 

وأخوات التعازي من المشيعين إل  جانب قيىا ة حىزب 

طليعة لبنان العبسي االشتباكي الممثلة سنائىب رئىيىد 

الحزب المحامي حسن سيان وأمين سىب فىب  الشىمىال 

 األستاذ رضوان ياسين وييبهه.
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وع ب االنتهاء من ت بل التعازي، توجه األستاذ حسن 

سيان مع أهل ال ائد الكبيب ورفاق وكىوا ر الىحىزب إلى  

ضبيم ال  يد الباحل لتالوة ال اتحة لىبوحىه الىوىاهىبة 

وليل ي سعدها كلمة معبَّبة خاطب فيها روحه معىاهىدًا 

إياه عل  س اء البفاق في لبنان، عىلى  الىعىهىد، عىهىد 

الوفاء للمبا   والثواس  التي تبسوا عليها وكىانى  هىي 

من  لب الو ايىا لىلى ىائىد الىباحىل وفىي مى ىدمىة 

اهتماماته حت  أيامه األخيبة وقبل أن يىلى ىل الىبمىق 

  .األخيب

هذا، ومع الحضور المميز لكشافة طليعة لبنان وشباب 

وشاسات منظمة ك اح الولبة في المشاركة في تنظيىه 

المسيبة الجنائزية إل  جانىب الى ىبقىة الىمىوسىيى ىيىة 

 والنوسات االنشا ية، 

كان مل تًا للنظب أيضًا كمية األكاليل التىي حىمىلىتىهىا 

م دمة المسيبة السيما اقكليل الىذي وجىهىه األمىيىن 

العام لحزب البعث العبسي االشتباكي قائد جبهة الجها  

والتحبيب في العباق المجاهد عىزة إسىباهىيىه الىدوري، 

وإكليل خخب ساسه ال يا ة ال ومية للىحىزب إلى  جىانىب 

أكاليل البؤساء الثالثة للجمهورية والمجلىد الىنىيىاسىي 

والحكومة، كما أنه مما يجدر ذكىبه أن الىعىديىد مىن 

الوفو  والتي له تتمكن من المىشىاركىة فىي تشىيىيىع 

ال  يد الباحل، استعاض  عن ذلك ستى ىديىه واجىبىات 

التعزية ساكبًا وطوال فتبة ظهب يوم التشييع في مىنىزل 

الدكتور البافعي وكان من الذين أمىوا الىدار مىعىزيىن 

الوزيبان والنائبان الساس ان األستاذان جان عبيد وعمىب 

مس اوي والم تي الشيخ الدكتور مالىك الشىعىار الىذي 

أل   كلمة معببة مؤسنًا فيها الباحل الكبيب إل  النىائىب 

الساسق األستاذ محمو  طبو والوزيب السىاسىق الىدكىتىور 

فايز شكب والس يب عبد المجيد ال صيب ورئيد الىلى ىاء 

الوطني الشمالي الدكتور   وح يكن والمحامي محمىد 

الجسب والدكتور عبد اقله مىيى ىاتىي والسىيىد خىلىدون 

الشبيف والسيد نبيل الصوفي ورئيد سلدية طباسىلىد 

الساسق المهندس عامب البافعي ونائب رئيد المجلىد 

الدستوري ال اضي طارق زيا ة والشيخ سىالل شىعىبىان 

والسيدين محمد ونبيل الم دم ووفد من أستباليا عل  

رأسه السيد جورج  يوب ووفد يمثل الوزيب الساسق عبد 

البحيه مبا  ت دمه السيد هشام طبارة واألستاذ طىالل 

خان ان وعائلة الشهيد موس  شعيب والمحامي جهىا  

كبم ووفد من مجلة األفكار اللبنانية والسا ة عىثىمىان 

يندور ومحمد الجحجاج ومحمد ذوق والىوزيىب السىاسىق 

سميب الجسب واألستىاذ مىعىن سشىور والشىيىخ يىالىب 

سنج دار والعميد جلول والىدكىتىور انىوىوان حىبىيىب، 

والسا ة كميل نديه مىبا  ويىازي األ هىمىي وأمىيىن 

عويضة وحسين ضناوي وفايز سنكبي ومحمد شىلىبىي 

وعبد البزاق الحجة وسسام شهال ومحمىو  الىحىسىيىنىي 

وهشام زكزوك والن يب حسىن مىبعىبىي والسىيىديىن 

فباس ونضال أسي يوند، إلى  جىانىب الىعىديىد مىن 

الوفو  النسائية التي أم  سدورها  ارة ال  يىد الىباحىل 

م دمة تعازيها لزوجتىه الىمىنىاضىلىة السىيىدة لىيىلى  

  س مساطي البافعي وعائلة الباحل.

كما زار معزيًا في المساء النائب الساسق نجاح واكىيىه 

  الذي تعذر عليه المشاركة في جنازة الباحل.

 

...  

إل  كل ذلك، ته تخصيص كببى ال اعتين في فىنىدق 

الكواليتي إن سوباسلد لت بل التعازي سال  يد الىكىبىيىب 

يومي الثاني والثالث، إحداها للبجال واألخىبى لىلىنىسىاء 

حيث كان  المناضلة السيدة لىيىلى  الىبافىعىي وأسىبة 

الدكتور عبد المجيد البافعي يت بلن العزاء فىي قىاعىة، 

وأش اء ال  يد وأسنائهه وأنسبائهه وأعضاء ال يا تين 

ال ومية وال وبية للحزب يت بلون التعازي في األخىبى 

سمشاركة البئيد نجيب مي اتي وقد حضب في فىتىبتىي 

الظهيبة وسعد العصب، كل مىن الىبئىيىسىيىن حسىيىن 

الحسيني وتمام سالم، واألمين العام لتيار المسىتى ىبىل 
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السيد أحمد الحبيبي ممثاًل البئىيىد سىعىد الىحىبيىبي 

والوزراء يواس خوري ومحمد كبارة ورشىيىد  رسىاس 

ومحمد المشنوق وجان عبىيىد وفىايىز يصىن وأحىمىد 

كبامي وفيصل كبامي وسميب الجسب ونىاظىه الىخىوري 

وسامي من ارة وال ضل شلق ون ىوال نىحىاس وطىالل 

المبعبي والنواب ها ي حبيش وقىاسىه عىبىد الىعىزيىز 

وأحمد فت   واسو ىان الىدويىهىي ومىمىثىل الىوزيىب 

سليمان فبنجية النائب الساسق كبيىه الىباسىي وخضىب 

حبيب وممثل الوزيب محمد الص دي اسن أخىيىه أحىمىد 

الص دي والنواب الساس ون وجيىه الىبىعىبيىنىي وعىبىد 

البحمن عبد البحمن وأسعد هبموش وأسىامىة سىعىد، 

وم تي طباسلد والشمال الشيخ الدكتور مالك الشىعىار 

وممثل الم تي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللويىف 

 ريان والموارنة أ وار ضاهب وجورج أسو جو ة وافىبام 

كبياكوس ووفد جمعية المشاريع الخيبيىة اقسىالمىيىة 

سبئاسة الدكتور طه ناجي، ووفىد الىحىزب الىتى ىدمىي 

االشتباكي سبئاسة الدكتور كمال معوض ممثاًل الىوزيىب 

كمال جنبالط ووفد حبكة فتم في لبنان سىبئىاسىة األ  

فتحي أسو العب ات ووفد الجبهىة الشىعىبىيىة لىتىحىبيىب 

فلسوين سبئاسة األ  محمو  عبد الىعىال ووفىو  مىن 

جبهة التحبيب العبسية والىجىهىا  اقسىالمىي وحىمىاس 

والجبهة الديم باطية والسيد  اني ساسا ممثىل الىتىيىار 

الوطني الحب والسيد إقبال ساسا ممثل الحزب الشيىوعىي 

اللبناني ورئيد حبكة الشعب إسباهيه الحلبي ورئىيىد 

اتحا  الح وقيين اللبنانيين  . إيمان األيوسي والمحامىي 

أحمد سليه المحيسن من األر ن والسيد كمىال الىخىيىب 

والشيخ سالل سارو ي والشيخ رشيد مىيى ىاتىي والسىيىد 

طارق فخب الدين وقائد مدينة طباسلد في قوى األمن 

الداخلي الع يد علي سكينة، ورئيد منوى ىة الشىمىال 

اققليمية ألمن الدولة العميد فا ي خالد ورئيد سلديىة 

طباسلد أحمد قمب الدين ونائبه خالد الىولىي وأعضىاء 

المجلد البلدي سوباسلد ورئىيىد الىلى ىاء الىوطىنىي 

الشمالي الدكتور   وح يكن ورئيد منتدى المعاقين 

الدكتور نواف كبارة ومسؤول التنظيه ال ومي النا بي 

 رويش مبا  ورجل األعمال كميل مبا  وعىمىيىدي  ار 

التمدن واقنشاء سوباسلد فايز سنكبي ومايز ا هىمىي 

والسيد توفيق سلوان والمديب الساسق لالتصاالت عىبىد 

المنعه يوسف والسيد عبد السالم الم دم عىلى  رأس 

  وفد من البداوي ورجل األعمال أحمد  بم.

كما حضب معزيًا ال ائه ساألعمال السعو ي في لبىنىان 

السيد وليد البخاري ورئيد سلدية طباسلد األسبق نا ر 

يزال ورئيد ل اء التضامن الوطني المحامي مصو ى  

ملص والمحامي مصو   عجىه ومسىؤول الىمىؤتىمىب 
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الشعبي في الشمال المحامي عبىد الىنىا ىب الىمىصىبي 

والسيد فيصل  رني ة والدكىتىور مصىوى ى  الىحىلىوة 

والدكتور محمد نديىه الىجىسىب ووفىد مىن األسىاتىذة 

الجامعيين في الشمال وقائد مدينة طباسلد السىاسىق 

العميد سسام األيوسي ورئيىد الىجىامىعىة الىلىبىنىانىيىة 

ال بنسية للتكنولوجيا الدكتور محمد سلهب والىنى ىيىب 

عامب أرسالن ورئيد مجلد اقنمىاء واقعىمىار نىبىيىل 

الجسب ورئيد حبكة العدالة واقنماء  ىالىم الىمى ىدم 

والدكتور أحمد هاشه األيوسي ورئيد لجان الدفا  عن 

المستأجبين يورنغ حموي، ووفد من أستباليا سبئىاسىة 

رئيد جمعية المغتبسين عمب ياسين، هذا إلى  جىانىب 

العديد من الوفو  النسائية التي جاءت تعزي سال ى ىيىد 

الباحل والوفو  الشعبية من مختلىف مىنىاطىق لىبىنىان 

  وأحياء و ساكب طباسلد ال يحاء.

في اليوح ال الث على رحي  القائد المناض  الدكنتنور عنبند 

المجيد الرافعي، واصلت عائلة الرافعي وقيادة حز  طلنينعنة 
لبنان العربي االشتراكي تقبلها للتعاز  بالفقيد الكبينر ينوح 

في فندق الكواليتي إن بنطنرابنلنس بن نضنور  8957السبت 
أعضاء م  القيادة القومية ل ز  البعث العربي االشنتنراكني 
والرئيس نجيب ميقاتي، وقد تواص  تدفق الوفود المنعنزينة 
طوال فترتي النظنهنينرة وبنعند النعن نر فني النقناعنتنين  

 الم   تي  للنساء والرجال،
 وقد حضر معزيًا على التوالي ك  م :

وزير الدفاع اللبناني يعقو  ال راف على رأ  وفد كنبنينر 
م  الوزارة وقيادة الجيش، السيد خالد عمر كنرامني، ننائنب 
رئيس المجلس الوطني لإلعالح إبراهيم عوض، نقيب أطباء 
الشمال عمر عياش، الوزير السابق أشرف رينفني، النعنمنيند 
ميشال خور ، عضو المجلس الوطني لإلعالح رئيس ت رينر 
جريدة األنوار فؤاد دعبول، رج  األعمال عنبند اهلل النزاخنم، 

األ  إبراهيم سروح الدكتور سمينر حنيندر ووفند من  بنالد 
جبي ، رئيس بلدية القلمون طالل دنكر وأعضاء النمنجنلنس 
البلد ، رئيس ات اد بلديات الضنية م مد سعدينة، النننائنب 
خالد الضاهر، االقت اد  مهمون عدرة، النائب السابق جمنال 
إسماعي ، السيد مع  كرامي ونجله وليد، النمن نامنينة غنادة 
إبراهيم، السيد تيسير األطرش السيد جورن شبطيني، وفند 
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قيادة جبهة الت رير العربية في الشمال برئاسة أبو عينسنى، 
الشيخ سالم الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك 
الشعار، الضابط المتقاعد صبن ني جنرينج عنلنى رأ  من  
عائالت دير األحمر، األستاذ كمال شاتيال على رأ  وفد كبير 
م  المؤتمر الشعبي اللبناني، عضوا المكتب السياسي لتنينار 
المستقب  الدكتور م طفى علوش وم مد النمنراد، النوزينر 
بطر  حر ، رئيس هيئة اإلغاثة في لبنان النلنواء من نمند 
خير، الوزير السابق م نطنفنى درننينقنة، رئنينس رابنطنة 
الجامعيي  في الشمال عبد النرحنمن  الن نسنامني، النلنجنننة 
الوطنية لقدامى القوات المسل ة برئاسة النعنمنيند حسنين  
خضر، وفد كبير م  جبهة الت رير الفلسطينينة فني لنبنننان 
ووفد كبير هخر م  حركة حما ، وفد جمعية بننناء اإلنسنان 
برئاسة ربيع مينا، وفد جامعة هل طالب في لنبنننان، منفنتني 
عكار الشيخ بكار زكريا على رأ  وفد كبير من  النمنشناينخ، 
النائب السابق جهناد ال نمند، الندكنتنور عندننان ضننناو ، 
اإلعالميان أحمد درويش وعامر الشعار، الوزير السابق اليا  
حنا، وفد جمعية بوزار برئاسة الدكتور طالل ال وجة، الشينخ 
علي الشلبي، مدير مرفه طرابلس أحمد تامر، السفينر ربنينع 
السباعي، الشيخ بالل سعيد شعبان، شاعر فنلنسنطنين  فني 
شمال لبنان مروان ال طيب، وفد جمعية كشافة الغد برئاسة 
القائد عبد الرزاق عواد، رئيس حنركنة االسنتنقنالل السنيند 
ميشال معوض على رأ  وفد م  زغرتا، نقيب النمن نامنين  

السابق بساح الداية، وفد اللقاء الوطني الشمالي النذ  ضنم 
السادة الدكتور صفوح يك ، الشيخ صفوان الزعنبني، عنمناد 
العيسى، سعد شمطية واإلعالمي نزار شاكر، النائب السابنق 
عزاح دندشي، وفد كبير م  قيادة حركة فتنح فني الشنمنال 
برئاسة أبو جهاد فياض، عضو المجلس اإلسالمي الشنرعني 
األعلى الم امي هماح زيادة وشقيقه الدكتنور ولنيند زينادة، 

النائب السابق م مود طبو، نقيبة أطباء األسنننان السنابنقنة 
راحي  دويهي، رئيس جبهة اإلنقاذ اإلسالمي الدكتور م نمند 
علي ضناو  ووفد م  بيت الزكاة، رئيس السنجن  النعنقنار  
األسبق بطرابلس م مود حمداش ووفد م  المنينة، النوزينر 
السابق عمر مسقاو ، النائب السابق م باح األحد ، الوزينر 
سمير الجسر، وفد م اتينر طنرابنلنس الن نالنينين  ورابنطنة 

الم اتير القدامى، وفد شارع الكنائس، السيد غسنان دينبنة، 
االقت اد  أحمد إسماعي  علوش، وفد قادة الكشاف المسلم 
في لبنان برئاسة عمر ال امد ، وفد مركنز  من  النجنبنهنة 
الديمقراطية لت رير فلسطي  برئاسة أبو لنؤ  أركنان بندر 
الذ  نق  تعاز  األمي  العاح للجبهنة األخ نناينف حنواتنمنة 
لل ضور، وفد حركة تجمع أمان بنرئناسنة الندكنتنور من نمند 
ال زور  ووفد نقابة أص ا  م الت المفروشات برئاسة عبند 
اهلل حر ، رئيس اللجان األهلية سمير ال ان، رئيس النمنننبنر 
الديمقراطي عبد اهلل خالد، األمي  زهير حكم مسؤول ال ز  
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السور  القومي االجتماعي في الشنمنال، وفند كنبنينر من  
الجبهة الشعبية لت رير فلسطي  بنرئناسنة األخ أبنو جنابنر، 
الشيخ مزهر ال مو  عضو المنجنلنس الشنرعني اإلسنالمني 
األعلى، والدكتور باسم عساف وغيرهم م  وفنود شنعنبنينة 
التي حضرت معزية م  م تلف مناطق طرابلنس واألقضنينة 

 المجاورة. 
هذا وفضاًل ع  ال ضور الالفت لم تلف منمن نلني النطنينف 
السياسي اللبناني م  أحزا  وقوى وطنية وجمعيات وأساتذة 
جامعيي ، فم  الجدير ذكره أيضًا البرقية التي أرسلها رئيس 
ال ز  السور  القومي االجتماعي الوزير عنلني حنيندر إلنى 
القيادة القطرية ل ز  طليعة لبنان معزيًا بالفنقنيند النراحن  
وحيث كلف وفدًا رفيعًا م  ال ز  في لبنان برئاسة النرفنينق 
 هاني فياض للقياح بواجبات التعزية بالقائد الكبير الراح .

إلى ذلك ومع إعالن قيادة حز  طنلنينعنة لنبنننان النعنربني 
االشتراكي وهل الرافعي ع  تقب  التعاز  بالفقيد الكبير يوح 

الجار  في فندق النبنريسنتنول من  السناعنة  1057ال مس 
 ال امسة بعد الظهر حتى ال امنة مساء.

يستمر تقب  التعاز  للنساء طيلة أياح األسبوع في منننزل 
 الفقيد الكبير في أبي سمراء.

ومع كام  الشكر والتقدير لك  من  شنارك فني تنقندينم 
واجبات العزاء، ال بد م  االعتذار مسبقًا م  كن  شن ن  أو 
هيئة أو كيان سياسي، لم يرد ذكره، فال طه في من ن  هنذه 

 المناسبات حاصٌ  حتمًا وُج َّ م  ال ي طئ.
شكر اهلل سعي الجميع والرحمة للقائد الكبير الدكتور عنبند 

 المجيد الرافعي
 نبي  الزعبيوإنا هلل وإنا إليه راجعون.                        
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تقبلت القيادة القومية لحزب البعث  الثعث اثش ااكث ث ا ثش  

وقيادة قط  لبنان لحزب طليعة لبثنثان الثعث اثش ااكث ث ا ثش  

وعائلة ال احل الد  ور عبد المجيد ال افعش ال عازي فش فثنثد   

الب يس ول فش اي وت امناسبة ذ  ى أسثبثوع عثلثي رحثيثل  

نائب األمين العام لحزب البع  الع اش ااكث ث ا ثش ورئثيث   

حزب طليعة لينان الع اش ااك  ا ش ال فيق المناضل الد  ثور  

عبد المجيد ال افعش وقد حض  فش تقديم واجب العزاء رئثيث   

مجل  النواب السااق النائثب حسثيثن الثحثسثيثنثش  رئثيث   

الجمهورية السااق أمين الجميل  ال ئي  نثجثيثب مثيثقثاتثش   

رئي    لة المس قبل ال ئي  فؤاد السنيورة  رئي  الث ثيثار  

الوطنش الح  الوزي  جب ان ااسيل  النائب عبد اللطيف الثزيثن   

سماحة المف ش عبد اللطيف دريان علثي رأ  وفثد مثن دار  

اإلف اء  النائب محمد قبانش  النائب عاصم قثانوثو  الثنثائثب  

عمار حوري  النائب أسثعثد مث مثوم  أمثيثن عثام الثحثزب  

الشيوعش اللبنانش ال فيق حنا غث يثب  الثوزيث  السثااثق جثان  

عبيد  النائب األردنش موطفي ال واكدي  وفد مثن جثمثعثيثة  

خ يجش الجامعات والمعامد الع اقية  المسؤول اإلعالمثش فثش  

القو  الجمهوري رفيق كالا  النائب السااق طالل الم عثبثش   

النائب السااق محمد طثبثو  الثنثائثب السثااثق زدمثون رز    

النائب السااق ألبي  منوور  السفي  الفلسطينش أك ف داثور   

عضو اللجنة الم  زية لح  ة ف ح عثزام األحثمثد  أمثيثن سث   

ح  ة ف ح فش لبنان ف حش أاو الع دات  ممثل ح  ة حثمثا   

فش لبنان علش ا  ة  أمين عام الحزب الديمق اطش الشثعثبثش  

نزيه حمزة  زا اميم قليالت علي رأ  وفد من الثمث ااثطثون   

معن اشور رئي  اللجان وال وااط الشعبية  النائثب السثااثق  

م وان أاو فاضل  النائب السااق غنوة جلول  الوزي  السثااثق  

فار  اويز  الوزي  السااثق اشثارة مث مثئ  رئثيث  حث  ثة  

الشعب زا اميم الحلبش علي رأ  وفد من الحث  ثة  الث فثيثق  

توفيق مهنا علي رأ  وفد مثن الثحثزب السثوري الثقثومثش  

ااج ماعش  وفد من الحزب السوري القومش ااج ماعش )عثلثش  

حيدر(  رئي  رااطة النواب السااقين النائب السااق ميثشثال  

معلولش  الوزي  السااق ك ال نحا   النثائثب السثااثق زامث   

الخطيب  النائب السااق صالح الح  ة  قاضش الش ع الشثيث   

يحيي ال افعش  وفد من حزب ااتحاد  رئي  اتحادات نقثااثات  

النقل  اس  و عبد اهلل  رئي  الدية اعلبث  السثااثق غثالثب  

ياغش  المحامش أحمد جااث  مثن األردن  الثمثحثامثيثة اشث ى  

الخليل  رئي  تح ي  ج يدة األنوار رفيق خثوري وحشثد مثن  

الفعاليات السياسية والحزاية والدينية وااج ماعية والثبثلثديثة  

وممثلين عن القوى واألحزاب والفوائل الفلسطينثيثة وحشثد  

من جمامي  الحزب ومحبش ال فيق المثنثاضثل الثد ث ثور عثبثد  

 المجيد ال افعش. 

مذا وتقبلت ف وع فش اعث  الثمثنثاطثق مثثثل الثبثقثاع 

واعلب  وعكار ال عازي االفقيد حيث  أمثت مثقث ات الثحثزب 

 كخويات وطنية وأحزاب ووفود كعبية معزية.
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وبمناسبة مرور أسبوع على رحي  الفقيد الكبير الندكنتنور 
عبد المجيد الرافعي أقيم في مقهى موسى في بنا  النرمن  
ذكرى تهبي ، وقد استهلت المناضلة الكبيرة ليلى بقسماطني 

 الرافعي، زوجة الفقيد الكبير الذكرى بالقول:
"با  الرم  وال دادي  جب  النار، هذه األرض النمنقندسنة 
التي قدمت الشهداء دفاعًا ع  حنقنوق األمنة وهنذه األرض 
المقدسة التي ضمت رفاق ال بيب القائد الدكتور عبد المجيد 

 الرافعي. 
لقد أتيت مع توأح روحي، حبيبي وقائد ، وحكيم وحنبنينب 
الشعب، المجاهد والمناض  النذ  أمضنى ن نف قنرن من  
النضال والجهاد، دفاعًا عنكم وع  حقوقكم وع  طرابنلنس، 
ورفع اسم طرابلس عاليًا في كافة األقطار العربية في حياته 
ومماته. أحب أن أخبركم بهن االحنتنفناالت لنتن نلنيند اسنمنه 
ولتكريمه في كافة أقطار الوط  العربي وفي مندن كن نينرة 
كهوروبا وأمريكا وأستراليا، ت كي ع  ابن  طنرابنلنس النبنار 
وحكايته الطويلة التني أمضنى شنبنابنه منارًا فني أزّقنتنهنا 
وشوارعها وكان ي عد الساللم مشيًا على األقداح ليلبي نداء 

 ك  م  طلبه وك  م  طلب المساعدة.
طرابلس الغالية على قلبه، هذه المدينة الوفينة هنو من  
مكانه يشكرها ويقول لها كنت وفيًا لك وأنت اآلن وفينة لني 
فشكرًا لك يا طرابلس، شكرًا لك  م  مشى في جنازته وك  

م  حم  نعشه وك  امرأة نشنرت النرز ومناء النورد عنلنى 
 النعش.

عبد المجيد الرافعي اب  طنرابنلنس، حنبنينب طنرابنلنس، 
المجاهد، القائد، والوطني الذ  عاش ومات وهو رافعًا رأسنه 

 ولم ين ِ  أل  إنسان وأل  قوة. 
أنا ما أتيت ألشارك في مهنرجنان وال أتنينت ألشنارك فني 
وليمة جئت ألقول شكرًا لك  م  لبى الدعوة ولك  م  ت ّم  

 مشقة ال ر وأتى.
عبد المجيد الرافعي لم يغب عنكم، فهو معكنم ومنوجنود 
 طننالننمننا وجنند الننوفنناء والنننننضننال والننجننهنناد واألخننالق. 
عبد المجيد باق طالما أنتم معنا نناض  سنوينًا فني سنبنين  
ت قيق أهداف أمتنا وم ل ة طرابلس ووحدة األمة وهو من  
كان دائمًا ي لم ويقول أن األمة والشعب سينت رون. لطالما 
كان إيمانه بالشعب كبيرًا وال يعرف ال دود، وحنتنى لنو نناح 
الشعب لفترة ولك  سيستيقظ مارد، مارد، مارد وي قق كن  

 أهداف األمة وك  األحالح القومية. 
اهلل معكم وإن شاء اهلل سنبقى على مسيرة عبد النمنجنيند 
الرافعي وأنتم الذي  ستكملون مسيرته وال أحد غيركم ألننه 
كان ي بكم جدًا، با  الرم  كان لها موقع خاص فني قنلنبنه، 
ألنها قدمت الشهداء وناضلت في سنبنين  هنذه األمنة وفني 

 سبي  قضية فلسطي .
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اهلل معكم، اهلل ي ميكم، اهلل ي مي طرابلس، أنتم حنمنلنة 
 المشناعنر النذ  تنركنهنا عنبند النمنجنيند أمناننة لندينكنم.

 عبد المجيد باق معكم بإذن اهلل".
كما شارك الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وألقى كنلنمنة 

 قال فيها:
"م  هذه المنطقة انطلق مناض  من  بنالد ، من  هنذه 
البقعة م  بقعة الرجال انطلق الدكتور عبد المجيد الرافنعني 
حاماًل حقيبة الطبابة ليشفي أبناء الفقراء ليشفي أبناءنا، من  
 منننننا لننم يننطننبننبننه النندكننتننور عننبنند الننمننجننينند الننرافننعنني    
لقد كان إنسانًا وكان سياسيًا، لقد مار  السيناسنة بنهخنالق 

 عالية، برفعة إنسانية، م  هنا نوّجه الت ية لروحه.
لقد حم  الدكتور الرافعي هموح طرابلس على أكتافه ولنم  
تك  تعيقه مساحة هذه المدينة الكبنينرة والنعنظنينمنة، كنان  
عنوانه فلسطي  وحم  القضية الفلسطينية على أكتافه، كنان  
عنوانه العر  وحم  قضية العر  على أكتافه ولو لم تسنقنط  

 بغداد لما تغلغ  اإليراني والمجوسي إلى الدول العربية". 
وتابع ريفي: "باسم طرابلس ناض  الرافعي، باسم بنغنداد 
وباسم طرابلس ساهم في خط الدفاع العربي األول بنوجنه 
اإليراني والمجوسي ولم يستطيعا الندخنول إلنى السناحنات 
العربية وفقا لمؤامرات أجنبية إال عندما انهارت بغداد، ننعنم 
انهار دستور وانهار خط الدفاع األساسي، وها هنو اإلينرانني 
يعل  فسادًا وتدميرًا في الساحات العربية تنفنينذا لنمنؤامنرة 

 على األمة العربية. 
لقد حم  الرافعي وناض  باسم طرابلس، با  الرم ، با  
 التبانة، النمنيننناء، أبني سنمنراء وبناسنم األمنة النعنربنينة. 
باسمنا جميعًا وقف وصمد في خط الدفاع العربي األول، وهنا 
هو قضى وفنى كافة حياته حاماًل قضية العر  وفلنسنطنين  
على أكتافه، كان رمزا للطرابلسي اللبناني العربني و نن ن  

 نفت ر بهننا أبناء عبد المجيد الرافعي.
مار  ال  ومة برفعة وترفع وكان نمنوذجنًا لنكن  واحند 
منا، كيف ي م  اإلنسان القضية وكيف ي م  السياسة عنلنى 
أكتافه متزامنة مع أخالق عالية، لقد خاصم ولنم ُينعناد  إال 
األعداء، في اللعبة الداخنلنينة كناننت الن ن نومنة خ نومنة 

 أخالقية.
الت ّد  األكبر أن نكم  مسيرتنا مسنينرة عنبند النمنجنيند 
الرافعي مسيرة االتزان مسينرة النعنروبنة مسنينرة األخنالق 
مسيرة السياسة بتفانيها وتعاليها ع  ال نغنائنر لنقند كنان 
نموذجًا لك  واحد منا، ن   ترّبينا على يند النرافنعني، فني 
منزل ك  واحد منا ثار على اإلقطاع كان بنجناننب النرافنعني 
وأعطى م ااًل كيف يكون اإلنسان سياسيًا وأخالقنينًا وإنسناننًا 
بك  معنى الكلمة. لم ين  قرشًا واحدًا م  مريض ولم يننن  
قرشًا واحدًا م  السياسة ولقد أعطى كن  منا عنننده لنهنذه 
السياسة، وفاًء له ن يي هذه الذكرى لسنا في احتفنال نن ن  
في إحياء الذكرى لرج  عظيم م  طرابلس رج  عظيم من  

لبنان، رج  عظيم م  األمة العربية هنكنذا ينكنون النرجنال 
الذي  يعرفون كيف يدافعون ع  القضايا الكبرى وقد شنّكن  
جزءاً م  خط الدفاع األساسي ع  العروبة و الهوية العربنينة، 
باسمكم جميعًا أتوجه إلى هل الطيب الرافعي بالنقنول: لنكن  
م  اسمه ن يب، وم  اسماه النطنينب كنان يندرك أن هنذا 
اإلنسان ي م  الطيب، وفعاًل كان ي م  عبد المجيد الرافعي 
الطيب، باسم طرابلس حم  الطيب وباسم طرابلس انتنقن  

 إلى الطيب.
وفاًء له نطالب بلدية طرابلس بهن تسمي ساحة كنبنرى أو 
شارع كبير باسم هذا المناض  لتكون عنننواننًا لنلنعنننفنوان 
والوفاء والكرامة في هذه المدينة ونقول للجميع ن   عنلنى 
خطى الرافعي وعلى نموذن الرافعي سنكم  المسيرة بالتزاح 
كبير وبعروبة كبرى وفلسطي  ستبقى هي قضيتنا األساسية 

 مهما حاول اإليراني أن ي رف أنظارنا ع  فلسطي .
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 وحدة   حرية   اشتراكية

 سيبقى الرافعي خالدا بمهثره العظيمة في ضمائر الوطنيي  العر 

ِمَ  اْلُمْؤِمِنيَ  ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْ  
 َقَضى َنْ َبُه َوِمْنُهْم َمْ  َيْنَتِظرُ 

 صدق اهلل العظيم
تنعى قيادة قطر العراق ل ز  البعث العربني االشنتنراكني 

يمان باهلل وقدره إلى األمة النعنربنينة وكن  بقلو  عامرة باإل
أحرار العالم الرفيق المناض  الدكتور عبد المجيند النرافنعني 
نائب األمي  العاح لل ز  والذ  وافته المنينة واننتنقن  إلنى 
رحمة ربه فجر اليوح بعد معاناة طويلة مع المرض والذ  لنم 
يمنعه ع  مواصلة النضنال والنعنمن  الندؤو  رغنم هالمنه 
الجسدية في تعبير أصي  ع  إرادة ال رية والنضال م  أج  
األمة العربية وعزتها ونهوضها وتواص  وقوفها ضد النقنوى 
المعادية لها. لقد خسر حزبنا وشعبنا العنربني كنلنه ولنينس 
شعبنا في لبنان فقط ش  ية تاري ية فذة زخرت سنينرتنهنا 
بمهثر نادرة تبدأ باإلنسانية وال س النمنرهنف النذ  جنعنلنه 
كطبيب يفتح عيادته مجانًا لك  مريض وتمنينز بشن ن نينة 
جذابة تستقطب الم الفي  قب  األصدقاء وتنتهني بنالنتنزاح 
قومي ووطني أصيلي  وثابتي  قلما نع ر على م لنهنمنا فني 

 ع ر التدهور القيمي.
لقد كان الفقيد الرافعي قنائندا فنريندا بن نق وأننمنوذجنًا 
للمناض  واإلنسان، وليس هذا غريبًا علينه فنقند كنان من  
الرعي  األول م  مناضلي األمنة والنبنعنث وواكنب نضناالت 
شعبنا في كافة ساحات النضال خ نوصنًا فني فنلنسنطنين  
والعراق ولبنان وتعرض لالضطهاد ألج  ابتزازه لكننه بنقني 
أمينًا على عقيدته منطلقًا م  قيم عليا سامينة تشنبنع بنهنا 

 منذ طفولته وشبابه المبكر. 
إن قيادة قطر العراق ل ز  البعث العربني االشنتنراكني إذ 
تنعى الفقيد الكبير لألمة كلها تتضرع إلى اهلل أن ينغنفنر لنه 
ويدخله جناته وأن يعزز إيمان أهله ورفاقه وم بيه بقدر اهلل 
الذ  ال راد له وعزاؤنا أن الفقيد القائد ترك رمزيته النضالينة 
حية تنير درو  النضال لكافة األحرار، ونقشت مشناعنر حنب 
النا  له حتى في صفوف م  اختلف معهم. وإنا هلل وإنا إلينه 

 راجعون.
 قيادة قطر العراق ل ز  البعث العربي االشتراكي 

 1087-7-81بغداد في 

 بسم اهلل الرحم  الرحيم
 حز  البعث العربي االشتراكي )األص (

 قيادة قطر السودان
 ذات رسالة خالدة   أمة عربية واحدة

)مَِّ  اْلُمْؤِمِنيَ  ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِهۖ  َفِمْنُهم مَّ  
َقَضۖى َنْ َبُه َوِمْنُهم مَّ  َينَتِظُرۖ  َوَما َبدَُّلوا َتْبِديًلا * لَِّيْجِزَ  اللَُّه 
ال َّاِدِقيَ  ِبِ ْدِقِهْم َوُيَعذَِّ  اْلُمَناِفِقيَ  ِإن َشاَء َأْو َيُتوَ  

 َعَلْيِهْمۖ  ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًما(
 صدق اهلل العظيم

في ذمة اهلل القائد المناض  الدكتور عبد المجيد النطنينب  
 الرافعي نائب األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي

يوليو 5 تنمنوز  81انتق  إلى جوار ربه فجر أمس األربعاء   
الطبيب.. ال كيم.. المناض  والقائد  )وبقلب سليم بإذن اهلل( 

الفذ الذ  لم يت لف ع  معركة م  معارك الم ير النعنربني 
الواحد؛ ب  تبوأ الموقع المتقدح فيها. حي  تنغنلنبنت إرادتنه 
على سالس  التجزئة وأنظمنة النعنمنالنة، وجنينوش النغنزاة 
الطامعي  في الوط  ووسوا  الواقع الفاسد. ولنم ينقنعنده 
الداء العضال ع  ال ضور المميز فيها، بارتكاز عنلنى إينمنان 
راسخ وتفاؤل دائم لم يتزعزعا، وثقة مطلنقنة فني النبنعنث 
وأمته ومستقب  اإلنسانية، لكهن المعاناة النننضنالنينة النتني 
الزمته طوال مسيرته، كانت تبنشنره عننند كن  منننعنطنف 
بم اض ميالد جديد لألم  والتقدح، عاش متواضعًا منزهنوًا 

طنينلنة  بالن ر لمبادئه، مجسدًا لروحها ومت ليًا بنهخنالقنهنا 
حياته في سلوكه وعالقاته داخ  البعث وخارجه، وبنننظنرتنه 
لإلنسان والعالم، مقاتاًل حاماًل السالح دفاعًا ع  وحدة لبنننان 
وعروبتها وفلسطي  والعراق، حاماًل شارة المسؤولية األولنى 
للبعث بلبنان، ومعلمًا لألجيال البنعن نينة بنمندرسنة اإلعنداد 
ال زبي ببغداد، وموش ًا بعضوية القيادة القومنينة، فنننائنبنًا 

 .لألمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي
وداعا أستاذنا الرفيق الدكتور عبد المجنيند النرافنعني وال  

 .حول وال قوة إال باهلل، هكذا األشجار تموت واقفة ال تركع
امتد عطاؤه ال ر م  الن ف األول للقرن العشري  متزايندًا  

عمقًا وشمواًل، متهلقًا مواكبا ومجددًا، حتى العاح السابنع من  
  ..العقد ال اني للقرن ال اد  والعشري 

أحب أمته فبادلته حبًا ب ب، ونذر حياته للبعث فناصنطنفناه 
في المكانة التي تليق به، ولم يك  إال عند حسن  ظن  من  
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وثقوا به، فتجم  الموقع بقامتنه وازداد ألنقنًا وضنيناًء. من  
طرابلس إلى بغداد ثم بطرابلس مسك ال تاح. عطاء م  لم 

 .يستبق شيئًا، وما بدل تبدياًل
حسنًا كما أحس  ألمته، وأن الً  نسهلك اللهم أن تتقبله قبو 

تكون منزلته عندك في سدر م ضود وطلح مننضنود وظن  
مقطوعة وال ممنوعنة، ال  ممدود وماء مسكو  وفاكهة ك يرة 

القدرة على االقتداء بمسيرته  وأن تلهمنا واألجيال المتعاقبة،
ال الدة وال بات على المباد  والتجلي في تنجنذينرهنا عنلنى 
أرض العروبة وهفاقها اإلنسانية، التي ساهم في صنيناغنتنهنا 

  ..وأبدع في تم لها، تنبض بال ياة مجسدة في حياته
والعزاء ألسرته ولشعب لبنان وأه  طرابلس، ولرفاقه فني 
قيادة قطر لبنان، ورفاقهم وللقيادة القومية للبعث، وأميننهنا 
العاح المجاهد عزت إبراهيم، وللبع نينين  فني كن  منكنان، 
ولشعبنا وأمتنا بفلنسنطنينننهنا وأحنوازهنا وجنوالننهنا ولنواء 

 .االسكندرونة وجزر اإلمارات ال الث وعراقها المقاوح
وستتلقى قيادة قطر السنودان لن نز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي التعاز  في فقيد البعنث واألمنة النعنربنينة ينوح 

ح الجار  بعند 1087يوليو5تموز  81الجمعة المقب  الموافق 
صالة المغر  بدار حز  البعث بهح درمنان النعنرضنة شنرق 

 )إنا هلل وإنا إليه راجعون(    .أستاد المريخ
 قيادة قطر السودان ل ز  البعث العربي االشتراكي )األص (

 

 حز  البعث العربي االشتراكي
 أّمة عربية واحدة    ذات رسالة خالدة

 اشتراكية -حرية -وحدة
 نعي

 في وفاة نائب األمي  العاح، وأمي  سر قيادة قطر لبنان لل ز 

 الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي
 وتبقى نضاالت ومواقف المناض  عبد المجيد الرافعي

 المبدئية والشجاعة سبيال للمناض  البع ي
 وأحرار األمة العربية المجيدة

 
َ
قال تعالى : مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّلله

َعَلْيِه   َفِمْنُهم مهن َقَضى  َنْحَبُه َوِمْنُهم مهن َينَتِظُر   َوَما 

ُلوا َتْبِديًلا )  صدق اهلل العظيم(                     32َبده
بقلو  حزينة، ومؤمنة، بقدر اهلل تنعي قيادة قطر الجزائنر 
ل ز  البعث العربي االشتراكي لكافة مناضلي النقنطنر فني 
الجزائر وخارجه، نبه وفاة المناض  الكبير الدكتور عبد المجيد 
الرافعي نائب األمي  العاح وأمي  سر قيادة قطر لبنان لل ز  
بعد مرض طوي ، ورغم مرضه وهو الطبيب العارف بنمنتالت 
نتائج ذلك المرض، لم ي   عزيمته على ال مود ومنواصنلنة 
النضال، وال رص على االجتماعات ال زبية المتعددة ويعطي 
التوجيهات القيمة، ويتواص  أسبوعيًا مع مواطنيه فني لنقناء 
البيت المفتوح، ويتابع األحداث اللبنانية والعربينة والندولنينة 

ويسهل ع  نشاطات البعث في ك  ساحاته وأينما وجند فني 
القارات ال مس، إنه المناض  الذ  أصبح رمزا للمننناضنلنين  

 العر  الذي  يريدون خدمة أمتهم ورسالتهم.
ورغم فراق الموت يبقى الدكتور عبد النمنجنيند النرافنعني 
مدرسة م  مدار  البعث النضالية في اإليمان والنتنضن نينة 
والشجاعة، ولذلك يدعو البعث في الجزائر ك  المننناضنلنين  
واألحرار أن يكون عزاؤهم في هنذا النمن نا  النجنلن  فني 
التمسك بالمباد  والقيم التي استشهد م  أجلها خيرة رجنال 
البعث، وتوفي منهم خيرة الرجنال وهنم ين نمنلنون النراينة 
بشجاعة نادرة رغم ك  الم   التي ت يط بهم أم ال فقيدنا 
وحبيبنا الدكتور عبد المجيد الرافعي طيب اهلل ثراه واسنكنننه 
فسيح جنانه إلى جانب ال ديقي  والشهداء، وألنهنم رفناقنه 
وم بيه وأهله، وفي مقدمتهم زوجته الرفيقة ليلى الرافنعني 

 وإخوته وأخواته وأبنائهم ال بر والسلوان.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون. صدق اهلل العظيم

 ع  قيادة قطر الجزائر لل ز 
 د. أحمد شوتر 
 عضو القيادة القومية، أمي  سر قيادة القطر لل ز 

 8150751087الجزائر في 
 

 الرفيق األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي 
 .القائد المجاهد عزة إبراهيم الم ترح

 .الرفاق أعضاء القيادة القومية الم ترمون
الرفاق أعضاء القيادة القطرية ل ز  طليعة لبنان العربي 

 .االشتراكي الم ترمون
)م  المؤمني  رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم م  

 قضى ن به ومنهم م  ينتظر وما بدلوا تبديال(
 صدق اهلل العظيم
بقلو  مليئة باألسى واأللم وال زن وتسليمنًا بنقنضناء اهلل 
وقدره ينعي أمي  سر القيادة العليا ل ز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي األردني والرفاق أعضاء القيادة النعنلنينا لنلن نز ، 
وكوادره وأعضائه وأن اره وجماهينره النرفنينق النمننناضن  
الدكتور عبد المجيد الرافعي نائنب األمنين  النعناح لنلن نز  
ورئيس حز  طليعة لبنان العربي االشتراكي ونائب طرابلس 

 575  81السابق، الذ  وافاه األج  صبنين نة ينوح األربنعناء 
ملت قًا بالرفيق األعلى ليل ق مع رفيقه األمي  العناح  1087

شهيد ال ج األكبر الرفيق المناض  صداح حسنين  وشنهنداء 
 .البعث، مسجلي  ان ع ال ف ات في سفر البطولة والنضال

ورفيقنا العزيز م  القيادات التاري ية لل ز  ومن  رجناالت 
األمة الذي  قدموا التض يات العظيمة مت ليًا بال بنر عنلنى 
المرض وهالح األمة وم ائبها مت درًا ال فوف فني الندفناع 
ع  قضية العراق وفلسطي  وك  قضناينا األمنة النعنربنينة، 

 .قابضًا على جمر المباد  والرسالة ال الدة
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لقد شك  رحي  رفيقنا العزيز المناض  خسارة كنبنينره وال 
اعتراض على حكم اهلل فالموت حق وال راد ل كم اهلل وعنهندا 
لروحه الطاهرة وأرواح الشهداء النكنراح أن ننبنقنى األوفنيناء 
لرسالة البعث ال الدة قابضي  علنى جنمنر النمنبناد  خنلنف 
قيادتنا القومية وحاد  ركب المسيرة والجهناد النقنائند عنزة 

 إبراهيم األمي  العاح لل ز . 
رحم اهلل فقيد البعث واألمة الرج  النوفني ال نادق النذ  
تميز بال ب والرفق وال  ال النبيلة وان يلهم رفينقنة دربنه 

 زوجته وأهله ورفاقه ال بر. 
 ن. وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وإنا هلل وإنا إليه راجعو 

 أمي  سر القيادة العليا ل ز  البعث العربي االشتراكي األردني

 ح 51087 57 81_ عمان الرفيق أكرح ال م ي 

علمنا بهعلى درجات األلم واألسى، هنذا النينوح، بناننتنقنال 
رفيقنا الدكتور عبد المجيد الرافعي، نائب األمي  العاح ل ز  
البعث العربي االشتراكي، إلى الرفيق األعنلنى. وبنمننناسنبنة 
رحي  هذا الطود العظيم وترج  هذا الفار  الشهم وانطفاء 
هذا النجم المنير في سماء البعث واألمة، فإننا فني النقنطنر 
الموريتاني نتقدح ب ال  التعاز  إلى الرفيق القائد المجاهد 
واألمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي، عزة إبراهنينم 
وإلى رفاقنا في القيادة القومية، ورفاقنا في طليعنة لنبنننان، 
وك  رفاقنا على امتداد وطننا العربي وفي النمنهنجنر، والنى 
األسرة الكريمة للفقيد وذويه وم بيه، داعي  ر  العالمي  أن 
يرحم فقيد البعث برحمته الواسعة منع رفناقنه فني أعنلنى 

 الجنان. وإنا هلل و إنا إليه راجعون.
 8150751087نواكشوط بتاريخ 

 قيادة قطر موريتانيا لل ز 

 أمة عربية واحدة       ذات رسالة خالدة
 وحدة حرية اشتراكية

الرفيق المناض  الدكتور عبد المجيد الرافعي نجم عروبة 
 ساطع إلى ال لود

 بسم اهلل الرحم  الرحيم
"وبشر ال ابري  الذي  إذا أصابتهم م يبة قالوا إنا هلل 

 وإنا إليه راجعون" صدق اهلل العظيم
تنعى حركة البعث إلى البع نينين  فني تنوننس والنوطن  
العربي والى ك  الوطنيي  والى األحرار في النعنالنم، فنقنيند 
البعث واألمة العربية نائب األمي  العاح ل ز  البعث العنربني 

 االشتراكي "ال كيم" عبد المجيد الرافعي.
ودع حز  طليعة لبنان العربي االشتراكي، وحنز  النبنعنث 
العربي االشتراكي، ودع لبنان والوط  العربي واألمة العربية 

 1087جويلينة5تنمنوز  81وك  الدنيا ودعت فجر هذا اليوح 

"ال كيم" عبد المجيد الرافعي... لم ينطنلنق عنلنينه رفناقنه 
وأصدقاؤه لقب "ال كيم" ألنه طبيب فقط... ب  ألنه بالفنعن  
"حكيم" مأل الدنيا ب كمته الوارفة، فهو بالفع  طبيب تشهند 
له طرابلس بإنسانيته ونقاوة قلبه وتنكره للنذات وتنطنوعنه 
ل دمة الفقراء حتى أصبح يلقب بطبيب الفقراء...ب  وجنعن  
ذلك سنة لك  رفاقه في عموح لبننان، وهنو أيضنًا حنكنينم 
بالعق  والفكر، فقد ت م  الرافعي مسؤولية ننائنب األمنين  
العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي في هذا الظرف الدقينق 
وال طير الذ  تمر به األمة منذ اعتقنال واغنتنينال الشنهنيند 
الرمز صداح حسي  األمي  النعناح لن نز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي، واعتقال ج  رفاقه أو اسنتنشنهنادهنم عنلنى يند 
األمريكان واإليرانيي  وأذرعهما المجرمة... وعلى أثر انتن ناء 
المجاهد عزت إبراهيم األمي  العاح ل نز  النبنعنث لنقنينادة 
المقاومة وجبهة الجهاد والت رير... ف افظ الن نكنينم عنلنى 
تماسك التنظيم القومي، واستضاف أغلب اجتماعاته وأشنرف 
عليها.. وعالج ك  اإلشكالنينات النتنننظنينمنينة والسنيناسنينة 
المطروحة ب كمة فائقة... وهو على منا هنو عنلنينه ورغنم 
تقدمه في العمر ومكابدته لنمنرض عضنال، لنم ينتن نلنف 
الدكتور الرافعي مع ذلك ع  ك  الم اف  السياسية اللبنانية 
والقومية إعالء لكلمة ال ز ، وانت ارًا ل يار المقاومنة رغنم 
صعوبة ت ركه في بيئة تسيطر عليهنا األدوات النطنائنفنينة 
وأذرعه النظامي  اإليراني والسور ، وك  أجهزة المن نابنرات 
الدولية.. استقب  ال كيم كن  رفناقنه من  كن  األقنطنار... 
واستمع إلى صغيرهم قب  كبيرهم وقدح الن ح والتنوجنينه 
الالزمي ... وقد أعطى رحمه اهلل رفاقه في تونس ك يرًا من  
الوقت والمؤازرة والتوجيه.. ال كمة ال ال ة لل نكنينم، كناننت 
حكمة الجسد... فالفقيد رغم مكابدته لمنرض عضنال منننذ 
مدة طويلة... كان يعام  جسده كطبيب ولينس كنمنرينض.. 
وكهنه بالرغم م  إدراكه للنهاية الم تومة... يريد أن يؤجلها 
بعض الوقت... فوضع جسده أمامه ولم يعنش داخنلنه.. لنم 
يعاني مرض ذلك الجسد وإنما حاول عنالجنه... وننجنح إلنى 
حي ... أمأل في رؤية الضوء في هخنر النننفنق.. فني النعنراق 
وفلسطي  وسوريا وليبيا ... لم ييه  م  واقنع األمنة وهنو 
يرى هالف العر  يذب ون يوميًا في العراق وفلسنطنين ، فني 
سورية وليبيا واليم  وال ومال والسودان، وهو يتنابنع حنال 
بقية األقطار العربية واألعنداء تنجنرهنا جنرًا إلنى النفنرقنة 
والتشظي ومواجهة بعضها البعض... لم ييه  ب  كان ينردد 
مقولة رفيقه وقائده الشهيد صداح حسي  "األمة ب ير.. ومنا 
الن ر إال صبر ساعة". غادرنا ال كيم وابتساماتنه فني وجنه 
م  أحبهم م  النا  خ وصًا المظلومي  لم تنقطع، ينشنر 
األم  في ت رر األمة وخالصها في أحلنك النمنراحن  ظنالمنًا 
وظلمًا، حتى أحبه ك  الطرابلسيي .. ب  ك  لبنان وغنالنبنينة 
أبناء األمة... أليس هو م  أجمع لبنان على حنبنه رغنم كن  
ال الفات السياسية؟ الرافعي أنموذن لإلنسان النذ  بنقنينت 
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عقيدته رافعة مواقفه ولم يتراجع حينما هزح كن نينرون فني 
ساحات المباد  أو استسلموا لموجات النتنرهنينب واالبنتنزاز، 
لذلك أحببناه وكان احترامنا له يتعاظم كلما مر حنادث وكنان 
غزو العراق مرحلة أرقى في إنسانية ال كيم حيث رفنع راينة 
المقاومة وت م  أثقال مسؤولية كبرى نائبًا لم  يقود أشرف 
معارك األمة في تاري ها ال ديث، فندون بن نروف من  ننور 
صف ات خالدات في مسيرتنه وفني صنفن نات رمنوز األمنة 
العربية. الرافعي أحد أهم رافعنات منجند األمنة ومنقنومنات 
نهوضها، سيرته صف ات التالنينة منننه أكن نر إشنراقنًا من  
سابقتها وبهذه السيرة العطرة دخ  التاريخ م  أوسع وأشرف 
بواباته. رحم اهلل فقيدنا الغالي وأسكنه جناته والهم عائلنتنه 
خ وصًا المناضلة عقيلته ليلى الرافعي ورفناقنه ومن نبنينه 

 ال بر على هذا الم ا  الجل .
  1087جويلية  81تونس في  –اللجنة التنفيذية 

 

 أمه عربيه واحده     ذات رساله خالده
بمزيد م  االسى واللوعة ننعي إلنينكنم وفناه النمننناضن  
الكبير طبيب الفقراء ورائد النضال الوطني والقنومني ننائنب 
األمي  العاح ل ز  البعث العربني االشنتنراك رئنينس حنز  
 طليعة لبنان العربي االشتراكي الدكتور عبد المجيد الرافعي
العهد أننا ثابتون علي المباد  حتى ت قيق أهنداف األمنه 

 العربية في الوحدة وال رية واالشتراكية
بقلو  مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وبإيمان مطلق بهن الدننينا 
دار فناء، شبا  البعث في اليم  ينعي إلى األمتي  النعنربنينة 
واإلسالمية والى أحرار النعنالنم ومن نبني السنالح النرفنينق 
المناض  عبد المجيد الرافعي أمي  سر قيادة حز  طنلنينعنة 
لبنان العربي االشتراكي نائب األمي  العناح لن نز  النبنعنث 
العربي االشتراكي نرجو له الرحمة والمغفرة وأن يل نقنه اهلل 

 برفاقه في عليي  وألهله ال بر والسلوان 
 شبا  البعث القومي قطر اليم 

 

 َعَلْيهِ 
َ
 )مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّلله

( األحزاب  ُلوا َتْبِديًلا  32َفِمْنُهم مهن َقَضى  َنْحَبُه َوِمْنُهم مهن َينَتِظُر َوَما َبده

 جماهير أمتنا المجيدة
شنوال    81 حملت إلينا األقدار صباح هنذا النينوح األربنعناء  

ح نبه رحي  القائد ال كيم والمننناضن   1087 تموز    8121581 
ال ابت وأحد قنادي  الرعي  األول الذي  سطروا قسمات الفنكنر  
القومي العربي المعاصر، وابتدروا مسيرة نضال البعث العظيم  
في ساحة العروبة انطالقًا م  سوريا العربية التي تنهّن تن نت  

وطهة المن رفي  ثم فلسطي  ولبنان والعراق وفني النمنشنرق  
العربي ومغربه وك  ان ائه، الدكتور المناض  الشنهنيند عنبند  
المجيد الرافعي نائب األمي  العناح لن نز  النبنعنث النعنربني  
االشتراكي ع  عمر ناهز التسعي ، بعد أن أفناه حكيمًا ينننشنر  
بلسم الشفاء ليداو  جراحات لبنان ويؤلف بي  قلنو  أبنننائنه  
وأحزابه وتياراته وليكون قندي  األم  واليقي  بالنن نر لنكن   

 م  كان يؤمه م  إخوانه ورفاقه ومناضلي العروبة. 
لقد مكث الدكتور الرافعي منذ ريعان شبنابنه فني خننندق 
المباد  القومية، ال ي يد عنها وال يداه  فيها، ثائرًا منفنعنم 
باإليمان بالن ر وال توار  غشاوة التزييف والوه  والضنعنف 
التي اكتنفت الواقع العربي ردحًا وما زالت عنينننينه أن ينرى 
معالم الطريق بوضوح ويقي  مفعم ب رارة اإليمان بانت نار 
األمة العربية على أعدائنهنا وكنان واسنع األمن  فني قندرة 
األجيال العربية على تلمس ال قيقة وانتشال الشعب العربي 
م  براث  وقيود التجزئة والشقاق التني تنننسنجنهنا النقنوى 

 اإلمبريالية وال هيونية لتعط  بها نهضة العر  الكبرى.
لقد وقف القائد الشهيد عبد المجيد الرافعي جنديًا مقناتناًل 
نذر روحه ودمه للدفاع ع  أمتنا المجيدة في أحلك الظنروف، 
في فلسطي  وهو يعر  ويكشف زيف ادعاءات ال هاينة حول 
أرض فلسطي ، وحم  مشع  النضال تارة أخرى في سناحنة 
العراق األبي وهو يواجه الهجمة الفارسية ال اقدة وفي لبنان، 
وكان ي ول مع ك  موكب قومي ينشند النوحندة والن نرينة 
ألمتنا المجيدة في م تلف الميادي  الجماهيرية : الشنعنبنينة 
والشبابية والطالبية والمرأة والعمال وكان في الوقت نفنسنه 
في مقدمة م  ترنوا إليه النفو  في ك  خطب يهدد وحندة 
لبنان وقواه السياسية حيث كان م   الترحينب الندائنم من  
الجميع ليرسم ب كمته معالم وحندة ال نف وتضنافنر قنوى 
ال وريي  م  اج  تعزيز مسيرة لبنان ونهضته، باعتباره لبنة 

 م  شهنها تقوية مسيرة النضال القومي العربي.
وفي هذا الم ا  الجل  الذ  يداهم األمة وهي في أحون منا  
تكون لوجود أم ال هذا القائد الفذ تتوجه قيادة التنظيم اإلرتر   
بالتعزية إلى ك  رفاقنا في ك  ساحات العروبة المناضلنة والنى  
الرفاق في القيادة القومية والرفاق في قيادة ال ز  فني سناحنة  
لبنان ومناضلي حز  طليعة لبنان العربي االشنتنراكني والنعنزاء  

 موصول إلى أسرته الكريمة وك  أبناء العروبة. 
 المجد وال لود لك  شهداء البعث في ساحات العروبة

 ح815751087التنظيم اإلرتر  5  

لقد فقد ال ز  واألمة واحدًا من  أبنرز قنينادات النننضنال 
الوطني والقومي والذ  قضى ردح حياته ملت قًا بالجماهينر 
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مدافعًا ع  قضنايناهنا وأهندافنهنا فني النوحندة والن نرينة 
 ة.واالشتراكي

إن الفقيد الكبير الذ  واكب مسيرة ال ز  مت درًا صنفنوف 
المناضلي  وكان مسكونًا دائمًا بقضية فلسنطنين  والنعنراق 
وك  أرض عربية م تلة، بقي حتى الرمق األخير صماح أمنان 
للشرعية ال زبية والنضالية، وقابضًا علنى جنمنر النمنبناد ، 

 ة.مباد  الرسالة ال الد
إن البع يي  إذ يشعرون بال سارة الكبيرة بفقدان رفينقنهنم 
وقائدهم الذ  كان يعيش قضناينا شنعنبنه بنكن  جنوارحنه 
يعاهدون روحه الطاهرة، كما يعاهدون قيادة حزبهم وعنلنى 
رأسها الرفيق القائد المناض  عزة إبراهيم أن يبقنوا أوفنيناء 
لمسيرة ال ز  والعروبة، ولوصية الفقيد الكبير باالسنتنمنرار 

 .على النهج الذ  رسمه طيلة حياته النضالية
أسك  اهلل الفقيد القائد والمناض ، طبيب الفقراء وحنكنينم 

 .طرابلس، جنان رحمته بجانب الشهداء وال ديقي 
 والمجد وال لود للشهداء والرسالة ال الدة.

 م ر –حركة البعث العربي االشتراكي 

 

 ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِ  الرَِّحيمِ 
لقد فقدت األمة العربية منناضناًل قنومنينًا صنلنبنًا بنغنينا  
المرحوح الدكتور عبد المجيد النرافنعني، حنينث كنان من نااًل 
ي تذى به ألنه ترجمة لمباد  وشعارات ال ز  الذ  اننتنمنى 
إليه ب دٍق وأمانة. عبر مسيرة نضالية كانت خدمة الشنعنب 
لديه واجبًا وهاجسًا وهمًا يوميًا وخاصة للفقراء مننهنم. كنان 
م ااًل حيًا ب ّق للبع ي الذ  يمار  ويطبق الشنعنارات قنواًل 
وعماًل. كما أنه جّسد وحدة النضال العنربني عنبنر مسنينرتنه 
الطويلة وودَع هذه ال ياة ولم ين   أماح الت ديات والنمن ن  
التي تع ف باألمة وبقَي كالطود الشامخ قابضًا على الجنمنر 
مع رفاقه الذي  يمارسون نضالهم على األرض. رحن  وهنو 
يتطلع لفلسطي  والعراق وسورية وليبيا وبقية األقطار بقلٍب 
مكلوح. وسيبقى الدكتور عبد المجيد م ااًل ونموذجًا عنروبنينًا 

 وقوميًا لألجيال القادمة.
 رحم اهلل فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته...

 إّنا هلل وإّنا إليِه راجعون
 شبا  البعث القومي في سورية

 815751087دمشق في 
 

تلقى أن ار البعث في أوروبا ببالغ ال زن واألسى نبه رحي  

الرفيق عبد المجيد الرافعي نائب األمي  العاح ل ز  النبنعنث 
العربي االشتراكي واألمي  العاح ل ز  طليعة لبنان العنربني 
االشتراكي وهم يرون في هذا ال بر الم زن خسارة كنبنينرة 
لألمة العربية والعالم رحي  أعظم المناضلي  ال وريي  النذ  
خط مسيرة حياته ل دمة م الح األمنة النعنربنينة ومسنينرة 
الت رر العربي م  أج  ت قيق الهدف الكبير في أمة عنربنينة 
واحدة و التي خطتها معه أنام  المناضلي  وعنبند طنرينقنهنا 
بدماء شهداء ال ز  وعلى رأسهم الرفيق الشهيند النرئنينس 

 صداح حسي  رحمه اهلل.
ال يسعنا في هذه المناسبة إال أن ندعو إلى اهلل تعنالنى أن 
يتقبله في فسيح جناته وبواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه 
ورفاقه ال بر والسلوان.. ول  ن يد ع  طريق النضال النذ  

 سار فيه مناضلو البعث العظيم.
 إلى رحمة اهلل وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 ان ار البعث في أوروبا

علمنا ،ببالغ ال زن وعميق األسى، بنبإ انتقال الرفيق، عبد 
المجيد الرافعي، نائب األمي  العاح ل نز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي، إلى الرفيق األعلى، فجر اليوح. وبهذه المنناسنبنة 
القومية ال زينة، التي تضاف لواب  المتسي والكنوارث النتني 
تمت   بها أمتنا في هذه ال قبة م  تاري ها العظيم، فنإننننا 
نتقدح ب ال  التعاز  إلى الرفيق والقائد المجاهد واألمنين  
العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي، عزة إبراهيم الندور ، 
وإلى كافة رفاقنا في طليعة لبنان، وفي ك  األقطار العرببة، 
وإلى األسرة الكريمة لفقيد اإلسالح واإلنساننينة والنعنروبنة، 
رافعي  أكف الضراعة إلى اهلل أن يتقب  روحه الطناهنرة فني 
عليي ، برفقة سيد المرسلي  وإخوانه النننبنينين  والشنهنداء 
وال ديقي ، وحس  أولئك رفيقا. هذا ما وعدنا اهلل ورسنولنه 

 وصدق اهلل ورسوله. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
 1087507581نواكشوط بتاريخ 

 الرئيس م مد الكور  ولد العربي
 

بمزيد م  ال زن واالسى واألسف أنعى الرفينق النمننناضن  
العزيز الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب األمي  العاح لن ز  
البعث العربي االشتراكي، ورئيس حز  طليعة لبنان العربني 
االشتراكي الذ  انتق  إلى رحمة اهلل فجر هنذا النينوح بنعند 
صراع طوي  مع مرض عضال أّلَم به ... وبنرحنين  النرفنينق 
ال كيم، فإن نجمًا م  نجوح العروبة قد هوى، ومناضناًل فنذًا 
م  مناضلي البعث األوفياء ال ادقي  ال ابتي  على ال ق قند 
غا ... وتكون األمة والبعث ولبنان وطنرابنلنس قند خسنرت 
واحدًا م  رجالها األفذاذ، نسهل اهلل العزيز أن يتغمده برحمته 
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الواسعة وأن يلهم عائلته وأهله ورفاقه وأصندقنائنه ال نبنر 
 والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 الدكتور خضير المرشد 
 عضو القيادة القومية لل ز 

 

:
 بسم أهلل الرحم  الرحيم

 حز  البعث العربي االشتراكي
جبهة الت رير العربية في لبنان. تنعي إلى جماهير شعنبنننا 
الفلسطيني وأبناء األمتي  العربية واإلسالمية وكن  األحنرار 

 في العالم استشهاد الرفيق القائد الوطني والقومي 
 الدكتور عبد المجيد الرافعي 

. 1087  7  81الذ  انتق  إلى جوار ربه اليوح األربعاء فني 
 بعد صراع طوي  مع المرض. 

لروحه الرحمة والغفران والعهد أن نستمر بالنننضنال حنتنى 
ت قيق كام  األهداف الوطنية لشعبنا وأمتنننا فني النوحندة 

 .وال رية واالشتراكية

ينعى مكتب العالقات ال ارجية النقنطنر  لن نز  النبنعنث 
العربي االشتراكي رحي  فقيد األمة وال ز  الرفيق المناض  
الدكتور عبدالمجيد الرافعي نائب األمي  العاح ل ز  النبنعنث 
العربي االشتراكي ورئيس حز  طنلنينعنة لنبنننان النعنربني 

 االشتراكي ، 
وبرحي  المناض  ال ابر المفكر الشجاع النوفني لنمنبناد  
حزبه وامته العربية المجيدة ، فقدت األمة احد ابرز رجاالتنهنا 
على صعيد النضال القومي العربي، حيث كان الفقيد طنينلنة 
مسيرته النضالية المعطاء م ااًل صلبًا لنلنمننناضن  األصنين ، 
متشبعًا بروح إنسانية عالية أكسبته حب الجماهير واحترامهنا 
العميق لش  يته المعطاءة وتاري ه النضالي ال نر منننذ أن 
ت دى وهو في باكورة شبابه لدبابات االستعمار النفنرنسني 
عند اجتياحها سوريا ولبنان، وظ  الفقيد منالنصنقنًا منبناد  
وقيم العروبة ال قة معبرًا عنها بمواقف مشنهنودة سنتنكنون 
إحدى شهادات مل مة مواجهة األمة فني سنفنر منواجنهنتنهنا 

 ألعدائها الطامعي  الغاصبي  ..
وستبقى شعلة البعث ساطعة تنير درو  المناضلنين  فني 
ساحات النضال في وطننا العربي حتى يت قق الن ر المبين  

 بإذن اهلل .
 رحم اهلل الفقيد واسكنه فسيح جناته .

العزاء ألهله وذويه ورفاقه على درو  النننضنال النقنومني 
 العربي.  إنا هلل وإنا إليه راجعون

 الرفيق مسؤول مكتب العالقات ال ارجية القطر 
 7102 تموز 581 ل ز  البعث العربي االشتراكي  

 
تلقينا ببالغ ال زن نبا وفاة نائب األمنين  النعناح لن نزبنننا 

وبنهنذه  ..الرفيق المناض  الدكتور عبد المنجنيند النرافنعني 
المناسبة األليمة نتقدح لسيادتكم وم  خناللنكنم تنعنازينننا 
القلبية بهذا الم ا  الجل  إلى ك  رفاق البعث حي ما كناننوا 
 وخاصة رفاقنا في لبنان باسم جماهيرنا الطالبية والشبابية

 .. سائلي  المولى القدير أن يتغمد رفيقنا بواسع رحنمنتنه ...
وال بر والسلوان لنا ولعائلته وشعبنا وامتننا  ..ويدخله جناته 

 ...العربية المجيدة 
 وانا هلل وانا إليه راجعون

 مكتب الطلبة والشبا  المركز  ل ز  البعث العربي االشتراكي

 ح  1087تمننوز 5  5 81  الموافق هن  8121شننوال  81األربعاء 

 

اكر الرفيق عبد المجيد الرافعي ننائنب رح  صباح اليوح الب
األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي، عضو النقنينادة 
القومية لل ز ، ورئيس حنز  طنلنينعنة النبنعنث النعنربني 

 االشتراكي في لبنان، إلى جوار ربه.
وببالغ ال زن واألسى تلقت األمانة العامة للجبهة الوطنننينة 
العراقية خبر وفاة الدكتور عبد المجيد الرافعي، األليم عنلنى 
نفوسنا، وبوفاته تفقد ال ركة الت ررية العربينة واحندًا من  
كبار مناضليها األوفياء للمباد  والقينم السنامنينة والنعنمن  
ال ور  الت رر  الدؤو  الذ  تميز به رفيقننا النراحن  عنبند 

 المجيد الرافعي طوال حياته.
والجبهة الوطنية العراقية، بك  ف ائلها وقواها النوطنننينة 
وأحزابها وش  ياتها المؤتلفة فيها تتوجه بعمق النمنواسناة 
وبال زن العميق لمشاركة األخ المجاهد عزة إبراهيم األمنين  
العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي، قائد جنبنهنة النجنهناد 
الت رير وكافة رفاقنا في حز  البعث العربي االشتراكي فني 

 العراق والوط  العربي، بهذا الم ا  الجل .
وال ي امرنا الشك أبدًا، أن إكمال رسالنة النفنقنيند النراحن  
الدكتور عبد المجيد الرافعي ستبقى أمانة لألجيال، سي ملها 

 رفاق البعث بك  همة وتفان وشجاعة.
ورغم خسارتنا له، وفي هذا الظرف الع يب، فهو سيبنقنى 
خالدا بذكراه الطيبة، عرفناه كش  ية وقامة قومية وفكرية 
شام ة، خبرناه بشجاعته وتفانيه وتضن نيناتنه عنلنى مندى 
عقود م  تاري نا المعاصر م  أج  قضايا األمة، نتذكر علنى 
الدواح وقوفه ب بات حتى الل ظات األخيرة من  حنيناتنه فني 
مواجهة ك  الت ديات والمعارك القومية التي خناضنهنا حنز  
البعث العربي االشتراكي وسائر القوى القومينة فني لنبنننان 

 والوط  العربي.

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50565
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50565
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ال يسعنا في هذه المناسبة األليمة إال التوجه بالدعاء إلى البار   
عز وج  أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، ويسنكنننه فسنينح  
 جناته، ويلهم أمته وشعبه وأسرته ورفاق دربه ال بر والسلوان. 

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
 د. عبد الكاظم العبود  

 األمي  العاح للجبهة الوطنية العراقية 
 1087تموز  81

 

ينعي الرفيق ناصيف عواد عضو القيادة القومية االحتنيناط 
 وعائلته

الرفيق المناض  الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب األمين  
العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي ورئيس حز  طنلنينعنة 

 لبنان العربي االشتراكي
ببالغ ال زن واالسى نسال اهلل العلي القدينر أن ينتنغنمنده 
برحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم عائلنتنه ورفناقنه 

 وأصدقاءه ال بر والسلوان.

اإلخوة األعزاء في القيادتي  القومية والنقنطنرينة لن نز  
 البعث العربي االشتراكي الم ترمون

ببالغ ال زن واالسى تلقينا نبه وفناة النرفنينق النمننناضن  
الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب األمي  العاح لن نز  
البعث العربي االشتراكي، ورئيس حز  طليعة البعث العربي 
االشتراكي في لبنان، وبهذه المناسبة األليمة نتوجه إلنينكنم 
باسم اللجنة القيادية ل زبنا الشيوعي العراقي باحر التعناز  
والمواساة.. لقد كان الرفيق عبد المجيد النرافنعني مننناضناًل 
شجاعًا شهمًا م  مناضلي حزبكم الشنقنينق وقنائندا ثنورينًا 
شارك في مسيرة ال ورة الت ررية العربية بتفنانني وإخنالص 
فلم تن  م  عزيمته وإصراره في الدفاع ع  قضناينا امنتنه 
العربية ك  مواجهات األعداء.. فإلى ال لود أينهنا النمننناضن  

 الكبير، وستبقى حيًا في ذاكرة ك  األحرار.
 ال ز  الشيوعي العراقي 

 1087،  تموز  81 اللجنة القيادية 

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عامدوا اهلل عليه فمنهم من 

 قضي نحبه ومنهم من ين ظ  وما ادلوا تبديال

 صد  اهلل العظيم

ابالغ الحزن وااسي تلقت األمانة العامة لمؤتم  المغ  ايثن 

الع اقيين الدولش  نبأ وفاة المناضل العث اثش الثفثذ  حثكثيثم 

ط اال  واان الشعب ورفيقه فش معار ه. الثطثبثيثب الثذي 

تشهد مدينة ط اال  علي عطاءاته  البعثش العنيد العث ثيثد  

الذي لم ي مكن الم ض وتثقثدمثه اثالسثن مثن أن يثؤخث  

مسي ته فش خدمة مدين ه ووطنثه وأمث ثه الثعث اثيثة وفثش 

مقدمها القضية الفلسطينية  المناضل الد  ور عبدالثمثجثيثد 

ال افعش رحمه اهلل  رئي  حثزب طثلثيثعثة لثبثنثان الثعث اثش 

األك  ا ش  عن عم  نامز ال سعيثن عثامثاق  قضثاا مثنثاضثالق 

معطاء داعماق للمس ضعفين واألح ار ولكل حث  ثات الث ثحث ر 

الع اية الوطنية  ومدافعا عن قضثايثا األمثة الثعث اثيثة مثن 

 المحيط زلي الخليئ.

عم  زاخ   أفناا الد  ور ال افعش  اكل سمثات الثفثخث  ومثا 

يحمله من كموخ وزااء  مسط ا تاريخه النضالش والشخوثش 

الوضاءين  اأح ف من نور  تني  درب المناضلين الثثثائث يثن 

 اوجه الطغيان والظلم حيثما  انوا ويكونون.

ااسمش كخويا ونيااة عن األمانثة الثعثامثة وأعضثاء مثؤتثمث   

المغ  اين الع اقيين الدولش  ن قدم اأح  ال عازي والمثواسثاة زلثي  

عائلة وذوي المناضل الفقيد الد  ور عبدالمجيد ال افعش  ونثعثزي  

أنفسنا واألمة الع اية واألح ار فش العالم اهذا المواب الجثسثيثم   

سائلين المولي القدي  عز وجثل أن يث ثغثمثدا اثواسث  رحثمث ثه  

ويسكنه فسيح جناته  فش عليين م  الشهداء والوديقثيثن  وأن  

 يلهم أمله وذويه ويلهمنا جميعاق الوب  والسلوان. 

ونعامد اهلل ثم فقيدنا الغالش أن نبقي محثافثظثيثن عثلثي 

العهد  حاملين ال سالة ورافعين راية األمة ااإليمان والثثبثات 

علي العقيدة والنهئ الذي خطوا فثش صثحثائثف نضثالثهثم 

البطولش المش ف ح ي تحقيق  امل األمثداف فثش الثنثوث  

 وال ح ي  الناجز اإذن اهلل. زنا هلل وزنا زليه راجعون

 عبدالمنعم المال 

 األمين العام لمؤتم  المغ  اين الع اقيين الدولش 

 ٧١٠٢لندن / تموز 

 ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 بسم اهلل الرحم  الرحيم

وبشر ال ابري  الذي  إذا أصابتهم م يبة قالوا إنا هلل وإنا )
 إليه راجعون( صدق اهلل العظيم

 حضرة األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي 
 الرفاق أعضاء القيادة القومية لل ز  

 الرفاق أعضاء قيادة حز  طليعة لبنان العربي االشتراكي 
الرفيقة ليلى بقسماطي الرافعي عقيلة النفنقنيند النكنبنينر 

 الدكتور عبد المجيد الرافعي 
 رفاق الدر  والنضال 

 هل الرافعي في طرابلس لبنان والمهجر 
 أصدقاء الفقيد الكبير في ك  مكان 

بمزيد م  ال زن واألسى نفتقد اليوح أبًا وأخًا ورفيقًا عزيزًا، 
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عرفناه منذ نعومة أظافرنا طبيبًا لنلنفنقنراء فني طنرابنلنس 
الفي اء، ومربيًا لألجيال، وحكيمنًا فني االعنتندال النوطننني، 
ورائدًا في النضال القومي في سبي  فلسنطنين  والنقنضناينا 
العربية، فبفقدان الرفيق حكيم طنرابنلنس الندكنتنور عنبند 
المجيد الرافعي، فهن لبنان وطرابلس خسرا رمزا من  رمنوز 

  .اإلنسانية، وعلمًا م  أعالح النضال الوطني والقومي
نسهل العلي القدير أن يتغمد فقدينا الكبير بواسع رحنمنتنه 
وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم ال بر والسنلنوان، وأن 

  .يعظم اهلل أجركم
لكم جميعًا ولذو  الفقيد أحر التعاز  والمنواسناة، وإننا هلل 

 وإنا إليه راجعون 
 أستراليا  -أخوكم  فؤاد ال ان 

 أمي  عاح مساعد5 مؤتمر القوى الشعبية العربية
 

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

  ل نف  ذائقة الموت

 صد  اهلل العظيم

امزيد من الحزن واأللم واقلوب مؤمنه اقدر اهلل وقضائثه  

نثبثأ وفثاة  ٧١٠٢تثمثوز  ٠٧تلقينا اليوم األراعاء الموافق 

المناضل الكبي  الد  ور عبدالمجيد الث افثعثش رئثيث  حثزب 

طليعة لبنان الع اش ااك  ا ش فش مدينة ط اال  اللبنانيثة 

 اعد ص اع طويل م  الم ض.

ت جل اليوم فار  من ف سان األمة الع اية ومثوى نثجثم 

من نجوم الع واة ومناضالق من مناضلش حزب البع  الع اثش 

 ااك  ا ش األوفياء الوادقين الثاا ين علي الحق.

رحمه اهلل  ان فش أوج عطائه الفك ي دفاعا عثن قضثايثا 

األمة الع اية ومش ت ع ض أل ب  وأخط  مجثمثه عثدوانثيثة. 

فخط مسي ة حياته لخدمة موالح األمثة ومسثيث ة الث ثحث ر 

الع اش. فهو مفك  ومناضل فذ مثلما مو طبيثب تشثهثد لثه 

مدينة ط اال  وأملها اإنساني ه ونقاوة قلبه وتنك ا للذات 

 فش خدمة الفق اء والمسا ين...

فباسمش ونيااةق عن زخوانش زعماء القبائل ورؤساء العشائ  

فش مجل  كيوخ عشائ  الع ا  المنام  لالح الل األجنبش 

فش الع ا  ن قدم اأح  ال عازي والمواساة زلي أاثنثاء أمث ثنثا 

الع اية المجيدة والي الشعب اللبنانش الشقيق والثي الث فثا  

واألخوة فش حزب طليعة لبنان الع اش ااك  ا ش والي عائلة 

الم حوم الد  ور عبد المجيد ال افعش سائثلثيثن اهلل الثعثلثش 

القدي  أن ي غمدا ا حم ه الواسعة وأن يسكنه فسيح جناتثه 

 وان يلهم أمله وذويه ورفاقه ومحبيه الوب  والسلوان.

 )زنا هلل وزنا زليه راجعون(

 الشي  أحمد الغانم األمين العام لمجل  كيوخ عشائ  الع ا  

 المنام  لالح الل األجنبش 

 ٧١٠٢تموز  ٠٧اغداد فش 

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

"َيا َأيََُّ َها النََّْفُ  اْلُمْطَمِئنََُّة اْرِجِعش ِزَلي َراَِِّ  َراِضَيةق َمْ ِضيََّةق 

 َفاْدُخِلش ِفش ِعَباِدي َواْدُخِلش َجنََِّ ش "

 صد  اهلل العظيم

امزيد من ال ضي وال سليم اقضاء اهلل  واثقثلثوب صثااث ة 

مح سبة  تلقينا خثبث  وفثاة الث فثيثق الثمثنثاضثل الثد ث ثور 

عبدالمجيد ال افعش نائب األمين العام لحزب البعث  الثعث اثش 

ااك  ا ش ورئي  حزب طليعة لبنان الثعث اثش ااكث ث ا ثش 

الذي ان قل زلي جوار راه فج  اليوم اعد ص اع طثويثل مث  

الم ض .لقد فقد الحزب اوفاته مناضالق وعلماق مثن زعثالمثه 

 المخلوين األوفياء 

ت جل الفار  عن صهوة جوادا... .. ذل  الثفثار  الثذي 

حمل مم أم ه وقضاياما  فكان لخثطثبثه واحثاديثثثه فثعثل 

ال صاص فش صدور أعداء الع ا  موكحة احب  الحق اثوجثه  

الباطل الم مثل اااح اللين األم يكثش والوثفثوي مسثلثطثاق 

الضوء علي جمي  سلبيات الحكومة الثعثمثيثلثة فثش الثعث ا  

وعمال ها إلي ان الوفوية ال ش عبثت فش البالد والعباد.                           

اهذا المناسبة األليمة ي قدم ااتحاد العام لنثسثاء الثعث ا   

اأح َّ ال عازي زلي ال فيق المناضل عزة زا اميم األمين العثام 

لحزب البع  الع اثش ااكث ث ا ثش الثذي فثقثد أحثد رفثاقثه 

وف سانه الشجعان وزلي رفا  دراه ..وزلي زوج ه الث فثيثقثة 

المناضلة ليلي ال افعش وندعو اهلل سثبثحثانثه وتثعثالثي أن 

 يلهمها الوب  والسلوان. 

 داعين اهلل أن ي غمَّدا اواس  رحم ه وأن يسكنه فسيح جناته  

 "زنا هلل و زنا زليه راجعون"

 الد  ورة فضيلة عبا  حميدي

 المنسق العام لالتحاد العام لنساء الع ا 

حامل قضية فلسطين ولبنان فش جمي  المحافل ال ش  ان 

فيها فاعالق فش الوطن الع اش والعالم و ان مثدافثعثاق كث سثاق 

 عن حقو  األمة الع اية والفق اء والكادحين فش لبنان.

 

المناضل الد  ور عبد المجيد ال افعش نائب األمين العام 

لحزب البع  الع اش ااك  ا ش أمين س  قيادة قط  لبنان 

 واألمين العام لحزب طليعة لبنان ..

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

"يا أي ها النف  المطمئنة زرجعش زلي را  راضية م ضية 

 فادخلش فش عبادي وادخلش جن ش" صد  اهلل العظيم
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اكل مشاع  الحزن والفقد واام ثال تام لقضاء اهلل وقثدرا 

تلقينا خب  وفاة فقيد البع  واألمة الع اية ال فيق المثنثاضثل 

الد  ور " عبد المجيد ال افعش " نائب األميثن الثعثام لثحثزب 

 البع  الع اش ااك  ا ش ..

وقد  ان فقيد البع  نموذجا مش فا للمناضثل الثمثعثطثاء 

والمثاا  المؤمن اأن خالص مثذا األمثة مثن  ثل أكثكثال 

الظلم وااس بداد لن ي حقق زا اثالثكثفثاح والثنثضثال وأن 

رسالة البع  الخالدة مش الثطث يثق الثوحثيثد ألمثة عث اثيثة 

 واحدة ..

وما مش اليوم ورقة جديدة ت تد زلثي راثهثا مثن كثجث ة 

جذورما فش األرض وأغوانها تعانق السماء كج ة ال ضحية 

 والفداء والك امة " كج ة البع  الوامد " ...

واهذا المواب الجلل ي قدم ااتحاد العام لشبثاب الثعث ا  

فش المهج  اأح  ال عازي لل فيق المجثامثد " عثزة زاث امثيثم 

الدوري " األمين العام لحزب البع  الع اش ااك  ا ثش وزلثي 

 افة رفا  درب فقيد الثبثعث  فثش الثقثيثادتثيثن الثقثومثيثة 

والقط ية لحزب البع  وزلي رفاقنا فش منظمة كبثاب حثزب 

 طليعة لبنان..

وزلي عائلة الفقيد راجين من المولي جثل فثش عثالا أن 

يلهمهم الوب  والسلوان وأن ي قبل فقيد ال سثالثة الثخثالثدة 

 اواس  رحم ه وأن يجعل الجنة مس ق ة ومثواا ..

المجد والخلود لمن رحلوا ومم يحملون األمة الع اية فثش 

 قلواهم 

المجد والخلود لف سان البع  وعلي رأسهم الشهيد الث مثز 

 "صدام حسين المجيد" 

 ااتحاد العام لشباب الع ا  فش المهج 

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

 )زن وعد اهلل حق(

 صد  اهلل العظيم

ااسمش ونيااة عن رفاقش أعضاء المك ب ال نفيذي 

لالتحاد العام لشباب الع ا  وامزيد من الحزن واألسي ننعي 

ال فيق المناضل الد  ور عبد المجيد ال افعش نائب األمين 

العام لثحزب البع  الع اش ااك  ا ش ورئي  حزب طليعة 

لبنان الع اش ااك  ا ش الذي ان قل زلي جوار راه الك يم 

فج  مذا اليوم اعد ص اع طويل م  الم ض.. لقد فقدنا 

مناضالق فذاق من مناضلش البع  األوفياء الثاا ين علي ط يق 

المبادئ والنضال   ما فقد لبنان واألمة الع اية واحداق من 

رجالها األكاو .. واهذا الفاجعة األليمة علي قلوانا ن ض ع 

للباري عز وجل أن ي غمدا اواس  رحم ه ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أمله ورفاقه ومحبيه الوب  والسلوان.. وزنا هلل 

 وزنا زليه راجعون.

 المناضل الع اش الكبي  عبد المجيد ال افعش تعزية ا حيل

 نائب األمين العام للقيادة القومية لحزب البع 

 اسم اهلل ال حمن ال حيم

َيا َأيََُّ َها النََّْفُ  اْلُمْطَمِئنََُّة اْرِجِعش ِزَلي َراَِِّ  َراِضَيةق َمْ ِضيََّةق »

 »َفاْدُخِلش ِفش ِعَباِدي َواْدُخِلش َجنََِّ ش

البع  الثعث اثش  لحزب زلي السيد عزة زا اميم األمين العام

 ااك  ا ش المح  م

ال حالثف الثوطثنثش  مؤمنة اقضاء اهلل وقدرا  تلقي اقلوب

المناضل الع اش الثكثبثيث  عثبثد الثمثجثيثد  رحيل نبأ الع اقش

ال افعش نائب األمين العام للقيادة القومثيثة لثحثزب الثبثعث  

 الع اش ااك  ا ش.

ا يسعنا فش مذا المناسبة األليمة سوى أن ن ثقثدم لثكثم 

ومثن خثاللثكثم زلثي جثمثيث  مثنثاضثلثش  اخالص الث ثعثازي

والي ذوي وأق ااء ال احل الكثبثيث  وجثمثامثيث  األمثة  حزاكم

 االمواساة. الع اية

لقد فقدت الساحة الع اية مفك اق ومناضالق  بي اق ومثكثافثحثاق 

 من اجل أم ه.

أن ي غمد الفقيد اثواسث   سبحانه وتعالي ون ض ع زلي اهلل

فسيثح جثنثاتثه وان يثلثهثمثكثم الوثبث   رحم ه وان يسكنه

والثبات إل مال مسي ة النضال لما فيه خي  امث ثنثا  والسلوان

وتح ي  األرض العث اثيثة مثن ااحث ثالل األمث يثكثش  الع اية

 الوهيوفارسش.

 اللجنة القيادية / ال حالف الوطنش الع اقش

 

89-70-7780 

رحيل المناضل الوطني وال ومي والت دمىي  . عىبىد 

المجيد البافعي اسن طباسلد البار، حليىف فىلىسىوىيىن 

والم اومة ال لسوينية الصىديىق الىكىبىيىب لىلىجىبىهىة 

 .الديم باطية لتحبيب فلسوين

رحل البافعي حزينًا في لحظة فلسويىنىيىة وعىبسىيىة 

حزينة تمب سها شعوسنا العبسية سىيىن كىوارل الىحىبوب 

واالن سامات األهلية المدمبة، والحىبوب اقسىبائىيىلىيىة 

الدموية واألمبيكية الوايية عل  األقىوىار والشىعىوب 

 .العبسية وفي الشبق األوسط

 للباحل الصديق الذكب الجميل سعد طول نضال،

ألسبته الكبيمة ورفاقه وأ دقائىه الصىبىب الىنىبىيىل 

ومديد النضال العنيد نحو حبية واست الل فلىسىوىيىن، 

نحو الديم باطية والىعىدالىة االجىتىمىاعىيىة والىكىبامىة 

 . اقنسانية

 

ت قدم ح  ة المقاومة اإلسالمية حما  اثالث ثعثزيثة مثن 
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حزب طليعة لبنان الع اش ااك  ا ش اوفاة رئيثسثه الثنثائثب 

عبد المجيد ال افعش  سائلين المولثي أن يث ثغثمثدا اثواسث  

 رحم ه ويسكنه فسيح جناته.

 عظم اهلل أج  م وزنا هلل وزنا زليه راجعون.

 

 

ن قدم منكم ومن  افة المناضلين والش فاء الع ب  

اأصد  ال عازي ا حيل المناضل الد  ور عبد المجيد 

ال افعش  الذي أمضي سنوات عم ا مدافعاق صلباق عن 

الع واة  وعن الفك  القومش الع اش  الذي آمن اه منذ اداية 

 .كبااه

لقد خس  حزب البع  الع اش ااك  ا ش  واألمة الع اية  

أحد أا ز وجوا النضال القومش الع اش  وقائداق مميزاق 

امسي ته الحافلة  و مواقفه المش فة  ومو الذي لم ي  اج  

عن مواقفه ومبادئه الع واية رغم  ل ما تع ض له طوال 

 .حياته من تهديدات وأخطار

زننا  فش م  ز ذرا للدراسات واألاحاث اباري   نشاط  م 

الحزن واألسي علي رحيل المناضل الكبي  الد  ور عبد 

 .المجيد ال افعش

 وزنا هلل وزنا زليه راجعون

 م  ز ذرا للدراسات واألاحاث ث ااري 

 م    ٧١٠٢ تمثثوز /   / ٠١  الخمي   

 

تنعى الرفيق ال كيم عبد المجيد الرافعي نائب األمي  
العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي ورئيس حز  طليعة 

 لبنان العربي االشتراكي

ونسهل اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته 
وأن يجعله في عليي  ، مع الشهداء وال ال ي  وأن يجعله 
على منبر م  نور أماح عرشه القدسي وعزاؤنا فيه هو عهد 
علينا أن نهتيه قريبًا ببشائر الن ر والت رير ونهتيه بترا  
فلسطي  والعراق ليضيف إلى مقامه الطاهر ُطهرًا فوق ُطهٍر 
وعبقًا فوق عبٍق اليوح ستلقى األحبة ، شهداء البعث العظيم 
والقائد الشهيد، صداح حسي  المجيد أيها الشهيد المجيد إّنا 

 هلِل وإّنا إليِه راجعوَن

 الرفيق الدكتور ضياء ال فار
 المشرف العاح لمجموعة فرسان البعث العظيم

 

امزيد من الحزن واألسي ننعي زليكم وفاة ال فيق 

المناضل الد  ور عبدالمجيد ال افعش  نائب األمين العام 

لحزب البع  الع اش اإلك   ش  ورئي  حزب طليعة لبنان 

الع اش اإلك  ا ش  الذي ان قل زلي رحمة اهلل صباح اليوم 

 ٧١٠٢تموز  ٠٧األراعاء 

وزننا زذ نعزي انفسنا اهذا المواب الكبي   ن قدم فش ذات 

الوقت اأح  ال عازي ومشاع  المواساة زلي أاناء كعبنا 

الع اقش األاش وأاناء أم نا الع اية المجيدة  ولعائلة وذويَّ 

المغفور له ومحبيه علي وجه الخووص  سائلين اهلل جل 

وعال أن ُيحسن مثواا فش جنة النعيم  وُيلهمنا وزيا م 

 الوب  والسلوان.

 ٠٢مذا وس قيم الجالية مجلساق للعزاء يوم األثنين القادم 

تموز الجاري علي قاعة رااطة الثقافة الع اية فش فيينا من 

 الساعة السادسة مساءق ولغاية الثامنة منه.

Johann Strauك Gasse34 

٠١0١ WIEN 

U 1 ق ب محطة قطار األنفا  رقم 

((Wien Hauptbahnhofاسم المحطة )) 

 وزنا هلل وزنا زليه راجعون.

 الهيئة اإلدارية للجالية الع اقية فش النمسا

 ٧١٠٢تموز  ٠٧فش 

 

برقية تعزية إلى الرفيق القائد المجاهد عزة إبراهيم 
األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي أمي  سر قيادة 

 قطر العراق القائد األعلى للجهاد والت رير
 بسم اهلل الرحم  الرحيم

َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة “
 صدق اهلل العظيم ”َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِد  َواْدُخِلي َجنَِّتي

تتقدح الجالية العراقية في فنلندا بهحر التعاز  للرفيق 
شيخ المجاهدي  واألمي  العاح ل ز  البعث العربي 
االشتراكي عزة إبراهيم حفظه اهلل ورعاه وإلى كافة رفاقنا 
في حز  طليعة لبنان العربي االشتراكي، و في ك  األقطار 
العربية، وإلى األسرة الكريمة لفقيد اإلسالح واإلنسانية 
والعروبة وفاة الرفيق المناض  عبد المجيد الرافعي نائب 
األمي  العاح لل ز  رئيس حز  طليعة لبنان العربي 

 االشتراكي 
راجي  المولى عز وج  أن يغفر له ويدخله فسيح جنانه، 

 وان يلهم أهله ال بر والسلوان
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

  1087تمننوز 5  5 81 5 الجالية العراقية في فنلندا 

  
تعزية ومواساة بوفاة المناض  القومي والتقدمي الدكنتنور 

 عبد المجيد الرافعي

http://www.dhiqar.net/Det.php?pid=702
http://www.dhiqar.net/Det.php?pid=1679
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50588
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50588
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50588
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ببالغ ال زن واالسى تلقينا خبر رحي  الدكتور عبد المجنيند 
الرافعي النائب اللبناني السابق وزعيم حز  طليعنة لنبنننان 
العربي االشتراكي وعضو القيادة القومية ونائب األمي  العاح 

 81ل ز  البعث العربي االشتراكي، الذ  توفَي فجر األربعاء 
. لقد كان الراح  مناضاًل صلدًا وأمينًا ومن نلن نًا 1087تموز 

على مبادئه الوطنية والقومية في وحدة لبنان واألمة العربية 
ون يرًا صادقًا لل ورة الفلسطينية بكافة مراحلها، كنمنا أننه 
كان عضوًا فعََّاال في قيادة البعث منذ مغادرته قسنرًا لنبنلنده 

. بدأ حيناتنه النمنهنننينة 8512لبنان ومجيئه إلى العراق عاح 
طبيبًا خلوقًا مشبعًا بالقيم القومية وال ورية، ساعد النفنقنراء 
م  أبناء بلدته طرابلس ب يث أطلقوا علينه صنفنة حنكنينم 
الفقراء وبقيت صفة ال كيم هي األقر  واألحب لنفسه ولك  

 م بيه ومناصريه.

وبهذه المناسبة ال زينة أتقدح بناسنمني وبناسنم جنمنينع 
أعضاء الجماعة الوطنية العراقنينة وجنمناهنينرهنا بن نالن  
التعاز  ألفراد أسرته وأصدقائه وم بيه والنى رفنينق دربنه 
األستاذ المناض  عزت إبراهيم األمي  العاح لن نز  النبنعنث 
العربني االشنتنراكني وكنافنة أعضناء الن نز  وجنمناهنينره 
ومناصريه. ندعوا اهلل تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمنتنه 
وأن يدخله فسيح جنانه وان ينلنهنم أهنلنه وذوينه ال نبنر 

 والسلوان إنه تعالى سميع
 مجيب، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 صباح الُ زاعي
 األمي  العاح للجماعة الوطنية العراقية

 

 تعزية من رفا  ال فيق الد  ور عبد المجيد ال افعش

 فش أس  اليا

   ل نف  ذائقة الموت

  رجل ال ضحية والعطاء

  الد  ور عبد المجيد ال افعش

رحل فج  اليوم حكيم مأل الدنيا احكم ه المزدوجة حكثمثة 

  العقل وحكمة الجسد الد  ور عبد المجيد ال افعش.

يوعب علي الم ء أن يجد فش قوامي  الدنيا  لمات تليق 

اهذا المناضل الثذي ومثب  ثل حثيثاتثه لثنثوث ة الثفثقث اء 

والمسا ين والم ضي وال زامه افك  مس نيث  قثوامثه نوث ة 

القضايا القومية الع اية وعلي رأسها فلسطين الثمثغث ثوثبثة 

والع ا  فع ف ه الساحة الع اية من أقوثامثا زلثي أقوثامثا 

نزيه اليد. رحيم القلب ورجاحة العقل. كجاعثا وصثلثبثا فثش 

مواقفه لم ي هاون ولم يهادن فش أصعب الظ وف وأقسامثا 

علي المناضلين فش ظل المك ب الثانش اثل ظثل  ثالسثيثف 

المسلول فش وجه  ل الذين يثحثاولثون اغث ثوثاب حثقثو  

 .الشعب

 فإلي جنات الخلد د  ور عبد المجيد ال افعش

لن نذرف الدموع علي رحيله. ال ن دد القسم اأننا عثلثي 

 نهجه سائ ون

لعائل ه ورفيقة دراه زوج ه السيدة ليلي ال افعش ولث فثا  

 دراه نقدم أح  ال عازي وليلهمهم اهلل الوب  والسلوان

 رفا  عبد المجيد ال افعش فش أس  اليا

 

تعزية مجلس إدارة قناة الفار  العربي الفضائية بننوفنناة 
 الننرفيننق القننائنند عبند المجينند الننرافعننني

 بسم اهلل الرحم  الرحيم

َن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَه َعَلْيِه   َفِمْنُهم مَِّن  )مِِّ

) ُلوا َتْبِديًلا  َقَضى  َنْحَبُه َوِمْنُهم مَِّن َينَتِظُر   َوَما َبدَِّ

 صدق اهلل العظيم
تلقينا ببالغ ال زن واألسى نبه رحي  المناض  الكبير الدكتور 
عبد المجيد الرافعي رحمه اهلل عضو القيادة القومية ل ز  
البعث العربي االشتراكي والذ  أفنى عمره في خدمة األمة 
وأهدافها عبر مسيرة نضالية طويلة كانت متسمة بالشجاعة 

واإلي ار النضالي العالي مع رفيق دربه الشهيد الرئيس 
 .صداح حسي  رحمه اهلل

ال يسعنا في هذه المناسبة إال أن ندعو للفقيد بالمغفرة وأن 
نرفع التعزية والمواساة لذويه وأهله ورفاقه وم بيه وإنا هلل 

 ..وإنا إليه راجعون 
 مجلس إدارة قناة الفار  العربي الفضائية

  1087تمننوز 5  5 82

  

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50589
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50589
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 رئي  مجل  النواب

 أعضاء مجل  النواب

 ينعون امزيد من األسي زميلهم المأسوف عليه

 النائب السااق

 الد  ور عبد المجيد ال افعش

 

 دولة ال ئي  ميشال معلولش 

 رئي  رااطة النواب السااقين

 أعضاء رااطة النواب السااقين

 ينعون امزيد من األسي زميلهم وفقيدمم المغفور له

 النائب السااق

 الد  ور عبد المجيد ال افعش

   ٧١٠٢تموز  ٠٧المن قل زلي رحم ه تعالي أم  األراعاء 

 

النقيب الدكتور عمر عياش ومنجنلنس النننقنابنة ينننعنون 
نائننب  المناض  الزمي  الدكتور عبد المجيد الطيب الرافعي

طرابلس السابق الذ  قضى عمره مناضال في خدمة الفقنراء 
ومتابعا لقضايا مدينته وبلده وامته قائدا في حنمن  األمناننة 
صلبا في الدفاع ع  حقوقها صابنرًا م نابنرًا همنننًا منؤمنننًا 
وموافيًا بإيمان الرفيق األعلى بعد عمر مديد م  الكفاح إلنى 

 أن صرع المرض بتسليم األمانة إلى باريها.
 بذمة اهلل وضيافة الرحم 

 وأكرح بها م  ضيافة وأنعم بها م  منزلة وقبول حس 
 البقاء هلل وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 نقابة أطباء لبنان طرابلس

 

فقدت ط اال  صباح اليوم أحد رجااتثهثا الثذيثن نثذروا 

أنفسهم من أجل خدمة أانائهثا والثدفثاع عثن قضثايثامثم 

المحقة  زنه حكيم ط اال  الذي     حياته للوطن واألمة 

 الع اية.

فش مذا اليوم األليم ن وجه اأح  ال عازي من زوجة ال احل 

الكبي  وعائل ه ورفاقه وجمي  محبيه راجين اهلل أن ي ثغثمثدا 

 اواس  رحم ه وأن ي قبله م  الشهداء والوديقين.

ونؤ د علي ض ورة ااسث ثفثادة مثن سثيث تثه الثوطثنثيثة 

وااج ماعية العط ة ومن نهجه ال وحيدي ال ح ري لمواجثهثة 

 ال حديات ال ش تعوف البنان واألمة الع اية.

 وزنا هلل وزنا زليه راجعون

 مل قي الجمعيات األملية فش ط اال 

 

 وجاء فش النعش:

"تفقد ط اال  اليوم ر ناق من أر انها ومناضالق مث ثشثبثثثاق 

اما  ان ي اا حقاق. تميز اثالوثفثات الثوطثنثيثة واإلنسثانثيثة 

والعطاء المس م   فأحبه الط االسيون لق اه منهم وتفثانثيثه 

 فش خدم هم. 

خدم أاناء ط اال  اكل أمانة وزخالص وزنسانية وراحثة 

ضمي  فكانت سي ته العط ة علي  ل لسان وأثث ا الثطثيثب 

 فش  ل ايوت المدينة.

وخالل األحداث المؤلمة واضط ارا زلي مغادرة لبنان  لثم 

يبخل يوماق فش مساعدة الجمي   اسيما أمل مدينث ثه  عثبث  

تأمين ف ص العمل لهم وتوفي  المنح الجثامثعثيثة لثلثمثئثات 

زضافة زلي جعل اي ه مف وحثاق لثلثبثنثانثيثيثن فثش عثاصثمثة 

العباسيين. مكذا اس فاد اللبنانيون من مجث تثه الثقثسث يثة  

ليبقي علماق من أعالم السياسة والع واة واإلنسانية  وذ  اا 

 حية فش قلوانا ووجداننا جميعاق.  

ن قدم اأح  ال عازي من زوج ه الفاضلة السيدة ليلي ومثن 

عائل ه وط اال  ولبنان والعالم الع اش. تغمثدا اهلل اثوافث  

 رحم ه."

 رحمه اهلل

 

 ٧١٠٢يوليو  ٠٧فش: 

  #lebanon_akkar_news 

تعليقاق علي وفاة النائب السااق عبد المجيد ال افعثش  قثال 

 رئي    لة المس قبل النيااية ال ئي  فؤاد السنيورة:

تلقيت ابالغ الحزن واألسي نبأ وفاة الد  ور عبد المثجثيثد “ 

نائب ط اال  السااثق  وصثاحثب الث ثاريث  -الطيب ال افعش

النضالش الطويل فش دفاعه عن لبنان وح ي ثه واسث ثقثاللثه 

وسيادته وعن الع واة المس ني ة من أجل تحقيق النثهثوض 

 ”.الع اش

لقد تع ض الفقيد الكبي  فش حياتثه وعثلثي مثدى “ وتاا : 
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مسي ة نضاله السياسش لش ي أنواع ااضطهاد  ولكن ذلث  

لم يزدا زا صالاةق فش ال مس  امبادئه. فهو  ثان  وحث ثي 

ان قاله زلي ال فيق األعلي  يع ب  نفسه مواطنثاق عث اثيثاق فثش 

جمي  االد الع ب. لكنه  ان ومن جهة أخ ى حث يوثاق عثلثي 

ان مائه زلي مدين ه ط اال  الفيحاء ال ش أحب واادلثه حثبثاق 

احب جمي  أاناء المدينة ال ش يع فه فيها ويثذ ث ا اثالثخثيث  

 ”.دوماق  ل ايت من ايوتها و ل ف د من أف ادما

 ”.رحم اهلل فقيدنا الكبي  وأسكنه الفسيح من جناته “وخ م:  

 

ن ش     ا ي ا ن اق   ع ل ي   ص ف ح   ه   ا ل   س م ي ة   ع لثي   فثا ي سثبثثو ك   جثثا ء   

 ف ي ه : 

"زن غياب الد  ور عبد المجيد الطيب ال افعش مو انطثفثاء 

حزين لزمن ين هش طاوياق معه صفحات مضيئة من النضاات 

والخيبات فش وطن ع اش تحوَّل زلي معسك ات دمار وجنثون 

 وم ا ز زيواء ومخيمات اجئين.

لقد جمع نا اال احل الكبي  عالقة مم دة عب  السنين و ثان 

نموذجاق للخوومة السياسية واان خااية الش يفة والنثبثيثلثة  

علماق أن مذا الخوومة لم تفسد يوماق تالقينا علي المثبثادئ 

 والقضايا القومية المش   ة ال ش نؤمن اها.

و ان من البديهش أن ت حول مذا الخوومة زلي صثداقثة 

توَّجها ال ئي  ال احل عم    امش ازيارة زلي دارة الث افثعثش 

أ دَّ خاللها الكبي ان أن ما يجم  اينهما مو الخثنثد  الثواحثد 

والبوصلة الواحدة والجبهة األخي ة الوحيدة لمدينة اس حقثت 

دائماق لقب قلعة الع واة  ولن تخس  مذا ااسث ثحثقثا  رغثم 

 السنوات العجاف.

فقدت ط اال  م  ال افعش قثامثة اثاسثقثة فثش الثعثمثل 

النضالش  ومو ال جل الذي ال وق انب  الشثارع ومثمثوم 

النا  ووجدان المدينة. وفقد لبنان أحد أنبل المدافعين عن 

موي ه الع اية ومو الذي خاض المع  ك السياسش دون أن 

تلوَّثه مغ يات الزمن الضحل  فبقش ح ي ال مق األخي  نظيف 

 الكفَّ واللسان والضمي .

زننا نوَّدع عبد المجيد الطيب ال افعش اإيمثان راسث  اثأن 

ال جال ي حلون لكن قضايا الحق الث ثش آمثنثوا اثهثا تثبثقثي 

وتمك  فش األرض وحسبنا النظ  زلي اولفارات المدينة وقد 

اقُ لعت عن جوانبها أكجار الليمون لكش نك ثشثف أن عثبثق 

الليمون لم ي حل م  رحيلها  وزن عط  األيام الجميلة يفوح  

 وفيحاء الك امة والع واة راجعة مهما قسا الزمن وطال".

 

نعي النائب السااق المناضل الد  ور عبد المجيد ال افثعثش 

فقال: لقد فقدنا وفقدت ط اال  ولبنان علثمثاق مثن أعثالم 

السياسة والنضال  ونموذجاق ف يداق جم  فش كخوي ه صفات 

الوطنية والع واة وال جولة واإلنسانية  فكان عبثد الثمثجثيثد 

ال افعش ال جل الطيب وطبيب الثفثقث اء الثذي احثبثه أمثلثه 

وكعبه  و ان السياسش المحن  الذي اس ش ف  ثثثيث ا مثن 

الم احل الوعبة وحذر منها  و ان المناضل العث واثش الثذي 

داف  عن األمة وحمل قضاياما المحقة وِفش مقدم ها قضيثة 

 فلسطين.

رحم اهلل الد  ور عبد المجيد ال افعش واسكنه فسيح جناته 

و ل العزاء للعزيزة المناضلة ليلي  وللعائلة الك يمثة ولثكثل 

 المحبين واألنوار والط االسيين.

 

خس  لبنان وخس ت ط اال  مناضالق لبنانياق وع اياق  بيث اقَ  

عام حياته فش خدمة قضايا وطنه وأم ه. رحثم اهلل عثبثد 

 المجيد ال افعش وأسكنه فسيح جنانه.

 

قال النائب #سمي  الجس  فش اثيثان نثعثي فثيثه الث احثل 

الد  ور #عبد المجيد_ال افعش: "   فقدت #ط اال  الثيثوم 

د  ورما الطيب وحكيمها المناضل  الواعش الثمثثثقثف  ااثن 

الدوحة ال افعية الك يمة  الد  ور عبد المجيد ال افعش رحثمثه 

اهلل  الذي  ان له فضل  بي  علي معظم أاثنثاء طث ااثلث   

فمن ا يذ   الحكيم وحقيبة اليد ال ش  ان يمس  اها عثلثي 

الدوام ويجول علي ايوت النا  مطببا ومداويا ومثبثلثسثمثا  

ومحفزا النا  علي المسار القومش الذي اعث ثبث ا الثحثكثيثم 

المقدمة الطبيعية ألي نهضة م جثوة  ولثحثفثم األمثة مثن 

 ك ور ال قسيم والش ذمة".

وأضاف: "ا حيل الد  ور ال افعش تنقضش م حلة نثاصثعثة 

صافية من ذا  تنا الط االسية ال ش تكاد أن ُتب ل   اثفثعثل 

الم غي ات الشاذة ال ش وقثعثت عثلثي األمثة  مث حثلثة  ثان 

ف  ومثو سثيثبثقثي  ال افعش أساسها ومحورما ووجها المثشث َّ

 ذل  فش قلوب وعقول  ل الط االسيين الذين اادلوا حبثا 

احب  وملعوا عليه فش الظ وف الظثالثمثة والوثعثبثة الث ثش 

 أاعدته عن المدينة تار ا قلبه فيها".

وتاا : "ط اال  ت تدي اليوم ثوب الحزن ا حيل الد ث ثور 

عبد المجيد  ومو الذي زرع البسمة علي وجوا أملهثا  ومثو 

الذي مثلها احسن تمثيل وداف  عن حقوقها وحقو  الطيبين 

من أملها واخاصة الفئات الشعبية فيها  الذين حمثلثوا زلثي 

الندوة الب لمانية يوم  ان ولوجثهثا مثن الثمثحث مثات عثلثي 

المناضلين القومييثن وعثلثي مثن يثدافثعثون عثن حثقثو  

 المس ضعفين".

واع ب  الجس  أن ال افعش "رجل المبادئ فش زمن ال قلبات  

والثاات المل زم قضايا نثاسثه وامث ثه فثش زمثن الثزواريثب 

 والموالح الضيقة  عام عزيزاق ورحل عزيزاق".

وخ م االقول: " ل العزاء لمدين   وألمل  ومثحثبثيث  فثش 
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ط اال  وفش الوطن الع اش  أسال اهلل أن ي غمدك اثواسث  

 رحم ه فش جنات الخلد".

 

عندما تودع ط اال   اانها و نائبها و طبيبهثا  الثد ث ثور 

عبدالمجيد الطيب ال افعش  سليل األرومة الطيبة  زنما تودع 

م حلة تاريخية من تاريخها  وتطثوي صثفثحثة مثن الثزمثن 

الجميل  وتسدل الس ارة عثلثي حثقثبثة مثلثيثئثة اثاألحثداث 

 والمواقف والحكايات والوور.

 ثي ون من الجيل الحالش  ا يع فون عبد المجيد ال افعش  

خارج زطار اال زام الحزاش والسياسش الذي عثاكثه  وعثام 

له  فقلما ارتبط رجل امدين ه   ثمثا ارتثبثط عثبثدالثمثجثيثد 

 ال افعش اط اال  فأحبها و أحب ه.

مو اان الشي  محمد الطيب ال افعش  رفيق جدي لوالدتثش 

)الم حوم ادي  الناغش(  ك يكه فثش الثعثمثل فثش اسث ثان 

الليمون علي ط يق الميناء  و فش جنينة ال ين  ق ب ثانويثة 

الحدادين اآلن  فش طلعة ال فاعية  ثان اثيثت جثدي وفثش 

 نهاية الطلعة  ان ايت الطيب ال افعش. 

 انت عالقة ود واح  ام و محبة   ب ت اين العائل ين مثن 

األجداد زلي األاناء وصواق زلي األحفاد  واحكم مذا العثالقثة 

الحميمة  أرضعت جدتش )وميبة ازال( الوغي  عثبثدالثمثجثيثد 

ال افعش من حليبها م  والدتش  فكان كقيقثهثا اثالث ضثاعثة  

 و ان خالش الحبيب اين أخوالش األحبة.

لكل من اسمه نويب  طيب وطبيب  فش عيادته القديمثة 

فش كارع ال امبات  يس قبل  ل الم ضي فش  ثل األوقثات 

ويزورمم فش البيوت  دون موعد  ودون مثقثااثل  طثبثيثب 

الفق اء مذا  ذاع صي ه  يداوي ليل نهار يوم  ثان األطثبثاء 

 فش ط اال  يعدون علي األصاا .

سياسش مل زم  اخ لفت معه أم وافق ه  ا يسثعث  زا أن 

تح  مه  حزب عبدالمجيد ال افعش   ان أوس  انث ثشثاراق مثن 

 حزب البع   و  ذل  مؤيديه ومحبيه.

وقف النا  معه وأيدوا اوجه المك ب الثانش  والشهااثيثة 

 ال ش  انت تقف م  ال ئي  الشهيد ركيد   امش.

ا غم تدخل أجهزة المخاا ات  ال ش  انت تفسد  ل كشء  

زا أن الحياة السياسية فش المدينة  ان لها طعم آخث    ثان 

فيها الكثي  من اال زام والقيم والمواقف الثاا ة  لم تفسدما 

 سياسة الب  ودوار.

  ضد حكم  ميل كمعون  انت ط االث  ٠591فش ثورة 

عاصمة الثورة  حي  انخ طت  ل قواما فش مع  ة الثدفثاع 

عن ع واة لبنان واس قالله ورف  حلف اثغثداد وسثيثاسثة 

 اإلنكليز فش المنطقة.

 ان ا اد من سالح للمواجهة  و انت )سثوريثا الثوحثدة( 

مش المودر و ان الط يق زليها وع اق والنقل علثي الثبثغثال  

من أاش سم اء زلي مجدليا وزغ تا آل ف نجية وآل مثعثوض  

ضد آل دويهش  الذين  انوا زلي جانب كمعون زلي الضنثيثة 

الثائ ة زلي أعلي السفي ة حي   ان اي نا  محطة الثثوار فثش 

ط يق الذماب واإلياب زلي أعالش عكثار وصثواق زلثي اثلثدة 

حاوي  السورية علي الحدود  حي  يجثلثب السثالح اثنثاد  

F.M  و ركاكات و ذخائ  .  ٠5١1موديل 

 ان والدي واحدا " من الثوار  يحمل السثالح عثلثي ظثهث  

داا ه   م  قافلة الثوار  م ة يذمب م  رفثا  عثبثدالثمثجثيثد 

 ونه الق يب و الوديق  و م ة م  جماعة ال ئي  الشثهثيثد  

حي   ان خال والدتش الثمث حثوم الثحثاج حسثن اثزال مثو 

 مسؤول الشباب عند ال ئي    امش.

 ان اي نا محطة ااس  احة وال زود االطعام  حي  تحثكثش 

والدتش أنها  انت اانة المدينة  ال ش علم ها نسثاء قث يث ثنثا 

ان تخبز كوااق من الطحين دفعة واحدة  إلطثعثام  -السفي ة 

 -والثكث امثش  -الضيوف  فكان يج م  فش اي نثا  الثبثعثثثش 

 واإلخوانش  فالثورة مش الثورة. والخالف مؤجل.

جثالل  -ومناك تع فنا زلي أسمثاء الثثثوار  حسثن اثزال 

 وأاو ودي  و غي مم الكثي .  -نشوقش 

  ٠5٢٧فش ان خااات 

 انت ف صة تولش وزارة الداخلية من قبل ال ئي  ال احثل 

سليمان ف نجية و مو علي خالف م  المك ب الثثثانثش  مثمثا 

يضمن نزامة اان خااات  ت كح الد  ور عبدالمجيد وركحت 

الجماعة الد  ور محمد علش ضناوي  فكانت عثيثنثنثا عثلثي 

الضناوي وقلبنا علي ال افثعثش  وحوثل ااخث ث ا  الثكثبثيث  

صوتاق لل افعش  أواق فش ط اال   يثومثهثا حثبثسثت  ٠٢9٠٢

ط اال  أنفاسها  و تأخ  زعالن الن ائئ خمسة أيثام  وخثاف 

النا  وانفج وا مظام ات كعبية ف حة  تهث ثف  ا تثقثولثوا 

 "كندي اندي فخ نا ليس ة األفندي". 

يومها أذ   أن الوديق غثازي األدمثمثش أحضث  سثيثارة 

)فولز( مملوءة االط اايش الورقية الحم اء ف حاق اثالثنث ثيثجثة  

فلبست ط اوكاق  و نت أض  عثلثي صثدري كثعثار )سثيثف 

 اإلسالم الضاوي محمد علش ضناوي(.

س بكي  ط اال   يا حبيبها  و طبيبها  أنت أنشودة حثب 

الفق اء  أيها الطيب اان الطيب  سيبكي  جي اننا  حي   ثنثا 

نسكن فش الحدادين  )جبل النار( وأنت تس قبل المثهثنثئثيثن 

افوزك نائباق  حي  اس دعاك أحدمم لمعاينثة مث يث  فثش 

)عقبة قب  الزينش( فاتول ا  وأتيت ماكياق  تحمل حقيب ث  

الجلدية السوداء   نت من ط از آخ   أحببت كعب  وأحبث   

اادل  حباق احب  فالخلق  لهم عثيثال اهلل وأحثبثهثم زلثيثه 

 أنفعهم لعياله.

رحم  اهلل رحمة واسعة  وغف  اهلل لنا ول   وزنا هلل وزنثا 

 زليه راجعون. 

 النائب السااق أسعد م موم

 رئي  المك ب السياسش للجماعة اإلسالمية فش لبنان
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نعي الد  ور عبد المجيد ال افعش  نائب ط اال  السثااثق 

وقال فش تو يح: "اغيااه نف قد قامة ط االسية ولثبثنثانثيثة 

وع اية  ون ذ   زمناق  ان فيه الد  ور عبد المجيد رمزاق مثن 

رموز النضال القومش وطبيباق ونائباق ق يباق من النثا  الثذيثن 

 أحبوا واادلوا العطاء".

وتاا : "زننش أتقدم من أمل ط اال  ومن عائلة الفثقثيثد 

الكبي  اأح  ال عازي سائالق اهلل أن ي غمدا اواس  رحم ه وأن 

 يبقي ذ  ا منارة ته دي اها األجيال".

 

نعي رئي  المؤتم  الشعبش اللبنانش  مال كاتيال رئثيث  

حزب الطليعة النائب السااق عبد المجيد ال افعثش  ورأى أن 

 رحيله يشكل خسارة وطنية وقومية  ب ى.

وقال كاتيال فش ايان النعش: لقد أصاانا الثحثزن الشثديثد 

علي وفاة رئي  حزب طليعة لبنان الع اش ااك ث ا ثش األخ 

والوديق النائب السااق عبد المجيد ال افثعثش الثذي وافث ثه 

 المنية اعد حياة حافلة االنضال من أجل الوطن واألمة.

زن رحيل المناضل عبد المجيد ال افعش مو خسارة وطثنثيثة  

وقومية  ب ى  فال جل الذي نذر حياتثه لثلثنثهثوض اثلثبثنثان  

والدفاع عن قضايا أم ه الع اية  تم   االمناقبية السثيثاسثيثة  

واألخالقية  فكان وطنياق اال أي انعزال  وع واياق توحيثديثاق اثال  

أي عنو ية  ومؤمناق اال أي تطث ف. لثم يث ثطثيثف يثومثاق أو  

ي مذمب  ولم ي خل عن مثبثادئثه وأمثدافثه مثهثمثا  ثانثت  

المغ يات أو ال هديدات  ولم ينحث ف فثش فسثاد داخثلثش  أو  

رض  لمش وع صهيونش أو أطلسش  ال  ان فش طليعثة مثن  

تودوا انح اف الطبقة السياسية ال ش تسلطت عثلثي لثبثنثان  

  ومناضالق ا يلين فثش مثواجثهثة ااحث ثالل  ٠55٧ منذ العام  

. أما فلسطين فكانت دومثاق  ٧١١١ األمي  ش للع ا  منذ العام  

فش قلبه وعقله ومحطات نضاله  لم تحد اوصل ه عنها يومثاق   

ولم يدع اليأ  ي غلغل زلي نفسه ونفو  رفاقه فش ح مثيثة  

 تح ي ما   ما تح ي  اغداد والع ا  من رج  ااح الل. 

لقد كار نا ال احل الكبيث  األخ عثبثد الثمثجثيثد الث افثعثش 

وكار ناا فش محطات نضالية وطنية وقومية  ب ى  حثيث  

عملنا معا علي ال ودي للوصاية األجنبية وزف ازاتثهثا عثلثي 

  و ان م  رفاقه فش الثحثزب فثاعثالق ٧١١9لبنان منذ العام 

فش  ل المؤتم ات ال ش عقدناما لهذا الغاية   ما نثاضثلثنثا 

سوياق ضد فساد الطبقة الحا مة  حي   ان مث  حثزاثه فثش 

مقدم المشار ين فش مؤتم  اثيث وت والسثاحثل ومثخث ثلثف 

النشاطات ال ش نظمناما من أجثل حث يثة الثوطثن وحث يثة 

المواطن  امثل ما  ان ح يواق علي ال ثواصثل والث ثنثسثيثق 

الفاعل م  المؤتم  الشعبش ومؤسساته فش مدينة ط ااثلث  

 ال ش أحبها وأحب ه  فش  ل الم احل.

رحم  اهلل أيها األخ المناضل عبد الثمثجثيثد الث افثعثش وأ ث م  

مثواك  وتعازينا الحارة لعائل   الثكث يثمثة ورفثاقث  فثش حثزب  

الطليعة و ل أصدقائ  ومحبي   وسوف يبقي تاريخ  النضالش  

محفوراق فش وجدان  ل وطنش وع واش وتوحيدي  ولسوف يبقثي  

مشعل نضال  من أجل ح ية فلسطين وح ية األمثة وتثقثدمثهثا  

 وماجاق ا يخمد وا ينطفئ.. وزنا هلل وزنا زليه راجعون. 

 ٠٧/٢/٧١٠٢اي وت فش 

 

"يا أي ها النف  المطمئثنثة ارجثعثش زلثي راث  راضثيثة 

 م ضية فادخلش فش عبادي وادخلش جن ش"

امزيد من ال ضي وال سليم اقضاء اهلل تثعثالثي  تثنثعثش 

جمعية العزم والسعادة ااج ماعية زليكثم نثائثب طث ااثلث  

السااق ورجل النضال القومش والعطاء المس م  ورمز مسي ة 

 العمل اإلنسانش علي مدى أ ث  من نوف ق ن 

 الد  ور عبد المجيد الطيب ال افعش.

وعليه ت قدم جمعية العزم والسعادة ااج ماعية اخالثص 

العزاء زلي أمل الفقيد خاصة وأمل ط اال  عامة  وتثعثلثن 

عن زغال  أاواب الجمعية أيام الخمي  والجمثعثة والسثبثت 

 حداداق علي الفقيد الكبي .

رحم اهلل الد  ور عبد المجيد الطيب الث افثعثش وتثغثمثدا 

 اواس  رحم ه وأسكنه فسيح جناته.

 #األقوي_اإلخباريةوزنا هلل وزنا زليه راجعون.               

 

عبد المجيد ال افعش  ولكل من اسمه نويب  حياة حثافثلثة 

االمجد وال فعة  حياة المناضل الع واش الذي سثاعثد أاثنثاء 

مدين ه قبل الح ب وخاللها واعدما  مف اح الدراسة الجامعية 

فش جامعة اغداد للطالب الط االسيين وممثل ط اال  فثش 

 أع   األحزاب الع اية.

المؤمن اط اال  الفيحاء واألب العطوف عثلثي أاثنثائثهثا 

وفق ائها حكيم ط اال  وصاحب األيثادي الثبثيثضثاء رجثل 

 ال اري  وتاريخه يشهد..

ينعش تجم  صفحات ط اال  و الشمال مبادرون الد  ثور 

 عبد المجيد ال افعش سائلين المولي أن ي غمدا ا حم ه.

 

تنعش زلي أمل ط اال  الك ام  والي الوطن لثبثنثان وفثاة 

الطبيب اإلنسانش ال اقش عبدالمجيد الث افثعثش الثذي  ث   

حياته من اجل نجدة الم ي  ومعالجة المح اج  اهلل ي حثمثه 

ويجعل مثواا الجنة م  األا ار زنا هلل وزنا زليه ل اجعثون زلثي 

 جنات الخلد أيها الطبيب الخالد.
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 شكر على تعزية

 
 
 
 

 بس ة الدكتور عبد المج د ال افعي
  وجته الفاضلة وبشقاؤه وشق قاته
 عا الت ال افعي وبقسماني وم قاتي

 الق ادة القوم ة لحزب البعر الع بي االشت اكي
 ق ادة حزب نل عة لبنان الع بي االشت اكي

 
 يشك ون جم ع الذين واسويم بفق ديم الكب   فق د ن ابلن ولبنان والع وبة، 

 فق د الحزب نا ب األم ن العام لحزب البعر الع بي االشت اكي
 ر  ن حزب نل عة لبنان الع بي االشت اكي

 
 الدكتور عبد المجيد الرافعي

 
سواء بتمث ل م بو حضوريم بو اتصال م الب قي وال اتفي ويخصون بالشك  فخامة ر  ن 
الجم ورية العماد م شال عون، ودولة ر  ن مجلن النواب األستاذ نب ه ب ي ودولة ر  ن 
مجلن الو راء الس د سعد الح ي ي، س ادة ال   ن محمود عباس ممثاًل بمعالي الو ي  عزام 
األحمد، واألم ن العام لحزب البعر الع بي االشت اكي القا د األعلى لجب ة الج اد والتح ي  
المجايد عزة إب اي م، وال   ن األسبق للجم ورية الش خ بم ن الجم ل، ور  ن مجلن النواب 
األسبق الس د حس ن الحس ني ورؤساء الحكومات السابق ن، دولة ال   ن نج ب م قاتي الذي 
وقف بجانب العا لة ن لة فت ة العزاء ودولة ال   ن فؤاد السن ورة، ودولة ال   ن تمام 
سالم، ودولة ال   ن سل م الحص، ومفتي الجم ورية سماحة الش خ عبد اللب ف دريان 
والقا م بأعمال السفارة السعودية في ب  وت الس د ول د البخاري وقا د الج ش العماد 
جو يف عون، والمدي  العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدي  العام لألمن العام  
اللواء عباس إب اي م والمدي  العام لج ا  بمن الدولة اللواء نوني صل با ور  ن راببة النواب 
السابق ن والنواب والو راء الحال  ن والسابق ن ورؤساء األحزاب الس اس ة وبمنا  ا العام ن 
وقادة فصا ل الثورة الفلسب ن ة ومجالس ا الس اس ة ونقباء الم ن الح ة وبعضاء مجالن 
النقابات وكتاب العدل والقضاة والمحام ن واألنباء والم ندس ن والص ادلة والصحف  ن 
ورؤساء االتحادات العمال ة وال  ئات النقاب ة وبصحاب الس ادة المبارنة وبصحاب الفض لة  
مفت ي المنانق والمشايخ ورؤساء البلديات الحال  ن والسابق ن وبعضاء مجالس ا وبساتذة 
الجامعات وي ئات المجتمع المدني والشخص ات الونن ة وقادة األج زة األمن ة في ن ابلن 
والشمال والفعال ات الشعب ة في ن ابلن والشمال وكل لبنان ومحبي ورفا  الفق د الكب   
في ن ابلن ولبنان والونن الع بي وعالم االغت اب سا ل ن الله عز وجل بال يص ب م مك وه 

  وبن ال يفجعوا بغاٍل، للفق د الكب   ال حمة ول م من بعده  نول البقاء.
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عقدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العععربع  

االشتراك  أول اجتماع لها بعد وفعاة  أمعيعن اعرهعا 

المناضل  د. عبد المجيد الرافع  وخلصت إلى إصعدار 

 البيان اآلت  :

إن الحزب خسر بوفاة رئيسه نائب األمين العام لحزب 

البعث العرب  االشتراك ، رمزاا نضالعيعاا واكعب مسعيعرة 

الحزب منذ بداياته األولى. وكان دائعمعاا فع  معقعدمعة 

الصفوف مدافعاا عن قضايا الجماهير الكادحعة وحعقعهعا 

ف  العيش الحر الكريم كما حق الشععب فع  العحعريعة 

وديمقراطية التعبير السياا ، وحقوق األمة العععربعيعة 

ف  مواجهة االحتًلل األجنب  ف  معقعدمعهعا االحعتعًلل 

الصهيون  لفلسطين وكل أشكال االاتيعًلب العقعومع  

 واالجتماع .

إن فقيد الحزب والوطن واألمة، الذي كعان مسعكعونعاا 

دائماا بقضايا الشعب الذي عايشه بكل جعوارحعه، كعان 

الحضور الشعب  والرام  فع  مشعهعديعة العتعشعيعيع  

ومراام العزاء ااتعفعتعاء ععلعى العمعكعانعة الشعععبعيعة 

والسيااية الت  كان يتبوؤها الفقيد الكبير ف  وجعدان 

الجماهير وعقلها الجمع . وه  بقدر ما كانت تعبر ععن 

عميق حزنها على قائد وطن  تفتح وعيه السياا  علعى  

احتضان قضايا الجماهير واألمة بأبعادها االجعتعمعاععيعة 

والوطنية والقومية واإلنسانية، كانت تعبر عن وفعائعهعا  

لمن بق  حتى الرمق األخير من حياتعه يعنعاضعل ألجعل 

 الوحدة والحرية والتغيير. 

إن القيادة العقعطعريعة لعلعحعزب وهع  تعدر  حعجعم 

المسؤولية الملقاة على عاتقها ف  غياب أمعيعن اعرهعا 

تعاهد روحه الطاهرة وكل الرفاق الذين ابقعو  ععلعى 

طريق الجلجلة النضالية أن تبقى على الخط العنعضعالع  

الذي اختطه م  رفاقه على معد  ععقعود معن العكعفعا  

الشعب  بكل أشكاله وأن رفاقه ف  الحزب بكل كعوادر  

ومناضليه ايبقون يناضلون ألجل انتصار األمعة وهع  

تكافح لتحقيق أهدافها ف  الوحدة والحرية واالشتراكية 

 والراالة الخالدة.

إن قيادة الحزب ف  لبنان إذ تشكر كل الذيعن ععبِّعروا 

عن صدق أحاايسهم تجعا  فعقعيعد العحعزب والعوطعن 

واألمة، الرفيق نائب  األمين العام للحعزب وأمعيعن اعر 

 قيادة قطر ف  لبنان،

تؤكد بأن الحزب ايبقى يناضل ألجل التغيير الوطن  

الديمقراط  ف  لبنان وايبقى ف  المواق  المعتعقعدمعة 

يواجه بالموقف والمماراة أععداء األمعة العمعتعععددي 

المشارب والمواق  وكل الذين يمعنون تخريباا ف  بعنعى 

 المجتم  العرب . 

إن حزبنا، حزب طليعة لبنعان العععربع  االشعتعراكع ، 

بقيادته وكوادر  ومناضليه، الذين فقدوا رمعزاا حعزبعيعاا 

قاد مسيرة الحزب، ف  أصعععب العظعروف وأحعلعكعهعا، 

يعاهدون األمين العام للحعزب العرفعيعق العقعائعد ععزة 

إبراهيم أن يبقوا أوفياء لخط المبادئ وععلعى العطعريعق 

الذي اقط عليه الشهداء وف  معقعدمعتعهعم الشعهعيعد 

القائد صدام حسين، وكل شهداء األمة ف  فلعسعطعيعن 

والعراق وكل أرض عربية وهعم يعقعاومعون االحعتعًلل 

ونظم االاتبداد  وقو  التكفيعر العديعنع  والعتعرهعيعب 

 السياا  وكل القو  الظًلمية. 

 

 القيادة القطرية 

 لحزب طليعة لبنان العرب  االشتراك  

  31/2/3/52بيروت ف  
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حض ة األم ن العام لحازب الاباعار الاعا باي 
 االشت اكي 

 القا د األعلى لجب ة الج اد والتح ي  
 ال ف ق القا د عزة إب اي م المحت م 

 
 تح ة رفاق ة، تح ة الع وبة والنضال 

بفقدان ال ف ق المناضل د. عبد المج د ال افعاي، 
نا ب األم ن العام للحزب وبم ن س  قا اادة قابا  
لبنان، فقد الحزب والونن واألمة رمزًا نضال ًا واكب 
مس  ة الحزب منذ بداياته، واستم  قاابضاًا عالاى 
جم  المباد  حتى ال مق األخ   من ح اته فتقابال 

 منا العزاء القلبي الحار  بفق د الحزب الكب  . 
يذه الخسارة الجس مة ال يعّوض ا إال االستاما ار 
بالن ج النضالي الذي سار عل ه فق دناا الاكابا ا ، 
والذي س ستم  في ظل ق ادتكم لمس ا ة الاحازب 
وتفع ل دوره وحضوره في كل م ادين الاناضاال 

 وفي مواج ة بعداء األمة من داخل ا ومداخل ا.
إن الق ادة القب ية للحزب، وبإسم كال كاوادره 

ومناضل ه، تعايدكم بي ا ال ف ق القا د، بن يبقاوا 
على ع د التمسك بالقواعاد واألصاول والاقا ام 

 النضال ة التي تحكم سلوك البعث  ن. 
إن البعث  ن في لبنان يق بون في نفن الكتااب 
الذي يق ب ف ه كل البعث  ن في الونان الاعا باي، 
وين لون من ذات ال نبوع الافاكا ي، ويام كااناوا 
وس بقون مع ش ع ت م الحزب ة الاتاي تاحامالاون 
رايت ا التي توجه مس  ت م  حتى تحق ق بيداف 

 األمة في الوحدة والح ية واالشت اك ة. 
التح ة لكم بي ا ال ف ق القا د وع د ال فا  فاي 
لبنان لكم، بن م س كونون ح ر يقتضي الواجاب 

 النضالي بن يكونوا،
المجد والخلود للش داء األبا ار وماا الاناصا  إال 
حل ف األمة، بمة الحضارة اإلنسان ة بمة الا ساالاة 

 الخالدة.
 الق ادة القب ية
 لحزب نل عة لبنان الع بي االشت اكي 

 71/1/7/21في 
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  بشارة مرهج
89-07-1087 

عبد المجيد الرافعي كان طبيبًا ناج ًا، لكنه هثنر أْن ينكنون 
 .طبينبنًا لنلنشنعنب والنفنقنراء، وخنادمنًا لنلنقنضنينة واألمنة
وبداًل م  أْن يعيش في برن عاجي، كان بنمنتننناولنه، اخنتنار 
العيش بي  النا  والمناضلي  الذي  أحب واستلهنم منننهنم 

 .ال بات على اإليمان
سكنت قلبه شعلة ال تنطفئ، لكنه كان يضرمها كّلما هّبنت 
على األمة م نة تزرع ال يبة في النفو ، إذ كان يدرك، وقد 
ُفِطَر على ال ير والعطاء، أّن ال بد م  تقّدح الطالئع لبث روح 
الت ّد  والفداء بوجه قوى االستعمار والطغيان واالستيطان، 
لذلك كان النا  يشعرون معه بال قة والقوة، رافعًا راينتنهنم 

 .بوجهه الوّضاح وثغره الباسم وروحه الطيبة
ومع التض يات المتتالية والمعارك المتالحقة أصنبنح عنبند 
المجيد الرافعي جزءًا حّيًا م  حركنة بنالده وجنهنادهنا نن نو 
الوحدة والت ّرر والتقّدح، إذ كان رفيق الطال  فني منواجنهنة 
االنتدا  الفرنسي يوح قّدمت طرابلس لالستقالل ومعناركنه 

طنبنينبنًا وداعنينة  8591زينة شبابها. وكان أحد أعالح ثورة 
ومناضاًل، إذ مّ   روح طرابلس الرافضة لالنقساح والتمنينينز 
والفتنة.. طرابلس المتمسكة بالعروبة واإلينمنان، النرافضنة 

 .لألحالف واالستعمار واالن طاط
ولما فّجرت قوى التبعية واالنعزال ال ر  النلنبننناننينة عناح 

كان م  دعاة الوفاق والعض علنى النجنراح وحنمناينة  8579
السلم األهلي، فت ّدر أه  الدعوة ال ال ة، ت ّركه الشعلنة 
التي غرستها في صدره العائلة الطّيبة والنبنينئنة ال نالن نة، 
فاجتهد ل ون المباد  ورعاية النا  وتطويق الفت  وصنون 

 .الوط 
كان قلبه الكبير ي فق دائمًا ب ب النننا  النذين  أعنطنوه 
أصواتهم ومؤازرتهم، ف عد معهم وبفضلهنم إلنى الننندوة 
النيابية في معركة انت ابية فريدة م  نوعهنا تن نّولنت منع 

 .الزم  إلى رواية تتناقلها األجيال
ُأصيب في حياته بنكسات، وهّبت عليه أعاصير، وتنراكنمنت 
على كاهله أوزار وأثقال، لكنه في ك  معركة وك  منعنطنف 
بقي صامدًا كالطود مّت دًا بهبناء شعبه، متماهنينًا بناألفنكنار 
التي استهوته يافعًا يوح كانت دمشق تشق النطنرينق أمناح 
الفكرة القومية الت ّررية بوجنه النهنينمنننة االسنتنعنمنارينة، 

 .وتستنهض الهمم بوجه م  ارتضى األجنبي سيدًا له
وحتى الل ظة األخيرة م  حياته بقي عبد المجيد النرافنعني 

م ل ًا ل زبه وأفكاره ورمزًا مضيئًا م  رموز العم  الوطنني 
 .والقومي فاست ق التقدير واالحتراح

 

 
  مع  بشور

 جريدة النهار5  1087تموز  81
ليس بي  العاملي  في ال ق  النوطننني والنقنومني داخن  
لبنان، أو على مستوى الوط  النعنربني، وأينًا كناننت درجنة 
اقترابه أو ابتعاده، الفكر  أو السياسي أو ال زبي، م  ينننكنر 
أن المناض  الكبير عبد المجيد الرافنعني كنان ظناهنرة فني 

من  أن ين نتنرق  8590ال ياة اللبنانية منذ أن تمّك  عناح 
الئ ة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طنرابنلنس وينعنلن  
الم افظ فوزه ليعاد في اليوح التالي إعالن غيره ننائنبنَا عن  
المدينة. كان "شريف"، وهو االسم الن نركني لنه فني زمن  
العم  ال زبي السر ، ابنًا بارًا م  أبنائها ومعبرًا أمينننًا عن  

  ...مشاعرها، ورفيقًا م ل ًا ألبنائها في ك  معاركهم
احتار ك يرون في تفسير هذه الشعبية ال ارقة لعبد المجيد 
الرافعي أسبابًا عدة أولها روح ال دمة اإلنسانية العالية النتني 
كان يت لى بها هذا الطبيب البارع، أحد خنرينجني جنامنعنات 
سويسرا في أواسط خمسينات القرن الماضي، خ وصَا حين  
كان يراه أبناء المدينة حاماًل "سماعته" في منتن نف النلنين  
يلبي حاجة مريض يستغيث به، وك يرًا ما ي م  معه الندواء 

  ..له إذا كان فقيرًا
البعض اآلخر فسر شعبيته بانتنسنابنه لنواحندة من  أهنم  

عائالت طرابلس وأك رها تداخال مع عائالتها األخنرى، وكنان 
عبد المجيد الطيب الرافعي حري ًا ك  ال رص على عالقاته 

  ...العائلية، كما عالقاته بك  رفاقه واألصدقاء
البعض ال الث عزا تلك الشعبينة الن نارقنة إلنى ال نالبنة 
الوطنية والقومية التي كان يتمتع بها المناض  النكنبنينر منذ 
كان فتى يافعًا يواجه دبابات االستعمار الفرنسي في شنوارع 
طرابلس، ويرى بهح عينيه شبا  المدينة وفتيتها تس نقنهنم 
الدبابات الفرنسية، وصواًل إلى وقفته الشهيرة ضد االنف ال 

من ازًا لموقف ميشال عنفنلنق  8598بي  م ر وسوريا عاح 
مؤسس البعث ضد قياديي  هخري  راهنوا عنلنى االننفن نال 

  ."كطريق لت قيق "الديموقراطية
البعض الرابع رأى سببا لتلك الشعبية في دماثة أخالق الرج   
الكبير وإخالصه لقضايا أمته، واعتداله ورحابة صدره وتغلنينب  
االعتبارات الوطنية والقومية على ال سابات ال زبية الضينقنة،  
 م ذرًا دائمًا م  أن تت ول الوسائ  غايات والغايات وسائ .  

https://www.annahar.com/author/2877-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%B1
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لك  شعبية الراح  الكبير، اب  التسعي  عاماًَۖ، التي مكنننتنه 
م  أن ينال أعلى األصوات في طرابلس في انت ابات نيسنان 

صوتًا، فكان ال ائز ألعلى األصوات  87987، حيث نال8571
داخ  ك  مكون م  مكونات المدينة النتني طنالنمنا اعنتنزت 

 ب فاظها على التنوع.
لك  يبقى للرج  الكبير مكانة خاصة في العنقنود الن نالثنة 

 8550الماضية، أ  منذ بدء ال  ار الجائر على العراق عناح 
، فلقد 1002ال هيونية ضده عاح  -حتى ال ر  االستعمارية

صمد مع رفاقه في قينادة النبنعنث النقنومنينة طنوال تنلنك 
السنوات، متوجًا بذلك حياته النضالية بذاك ال مود المجنيند 
بوجه أعتى ح ار وأشر  عندوان منا زال النعنراق واألمنة 

 يعانيان هثاره.
عبر حنبنه لنفنلنسنطنين  النتني   –رحمه اهلل   –كان الرافعي 

اعتبرها دائمًا القضية المركزية، يتذكر دومًا قنول منؤسنس 
البعث ميشال عفلق "أن فلسطي  ل  ت ررها ال كومات بن  

وداعنينًا  ...الكفاح الشعبي" داعيًا إلى الوحدة بي  ف نائنلنهنا
المقاومة في فلسطي  وخارجها إلى النتنهكنيند عنلنى النبنعند 

  ...القومي في عملها
أما في لبنان، فكان "ال كيم" رمزًا م  رموز التغيير الوطني 
الديموقراطي العابر للطوائف والمذاهب والمناطنق، مندركنَا 
كرفاقه أهمية تقديم الننمنوذن الن نضنار  لنعنروبنتنه، ألن 
"مشكلة لبنان مع العروبة هي مشكلة العروبة مع ننفنسنهنا، 
مع تقدميتها، مع ديموقراطيتها"، كما قال عفلق نفسه عناح 

8590  . 
 

 جان عبيد
الدكتور ال كيم الطيب عبد المجيد م مد الطيب النرافنعني 
رح  أمس بعد أك ر م  ن ف قرن من  النننضنال النوطننني 

 والعربي واإلنساني الراقي.
والى ال ضور الكفاحي النبي  يترك الطيب اب  الطيب تراثًا 
مضافًا إنسانيًا مشرقًا ومشرقًا وعطرًا يجعن  رفناقنه وأهن  
طرابلس ولبنان وأهله بالذات يلهجون به ويعتزون ويقتندون 

 ألجيال.
لقد عرفت ال كيم اآلدمي وأرملته المناضلة الدكتورة ليلنى 
بقسماطي وإخوانه وأخواته وأصهاره وم بيه منذ منا ينفنوق 

 ال مسي  سنة.
وكان دائمًا قدوة وقائدًا ورمزًا للنزاهة والوطنية والنعنروبنة 
وال س اإلنساني والعلماني العميق والترفع المشهنود وننذر 

 النفس للفقراء قب  سواهم.
كان طليعة في جي  م  القوميي  العر  قب  أن ينشئ م  
جديد حزبًا للطليعة وهو على مشارف المغينب. لنقند شنكن  
عبد المجيد الرافعي عالمة فارقنة لنجنينلنه وتن نواًل كنبنينرًا 

 لمعاصريه في طرابلس وخارجها.

إننا نشعر ون س بعمق غيابه وفداحة خسارته مع زوجنتنه 
وإخوانه وأخواته وأصهاره وأحبائه وهو كان بنالنننسنبنة إلني 
ش  يًا أخًا وصديقًا ونبياًل في ال لق وال لق لنعنمنر كنبنينر 

 وطوي .
ون   نعزيهم جميعًا وفردًا فردًا، ونتعزى معنهنم بنالنتنراث 
العريق واإلرث االست نائي الذ  ي لفه وراءه: صراطًا وننهنجنًا 

 ومنارة واستقامة.
رحم اهلل ال كيم الطيب، حبيب الفقنراء، وخنادح النقنضنينة 
القومية الكبرى، وأسبغ على م واه المضيء رضاءه ورضواننه 
وأنزله منازل الطيبي  واألبرار وال ديقي . ومن نا اهلل قندرًا 

 م  العوض والعزاء عم  ال يعوض لسني  مديدة.

رح  طبيب الفقراء، وستسير طرابلس خلنف ننعنشنه كنمنا 
تفع  دوًما مع كبارها، وفيًة لم  أحبها حدَّ ال نمنالنة وتنغنزل 
بزرعها ونهرها وبنيانها وأسواقها وأبنائها، وعاش حالة عشق 

 ال تنضب مع ك  تف ي  م  تفاصيلها.
وخيار عبد المجيد الرافعي السياسي رافنقنه هنو هنو إلنى 
الل د، هم  بهمة عربية واحدة رسالتها إسالٌح منننفنتنح عنلنى 

 ال ضارات واألديان والمذاهب.
هم  ببعث مرتجى ل ضارة حكمت العالم بعلمها وتسام هنا 

 وانفتاحها.
هم  بالعراق البع ي نموذجًا ي تذى، ولم ي نبنطنه احنتنالل 
أميركي لبالد ما بي  النهري  فظ  مؤمنًا ب نتنمنينة عنروبنة 

 العراق وحتمية ت رره.
لم يك  الرج  زعيمًا بالمعنى التقليد  إذ لم تكن  الندولنة 
اللبنانية إلى جانبه قط وجابهته األجهزة األمنية طويًلا، لكننه 
كان زعيمًا بالمعنى العملي، م نبنوبنًا، من نتنرمنًا ومسنمنوع 

 الكلمة.
ظ  دائم ال ضور في كن  النمن نافن ؛ ثنقنافنينة وفنننينة 
وسياسية، ما منعه عمٌر وال أعياه مرض بن  تنابنع نشناطنه 

 االجتماعي وظ  ذهنه حاضرًا وذاكرته مشتعلة.
متهنق، لطيف المعشر، قريب م  الك ، فكره ثاقب وذهنننه 

 شديد ال فاء.
سيظ  الطبيب الطيب عبد المجيد الرافعي ق ة تروى عن  
رج  حم  حقيبته المملؤة حبًا ودواًء وتنننقن  بنين  بنينوت 
المدينة م  أبسطها إلى أك رها عًزا وغنننًى وعنلنى من نيناه 
ابتسامة ال تفارقه وإلرادته صالبة ال ينطن نننهنا النزمنان أو 
المكان أو التهديدات أو المتغيرات، صالبة رج  حافنظ عنلنى 
قناعاته وأخل  لها حتى حي  أدى ذلك إلى تهنجنينر قسنر  

 وهجرة إرادية.
رجٌ  َلْبس ثيا  عمال اإلنقاذ خالل طوفان نهر أبني عنلني 

 وحم  الغرقى على كتفيه ومشى.. 8599
هو م  دخ  بيوت التنك وجلس إلى جاننب منرضناه حنتنى 
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 طلوع الفجر ليتهكد أن ال مى قد زالت أو قاربت الزوال.
رجٌ  حم  القلم وكتب الشعر ولو أن أروع ق ائده صينغنت 
ل بيبة العمر ورفيقة الدر  "ليلى" التني سناهنمنت بشنكن  
فاع  في ك  أنشطة ال كيم، وفي صياغة قنراراتنه فنكناننا 

 م ااًل للشريكي  وال بيبي  وال ديقي  إلى يومنا هذا.
رجٌ  َلْبس البزة العسكرية لك  القتال لم يستهويه، وحنين  
شعر أن وجوده يهدد أم  أهله ورفاقه طالبهم بإلقاء السنالح 
وحق  الدماء ومضى.. فسج  الموقف له وليس عنلنينه ألننه 
أرضى ربه وأرضى ضمينره وأرضنى النننا  النذين  أحنب.. 

 وأحبوه.
)فهما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع النا  فينمنكنث فني 

 األرض.(
 رحم اهلل عبد المجيد الطيب الرافعي.    

 

اإلعالمية في قناة "المستقب " بوال يعقوبيان نعت النراحن  
عبر حساباتها على مواقع التواص  االجتماعي وقالت: "سّج  
اليوح رحي  رج  عروبة متنور منفتح عبد المجيد النرافنعني 
يهخذ معه حقبة األم  العربي باالرتقاء والوحدة. النمنعنسنكنر 
المنّظر لفضائ  الديكتاتورية ل  ي زن على ذاك الن نكنينم 
ومعسكر ال كم الديني يتمّدد في أرضه. كان الرافعي حنّتنى 
هخر أيامه يستقب  النا  وي دثهم بمباد  ال ت م  وال تبناع. 
عرفته في بغداد مع أصدقاء م  مدرسة طرابلس النوطنننينة 
م   زياد المنال وأحمند وسنامنر كنبنارة وم نبناح األحند . 
استمعنا إلى ال كيم الذ  طّبب اآلالف قب  نيابته وأثننناءهنا 
كنت وحيدة غير طرابلسية استمع إلى شغف الرج  النمنبنعند 
المسكون بهوية مدينته األولى. الرافعي رحن  بنعندمنا رأت 
عيناه ما لم يك  يت ّي ، سقوط الغليان الفكر  فني لنبنننان 
وصعود السعار الطائفي الذ  كان يكره. الرافعي يترك الدنيا 
ون ف بالده خرابا، استقال اليوح م  عبء التنوعنينة ووعنظ 
أك ريات أدمنت الع بية وت درت. ال رثاء يليق بنك فن نّتنى 

 األوطان هزل بها الرثاء
 

 
 رضوان عقي 
ترح  القامات الكبيرة بهدوء وم  دون ضنجنينج وتسنقنط 
ب مت م   أشجار الن ي ، وهي م قلة بال مار بعدما خلفنت 
وراءها مساحات من  النعنطناءات والنتنضن نينات. اسنتنفناق 
اللبنانيون على نبه رحي  عبد المجيد الرافعي، وهو ليس في 
حاجة إلى ألقا  تسبق اسمه الذ  لمع في دنيا النعنر  بنعند 
رحلة طويلة له بدءًا م  مسنقنطنه طنرابنلنس إلنى دمشنق 

 وبغداد. 
بقيت القد  المكان األحب على قلبه ولم تفارق من نينلنتنه 

واهتماماته أينما ح . وظ  هذا ال لم الممنوع والم رح فني 
أعوامنا األخيرة يراوده حتى بعدمنا تنهناوت أحنالح األحنزا  
والمشاريع القومية الكبيرة في وط  عربني تن نول أوطناننًا 
ودويالت مزقتها نيران خالفات قنادتنه النتني أورثنوهنا إلنى 

 .شعوبهم التي باتت أسيرة قرارات الدول الكبرى
و ب ع ي د اً   م ع   م     ي ل ت ق ي   م ع   ا ل د ك ت و ر   ع بند   ا لنمنجنيند   و م شنو ا ر ه   
ا ل ط و ي     م ع   ح ز     ا ل ب ع ث   و ا ل عنال قنة   ا لن نا صنة   ا لنتني   ر بنطنتنه   
ب م ي ش ا ل   ع ف ل ق   و ص د ا ح   ح س ي   ،   إ ال   أ ن   كن نينر ين    أ حنبنو ه   من    
ا ل   ز ب ي ي     و غ ي ر ه م   ن ظ ر اً   إ ل ى   ح س ه   ا إل ن سنا نني   و و قنو فنه   إ لنى   
ج ا ن ب   ا ل ف ق ر ا ء   و ا ل م   ت ا ج ي     و ا ل م ع و ز ي     و م ا   أ ك   ر ه م   ف ي   ب ل د ا ن ن ا   
ا ل ت ي   ال   ت م ل ك   ق ر ا ر ه ا   و ت ر ك ت   ش ع و ب ه ا   ف ي   ه ذ ا   ا ل م س ت ن ق ع   من    
ا ل ت ي ه   و ا ل ض ي ا ع   و ع د ح   ا ال س ت ق ر ا ر   ع ل ى   ط و ل   م سنا حنة   جنا منعنة   
ا ل د و ل   ا ل ع ر ب ي ة   ا ل ت ي   ل م   ت بنق   منننهنا   إ ال   ا لنال فنتنة   فني   قنلنب   

 .ا ل ق ا ه ر ة 
اب  طرابلس كانت أحالمه أكبر منه، در  الطنب لنيندوا  
جراح أبناء الشمال ودرن على تقربه من  جنمنينع منكنوننات 
منطقته المعوزة. عندما رجع م  لوزان فني الن نمنسنينننات 
بعدما لم تجذبه ال ياة في سويسرا وجمال طبيعتها ليستقنر 
فيها، ليسرع في العودة ليطبب الفقراء م  أبناء با  التنبناننة 
وجب  م س  وك  ال ارات الفقيرة في طرابلنس ومن  دون 
مقاب  فبادلوه بالم بة والورود في صننادينق االقنتنراع فني 

لتتقدح هذه الظاهرة على علم وزعيم كبينر  8571انت ابات 
اسمه رشيد كرامي. لم يستغ  موقعه في القيادة النقنومنينة 
في البعث وعالقته ب داح حسي  لينجنمنع الن نروات وشنراء 
العقارات وت زي  األموال في الم ارف السنويسنرينة عنلنى 
غرار ك يري  م  النوا  والوزراء والسياسيي  النلنبننناننينين  
والعر ، لم تبهره المناصب ب  بقي يسهل إلى هخر أيامه عن  
طالب فقير ومريض ي تان إلى استشفاء ومساعدة. وتن نول 
مكتبه في بغداد م جة للطال  اللبنانيي  في العنراق، وهنم 
م  مشار  وطوائف م تلفة كانوا ينفناخنرون بنوجنود هنذا 

 .الرج  في المواقع التي ي   فيها
زار وفد لبناني النعنراق  1000في تشري  ال اني في العاح 

تضامنًا معه لكسر ال  ار في طنائنرة أوكنراننينة وودعنهنم 
الرافعي في المطار وهم يسهلونه "متى ننراك فني بنينروت" 
في وقت كانت صوره ترفع في شوارع طرابلس م  م تنلنف 
األعمار التي عاد إليها بعد مسيرة طويلة له مع رفنينق دربنه 
صداح والنهايات التي وص  إليها. وتبقى زوجته الست لنينلنى 
بقسماطي رفيقته األولى في أتعابه وم نه وكناننت السننند 
الب  التسعي  عامًا. تت ضر طرابلنس لنعنر  وداع ابنننهنا 
ليذكرهم بالزم  السياسي الجمي  النذ  قنوامنه النوفناء ال 
سياسة الرياء والمنافع االنت ابية وما أك رها في أيامنا هنذه  
وثمة م  كرمه أخيرًا، لكنهنم كناننوا ينكنرمنون أننفنسنهنم 

 بالوقوف إلى جانب الرافعي النبي  الطيب. 
 .مات عبد المجيد رافع الرأ  ولم ين ِ 
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 جورن المتني
 إني ألذكرَك ..

 يا ل ظة الماضي البعيد.. والقلُب في ضعٍف ُيعيد .. 
إني ألذكر ذلك الماضي المديد ... ومنرّددًا أشنواقنه فنجنرًا 

 تليد...
م  لي بذاك المعتلي ألبط  العنيد ... من  لني بنمنكنامن  

 األخالق والسبق المجيد...
 وقَع أقداحِ  ال  اِ  .. وحلمهم ذاك البهيج.. 
 يسعوَن في دأٍ  معاً  .. كهنهم بوُح األريج...
 في مساء كئيب ... ليس كك  األمسيات ...

 هبت رياُح الماضي .. الماضي الذ  يسك  فيه ذاتي ...
 حامال معه أغلى الذكريات..

ذكرى وجودك بيننا في عز أياح النننضنال .. أّيناح الشنبنا  
 والعنفوان وأعز األمنيات . 

كنَت أنس ليالينا النمنوحشنات.. وفنجنرا تنتنوه فني ننوِره 
 الظلمات...

واليوح تفارقنا طّلتك البهية .. بعدما عزفت بهوتاِرها عنلنى 
 قلوبنا أنشوَدتها الشجية...

قد شّق سكون اللي  وهدوءه عبارات وكلمات .. جعلت الليَ  
 عاصفا في م يلتي ..

 ومضيُت أرفُع في ب ور التفكيِر أشرعتي ..
 ون و البعيد .. البعيد.. 

راحٌ  أنَت ن وهم.. راحٌ  ن و م  أحنبنبنُتنهنم.. بنهقنالمني 
 وم برتي..

 كمال جنبالط .. جمال عبد الناصر ونسيب المتني... 
فه  أترجم لَك بالكلمات أح بالدمعات أح يكفي أن أقول لَك 

 إني تائٌه في ب وٍر ليست ب رنا...
 إليَك أيها المسافر أهد  هذه الكلمات....

 
 

 غسان سعود 
 1087تموز  82ال ميس  2112العدد  -جريدة األخبار 

ت م  طرابلس اليوح زمنها الجمي  وتسير ب مت. ت نمن  
ك  الرايات ال مراء وأعالح فلسطي  والجزائر والعراق وليبنينا 
واليم  وتعّض على حاضرها وتمشي صو  الجبانة. تن نمن  
كوفية أبو عمار وتمشي مكسورة. هو ليس وداع عبد المجيد 
الرافعي، ب  هو اإلعالن الرسمي النتهاء منرحنلنة. إننه وداع 
ن ف قرن م  حياة المدينة السياسية. تهخر اإلعالن الرسمي 
عدة سنوات، لكنه أذيع أمس عند إعالن وفاة طبيب النننا . 

 .ت م  المدينة أحالح جي  وتمشي مطهطهة الرأ 
هزح هذا الجي . هزح قب  سنوات. سقنطنت صنور صنداح 
وحافظ األسد وكتب ميشال عفلق والكوفية والعلماننينة عن  

الجدران، ولم يعد أحد ي لم. ال لم في عالم اليوح منمنننوع، 
يقايض الزم  ال الي أحالح الزم  الجمي  بكراتي  اإلعاشنة. 

قبن   .«ال تق  بماذا ت لم حتى ننت بك، إنما حدد كم تدفع»
كراتي  اإلعاشة كان سياسيون ك ر يرسلون لنلنعنائنالت فني 

كناننوا  .المناسبات بوصلة تشير إلى فنلنسنطنين  وأنناشنيند
سياسيون أطباء، ال تجارًا، وكان األطباء زعماء ال رجال أعمال. 
ت م  طرابلس اليوح هخر قاماتها في صندوق م  النكنرامنة 

الرج  الذ  هنزح أسنطنورة هل  .وتسير ب ج  صو  الجبانة
بفض  سماعة الطبنينب؛ عنبند النمنجنيند  8571كرامي عاح 

الرافعي، صديق الرئيس ميشال عنون، النذ  تنرأ  حنز  
البعث في لبنان وبقي اسمه مرتبطًا بالرئيس العراقي صداح 

، ورغنم 8558حسي  رغم اختياره المنفى الطوعي منذ عاح 
ح  حزبه والترخي  للبعث اآلخر كان شبه منعزل في حنيناة 
اجتماعية تشبهه في أناقتها بعيدًا ع  ك  ال  ب، ومع ذلك 
فإن إعالن وفاته أمس أحدث ما يشبه الهزة فني طنرابنلنس، 
وكهنه نبه النا  فجهة أي  كانوا وأي  صاروا. كاننوا ينغنننون 

، صاروا ينادون هذا الزقناق منوطننني. «بالد العر  أوطاني»
كانوا يساجلون إن كانت القومية العربية أو القومية السورينة 
هي ال  ، ف اروا يناقشون إن كان ريفي أو الن نرينر  هنو 

 .ال  
ت م  طرابلس الهوة الشاهقة بي  ماضنينهنا وحناضنرهنا، 
وتسير ب مت اليوح خلف الطبيب ال ادق النظيف الشنفناف، 
الم ال األعلى لجي  كام  م  أطباء النمندينننة ومنفنكنرينهنا 
ومهندسيها. سيكون يوح حزي  اليوح، لكنه يوح جمي  أيضًا: 
م  انشغلوا ع  رثاء عرفات وشغلتهم الملهاة اإلعالمية عن  
االحتالل األميركي للعراق وت ريب سوريا ولنينبنينا والنينمن  
سيلتفتون إلى أنفسهم ويفكرون أي  كاننوا وأين  أصنبن نوا 
وسيلوحون للرج  ذ  البّزة البيضاء بالورود البنينضناء. وفني 
زوايا الشوارع حي  سينلنمنح األطنفنال النجنننازة النمنهنينبنة 
سيسهلون هباءهم عم  يكون هذا الرج  الذ  تبكيه المدينة 
ليعلق إلى األبد الجوا  فني رؤوسنهنم: هنذا النرجن  أحنب 
فلسطي  وأحبته، سمى االحتالل األميركي بناسنمنه، رفنض 
االن راط في موجة الجنون المذهبي، وبقي علمانيًا علمانينًا، 
وله في ك  منزل طرابلسي ذكرى جميلة. وهو ينتنمني إلنى 
زم  يبقى بك  انكسناراتنه أفضن  بنهلنف منرة ومنرة من  

 ...زمنكم
)ي لى على ج مان النائب السابق عبد النمنجنيند النطنينب 
الرافعي بعد صالة ع ر النينوح الن نمنينس فني النمنسنجند 
 المن ور  الكبير، ثم يوارى ال رى في مداف  با  الرم (.

 

 صالح الم تار
رح  فجر اليوح حكيم م ء الدنيا ب كمته المزدوجة: حكمنة 
العق  وحكمة الجسد فهو مفكر ومناض  فذ م لما هو طبيب 
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تشهد له طرابلس بإنسانيته ونقاوة قلنبنه وتنننكنره لنلنذات 
وتطوعه ل دمة الفقراء طبيبًا ومناضاًل، رح  د. عبد المجنيند 
الرافعي نائب األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشنتنراكني 
وهو يرنو للعراق وفلسطي  وسوريا وليبيا بنقنلنب منكنلنوح، 
عي  يرى فيها هالف العر  يذب ون يوميًا وعي  ينتنابنع بنهنا 
بقية األقطار العربية التي تجر جرًا إلى الكوارث، ي نلني هلل 
أن ينهي كوارث العر  ويعيد األمان ألطفالهم. بنعند منرض 
طوي  وعنيد رح  الرفيق الرافعي وهنو ينتن ندى النمنرض 
بمواصلة نشاطه الوطني والقنومني واإلنسنانني يسنتنقنبن  
النا  ويلقي كلمات تعظيم المعنويات وهو يقتر  بسنرعنة 
م  الرحي  فما أعظمه م  قائد وما اندر معدننه فني عنالنم 

 االفترا  واإلبادات الشاملة للبشر وال جر؟ 
كان الرفيق الرافعي يعرف قدره فهو طبيب بنارع وتن نمن  
هالح المرض بتواص  ابتساماته في وجنه من  أحنبنهنم من  
النا  خ وصًا المظلومي ، وبنشر األم  فني تن نرر األمنة 
وخالصها في أحلك المراح  ظنالمنًا وظنلنمنًا، وبنالنتن ند  
لموجات الكوارث بت ميم رجال ي نعون التاريخ بنإرادتنهنم 
الفوالذية، وكان يواص  اجتماعاته ولقاءاتنه حنتنى حنينننمنا 
أصبح صعبًا عليه الوقوف على قدميه، أليس هو أحند رمنوز 
األمة الناهضة م  ع ور الت لف والساعية الخت ار النزمن  
وت قيق نهضة اإلنسان؟ لسانه كان هويته فهو واحد بطيبته 
وتسام ه ولكنه في  الوقت نفسه لسان مبي  واضح ال يل   
وال يتلع م في ذروة األزمات يترجم طموحات األمنة وينقنر  

 مسافات.
الرافعي أنموذن لإلنسان الذ  بقيت عقيدته رافعة مواقفنه 
ولم يتراجع حينما هزح ك ينرون فني سناحنات النمنبناد  أو 
استسلموا لموجات الترهيب واالبتزاز، لذلك أحنبنبننناه وكنان 
احترامنا له يتعاظم كلما مر حادث وكان غزو العراق منرحنلنة 
أرقى في إنسانية ال كيم حيث رفع راية المقاومنة وتن نمن  
أثقال مسؤولية كبرى نائبًا لم  يقود أشرف معارك األمة فني 
تاري ها ال ديث، فدّون ب روف م  نور صف ات خالندات فني 

 مسيرته وفي صف ات رموز األمة العربية.
الرافعي أحد أهم رافعات مجد األمة ومقنومنات ننهنوضنهنا، 
سيرته صف ات التالية منه أك ر إشراقًا م  سابقتهنا وبنهنذه 

 السيرة العطرة دخ  التاريخ م  أوسع وأشرف بواباته.
رحم اهلل فقيدنا الغالي وأسكننه جننناتنه وألنهنم عنائنلنتنه 
خ وصًا المناضلة عقيلته ليلى الرافعي ورفناقنه ومن نبنينه 

 ال بر على هذا الم ا  الجل .
لك  امر  م  اسمه ن يب، ون يب عبد المجيد النرافنعني 
م  اسمه "الطيب". الرج  الذ  عرفته بيوت طرابلس كنلنهنا 
في مرحلة ال مسينات والستينات والسبعينننات من  النقنرن 
الماضي، والذ  دخ  الندوة البرلمانية م  بوابة قلنو  أهن  
المدينة وناسها وفقرائها قب  أن يلج م  أبوا  بينوتنهنم، إذ 

 إن مفتاح القلو  البسمة فكيف إذ ما رافقتها بلسمة؟

بنفو  مؤمنة ثابتة اليقي  بناهلل وبنطنرينق الن نق النذ  
رسمه للبشرية ليبقى وجهه ذو الجالل واإلكنراح هنو الن ني 
القيوح ال تهخذه سنة وال نوح، وبهرواح موجوعة متهلمة، ننعى 
رفيقنا القائد المناض  ال كيم الدكتور عبد المجيد الرافعني، 
اب  األمة العربية المؤمنة والمتمسك بعروتها النوثنقنى من  
المهد إلى الل د، نائب األمي  العاح ل نز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي، ننعاه إلى شعبنا العربي م  الم يط إلى ال لنينج 
سائلي  المولى العلي القدير أن ينتنغنمنده بنواسنع رحنمنتنه 
 ويتقبله مع الشهداء وال ديقي  ويجع  م واه غرف النعيم.

خسرت نبض العروبة المجاهدة لل قافة واإلعنالح بنفنقنده، 
كما األمة كلها، سنندًا وظنهنينرًا، راعنينًا ومشنجنعنًا، داعنمنًا 
للمعنويات ورافعًا للهمم كنان ينرفندننا بنمنواقنف رفناقنينة 
وإنسانية رغم مرضه العضال ويسنجن  تنقندينره وإعنجنابنه 
بسعينا وجهادنا الفكر  وال قافي واإلعالمي ويذكرنا ب ننائنه 
بهسمائنا لي بت ويكر  القناعات بهنه قائد ورفينق ومنتنابنع 
لك  عطاء في زم  األطواق الظالمة التي فرضت على حزبننا 
والعدوان الغاشم الذ  يتعرض له بعد غزو العراق واحنتناللنه 
م  ت فيات واجنتن ناث وإق ناء واعنتنقناالت وقنطنع أرزاق 

 وتهجير. 
لقد خسرت لبنان واألمة والبعث المناض  المنجناهند قنائندًا 
تاري يًا فذًا، مفكرًا ورج  ميدان، كانت حياته تفاعناًل خنالقنًا 
مع اإلنسان وفي خدمته حتى صار عنوانًا لإلحسان والمعروف 
متبنيًا الفقراء والمعوزي  والم تاجي  ومناصرًا المظلنومنين  
ومساندًا األحرار وال وار والمقاومي  في سبي  اهلل والنوطن  

 واألمة. 
ندعو العلي القدير أن يعوض األمة برحيله رجااًل م  طينته 
وشجاعته وإنسانيته وعلو أخالقه وثبات مواقفه حتى النرمنق 
األخير على حقوق األمة ومننهنجنهنا فني النوحندة والنتن نرر 
واالنعتاق والرفاهية واالزدهار والتقدح. وأن يعيننا اهلل جميعًا 

 على اقتفاء هثاره وشمائله ال ميدة. 
اللهم صبرًا جمياًل وعزاًء حسنًا لك  م  كلم قلبه بفقنيندننا 

 الغالي وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
ع  ماجدات وأبرار نبض العنروبنة النمنجناهندة لنلن نقنافنة 

 واإلعالح 
 الرفيق الدكتور كاظم عبد ال سي  عبا 

 81-7-1087 
 

 بسم اهلل الرحم  الرحيم،
} ُك ُّ َنْفٍس َذهِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَح اْلِقَياَمِة 
َفَم  ُزْحِزَح َعِ  النَّاِر َوُأْدِخَ  اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوما اْلَ َياُة الدُّْنَيا ِإالَّ 

 َمَتاُع اْلُغُروِر{
لقد تلقينا خبر رحي  ووفاة أحد أعمدة النبنعنث النمنجناهند 
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ومدرستها بفكرها ونضالها الطوي  المناض  الرفيق المغوار 
المجاهد عبد المجيد الرافعي أسكنه اهلل فسيح جناتنه. لنقند 
تعلمنا منه الك ير وتهثرنا بوفاته، وفجعنا كما فجعتم، فعننند 
اهلل ن تسبه، وإنا هلل وإنا إليه راجعون. أحس  اهلل عنزائنكنم، 
وعّظم اهلل أجركم، وصّبركم على م يبتكم، وجعلها اهلل في 
ميزان حسناتكم. إن هلل ما أخذ و له منا أعنطنى وكن  شنيء 
عنده بهج  مسمى، فال بر واالحتسا  له بهن يغفر لنه اهلل، 
وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأصدقاءه ، وأحبنتنه 

 المناضلي ، ال بر والسلوان.
 رئيس وأعضاء موقع كتا  المقاومة العراقية عنهم

 الرفيق المقات  أبو بكر اب  األعظمية
 

 بسم اهلل الرحم  الرحيم

)َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة* اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة 
 َمْرِضيًَّة* َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِد * َواْدُخِلي َجنَِّتي(

 صدق اهلل العظيم
 نبي  أحمد الجلو 
إلى شيخ المجاهدي  القائد األمي  الرفيق عنزة إبنراهنينم 
األمي  العاح ل ز  البعث العربي االشتراكي والقائد األعنلنى 
لجبهة الجهاد والت رير.. وأعضاء القيادة القومية وك  كنوادر 

 حز  البعث العظيم ورفاقه في ك  مكان..
بقلو  مؤمنة وراضية بقضاء اهلل وقدره، تلقيننا ننبنه وفناة 
الرفيق المناض  الدكتور عبد المجيد الرافعي عضو النقنينادة 
القومية رئيس حز  طليعة لبنان العربي االشتراكي وبنهنذه 
المناسبة ال زينة نتقدح إلى سيادتكم والنقنينادة النقنومنينة 
وأه  المغفور له بإذن اهلل وذويه وأصدقائه وم بيه بتعازيننا 
ال اّرة سائلي  المولى سب انه وتعالنى أن يسنكنننه فسنينح 
جناته ويلهمكم ال بر والسلوان وأن يعّظم أجركم وين نسن  

 عزاءكم.. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
 لجنة اليم  الت ضرية لالحتفاء بذكرى
 استشهاد القائد صداح حسي  رحمه اهلل

 رفيق 5 نبي  أحمد الجلو 
 

 ن ر  حسي  كسا 
إلى جنان ال لد رفيق الدر  والنضال الدكتور عبد المنجنيند 

ننائنب األمنين  النعناح لن نز  النبنعنث النعنربني   –الرافعي 
 االشتراكي .

عندما يرح  العظماء تنق  األرض م  أطرافها، وتنطفنئ 
منارة كبرى كانت ترس  إشعاعات خيرها ونورها فني ربنوع 
العالمي . عندما يرح  العظماء تنفطر لذهنابنهنم النقنلنو ، 

لكونهم حماة األمة وركنها الركين ، وصنمناح أمن  قنينمنهنا 
ومبادئها التي ترتفع بها إلنى م ناف األمنم الن نالندة ذات 

 اإلسهامات الكبرى في حياة البشرية.
ال نرثي اليوح رجاًل عاديًا أو ش  ًا عابرًا أو حتى أحد رمنوز 

 األمة المترامية م  الم يط إلى الم يط..
نقف اليوح بمشاعر عميقة تشتع  فيها ال سرة واأللم فني 
موقع رثاء رج  بهمة.. رج  أحيا شعبه الذ  افترسته وحوش 
التغريب، وعم  لي  نهار ل دمة قضايا أمته التي تتمر عليهنا 

القريب والبعيد، في زم  التبعية والهوان والردة ع  المبناد  
 الناصعة والمعاني الجميلة.

"عبد المجيد الرافعي واحد م  العظماء النذين  أننجنبنتنهنم 
األمة العربية في القرن العشري ، ووهبتهم شمائ  وحبتهنم 
بقدرات وطاقات متميزة ارتقت بهم إلى قمنة النمنجند وذرى 

 العم  والتض ية والعطاء"
عبد المجيد الرافعي رج  ليس كك  الرجنال، ورمنز لنينس 
كك  الرموز، فما تركه الرج  الفّذ بي  دفتي كنتنا  حنيناتنه 
الذ  تتقاطر م  صف اته النمنضنينئنة كن  صنور النعنطناء 

في المرتبة األسمى التي  -حتما ودون جدال-واإلبداع، يضعه 
ال يجاوره فيها إال نفر قلي  م  علماء ومفكر  وقنادة األمنة، 

 بالغي التفرد والتميز واإلبداع، في الع ر ال ديث.
الرافعي جسد حقيقة نجوميته وانتمنائنه لندينننه وشنعنبنه 
وقضايا أمته ليس عبر اسمه المجرد، ب  عبر مسيرة حنيناتنه 
العامرة وتاري ه ال اف  الذ  لم يعرف يومًا منعنننى النتنردد 

 والتراجع أو ال ور واالنكسار.
رح  الرفيق وال ديق والمعلم الرافعي وغا  عن  مشنهند 
ال ياة ب مت، وانطوت صف ة جسده النهنِرح، لنكن  فنكنره 
المب وث في األمة العربية وكافة أرجاء وربوع األمنة منا زال 
متهججا يافعا ي م  الراية ويقود المسير إلنى حنينث النمنجند 

 والسؤدد واالنت ار.
 

 عز الدي  قوتالي
 رفاقنا في حز  طليعة لبنان العربي

أيها المناضلون ال امدون ال ابرون في ساحنات النبنعنث 
 والت ّد  العظيم

يد ُفجعنا كما ُفجعتم ب بر رحي   ج م الرفيق الدكتور عبد ال
الرافعي عضو القيادة القنومنينة لن نز  النبنعنث النعنربني 

إيماننا باهلل وبكتبه ورسله وقضائه وقنندره االشتراكي ولوال 
واليوح اآلخر لقلنا يذهب الن نّينرون قنبن  أواننهنم وينبنقنى 
ال ائبون بعد أوانهم... ولكّننا وال مد هلل أهُ  بعنٍث وإينمنان 
جمعنا بي  الّ بر والرضا فال ننكر وال نستنكنر منا قنّدر اهلل 

في كّ  ثانية وزاوية فال نجزع وال نفنزع وال حيث نرى الموت 
نطلق ألسنتنا بالتشّكي وعيوننا بالبكاء وجوارحننا بنالنّلنطنم 
وشّق األثوا  كما ينفنعنُ  األغنرا ، وإّننمنا ننّزّف شنهنداءننا 
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بالزغاريد وال مد والّ ناء ونلّف ج امينهنم النّطناهنرة بنعنلنم 
ال ورة العربّية ثّم نزرعها في األرض لت مر ن نرا لنلنمنبناد  

 ال الدة ك لود رسالة البعث العربي العظيم...
 اهلل أكبر... اهلل أكبر... اهلل أكبر

وهلل ال مد على ما أعطى وما أخذ ورحم اهلل عبده وأسنكنننه 
جّنات ُخلده ومن ه الرضا م  مهده إلى ل ده وإّنا هلل وإّنا إلينه 

 راجعون
 

 خالد كموني 

ىه  كلما كان اقنساُن حيً ا ناطً ا، تىكىون لىحىظىُة و اع 

ها رًة سالكالم والعبارة. هىكىذا رحىل عىبىد الىمىجىيىد 

البافعي، ال ائد البعثيُّ األ يل؛ حيث الناُس استجمعى  

ىه أهىل الىبىاطىل  َب عل  هذا الزمان تحىكُّ ع ويَتها لتنك 

هه في سال نا. لسُ  أرثي هذا البجل الىتىسىعىيىنىيَّ  وشبَّ

الذي عاش قبًنا طوياًل من الحوا ل العظام، فأنا رفيُ ه 

ولسُ  رفيَق عمبه، لكن ما يحقُّ لي فعله سىمىعىبفىتىي 

  لعبد المجيد هو ح ِّي في البعث والنهوض.

الحقُّ في االنبعال العبسي هو إرا ُة أن نىؤمىن سىلىغىة  

هما قباءُة كلِّ ما في أرضنىا  للحياة العبسية الجديدة، همُّ

نا، وال باءُة من معانيها الىجىمىُع؛ كىي ال  وَمن في أرض 

لُّ في ت كيبنىا سىالىنىهىوض  ُت ل   من أسصارنا رؤيٌة ُتخ 

الجديد. هذي البالُ  التي ننتمي إليها هي الىيىوُم زمىاُن 

اقنسان  ومكاُنه؛ أي هي لحظُة العيش الح يى ىي لىكىل 

العاَلمين. كان  هكذا سالُ نا، وستب  ، لذا ال يمكن لىنىا 

التنازل عن إعا ة رسه خبائوىهىا، لىيىد كىمىا يىبيىد 

األميبكيون أو ال بس أو البوس أو ييىبهىه، سىل كىمىا 

يؤهُلنا وجداننا الت كُّبي في االنىوجىا  سى ىدرة  قىويَّىة  

ُننا من استالم هذا المجتمع العبسي الحيِّ وسثِّه فىي  تمكِّ

   العاله من جديد.

هذه المجموعات التي تهاجمنا، في سبيل مصالحىهىا، 

تمُلك كثيًبا من السالح الحبسي، أي تمىلىك كىثىيىًبا مىن 

أسباب الزوال وسبعة التالشي أمىام األمىه اقنسىانىيىة 

ُب الُمُدن ال يكوُن مىنىتىصىًبا،  الحضارية ال اعلة. َمن يدمِّ

سل هو مهزوٌم في الح ي ة، ألنه منت ٌه مىن كىونىه ال 

يملك مدينة، فهو ال يؤوب إل  منزل  ينكش فىيىه عىن 

أحالم العيش والبناء. من ي وع نخلًة هىو عىدو الىزر ، 

فحت  لو قتلته وهو يحبق نخلتي، فهذا ال يىنى ىع؛ مىا 

  ين ع هو أن أجعله مزارًعا فحسب.

نحُن أمٌَّة رسالُتها خيٌب وعدل، لذا يحتاُجنا اقنسان؛ هذا 

الخواب ليد هيًِّنا، وال يمكن أن يىوىبِّىَ ىه مىن شىاَب 

ى ىهىا  إيماَنه  دُق التوجُّه. الصدُق قيمٌة كبيبة، ال ُيىحى ِّ

السالح وال المعارك وال المال، إنه قيمٌة سحىجىه الىكىون 

ألنها تبدأ في وسط اقنسان، في قلبه. هذا ليد وعىل 

رجال  ين  أو  عوًة إل  الزهد والتصوُّف، وليس  سالهىًة 

في قباءة الحدل السياسي الخويب، سىل هىو الىخىوىاب 

ي الذي يؤكد ضبورة العو ة إل  النضال الىيىومىي  الجدِّ

والعمل الشعبي ال اعل، وإعا ة تأسيىد الىبؤيىة فىي 

قلب الناس، ليد ساستغالل النىاس فىي أفىكىار  أكىبىب 

منهه، سل سصناعة نخبة  طليعىيَّىة  قىا رة  أن تىبتى ىي 

سالناس العا يين إل  مستىوى الىعىيىش سىكىبامىة؛ أي 

 ، ، فإذا قال الواحد منهه أنا عبسي عبوسيٌّ العيش سصدق 

تجده يشعب سالمسؤولية فىي الىحىيىاة ألن هىنىاك مىا 

  يمارُسه سصدق  في عبوَسته وعيشه.

الحبية ال تحتاج إل  أشىكىال  و ىيىايىات  مىن خىارج 

مجتمعاتنا، فالحبية ليس  سوى أن يؤمن كلُّ واحد  منَّا 

أنه مناضٌل في سبيل أخيه، عىنىدئىذ  تىجىُد الصىا َق ال 

 يغتصُب مواقَع ليس  له، فيمأل موقَعه سجدارة، 

ا سجدارة. وال ائد ال يصنُعه ان الٌب يمَحىُق  أي يكون حبً 

األخضب والياسد، حت  ولو جاء سىعىد هىذا الىوىوفىان 

المصَوَنع  وقبَر إعا ة الوضع إل  أحسن مما كان، أو لىو 

ب، تبى ى  عىنىد الىنىاس  ىورة   نَع هذا ال ائُد ما ُيبه 

االن الب األول . هذا ما َأَرْتَنا إياه تجبسُة الحكه الىعىبسىي 

في ال بن العشبين. لذا، من الشجاعىة أن نصىَل إلى  

سلوة الكلمة قبل أن نصل إل  سلوة السالح، فالكلمة 

قبار عل  مستوى الوجدان، أما السالح ف باُره ال يىجىاوز 

الغبيزة، حت  الم اومة المسلحة المباشبة للعدو، فىإن 

  .سالَحها التحبري الخواسي أجدى من ر ا ها المباشب

الشلل الدينية الوائ ية المنتشبة اليوم في أمتنا ألغ  

م هوم األمة ال ومية، وألغ  متانَة فكبة الىدولىة فىي 

الع ول، لذا من الواجب أن نعو  إل  الت كيب في نوعية 

الت كيب، أن نبَعث في الذهن ما يجعُله حيً ا ناطً ا لحظة 

يبيد اقنساُن الكالم في المجتمع. علينا أن نعيد  ناعَة 

المجتمع، وهذا ما ال يح ِّ ه السالح، فالسالح ال يكون إال 

سيد الضعيف في الخواب، أما العبسي الح ي ي فخواُسىه 

 ا ٌق سداهًة، فمن الخوأ أن يشوِّه الصدَق سالب ىا.. 

والعبوسة ليس  طائ ًة أو فىبقىًة تسىتىخىدمىهىا األمىه 

الوايية، الوامعة في سبقة خيبات الىنىاس، سىل هىي 

توجٌُّه ممكٌن لكلِّ من أرا . العبوسة ال تحتاج إل  عبق  أو 

   قوميَّة  أو فئة  كي تكون، سل تحتاج إل  اقنسان.

ويسألونك ماذا س ي من البعث، ن ول لهه س ي مىنىه 

كلُّ شيء، س ي اقنسان. فعبد المجيد البافعي س ي منه 

األخالق والبفعة والمدرسة النضالية الها ئة الب ىيىنىة، 

ىد  نعتمدها ُذخًبا لنا في جيلنا العبسي الجديد، كىي نىؤكِّ

أن ال يا َة ليس  مبحلًة من مباحل الىحىيىاة، سىل هىي 

الحياة، فال مجاَل للوقوف عند مبحلة  واحدة، إذ ال مجىال 

للبعث إال في لحظة الحاضىب، والىحىاضىب ال يىكىون إال 

  .حاضًبا
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وعهًدا يا عبد المجيد، يا رفيق البعث مىنىذ تىأسىد، 

سنكون من سعدك شباًسا حياُتهىه قىيىا ٌة ونضىالىهىه 

رسالة. فالحباك الشعبي العبسي يصنع قا ًة منهه َيىب ُ  

ُل ماء عينيه كي يبى الواقع سث ة، فال خوف عل   المناض 

البال  طالما أن البجال البجال هه في سىوح الىنىضىال. 

ف واقرهاب والمعارك واالنتصارات الىمىأجىورة،  فالتوبُّ

كلُّها خارج التاريخ، حت  ولو أنها تمأل شاشىات اقعىالم 

وميا ين المعارك؛ لن ي هَه هؤالء أن اقنسىان لىيىد 

ملكيًَّة سيد َمن يسيوب عليه، سل هو الحبُّ الىذي يىمىلىك 

الكون س كبة. ال كبة اقنسىانىيىة تصىنىُع الىجىغىبافىيىا 

الدائمة، أما ال كبة المتوحشة فتحتل كل األماكن، فىال 

 .يمكن أن تكون  ائمة

 

 

 يوسف الور اني 

أيمض الموت مآقيك،  ون أن يزعا ي وتهىا، ألنىهىا 

  أطل   عبب مسيبة نضالية طويلة، نورًا ملؤه الحياة.

قالئل هه الذين يشبهون مبا ئهه، في هىذا الىزمىن 

الصعب، وقىلىتىهىه تىجىعىل مسىؤولىيىاتىهىه أعىلى ، 

وتضحياتهه أكثب يزارة، والىوىيىب  . عىبىد الىمىجىيىد 

البافعي من هذا النو  من البجال، فله يسىتىوىع ريىد 

العيش في سويسبا، حيث نال فيها إجازة فىي الىوىب، 

أن يثنيه عن العو ة إل  طباسلد ليعيش في أحيائىهىا 

البسيوة، ملتص ًا س  بائها، طبىيىبىًا مىواسىيىاً، فى ىال 

  :شاعبهه

 سه تبحب حارات وأحياء    تباه في كل سي  من مدينتنا

ووجىهىه سىالىبضى    يعو  هذا، يداوي ذاك مبتىسىمىاً 

 والحب وضاًء 

ل د سا له هؤالء الو  سالو  والوفاء سالوفاء فىنىا ىبوه 

وأيدوه في انتخاسات الستين من ال بن الماضي، لىكىن 

الشهاسية والمكتب الثاني يومها، سلبوه هىذا الىنىصىب 

هه للنتائا، لتعو  طباسلد وتحمله إل  الىنىدوة بستزوي

، متجاوزًا المبحوم رشيد كىبامىي، 8507الببلمانية عام 

وما له من حيثية شعبية في المدينة وحضور سىيىاسىي 

  عل  مستوى الوطن.

كان انحياز الباحل الكبيب إل  مدينته طىباسىلىد جىزءًا 

من انحيازه لعبوسته التي احتلته، وكان سىعىيىدًا سىهىذا 

االحتالل، تبى فيه سغدا  و مشق و نعاء، وأكثب ما تبى 

فيه ال دس وفلسوين، كان سبساطة الثوري، و ىالسىة 

المناضل، ي سب معن  أن يكون أو ال يكون، فله يخىلىع 

ع يدته العبوسية ألنها عمبه الح ي ي، ليعايش  ائىبة 

الجباحات النازفة، ف ي العباق جو  و مار، وفي سوريىا 

  قتل ونار، وفي لبنان ذل وانكسار.

ض الباحل في حياته، وعل  مىدى مسىيىبتىه  ل د تعب 

النضالية، لشت  أنوا  االضوها ، فله يز   إال  ىالسىة 

وتمسكًا سمبا ئه، رمزًا وطنيًا عاسبًا للووائف والمذاهب، 

مدركًا كبعثي أهمىيىة تى ىديىه األنىمىوذج الىحىضىاري 

  لعبوسته.

كان الباحل الكبيب، رجل المبا   في زمن الىتى ىلىبىات 

الوطني سال انعزال العبوسي سال عنصبيىة الىمىؤمىن سىال 

  توبف.

سنذكبك قائدًا قدوة، ومناضاًل  لباً وطبىيىبىًا طىيىبىاً، 

  وسنب   أوفياء لذكباك.

 

 فار  اشتي
كتب ك يرون ع  عبدالمجيد الرافعي المناض  في مديننتنه 
ووطنه وامته، في الشارع والبرلمان وال ز ، وسنوف ينكنتنب 
الك يرون ع  تجربته البرلمانية وال زبية. واختلنف كن نينرون 
معه وحوله في السياسة وال ز  وفي أساليب العمن ، إال أّن 
م  كتب فيه واختلف معه وحوله اكنبنر فنينه ثنالث منزاينا: 

 البساطة والسماحة والوفاء.
ف كيم الفقراء في طرابلس حافظ، وهو في اعلى المنواقنع 
السياسية وال زبية وبي  ن ب الم قفي ، على لغة الت ناطنب 
مع هؤالء؛ فكان ي ت ر اعقد الت ليالت بنمن ن  شنعنبني أو 

 بجملة  يعبر فيها ع  الموقف.
والمناض  البع ي  المواجه ال لب لقوى  في المدينة وفني 
الوط  والمباي  ألخري  في حزبه، وقد شهد عمره تنبناينننات 
ك يرة وانشقاقات، حافظ على وداعته واعتدالنه، دون تن نٍ  
ع  المبدأ، فكان خ مًا شريفًا لنمن  واجنه فني السنيناسنة 

 وموئاًل للمتبايني  في حزبه.
وعبد المجيد، اإلنسان والنائب والمناض   والقيناد ، ُجنبن  

 على الوفاء: 
الوفاء ألصدقائه ولرفاقه،  فكان يسهل ويتابع شنؤون من   

 عرفهم،  بغض النظر ع  موقعهم االجتماعي أو ال زبي،
والوفاء لمدينته، طرابلس، التي عشقها حتى ال مالة، وكان  

غيابه القسر  عنها حسرة في قلبه، لم يعوضهنا منا أتناحنه 
موقعه  ال زبي م  رفاه وامتيازات لم يهبه بها، فواصن  فني 
بغداد ما كانه في طرابلس ملجه للبناني ، أيا كان موقنعنهنم 

 وموقفهم..
والوفاء ل زبه، حز  البعث العربي االشتنراكني، النذ  منّر  

، وفي  ال ر  اللبنانية وبعند 8599بظروف صعبة، في العاح 
االجتياح األميركي للعراق، فقد ُقدمت له اإلغراءات لينتن نلنى 
عنه ، كما ُقدح له الرصاص والمالحقة واالبعاد، فمنا وهنننت 

 عزيمته وكان الوفاء  عنوانه.
عبدالمجيد الرافعي الذ  نودعه الينوح شنهنيندا، وإْن منات 
على فراشه، فالشهادة فع  نضال بما نؤمن ، سنينان ُقنتن  
 المناض  أح لم يقت ، وقد كان الرافعي مشروع قتي  دائمًا.
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عبدالمجيد تجربة غنية تست ق أن تدر ، كنمنا تسنتن نق 
تجربة حزبه أْن تدر ، بعيدا عن  النتنجنرينح والنتنمنجنيند، 
وي زنني أن مرضه في السنة األخيرة حال دون حوار أردتنه، 
بالتنسيق مع الدكتور بشير موا ، بداية مشنروع تسنجنين  

 ذلك، أماًل أن يكون أحدهم قد قاح بذلك.
العزاء لرفيقة عمره ونضاله ولرفاقه على امنتنداد النمنجنال 
العربي واإلنساني  ولم بيه الذي  خسروا سندا لهم، والعنزاء 

 ألخ امه، أيضًا، الذي  خسروا خ مًا نبياًل وشهمًا.
 

..

...! 

 جع ب إسباهيه

 ...ُذسوُل الوِّيب

 !... ... ...كالعبور  إل  أين

 /.. ماُء عىلى  سىيىبة  األسىد  ال ندري كيَف َأْ َركنا../ والس 

كِّ سالماء...؟ ع  الش   !تأخُذ الحيَن إل  مواج 

ىْتىَنىة   عوُ  عل  الَوَجل  مىن ف  أو ُل الَحْيَبة  مهاسٌة../ والص 

ْرب  ُخو  .../ وإن ا عل  الد  ليب ../قيامُة َوْعد   !...الص 

فاتب ../ ألورُق يوَّبَُّع سأمز َجة  األقالم  ...ال َطْبَع للد 

َك/ فال َتْبُتْب إسمَك سحبف  ُيْشَتَبىُه  وحيَك أْحَمُد من َحْمد 

 !...سانتمائه  إليك

ج ةْ  .../ وإن  الَبْدُأ ج  ْبَت سالجمب  عل  خشب  البدايات   ...ُسم 

ُربَّ جناح  َيْصَ ىبُّ عىلى  َوَتىب .../ خخىُب األيىاريىد  َهىو يُّ 

 ...الص  يب

ْمع  والوِّىيىب   ْمع .../ وإن َك عل  الس  كا  الَغْيُب ضبيَب السَّ

 !...من رؤياَك سصيب

ْكٌب../َسل ْغَ ../ إْن َنَ عْ   !...عل  اليبا   من نح   األنامل  ذ 

 !... ... ....قد َسلَغ الكتاُب البيان

ْب../ ُنْحييْك   !...أن ْب.../ معباُجَك الَمدُّ والعال سحاٌب.../ إْمو 

../ ليب   الت باُب... الت باب ب  سأج ان  الَغْيث   !...ُنَعل ُق السِّ

/ يا رفي ي  ..هذا الَهْدُي أهداب األرض 

بنا../ َقلِّْه أماليَد َوْرَ ت َك  ْدنا اْحُوو   ..ك 

ْله  الَخْلق  اآلن  ..إن َك عل  الَحْيد  من ع 

بُّ عليٌه سما ُيْؤف كون  !...والب 

ْبَب منامات نا...َحلِّْق   !...يا س 

 !هلَّ من ُحُله  أسعْد... ... ...؟

ب اسة  قضاَء ال در  !..َنَذْرنا َنُخطُّ سالس 

َعْبُشَك الُمَحي ا../ أال سن اء البسمة  توَمئىُن الى ىلىوب../ 

 !... ... ...وَنْسُكُن في َسكيَنة  األمِّ ف ْعَل وال ة .../ وال  ون

ْيف  أم سعبوق الز ْهب  ُيْهَدُل الهديل...؟  !أسا لس 

اُم عل  خواء ؛ وعل  ُسْعد  سنىان  مىن َرفىيىف   كا ت الش 

ىَلىتىنىا  ال لب  ُتْ بى األعناق...!/ أيْبَتحُل الن خيىْل... إْذ َحىم 

ا تزْل عل  َ ْم...؟  !!!سغدا  و ْزَر سالم ها...!/ وال دس لم 

َهلَّ إل  مك َة من مآب ../ أيا رفي ي../ رأيُ  أرَق أسىي َذر   

اُء عىلى  ألسىنىة    .../ َحىب  ي َتب ُش الن عَد...!/ أل  ْتَنُة أشىد 

.../ وزمَزَم عل  ج ْبف  من ر   ةْ   !... ... ...العجه  َلْثٌغ سالت نزيل 

باُب... / ونىحىُن  يا رفي ي ../ أيغوُر الماء إذ اسَتَبدَّ الس 

 !... .... ...عل  َعَوش  نبكعْ 

...؟  !يا رفي ي../هلَّ من ُعْشبة  لهاتيَك البيد 

 !أَتْخَضبُّ في ُعْتَمة  ال لوب الو لوُل...؟

 ... ... ...يا رفي ي

؛ إل  المستحيل  و وُل... ... ... ؟  !أفي الثَّبات 

81/70/7780 

 

 قاسم فرحات
ق يدة مهداة إلى اب  طرابلس البناّر وفنقنيندهنا النكنبنينر 
ووجهها الّناصع المناض  النوطنننّي والنعنروبنّي واإلنسناننّي 

 الّدكتور  عبد المجيد الّطّيب الّرافعّي...  
 َأَيْكُتُبنا الّتاريُخ، أْح ن ُ  َنْكُتُبْه؟  

 َون ُ  ُنبوُغ الَ ْرِف َنْبنيِه، ُنْعِرُبْه 
 ُنَ رُِّفُه َنْشَتقُّ ِمنُه ِسِنيَنُه 

 َفتاريُ نا اْثناِن الَبُكوُر وَثيُِّبْه  
 َأتاريُخ َأْنِظْر، واْنَتِظْر َلْسَت َماِضيًا 

 َوَن ُ  ِبَك الَوْقُت الَّذ  َلْسَت َتْ َسُبْه  
 وإّنا، َوَقْد باَء الزَّماُن ِبَهْهِلِه 

 ِبَهْيماِننا، ُنْرضي الزَّماَن، َوُنْغِضُبْه  
 ُنَسطُِّر َأْحالمًا، َوَنْقَرُأ َيْقَظًة 

 ِلَنْبُلَغ َمْجدًا ال َي يُب ُمَعقُِّبْه  
 وما المْجُد إاّل َصْ َوٌة َوَمسيَرٌة 

 َوَكالُمْطَلِق الَمْجهوِل ُأْشِرَع َمْلَعُبْه  
 وفي الَقْوِل ِللَمْعنى َقواٌح، وِكْسَوٌة 
 َفَمْ  ذا ُيَعرِّيِه وَمْ  ذا ُيَ جُِّبْه؟ 
 أُنْولْيِه َبْغيًا، ما َتَوّلى ِبِكْبِرِه 

 وُنولي لُه ما ال َنزاُل ُنَجرُِّبْه؟  
 ِعطاشًا ُرِوينا، أْح ُكِفْينا ِبَعْلَقٍم 

 ُتَعتُِّقُه األّياُح والدَّْهُر َيْسُكُبْه؟  
 َتُ وُل، َتُجوُل الَكهُ  في َقَدِر الَورى 

 على َقْدِر َدنِّ الَوْعِد َيْ فو َفَنْشَرُبْه  
 َوَأْبناُء َشْمٍس ن ُ ، أْح َن ُ  ُظلٌَّة 

 َتَفيَُّه َخْطَو الَوْهِم الَّذ  َض َّ َمْوِكُبْه؟  
 َوُخْضنا ُدروَ  الظَّ ِّ ُنْهدى َأَنْهَتد ؟ 

 َوَقْدِرَك ال َيْ فى َعَلينا َتَذْبُذُبْه  
 َرِضينا وَهْ  َيْرضى الَبياُن بزاِئٍف؟ 

 َمتى الَجْهُ  َأْوحى فالَبياُن ُيَكذُِّبْه  
 وَعْبُد المجيِد الّراِفعيُّ ِكتاُبنا 

 َبلى َمْتُنُه َأْغنى َعِ  السَّْعي َمْذَهُبْه  
 وِمْ ُلَك َمْ  َض َّ الزَّماُن ِبِمْ ِلِه 
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 ُتناِهُز َدْهرًا َبْيَد أنََّك َتْ َ ُبْه  
 َأَمْدَرَسٌة للَبْذِل أنَت، وَمْرِجٌع 

 أِح الَبْذُل، ُك ُّ الَبْذِل أنَت ُتَكْوِكُبْه؟  
 لَك الَوْعُد َأْرسى، في الِجباِه، َبياِرقًا 

 َنَطْقَ  ِبَ ْفٍق، في الُعيوِن، َتَرقُُّبْه  
 ِحكاَياُتنا َتْ كي ِحكاَيَتَك الَّتي 

 َتطوُف بَك، اْسَتْجَدْتَك ما أنَت َتْطُلُبْه  
 َوُر َّ ُسؤاٍل جاَل فيِه جواُبُه 

 ُيَبْلِسُمُه الَمْجروُح والُجْرُح َيْنِسُبْه  
 أليَس َرُسوَل الطِّبِّ، والطِّبُّ ُمْنِجٌب 

 وكاَن َطبيَب الشَّعِب، والشَّْعُب ُمْنِجُبْه؟  
 وأْنقى ِمَ  الطِّْيِب اْنَتَسْبَت لَطيٍِّب 

 َوَفْرُعَك في ُصْلِب النِّضاِل ُيَطيُِّبْه  
 وُكنَت كما الَبعُث اْرِتقاًء، َوِصْبَغًة 

 فهيَ  الدَِّعيُّ الَفذُّ، أيَ  َتَقلُُّبْه؟  
 َطلْيَعَة لبناَن انَتِ ْر ِلُعروَبٍة 

 َترى فيَك َبّرًا َضجَّ فيها َتَوثُُّبْه  
 َوُزفَّ لها ُلبناَن َرْوضًا ِلَرْوَضٍة 

 َوَأْسِر لها اإليماَن َوْحيًا ُتَعرُِّبْه  
 َرَوْيَت الُفراَتْيِ  اْقِتدارًا، َوِحْكَمًة 

 أما، ذاَك ُجْرٌح، في الِعراِق، ُيَعذُِّبْه؟  
 وناَدْت ِفَلْسطيُ  السَّبايا َسبيًَّة 

 َفَرجهَ  وادي النِّيِل ا هاا ُتَؤنُِّبْه  

 َفما باُلنا والَ قُّ فينا إماُمنا 
 ُنَبدُِّل ِعْلجًا باإلماِح َوَنْنُدُبْه؟  

 َأال ُر َّ جيٍ  َيْنَبر  َفُيعيُدُه 
 ِلَدْوَحِتنا َيومًا َفَيْنَجُع َمْهَرُبْه  

 وَيْوٍح َلُه األدياُن َنْ ٌر ُمَؤزٌَّر 
 وأْقطاُرنا، في الُبْعِد ْعْنُه، ُتَقرُِّبْه 
 َبَذلنا َلُه ِمْ َء الِجراِح َمدى َيٍد 

 َوَأْقالُمنا، في َدْفَتِر الَقْهِر، َتْشُطُبْه  

 وإّنا، وإْن جاَد الزَّماُن، أِو اْكَتفى 
 ُنَ بُِّر َعْهدًا بالدِّماِء، وَنْكُتُبْه. 

 الشاعر األستاذ رياض عبيد
 صاح الّنعّي ب وٍت يستغيث به.
 رح  المجيد فه  أبلغتكم خبرا.

 سقط الّشعاع اّلذ  م  أجله انطفهت.
 كّ  األشّعة قب  بلوغها الّظفرا.
 منه العطاء ومنه العلم ينبعث.
 في كّ  هٍن حتى بلوغه الكبرا.

 يا موت وي ك ما أقساك م  قدٍر.
 فسواد وجهك في طّياته سّرا.
 أنزلت بالبعث المرارة والجوى.
 حوّلت حامي لواءه إلى ذكرى.. 

 أهلل أكبر واألعمار في يده وله القضاء فال يع ى له أمرا .
 كلماٌت في رثاء الفقيد القائد عبد المجيد الرافعي
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بمناسبة قياح ثورة السابع عشر الن نالثنين  من  تنمنوز 
المجيدة أصدرت القيادة القومية لن نز  النبنعنث النعنربني 
االشتراكي بياناً حول الذكرى وحول األوضاع العربية الراهنة 

 وفيما يلي ن  البيان:
 –ت   الذكرى التاسعة واألربعي  لن نورة السنابنع عشنر 

ال الثي  م  تموز، وأمتنا العربية تعيش ت ت وطنهة ظنروف 
ع يبة، هي أشد قسوة م  تلك التي كانت سنائندة عشنينة 
بزوغ فجر ال ورة. فم  كان واض ًا في عدائيته لنألمنة بنقني 
على وضوحه، وم  كنان مضنمنرًا لنهنا وينمنار  النتنقنينة 
السياسية، خرن ع  مضمره وأف ح ع  عدائيته بنالنمنواقنف 
والسلوكيات السياسية واألمنية وأبرزها هذا النذ  ينتنجنسند 

 بالمشروع ال فو  الفارسي.
إن القيادة القومية لل ز ، وهي تست ضر الل ظات النتني 
سبقت انطالقة ال ورة، وتتنوقنف عننند مسنينرة اإلننجنازات 
العظيمة التي ت ققت على مستوى العراق والوط  العنربني، 
توجه الت ية لقيادة ال ز  وال ورة، م  قضى منهم شنهنيندًا 
وأولهم الرفيق القائد صداح حسنين  وكنوكنبنة من  رفناقنه 
المناضلي  وم  بقي على رأ  المسيرة وفني طنلنينعنتنهنم 
الرفيق القائد عزة إبراهيم، األمي  العناح لنلن نز  والنقنائند 
األعلى لجبهة الجهاد والت رير الذ  يقنود منعنركنة تن نرينر 

 العراق وإعادة توحيده وحماية هويته القومية.
إن ال ورة التي أعادت االعتبار للشرعنينة الن نزبنينة بنعند 

، أعادت االعتبار لموقع العراق كنقناعندة 8599شباط  12ردة
للنضال القومني من  خنالل اسنتنننهناض قندرات الشنعنب 
وإمكاناته وتوظيفها في خدمة المشروع الننهنضنو  بنبنعنده 
القومي والذ  استفز أعداد األمة م  صهاينة وإمبنرينالنينين  
وفر  صفويي  ولهذا كان دائنمنًا فني دائنرة االسنتنهنداف 

وما تولند عنننه من  ننتنائنج  1002المعاد  وهخرها عدوان 
وإفرازات، كان أخطرها تمكي  النظاح اإليراني من  النعنبنور 
إلى داخ  العراق ت ت مظلنة االحنتنالل األمنينركني، والنذ  
ت ول إلى احتالل مباشر، وبات يرتقي في خطورته، خطنورة 
االحتالل ال هيوني لفلسطي ، ال ب  أك ر من  ذلنك، فنإننه 
حقق ما لم يستطع العدو ال هيوني ت قينقنه من  اخنتنراق 
العمق القومي وتمزيق النسيج االجتماعي والعم  على إبنراز 
 هويات مذهبية وطائفية وأثنية على حسا  الهوية الوطنية.
إن القيادة القومية لل ز  وهي تكبر بنجنمناهنينر النعنراق 

صمودها وصبرها على المعاناة التي تعيش تن نت وطنهتنهنا 
والمجزرة الرهيبة التي تنفذ ب ق هذا الشعب ال نامند، من  
قب  الميليشيات الطائفية والمذهبية الم مولة على رافعنات 
العدوان الدولي المتعدد الجنسيات وتلك التي ترتبط بمراكنز 
التوجيه والت كم اإليرانية، ترى أن منا تنتنعنرض لنه مندن 
العراق وحواضره م  تدمير ممنهج ومبنرمنج لنكن  منعنالنم 
ال ياة ولك  األعيان التراثية وال قافية والتاري ية، إننمنا هنو 
يندرن ضم  الم طط المرسوح الذ  ينفذه الت الف ال هينو

أميركي الفارسي، ومعه كن  قنوى النتنرهنينب السنيناسني -
ه األمنينركني يوالتكفير الديني والتي هي نتان االحتالل بوجه

واإليراني وفيها يتم االست مار األمني والسيناسني لنتنننفنينذ 
أجندة األهداف المعادية ضد األم  القومي العربني وبشنكن  

 خاص أمنه المجتمعي.
وعليه، فإن تدمير األعيان ذات الداللة الرمزية والتاري نينة 
والتي تنسب إلى "داعش"، هي وجه واحد، وأما الوجه ال نانني 
فهو الذ  يمارسه  ما يسمى "بال شد الشعنبني" والنذ  هنو 
واحد م  األذرع اإليرانية التي تعم  بتوجيه مباشنر من  منا 

 يسمى "بال ر  ال ور  اإليراني".
وعليه فإن تدمير مسجد النور  ومئذنته ال دباء، ليس إال 
است ضارًا لمشهدية تدمير ن نب أبني جنعنفنر النمننن نور 
والمرقدي  في سامراء، ونبش قبر القائد المؤسس األسنتناذ 
ميشي  عفلق وقبر الشهيد القائد صداح حسي  وغيرها من  

 الشواهد العربية التاري ية.
إن القيادة القومية إذ تدي  ما تعرضت له الموص  وقبلهنا 
األنبار وصالح الدي  ودياال وبغداد، تهيب بكافة القوى ال ينة 
في األمة وعلى رأسها قواها الوطنية والقومية التقدمية ألن 
ت رن ع  صمتها حيال ما تعرضت له الموص  وسنائنر مندن 
العراق ونواحيه، وأن تطلق الموقف الذ  ينسجم وخطورة منا 
تعرض له العراق م  تدمير لبنيانه الوطني والنمنجنتنمنعني. 
وهذا يتطلب منهجًا جديدًا في التعام  مع النظناح اإلينرانني 
وما ينفذه مباشرة وعبر أذرعه الميليشياوية، باعتباره صنننف  

 نفسه عدوًا استنادًا للدور الذ  ينفذه.
إن القيادة القومية لل ز  وهي تندعنو بنعنض النقنوى 
العروبية التي ما تزال ت كمها ميوعة  المواقف م  الننظناح 
اإليراني، لل رون م  أتون مواقفها الملتبسة وأخذ مواقعهنا 
الطبيعية في مواجهة المشروع الفارسي الذ   بات ينكنمن  
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 بنتائجه المشروع ال هيوني تؤكد على ما يلي :
إن الوضوح في المواقف م  القوى التي تناصب األمة  أواًل:

العربية العداء، يملي اصطفافًا جديدًا ت نتنشند فني ضنفنتنه 
العربية ك  قوى األمة من  رسنمنينة وشنعنبنينة لنمنواجنهنة  
المشروع ال هيوني وضر  مرتكنزات النمنشنروع اإلينرانني 
وقواه، وإغالق المنافذ التي يعبران منها إلى العمق القنومني، 
وعودة الجميع للتظل  بال يمة العربية درءًا لتندوين  حنلنول 
األزمات م  ناحية، ولل ؤول دون االبتزاز الماد  والسنيناسني 
الذ  تمارسه القوى الدولية واإلقليمية ضد األمنة النعنربنينة 

 على مستوى جمعها وأجزائها.
وعليه فإن تغليب لغة ال نوار السنيناسني بنين  األطنراف 
العربية، التي تنتا  عالقاتها توترات وصلت حد النقنطنعنينة، 
هي السبي  لتفعي  الدور العربي في معالجة األزمنات سنواء 
كانت ذات طبيعة عالئقية بي  أطراف األزمة، أو ذات طبينعنة 

 بنيوية كالتي شهدتها بعض األقطار العربية.
إن هذا الدور العربي المطلو  لمعالجة األزمنة النطنارئنة 
على العالقات العربية العربية، مطلنو  أيضنًا فني تنوفنينر 
الدعم واإلسناد واالحتضان لمشاريع ال لول السياسية النتني 
ت ون وحدة المكونات الوطنية أرضنًا وشنعنبنًا ومنؤسنسنات 
وت ول دون انزالق أوضاعها إلى تقسيم كنينانني وتنفنتنينت 
مجتمعي، فالدعم العربي مطلو  للمشروع النوطننني النذ  
طرحه ال ز  ك   سياسني إلننقناذ النعنراق من  من ناطنر 
التقسيم والتفتيت ونزع الهوية، ومطلو  لسوريا لوضع حنٍد 
لمعاناة جماهيرها، وإعادة هيكلة ال يناة السنيناسنينة عنلنى 
قواعد الديموقراطية والتعددية والسيناسنينة وإننهناء حنكنم 
الدولة األمنية ووضع حٍد لالنكشناف النوطننني النذ  أفسنح 
المجال أماح القوى الدولية واإلقليمية والقوى الميلينشنيناوينة 
المرتبطة بها ألن تمار  ك  أشكال العدوان، م  أميركا إلى 
روسيا، وم  إيران إلى تركيا وقوى التكفير الديني والترهينب 
السياسي. واألمر ذاته ينطبق على هليات ال   لليبيا وللينمن  
عبر ال   السياسي الذ  يعيد االعتبار للشرعية ويستند إلنى 
مرجعيات المبادرة ال ليجية وم رجات ال وار الوطني والقرار 

 األممي.
إن جماهير أمتنا في العراق وسوريا واليم  وليبيننا،  ثانيًا:

واألحواز وحيث يتعرض أمنها لل طر ب اجة ألم  وطني ببعد 
سياسي وبمضمون اجتماعي، وهذا األم  ال يوفره النتندخن  
الدولي اإلقليمي واالستقواء بهما، ب  يوفره الدور العربي في 
الت د  لمعالجة األزمات ومواجهة قوى النعندوان الن نارجني 
والت ريب الداخلي واستقبال أ  معطى إيجابني فني تن نول 

 مواقف الدول م  القضايا العربية.
إن القيادة القومية التي تؤكد دائمًا على تعرينب الن نلنول 
السياسية التي تع ف ببعض األقطار العربية، تعيد تنهكنيند 
مواقفها م  قضية فلسطي  بما هي قضية قومية بامنتنيناز، 

 كما قضية ك  بقعة م  أرض العروبة تتعرض لالحتالل.

إن ك  م  ي ت  أرضًا عربيًا، هو عدو لنألمنة، وكن  من  
يعم  على تهديد األم  القومي ي ّنف فني خناننة األعنداء، 
فاألرض العربية هي على درجة واحدة في قندسنينتنهنا، وأن 
أسبقية احتالل أرض عربية على أخرى ال تسنقنط منركنزينة 

 القضية التي تتم ض ع  هذا االحتالل.
إن  األمة العربية التي ال تجد نفسها إال منن  خننالل  ثال ًا:

وحدتها، تعيد التهكيد بهن الوحدة مطلوبة ل شد النقنوى فني 
 مواجهة األخطار المهددة للوجود العربي.

وعليه يجب إعادة االعتبار لشعار الوحدة وترجمنتنه لنينس 
على المستوى القومي وحسب، ب  أيضًا بالعم  الجاد لتوحيد 
القوى السياسية التي تن رط في مواجهة شاملنة لنمنقناومنة 
االحتالل كما هي حال فلسطي  والعراق واألحواز. وإذا كناننت 
قوى الفع  المقاوح لالحتنالل فني النعنراق وبنفنعن  الندور 
الم ور  الذ  لعبه ال ز  في تنوحنيند النقنوى النمنقناومنة 
وطرحها لمشروع سياسي وطني متكام  شّك  عالمة فارقنة 
في حضور ال ز  والمقاومة وفاعليتهنمنا، فنإن فنلنسنطنين  
ب اجة إلى مساعدة قواها المقاومة لالرتقاء بعالقات أطرافها 
إلى مستوى التوحد الفعنلني وحنتنى تسنتنطنينع أن تنواجنه 

ثالثة االحتالل بوحدة الموقف والممارسة. وهذا يتطلب توفر 
أن ت رن القوى الفلننسننطننينننننيننة منن   عوام : العام  األول،

تشرذمها، وتعيد تموضعها السياسي في إطار منوحند، وهنو 
إطار منظمة الت رير، وهنا ترى القينادة النقنومنينة بنهن منا 
أعلنته حما  مؤخرًا هو مؤشر إيجابي يجب التهسيس علنينه 

، أن ال تتعام  الدول النعنربنينة منع والعام  ال انيوتطويره، 
القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمنية، ب  باعنتنبنارهنا 
قضية قومية كانت وستبقى تتبوأ موقعًا مركزيًا في النضنال 

، هو توفير الدعم الماد  والسيناسني والعام  ال الثالعربي، 
لقوى ال ورة وجماهيرها لتمكينها من  ال نمنود ومنواجنهنة 

 االحتالل بك  ش وصاته.
: إن القيادة القومية لل ز  وفي الذكرى الننتنناسننعننة رابعًا

ال الثي  م  تموز، وهي ال ورة -واألربعي  ل ورة السابع عشر
التي أسست لتاريخ عربي جديد، تدعو جنمناهنينر األمنة ألن 
تستعيد ال قة بنفسها وهي التي تملك م  الطاقات النضالية 
ما يمكنها م  أن تن نبنت وجنودهنا عنلنى مسنرح األحنداث، 
وبإمكانها إحداث الت ول النوعي في موازي  النقنوى ل نالنح 

 المشروع العربي الت رر .
إن األمة العربية التي أف  ت ع  مكنونها النضالني من  
خالل ثورة فلسطي ، وثورة البعث وال ورة الناصرية وتدمينر 
خط بارليف واالنت ار في النقنادسنينة ومنقناومنة النعندوان 
وال  ار واالحتالل وال راك الشعبي هي أمة حنينة مشنبنعنة 
بال يوية وعنوان حيويتها المقاومة النوطنننينة فني النعنراق 
والذ  رغم ال  ار المفروض علينهنا وعندح وجنود قنواعند 
خلفية لها استطاعت أن تهزح أعتى قوة عسكرية في العالنم، 
وتفتح صف ة مواجهة االحنتنالل اإلينرانني وكن  إفنرازاتنه 
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 والقوى المرتبطة به وصواًل إلى إسقاطه.
إن العودة إلى الجماهير باعتبارها المرجعينة النتني ينتنم 
االستناد عليها لمواجهة أعداء األمة هي م  ثنوابنت الن نز  
االستراتيجية ، وباعتبارها ال اضنة الشنعنبنينة لنلنمنشنارينع 
الوطنية، وباعتبارها القوى األساسية التي ال يمك  تطويعهنا 
خاصة عندما يكون مستوى التض ية والفداء والبذل مرتفنعنًا 

 لديها.
إن العودة إلى الجماهير تفرض على الن نز  وعنلنى كن  
القوى العربية الت ررية أن تبادر لتهسيس الجبهة الشنعنبنينة 
القادرة على تهطير الجماهير وقيادتنهنا وتن نقنينق االمنتنالء 
السياسي القومي وجع  الفكر القومي هنو النفنكنر السنائند 
والذ  بسيادته وإعادة االعتبار لنه، تنتنراجنع وتسنقنط كن  
المنظومات الفكرية ذات المنطلقات المذهبينة والنطنائنفنينة 

 والشعوبية.
والقيادة القومية إذ تطلق هذا النداء، فإلدراك منها بهن ال 
خيار أماح األمة إال توحيد قواها وتفعي  دورهنا كني تنوفنر 
للجماهير رافعتها السياسية التي تنننقن  األمنة من  منوقنع 

 المتلقي إلى موقع المبادر والفاع .
ت ية للرفيق القائد عزة إبراهيم ،األمي  النعناح لنلن نز  

والقائد األعلى لجبهة الجهاد والت رير وأحند صناننعني ثنورة 
 تموز المجيدة،

ت ية لشهداء ال ز  وعلى رأسهم القائد الشنهنيند صنداح 
حسي ، وت ية للمرحوح الرفينق أحنمند حسن  النبنكنر أحند 

 تموز  20-87مهندسي ثورة 
ت ية لفلسطي  وثورتها وشهدائها وك  جماهيرها النتني 

 تقاوح االحتالل وصهينة األرض.
 ت ية للعراق ومقاومته البطلة وشهدائه وأسراه ومعتقليه.
 ت ية للمقاومة األحوازية البطلة ضد االحتالل الفارسي

ت ية للجماهير العربية التي انتفضت ضد نظم االستبنداد 
 واالرتهان لل ارن اإلقليمي والدولي،

 ت ية لنضال منظمات ال ز  في ك  أقطار العروبة،
ت ية لك  م  يقف مع ال ق العربي ويطرح قضية انتهناك 

 حقوق اإلنسان كقضية رأ  عاح.
ال ز  والعار للعمالء ومنا الننن نر إال حنلنينف الشنعنو  
 المكاف ة م  أج  ال رية واالستقالل وحق تقرير الم ير.

 
 القيادة القومية ل ز  البعث العربي االشتراكي

  1087تموز  87في 
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 د. عبده ش يتلي
 

 رحي  الكبار ليس إال ت واًل في شك  حضورهم.
لم يقب  حي  تعدى ال ماني  مباشرة الغيا  ؛ فنالنكنبنار ال 
يغيبون وال يتقاعدون ، ورفض وهو يقار  التسعي  االكتفناء 

 برمزية ال ضور.
ما هزح حضوَره ألٌم أو مرض ، وال أخره ع  العم  م  أجن  

 األحالح التي تقار  المست ي . 
عبد المجيد الرافعي ، منذ اليوح األول لرحيله بات حضنوره 
طاغيًا على مدى الم بة واإلنسانية التي زرعها في كن  من  
عرفه في مدينته التي تماهت به ، ووطنه األقر  إلى قنلنبنه 

 م  الشغاف ، وأمته التي تجر  مجرى الدح في شرايينه.
حضر الرفاق لوداعه م  ك  أقطار الوط  ، وحضر النننا  
بك  تالوينهم وفئاتهم، فكان حاضرًا فيهم حضنور النقندوة 
والملهم باعتباره م ال االلتزاح بالمباد  والقنينم اإلنسناننينة 
التي تكل  أيقونة العروبة الموجهة لفكره وسلوكه منذ بداية 

 حياته  العملية.
أقيمت المجالس ونشرت بيانات التهبنين  فني فنلنسنطنين  
واألردن وم ر وتونس والسودان وسوريا والعراق والنينمن ، 

   لتؤشر إلى األمة التي وحدها حضوُره في الغيا .                                                                                 
تعلمنا منه كيف  تقف  مسالك اإلحباط في النننفنو  ألن 

المناض  ي ول الم نة إلى من ة ، وال ينتنفناعن  منع جنروح 
 األمة والعدوان عليها إال بفع  المقاومة.

رغم األلم لجراح األمة ودمار المدن فني النعنراق وسنورينا، 
وفي القلب منها فلسطي ، كان يرى في انتفاضة الجمناهنينر 
ومناعتها السبي  لوحدة األمة ومستقبلها الناهض، وإن بندًا 

 حلما يقار  المست ي .
عايشناه في مواقف ال تعد وال ت  ى ستظ  م فورة فني 
وجداننا لنستلهمها ونقتد  بها في مسار نضالننا النطنوين ، 
ومنها ذلك الموقف في األمس القريب حي  حضنر إلنى داره 
في طرابلس وفد يم   لجنة الدفاع ع  األسرى الذي  قنرروا 
المقاومة باألمعاء ال اوية، وبينهم األسنينر النمن نرر صنالح 
الدي  عواوده، لشكره على الفعاليات التي نظمنت بنتنوجنينه 
منه على مدى أسبوع في طرابلس، وكان يعانني من  حنالنة 
مرضية تمنعه تمامًا م  الوقوف، وحي  أخبره أعضناء النوفند 
برغبتهم بتسليمه هدية رمزية ، هني عنبنارة عن  خنارطنة 
كبيرة لفلسطي ، أبى أن يتسلمهنا إال واقنفنًا، وبنذل جنهندًا 
است نائيا ليقف أماح خارطة فلسطي  وعيون ضينوفنه النتني 

 لمع فيها الدمع ممتزجًا باإلعجا . 
وداعًا يا حكيم األمة، ستبقى فينا شعلة نضال ال تننطنفنئ، 
ومنارة التزاح بدر  العروبة الديمقراطية واإلنساننينة حنتنى  

 الرمق األخير.
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 رضوان ياسي 
 

ال ماذا تقول الكلمات في حضرة غيابك، أيها ال اضر النذ  
يغادر الوجدان، لنب  مشاعرك، ينن ننني الن نرف، لنوجنهنك 

 الطيب زحفت أحالمنا.
تزهنر فنينك النرؤى والندرو ، وتنرقن  فني راحنتنينك 

نزلت علينا كتابًا جمياًل، كزهرة نادرة ت تنبنئ فني   األماني،
 رض البراءة... ألسكون أعماقنا، وسافرت فينا 

راح الذ  كفه في الطيب ممندود ولنه فني درو  الن نينر 
على م بة جي  عناش منتنعنة زمن  الً  ب مات، رح  م مو

جمي  واعد، سقى ال شد ضري ك المتواضع هاط  الن نزن، 
 وهال عليه ترا  تموز الالهب بدفء أكف الرفاق.

تتجلد األحاسيس وتنطلق ال ناجر، يا مالك ال س الرهيف 
 بطهارة القلب النظيف.

 في اء قد رح  الطبيب م  بعده يشفي القلو ؟؟ 
ن فقط صدقت أن الطيب في طريقه إلى العالم الرحنب، آل ا

 إلى السكينة راحة وخلود. 
رح  الطيب ... ل  يكون هناك مرة أخرى في دارته ينتظنر 
م بيه ليغمرهم بدفئه وال ني ، ألتمس دموع ال بيب بنينار 

 ليسهلني ع  ال الثاء دون ال كيم.
يمك  أن ي در ال بر جرحًا، قالها أبو عمر وانفجر باكنينًا ال  

 وبكت معه الجدران.
كنت اإلنسان فينا أيها الطيب. ك  ما فيك عمينق كنعنمنق 

 األرض ونقي كالغاردينيا التي أحببت.
رح  الطيب، الذ  كان ي ب جاح عواطفه للمديننة النتني 

 أحبها وعشقته.
تطوع جموعها الهادرة ال ديد ال امت وت وله إلى لنوحنة 

 ناطقة.
ن عالم ليس فيه عبد المجيند النطنينب أل تفتقدك ال شود 

نك ت ب النفنين ناء خضنراء أل الرافعي عالم شديد الرمادية. و
ن رحيلك يولد فيها قلقًا عنمنينقنًا أل تمون في الضوء والماء. و

 يكبح. ال جزعًا 
فلسطي  كلها والعر  ت م  قلوبها إليك، فهنت المنناضن  

 الذ  أنشب في ذاكرته أشر  م الب التاريخ.
---- 1 ----- 

ه  كان ينبغي للطيب أن يغيب لكي نكتنشنف فني ضنوء 
ن على وجوهنا وأقالمنا وكلماتننا، آل غيابه كم ن   هائمون ا

ينمنكن  ألحند أن ال  وكم المساحة الشاغرة التي خلفها وراءه 
 يردمها م  بعده؟؟

كهنك شيء ذاهب، ولم ينعنرفنوا أننك   يتبارون في رثائك
قادح م  الرينح ومنننزل النجنينران   منذ رحلت أتيت قادح ...

 وجموع األحبة وم  أزقة المدينة وأحيائها المولعة بك. 
 فهنت وحدك م  أخرن الجموع م  صف المشاهدي .

م  ال مت واستمرار الفراغ، وأظنهنرت حنننين  النفنقنراء 
 الطيبي . 

 ورغم االبتعاد ستبقى في العي  ال زينة تزداد قربًا.
تزال على ألق ل ظناتنهنا األولنى، ال  ت م  بعضًا م  مودة 

وبعض م  حلم يكابد ت ت أتربة ال را  والهزائم والنقنهنر. 
   ل وتك الذ  بتهدجه يمن هم األمان.

---- 2 ---- 
في مغالبتك للمرض وإصرارك على المتابعة حتى النرمنق  

 األخير، تستقب  الجموع كعهدك أياح العنفوان.
تراقب الشقائق والرقائق، وتعتني بالتفناصنين ، الشناردة 

 والواردة. 
 كم كنت أكبر م  الكرسي في ت ديك؟. 

 وأقوى م  المرض. 
 م  نفسه، وكنت رافضًا له.الً ولعله كان خجو

 رادتك.إلوكهن المرض يريد أن يعتذر 
وكم كان مهزومًا ألنه لم يك  في مقدوره أن يضطنر إلنى 
 التقاعد والقعود مع قامة ترنو لالستمرار حتى الرمق األخير.
وأما أنت فهبيت أن تتفهم شغ  المرضى ون ائح األطبناء، 
وترد في سرك والعالنية صح منني النعنزح والنجنسنم أبنى، 
والقلب يرنو إلى العشري ، وكانت ابتسامة روحنك تن نتنقنر 
رغبة المرض الذ  يبعدك ع  رفاقنك، وتنرسنم وردة حنب 

 لجموعهم التي بادلتك حبًا ب ب. 
وأشهد بهنك أهملت ما استطعت ن ائح األطبناء بنالنراحنة 

 والنقاهة ومالزمة الفراش. 
 وأنت تستغر  م  الراحة 

 نك تعاند تيار المرض.أل
وتغلب عادتك المتدفقة بالعطاء والنتنواصن  النمنتنواضنع 
الرؤوح الذ  يشبه قسمات وجهك الطيب، تلنمنس كنالنعنادة 

 مكان القلب .. وتقول ال مد هلل ما زال ينبض..  
وتتذكر تمطر علينا عطر الذكريات والوصايا، تعنلنمنننا أن 

نتماء يوجد منرة واحندة فني عنمنر النرجن  والنمنواقنف، ال ا
 والشراسة إنما هي إلخفاء قلب هش.

نه أل وان الذاتية تسقط المناضلي ، وألننا مندورون لل لم، 
ن فيه شنجنرة وغنينمنة أل حقنا وماضينا ومستقبلنا الوحيد .. 

وظ  وشمس تتوقد وغيوح تمطنر الن ن نب، وجنذور كنمنا 
 البعث تستع ي على القلع واإلق اء ..

--- 1 ---- 
وكهني بوصاياك ألتمس بضع أماني، لو شاء اهلل أن يهبنني 
شيئًا م  حياة أخرى فإنني سوف است مرها بك  قوا ، ربنمنا 
أقول ك  ما أفكر به لكنني حتما سهفكر في كن  منا أقنولنه. 

 لما تم له ب  لما تعنيه .. ال سهمنح األشياء قيمتها، 
أدرك أن ك  ل ظة نغلق فيها أعيننا تعنني خسنارة سنتنين  
ثانية م  النور. وسهبره  للننا  كنم ين نطنئنون عننندمنا 
يعتقدون أنهم ل  يكونوا عشاقًا متى شاخوا، دون أن يندروا 

 أنهم يشي ون إذا توقفوا ع  العشق. 
للطف  سوف أعطي األجن ة لكني سهدعه يتعلم النتن نلنينق 

 وحده.
يهتي من  الشنين نوخنة بن  ال  وللكهول سهعلمهم أن الموت 

 بفع  النسيان.
ال وأن العيون ترى ك  يوح وجوهًا جميلة ولكن  النقنلنب 

 بوجه واحد ..ال يفتح أبوابه إ


