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 كلمة الطليعة

 Dب !  ���Cه �5و�A ��ون �>�>	 ... ٤
لم يعرف اللبنانيون ماذا جرى في اللحظات األولى لالنفجار 
الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء واسعة من بيروت وضواحيها إال 
بعد أن انجلت الغيمة التي ارتفعت شعلتها الممتزجة باأللوان 
نحو األعلى، وبعدما وجهت قنوات البث المباشر كـامـيـراتـهـا 
على أشالء الضحايا ومشاهد التدميـر الـمـروع الـذي ضـرب 
إنشاءات المنفذ البحري األهم على المتـوسـط، والـعـاصـمـة 

 األكثر حيوية على شواطئه .
التفجير الذي أودى بحياة اكثر من مـئـتـي ضـحـيـة وآالف 
الجرحى وشرد عشرات األلوف بعدما دمرت كلـيـاً أو جـزئـيـاً 
مرافقهم الحياتية ومنازلهم وصنف بأنه ثالث أقوى تـفـجـيـر 
على مدى قرن من الزمن على مستوى االنسـانـيـة، ارتـقـى 
بقوته إلى مستوى الزلزال، ولم تقتصر هـزاتـه االرتـداديـة 
على تداعياته المادية بكل انعكاساتها االقتصاديـة وحسـب، 
بل كانت التداعيات السياسية ال تقل شأناً عـن الـتـداعـيـات 
المادية. لقد كانت أولى التـداعـيـات السـيـاسـيـة اسـتـقـالـة 
الحكومة، وهذا امر طبيعي أن تستقيل الحكومة عـلـى وقـع 
الحدث التدميري الهائل. وأما ثانـي الـتـداعـيـات فـتـمـثـلـت 
باندفاعة دولية اختصرت بالمبادرة الفرنسية التي لم تستطع 
أن تسفر عن توظيف زخمها فـي تشـكـيـل حـكـومـة رغـم 
المشهدية التي وقف العالم على هولها. بعد وقت قصير مـن 
التفجير ، أعلنت مراجع الحكم، أن الحقيقة في تفجير المـرفـأ 
ستكشف بأسرع مما يتصور البعض ،وانه خالل خمسـة أيـام 
ستكون الحقيقة بينة وسيقف الرأي العام على كافة مالبسات 
الجريمة . وما بين مطالب بإحالة القضية إلى القضاء الـدولـي 
بحجة عجز القضاء الوطني عن تصديه لجريمة بهذا الحـجـم 
والخطورة، وما بين معارض لذلك ووجـوب تـحـويـلـهـا إلـى 
القضاء اللبناني، رجح الخيار الثاني وأحيلـت الـقـضـيـة إلـى 
المجلس العدلي بمرسوم من مجلس الوزراء قبل اسـتـقـالـة 
الحكومة. ما بين استقالة الحكومة والذكرى األولى للتفجـيـر، 
مرت سنة دون أن تشكل حكومة، وبذلك بقي الـبـلـد تـحـت 
تأثير الفراغ الحكومي، وبعد تسعة أشهر على التكليف، لم تر 
الحكومة النور عبر والدة طبيعية أو قيصرية، مما أعاد األمور 
إلى المربع األول مع جولة جديدة من مارتون التكلـيـف الـذي 
حصل والتأليف المفتوح علـى الـمـجـهـول. وسـواء شـكـلـت 
الحكومة أو لم تشكل فإن األوضاع لن تشهد تغييـراً جـذريـاً 
لجهة أحداث تحوالت إيجابية يخرج األزمة من عنق الزجاجـة. 
وهذا ليس تيئيساً بل ألن سلطة تعيد إنتاج نـفـسـهـا بـذات 
اآلليات واالسماء، وهي التي تتحمل مسؤولية في ما آلت إليـه 
األمور ال يمكنها إنتاج حل، ألن فاقد الشيء ال يعطيه. ولذلك 
ستبقى األمور تدار بطريقة تصريف األعـمـال، ألن عـوامـل 
التثقيل والتعقيد لألزمة ما زالت قابضة على مخرجات الحلول 

بانتظار المتغيرات في اإلقليم. وأن ما يؤكد هذا المنحى الذي 
ستسير عليه األمور هو التعامـل مـع مـوضـوع الـتـحـقـيـق 
وإجراءاته والتي باتت موضوع سجـال سـيـاسـي ودسـتـوري 
وقانوني وقضائي. إن فترة الخمسة أيام التي وعدت المراجـع 
السلطوية بانها ستكون كافية لكشف الـحـقـيـقـة ووضـعـهـا 
بتصرف الرأي العام وإحالة المرتكبين إلى القضاء الـمـخـتـص 
تضاعفت اكثر من خمسين مرة، وهـا هـي الـمـدة تـتـجـاوز 

الجريمة دون الوصـول -السنة، عشية الذكرى األولى للتفجير 
إلى معرفة الحقيقة. بعد أحد عشر شهراً على تحويل المـلـف 
إلى المجلس العدلي الذي باشر التحقيق فيه محـقـق عـدلـي 
تنحى عنه ألسباب كثيرة، بعضها ارتبط بإشكالية الحصانات، 
وبعض آخر ارتبط بضغوط مختلفة المصادر، عيـن مـحـقـق 
عدلي آخر ليتابع إجراءات التحقيق من الدرجة التي وصل إليها 
مع المحقق العدلي األول. وكما ووجه المحقق األول بعـرقـلـة 
سير التحقيق بسبب إثارة موضوع الحصانات الدستـوريـة أو 
الوظيفية أو النقابية، واجهت المحـقـق الـثـانـي اإلشـكـاالت 
واالعتراضات ذاتها. وسبب هذه اإلشكاالت أن بعض من يريد 
المحقق العدلي االستماع اليهم بصفة مدعى علـيـهـم، هـم 
نواب حاليون وهم مدعوون للتحقيق أثناء عقد اسـتـثـنـائـي 
وباعتبارهم كانوا يشغلون مواقع وزارية معنية بالمـراسـالت 

. كـمـا أن مـن بـيـن ١٢حول المادة المخزنة في الـعـنـبـر 
المدعوين للتحقيق من هو مشـمـول بـحـصـانـة وظـيـفـيـة 
كالعاملين في السلك اإلداري أو العسكري أو االمني، أو مـن 
هو مشمول بحصانة نقابية كالمحامين الذين تولوا حـقـائـب 
وزارية إال أنهم ليسوا نواباً كي يطلب رفع الحصانة النيابـيـة 
عنهم ، فضالً عن الحصانة الدستورية الممـنـوحـة لـرئـيـس 
مجلس الوزراء، والتي يبدو ظاهرها انه يتكئ علـى حصـانـة 
الموقع الدستوري إال أن باطنها هي حصانة الموقع الطائفـي 
وهذا ما يضيف عامل تعقيد جديد لمسار التحقيق. أمام هـذه 
اإلشكاالت التي تثيرها مسألة الحصـانـات، هـل يسـتـطـيـع 
المحقق العدلي أن يتجاوزها، ويتابع إجراءات التحقيق ويصدر 
قراره االتهامي.؟ للجواب على هذا التساؤل، يجب التمييز بين 
المقاربة السياسية للملف والمقاربة القانونية. ففي المقاربـة 
السياسية يكون االتهام بالسياسة، ولـكـن هـذا االتـهـام ال 
يفضي إلى حكم قضائي، بل يفضي إلـى حـكـم سـيـاسـي 
ونتائج هذا الحكم تنتج مفاعيلها في االطار السياسي فقـط. 
أما المقاربة القانونية فإن االتهام يجب أن يستند إلى تـوفـر 
أركان الجرم المادية والمعنوية. بالتالي فإن مـن يضـع يـده 
على ملف قضائي يجب عليه أن يراعي كل الشروط الشكلية 
المفروضة تحت طائلة األبطال. ومن هذه الشروط هو عـدم 

مـن  ٧٣وجود أي مانع قانوني كتلك التي نصت عليها المادة 
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قانون أصول المحاكمات الجزائية والمسماة بالدفوع الشكلية 
كشرط للسير في التحقيق ومن ثـم الـمـحـاكـمـة، أو تـلـك 
الشروط التي وردت في الدستور تحت عـنـوان الـحـصـانـات 

 الدستورية.
إذاً، إن المحقق العدلي ال يسـتـطـيـع اسـتـدعـاء مـن هـو 
مشمول بحصانة دستورية أو بحصانة موقع وظيفي تتطلـب 

 إعطاء إذن مالحقة من سلطة الوصاية أو المرجع النقابي. 
واذا اصدر قراره الظني واتهم باالستناد إلى الـمـعـطـيـات 
المتوفرة في الملف من هو مشمول بحصانة مـا، فـإن هـذا 
اإلجراء يرضي الرأي العام، لكنه ال يشكل حالً لإلشكالية التي 
ستعود وتبرز أثناء المحاكمة أمام المجلس العدلي. من هـنـا، 
فإن قضية الحصانات الدستورية والوظيفية والنقـابـيـة هـي 
عامل استعصاء أمام التحقيق، والتمرس وراء الحصانـات وإن 
كان يستند إلى نص دستوري وقانوني، إال انه ينطبق علـيـه 
مقولة، قول حق قانوني يراد منه باطل. إن المحقق العـدلـي 
أخطأ في ثالث مسائل في سياق التحقيق. الخطأ االول، أنـه 
لم يعتمد وحدة المعايير فـي الـنـظـر والـتـعـامـل مـع مـن 
يعتبرهم موضـع شـبـهـة كـالـنـواب والـوزراء واألمـنـيـيـن 
والمحامين والقضاة . فهو تعامل مع قاضيين بغير الطـريـقـة 
التي تعامل بها مع سائر من يريد استدعاءهـم لـلـتـحـقـيـق 
بصفة مدعى عليهم. علماً أن الملف ال يمكن تجزئته والنظـر 
به من أكثر من مرجعية قضائية. ولذلك كان عليه أن يطلـب 
رفع الحصانة القضائية عن القاضيين الـلـذيـن تـعـامـال مـع 
الملف أسوة بما طلبه من مجلس النواب وسلطات الـوصـايـة، 
ال أن يحيل ملفهما إلى المرجع القضائي المعني بـمـحـاكـمـة 
القضاة. الخطأ الثاني، كان بإمكان المحقق العدلي أن يتجـاوز 
موضوع الحصانات واألذونات القانونيـة الـمـفـروضـة تـحـت 
طائلة اإلبطال عند تـجـاوزهـا وذلـك بـدعـوة مـن يـرغـب 
استدعاءهم لالستماع اليهم بصفة شهود ال بصفـة مـدعـى 
عليهم، وبعد االستماع اليهم كشهود، يستطيع أن يبني على 
أقوالهم ما يمكن أن ينسبه اليهم من أعمال تقع تحت طائلة 
المساءلة الجرمية. الخطأ الثالث، إن المحقق العدلي، كمـا أي 
محقق آخر ،عليه أن يتمسك بمبدأ التحفظ وان يبـتـعـد عـن 
الشعبوية وهو يضع يده على ملـف شـديـد الـخـطـورة، ألن 
الهدف هو الوصول بالتحقيق إلى مآالته الـنـهـائـيـة ولـيـس 
محاكاة الرأي العام. هذا الرأي العام ليس بحاجة لـمـحـفـزات 
الستمرار ضغطه على المنظومة السلطوية بكـل أطـرافـهـا. 
فالرأي العام يدرك جيداً أن جريـمـة الـمـرفـأ هـي جـريـمـة 
موصوفة، وهي جريمة وطنية كبـرى، وهـي جـريـمـة ضـد 
االنسانية، وباالستناد إلى االتهام السياسي المشروع فإن كل 
المنظومة السلطوية، متهمة بـارتـكـاب هـذا الـجـرم سـواء 
بالتمهيد له أو بالتغطية عليه أو باستعمال المادة التي تفـجـر 
ما تبقى منها لغايات عسكـريـة وأمـنـيـة. وعـنـدمـا تـكـون 
المنظومة السلطوية مسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة فـإن 
أي من المراجع السلطوية لـيـس مـعـفـيـاً مـن الـمـسـاءلـة 
والمحاسبة بالسياسة والقضاء. وعندما تكون الجريمة ترتقي 
حد الجرائم الوطنية الكبرى والتي ما كانت لتحصل أيـاً كـان 

الذي اشعل فتيل التفجير، لو كانت توجد حصـانـة وطـنـيـة 
للبنان تظلله من أشكال التدخل الخارجي اإلقليمي والدولـي، 
فإن الحصانات الخاصة التي يحتمي وراءها األشخاص تصبـح 
ليست ذات قيمة أمام سقوط الحصانة الوطنية الـكـبـرى. إن 
الذين يتباكون على الحصانات الخاصـة ويسـتـمـيـتـون فـي 
الدفاع عنها حماية لذاتهم ال ينبذون ببنت شفة عن فـقـدان 
الحصانة الوطنية. ولذلك فإن المطلوب هو تعليق الحصانات 
الخاصة لكل ما يتعلق بملف جريمة المرفأ من بدء وضع اليـد 
على ملف التحقيق حتى صدور الحكم النهائي. واالسـتـدعـاء 
يجب أن ال يقتصر على بعض من تنامى إلى علمهم موضوع 
النيترات وتخزينها بل على كـل مـن وصـلـت إلـى عـلـمـه، 
بالمراسلة أو بالمعاينة وأولهم رئيس الجمهورية. إن تعـلـيـق 
الحصانات أكثر فعالية وأوسع شموالً من رفعها ألنـهـا تـحـرر 
القضاء من تعقيدات وشروط رفع الحصانات كلـمـا اقـتـضـت 
الضرورة استدعاء احد للتحقيق أو للمحاكمة. وهذا التـعـلـيـق 
يحتاج إلى قانون دستوري، وهنا تكمن أهمية الضغـط الـذي 
يجب أن يـمـارسـه الـرأي الـعـام وأولـهـم أهـل الضـحـايـا 
والمتضررين مادياً ومعنويا وقوى االعتراض السياسي عـلـى 
أداء الحكم وكل المنظومة السلطـويـة. إن الـذكـرى األولـى 
للرابع من آب ، هي محطة مفصلية في مسار الوضع المأزوم 
سياسياً واقتصاديا، وعليه فإن تحويله إلى يوم غضب شعبي 
ضد المنظومة السلطوية ،إنما هو مطلب شعبي بقدر ما هـو 
مطلب سياسي وطني ومطلب إنساني يحاكي مشـاعـر ذوي 
الضحايا الذين يحسبون األيام خمسة تلـو خـمـسـة عـلـهـم 
يصلون إلى إحقاق العدالة وإنصافهم بالحكم القضائي الـذي 
يبدو أنهم لن يصلوا في ظل عملية التـمـيـيـع والـمـمـاطـلـة 
ونصب العراقيل للحؤول دون الوصول إلى الحقيقة الـتـي لـو 
كشفت فإنها لن تطيح برؤوس وحسب وإنمـا بـمـنـظـومـات 
كاملة. من هنا، فإن الشعب الذي فجر انـتـفـاضـتـه صـاعـق 
سنتيمات الواتساب، عليه أن يجدد انتفاضته بـقـوة ضـغـط 
شعبي، تكون قادرة على فرض شروط التغـيـيـر مـن خـالل 
الشارع الذي سيكون على موعد مع الرابع من آب الذي تـحـل 

 ذكراه األولى دون معرفة الحقيقة.
فإلى الشارع، تحت شعارات ال للحصانات المعطلة للعدالة، 
وال لهذه المنظومة السلطوية التي تعيد إنتاج نفسـهـا عـلـى 
حساب دمً الضحايا وآالم الـجـرحـى ومـعـانـاة الـمـهـجـريـن 
والمشردين والمدمرين حياتياً ومعيشيـاً. ونـعـم لـتـصـعـيـد 
النضال الجماهيري لفرض أجندة التغيير ومحاكمة مرتـكـبـي 
جرائم التدمير للحياة اإلنسانية واالقتـصـاديـة والسـيـاسـيـة 

 واالجتماعية ومافيات التهريب وناهبي المال العام.
الرابع من آب كان محطة دموية وتدميرية في مسار األزمة 
وعار أن تمر ذكراه األولى دون معرفة الحقيقة ودون أن تدفع 
المنظومة السلطوية ثمن فسادها وإهمالها وتآمرها، وساعة 
الحساب يجب أن ال تكون بعيدة. ومن يراهـن عـلـى عـامـل 
الزمن والنسيان، فعليه أن يعي أن أم القاتل إن نسـيـت فـإن 

 أم القتيل ال يمكن أن تنسى.
 * * * * 
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دعت القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، إلى تعليق الحصانات الدستـوريـة والـوظـيـفـيـة 
والنقابية والى تحويل يوم الرابع مـن آب يـومـاً لـلـغـضـب 
الشعبي ويوماً لمحاسبة المنظومة السلطوية عـن فسـادهـا 
المتمادي ونهبها للمال العام. جاء ذلك فـي بـيـان لـلـقـيـادة 
القطرية للحزب عشية الذكرى األولى لجريمة العصر في مـا 

  . يلي نصه
تحل الذكرى األولى لجريمة المرفأ ،جريمة العصر الكـبـرى 
التي أودت بحياة مئات الضحايا وآالف الجرحى والـمـشـرديـن، 
ودمرت المرافق الحيوية والحياتية وإحياء سكنية بـكـامـلـهـا، 
ولبنان ما يزال عالقاً في عنق الزجاجة، مـن جـراء االنسـداد 
السياسي في جدار األزمة واالستعصاء في تشكيل الحكـومـة 
بعدما دخلت نفقاً معتماً بعد اعتذار الرئيس الـمـكـلـف وبـدء 

  . جولة جديدة من دوامة التكليف والتأليف
إن األزمة التي ترخي ظاللها الثقيلة على مجـمـل الـوضـع 
السياسي والحياتي، لم تعد تداعياتها تقتـصـر عـلـى عـقـم 
المعالجة السلطوية لألسباب السياسية واالقتـصـاديـة الـتـي 
تفاقمت بعد االنهيار المريع لسعر صرف العمـلـة الـوطـنـيـة 
واالرتفاع الجنوني في أسـعـار السـلـع والـخـدمـات، وأزمـة 
المحروقات والكهرباء والرغيف، بل دخل على خطـهـا عـامـل 
تعقيد إضافي من خـالل وضـع الـعـراقـيـل أمـام إجـراءات 
التحقيق واالستدعاءات لمن كان أو ما يـزال يشـغـل مـواقـع 
وزارية أو إدارية أو أمنية، بحجة التمتـرس وراء الـحـصـانـات 

  . الدستورية واإلدارية والنقابية
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتـراكـي 
وعلى أبواب الذكرى األولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت إنـمـا 

  .تؤكد على ما يلي
أوالً : إن الحدث المدوي الذي وقع يوم الرابع من آب لسـنـة 
خلت، لم يكن حدثاً عادياً بما خـلـفـه مـن مـآسٍ إنسـانـيـة 
واجتماعية واقتصادية، بـل كـان زلـزاالً تـجـاوزت هـزاتـه 
االرتدادية إلى ما هو ابعد من الساحـة الـلـبـنـانـيـة خـاصـة 
بالنتائج السياسية واالقتصادية المترتبة عليه. ولـهـذا فـان 
التصدي لهذه الجريمة لكشف أسبابها ومالبساتها، وان كانت 
تناط إجرائياً بمرجعية قضائية انعقد اختصاصها بـمـرسـوم 
صادر عن مجلس الوزراء، إال أن الكل اللبناني يجب أن يكـون 
معنياً بالمساعدة في تسهيل إجراءات التحقيـق وصـوالً إلـى 
كشف الحقيقة، بدءاً بتحويلها إلى قضية رأي عـام بـاعـتـبـار 
الجريمة مست أمناً وطنـيـاً .ولـذلـك فـإن الـتـمـتـرس وراء 
الحصانات على اختالفها ال يعيق التحقيق الجـنـائـي وحسـب 
وإنما يشكل استفزازاً لمشاعـر الـرأي الـعـام وخـاصـة ذوي 
الضحايا وكل المتضررين. بالتالي فان خطورة الجرم يتطلـب 

أكثر من تجاوز األصول الشكلية المتعلقة بالحصانات ألفـراد 
طُلبوا للتحقيق بعينهم، بل األمـر يـتـطـلـب تـعـلـيـق كـل 
الحصانات الدستورية والوظيفية والنقابية لتسهيل التحقيـق 
مع كل من يرتأي القضاء المختص االستـمـاع إلـيـه بصـفـة 
مدعى عليه أو شاهد مـهـمـا كـان مـوقـعـه الـدسـتـوري أو 

  . الوظيفي
ثانياً: إن المنظومة السلطوية بـكـل أطـرافـهـا تـتـحـمـل 
مسؤولية إعاقة التحقيق ،كما مسؤولية األزمة التي انفـجـرت 
من جراء الفساد المتمادي ،واالنكشاف الوطني الـذي افسـح 
الجال للقوى الدولية واإلقليمية التدخل في الشأن اللـبـنـانـي 
واتخاذ ساحة لبنان منصة إلدارة مشاريعها الـمـدمـرة عـلـى 
مستوى اإلقليم. ولذلك فان هذه المنظومة الـتـي اسـتـمـرأ 
أطرافها نهب المال العام ودفع البالد إلى االنهيار، ال يمكن أن 
تكون سلطة مهيأة إلنتاج حل إصالحي يضع حداً لهذه األزمة 
المدمرة، وانطالقاً من مبدأ أن فاقد الشيء ال يعطيه، وكـمـا 

اقـتـصـادي  -أن هذه السلطة عاجزة عن إنتاج حل سياسـي 
انقاذي، فإنها ال يمكن أن تكون شفافة في تسهيل التحقيـق 
في جريمة المرفأ ، ألنها بما تقوم به ينطبق عـلـيـهـا قـول 
"ويكاد المريب أن يقول خذوني". ولـذلـك فـان الـحـل هـو 
بإسقاط هذه المنظومة ومحاسبتها ومساءلتها عن جرائـمـهـا 
التي ارتكبتها بحق هذا الشعب الصامد الصابر وإنتاج سلطـة 
جديدة تعيد بناء لبنان بناء وطنياً يوفر مظلـة أمـان وطـنـي 
وحياتي للمواطنين ويضع حداً لالنكشاف الـوطـنـي ويـعـيـد 
للدولة وظيفتها الحمائية والرعائية وبما يمكنها مـن ضـبـط 

  .حدودها وبسط سيادتها الشرعية على كامل ترابها الوطني
ثالثاً: إن القيادة القطرية للحزب وبعد مرور عام على وقوع 
جريمة تفجير المرفأ ، وما اعقب ذلك من فراغ حكومي بـعـد 
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استقالة الحكومة ، وعلى مسافة اشهر من الذكرى السنـويـة 
، ال تـرى سـبـيـالً  ٢٠١٩تشرين األول  ١٧الثانية النتفاضة 

النتزاع الحقوق الطبيعية لـعـيـش حـر وكـريـم ومـمـارسـة 
السياسة التي كفلتها المواثيق الدستورية والـقـوانـيـن ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان وخاصة حق الـتـعـبـيـر وإبـداء الـرأي 
واالجتماع ، إال باستعادة الشارع لنبضه في مشهدية شبيـهـة 
بتلك التي عمت الساحات والميادين يـوم انـطـلـق الـحـراك 

تشرين وتجدد بـعـد الـرابـع مـن آب .فـال  ١٧الشعبي في 
مراهنة على حكومة من رحم سلطة منخورة بالـفـسـاد، وال 
مراهنة على حل من ضمن اآلليات المعـتـمـدة الـمـخـتـنـقـة 
بحشرجة التكليف والتأليف، وتبقى المراهنة عـلـى الشـعـب 
المنتفض بكل قطاعاته المتضررة من الـنـهـج السـلـطـوي، 

  .والرافض ألية عملية تمييع للتحقيق الجنائي العدلي
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، 
وعلى أبواب الذكرى األولى لجريمـة الـعـصـر، تـدعـو قـوى 
االنتفاضة بكل طيفها السياسي الوطني وقواها الـحـراكـيـة 

للنزول بكثافة إلى الشارع تحت شعار لـتـعـلـق الـحـصـانـات 
الدستورية والقانونية خدمةً للعدالـة ولـكـشـف الـحـقـيـقـة، 
وإلسقاط المنظومة السلطوية ومحـاسـبـتـهـا ومسـاءلـتـهـا، 
وتشكيل حكومة انتقالية بصالحية استثـنـائـيـة مـن خـارج 
منظومة المحاصصة ولـتـغـادر قـوى االعـتـراض الـوطـنـي 
فئويتها ولتعمل على تأطير نفسها في إطار جـبـهـوي عـلـى 
قاعدة برنامج وطني للتغيير الديموقراطـي، ولـيـنـظـر إلـى 
النتائج اإليجابية التي تفرزها انتخابات المهن الحرة وأخـرهـا 
نقابة المهندسين، بانها خطوة على طريق تحريـر الـحـركـة 
النقابية من هيمنة السلطة وإعادتها إلى لعب دورهـا كـأداة 
من أدوات االعتراض الوطني على مصادرة الحركة النقابـيـة 
وخاصة الحركة العمالية والتي ال تجد نفسـهـا إال فـي إطـار 

  .المشروع الوطني
إلى الشارع مجدداً بزخم وفعالية ، وموعدنا الرابع مـن آب 

  .في الساحات والميادين في بيروت وكل لبنان
  ٢٠٢١/٧/٢٢بيروت في 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
ال يوازي التخبط السياسي الذي يخيم على الوضع العام سوى 
التخبط السلطوي في التعاطي مع ملف الكهرباء والمحروقات 
والنقل وسلع وخدمات أخرى ذات صلة باألمن المعيشي. فاالنسداد 
السياسي أمام تشكيل حكومة جديدة دخل شهره العاشر دون أن 
تلوح في األفق بوادر حلحلة لهذه األزمة التي باتت مرتبطة بأكثر 
من ملف واستحقاق، وابرزهما ملف مفاوضات فيينا، واالستحقاق 
الرئاسي الذي تتناقص األيام الفاصلة عنه. والحكومة حتى لو 
تشكلت في ظل المعطيات السائدة لن تستطيع اجتراح المعجزات 
واطالق مسيرة حل الزمة معقدة لم تعد معطيات الوضع الداخلي 
قادرة على فكفكة عقدها نظراً الرتباط مجريات أحداث ساحة 
لبنان بمجريات األحداث في المحيط العربي واإلقليمي، فضالً عن 
الفساد المستشري في بنية الدولة والكل السلطوي شريك به 
وباالستفادة منه على حساب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة 

  .الشعب بأوسع شرائحه االجتماعية
إن الحكومة لو تشكلت في ظل التجاذبات الظاهرية والشروط 
المضادة، لن تكون بأفضل حاالتها سوى كونها حكومة إدارة 
تفليسة سياسية وإفالس مالي دون أن يكون ذلك مندرجاً تحت 
عنوان تصريف األعمال. فالجلسات التي تعقدها ستكون 
دستورية، والقرارات التي تتخذها ستكون نظامية، لكن هذا لن 
يمكنها من وقف االنهيار الذي يطال كل مناحي الحياة االجتماعية 

 .كما اإلدارة العامة للدولة
إن الحكومة لو تشكلت ستكون مقاربتها لمعالجة األزمة 
المعيشية على نسق الطريقة التي تدير بها حكومة تصريف 
األعمال األزمة بطريقة عشوائية، بحيث يكون حل أزمة فقدان 
سلعة ضرورية على حساب أخرى في استيالد الزمات تستنسخ من 

 .بعضها البعض
وبما أن المقدمات تتحكم بالنتائج ،فإن العشوائية في مقاربة 
الحلول تسحب نفسها على النتائج. فأزمة المحروقات استيراداً 
وتسعيراً وتسويقاً، تنعكس مباشرة على أزمة الكهرباء والنقل 
والزراعة والصناعة والرغيف، وهذا كله يرتبط باألمن الحياتي 

  .وخاصة الغذائي منه
فالحكومة التي ال تستطيع ضبط الحدود ووقف التهريب ، والتي 
ال تستطيع توفير الدعم للسلع األساسية، والتي لم تعد تستطيع 
جباية الضرائب والتي كانت مثقوبة باألساس، ال تستطيع أن تعيد 
االنتظام لدورة الحياة العادية في ظل االنهيار المتسارع لسعر 

  .صرف الليرة الذي انعكس ارتفاعاً جنونياً في األسعار
إن القرارات التي اتخذت مؤخراً بهدف حل أزمة المحروقات 
وتوفير السلع األساسية ومنها الدواء والتجهيزات الطبية، ال تشفي 
عليالً وال تروي غليالً. فرفع سعر المحروقات على سعر صرف 

ل ل للدوالر الواحد، لم يؤد إلى توفير  ٣٩٠٠المنصة السابقة أي 
المادة في السوق، بل بقيت صفيحة المحروقات على معدل 
سعرين ،سعر رسمي تذل الناس في طوابير االصطفاف للحصول 
على البنزين والمازوت ، وسعر السوق السوداء الذي بقي متسيداً 
السوق رغم رفع السعر إلى الضعف. وكما المحروقات فإن سائر 
السلع باتت تباع بسعرين، سعر محدد بسعر المنصة وسعر 
متفلت في السوق الموازي. وهكذا كما بات للدوالر اكثر من سعر 
تداولي باتت األمر مسحوب أيضاً على السلع والخدمات. وأما الحل 

"االنقاذي" التي استهلكت السلطة وقتاً طويالً العتماده كمخرج 
لتخفيف المعاناة عن الناس، فكانت البطاقة التمويلية التي اقر 
مشروعها المجلس النيابي مؤخراً وأصبحت مشرعة قانونياً 
بانتظار أن يصدر رئيس الجمهورية القانون ويطلب نشره إال إذا 

إذا لم يتعرض القانون كان القانون لم يعجبه وأحجم عن إصداره 
للنقض أمام المجلس الدستوري الذي في حال توفر النصاب 
القانوني النعقاد جلساته وهو ثمانية من أصل عشرة بعد تعيين 
عضو في هيئته العامة. {وتجدر المالحظة أنّ مجلس النواب 

 انتخب عضواً وبالتالي أصبح النصاب متوفّراً}    
البطاقة التموينية التي اقر مشروع قانونها، تنتابها تعقيدات في 
الشكل تجعل كثيرين من الناس ال يستطيعون االستفادة من 
تقديماتها. ومن ضمن هذه التعقيدات أن من له حساب في البنك 

أن يفوق العشرة آالف دوالر ال يستفيد منها، ومن يستفيد عليه 
ينظم إقراراً برفع السرية المصرفية عن حسابه. وإذا كان هذا 
األمر سهالً بالنسبة لمن له حساب بنكي، فكيف يكون األمر ممن ال 
حساب بنكي له. هل مطلوب منه أن يقدم إفادة نفي عن وجود 
حسابات بنكية لديه كما في إفادات نفي الملكية العقارية، وماذا لو 
كان ممتلئاً وليس له حسابات بنكية أو كان له وأقدم على سحبها؟. 
ولو سلمناً جدالً أن من لديه حساب بنكي تحت العشرة آالف دوالر 
أميركي، هو ممن تنطبق عليه شروط االستفادة تقديمات 
البطاقة، فماذا عن الذين لديهم ما يفوق هذا المبلغ وال 

  يستطيعون سحبه بعد تم السطو على الودائع.؟
وإذا كانت البطاقة التمويلية هي عبارة عن دفعة نقدية 
بالدوالر، فكيف ستسدد لمستحقيها، بنكنوت أو بتحويلها إلى 
حساب المستفيد؟ وإذا لم يكن لديه حساب، فمطلوب منه فتح 
حساب، وكل حساب بنكي سيكون عرضة لالرتباكات الحاصلة في 

  .إدارة العمليات البنكية
إن البطاقة التمويلية بالطريقة التي أخرجت بها، ال تنطبق 
عليها المواصفات المطلوبة إلصدار البطاقات التمويلية، ألن 
البطاقة التمويلية تصدرها الحكومات لتمكن حامليها من 
االستفادة من رزمة سلع أساسية وخاصة الغذائي منها بالسعر 
المدعوم. إما تقدم البطاقة على شكل دفعة نقدية مشوبة 
بتعقيدات كثيرة ،فهذا ال يعدو كونه هروباً إلى األمام من مواجهة 

  .أزمة تتحمل سلطة الفساد المسؤولية األساسية في حصولها
إن الدفعة النقدية لن تغطي بأحسن األحوال بدل االشتراك 
بمولد الكهرباء، أو فاتورة النقل التي سترتفع قياساً إلى ارتفاع 
أسعار المحروقات. فإذا كانت هذه الدفعة ستغطي هذه الخدمة 
فمن يغطي ارتفاع سعر الرغيف والخضار والحبوب والدواء المفقود 

  من الصيدليات وقس على ذلك.؟
ولو سلمنا جدالً أن هذه الدفعة النقدية استطاعت أن تغطي 
بدل بعض الخدمات فماذا سيحصل في ظل الهبوط الذي ال قعر 
له للعملة الوطنية؟. انه تخبط في إدارة األزمة المعيشية يفوق 
في عشوائيته التخبط في اإلدارة السياسية لألزمة ، وهذا كله ألن 
البلد حكم من قبل سلطة فاسدة من اعلى هرمها إلى اسفل 

  .قاعدتها
إن الحلول اإلجرائية المطروحة ال تشكل حالً، ألن انعكاساتها 
على المستوى الحياة المجتمعية هي كمن يلحس المبرد. ويكفي 

  .هذا التوصيف

�/ %ـ�Jـ1 ����ـــ�د� :	��%����� 	T�+��� 



       ٢٠٢١تمــوز  /طليعة لبنان الواحد     

 

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضع إكلـيـالً مـن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضع إكلـيـالً مـن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضع إكلـيـالً مـن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان تضع إكلـيـالً مـن ----
    الزهور على ضريحه،الزهور على ضريحه،الزهور على ضريحه،الزهور على ضريحه،

طرابلس تحيي الذكرى الـرابـعـة لـرحـيـل الـدكـتـور طرابلس تحيي الذكرى الـرابـعـة لـرحـيـل الـدكـتـور طرابلس تحيي الذكرى الـرابـعـة لـرحـيـل الـدكـتـور طرابلس تحيي الذكرى الـرابـعـة لـرحـيـل الـدكـتـور ----
    عبدالمجيد الرافعي،عبدالمجيد الرافعي،عبدالمجيد الرافعي،عبدالمجيد الرافعي،

والخطباء يتذكرون فيه: الحكيم، اإلنسـان، الـمـثـقـف، والخطباء يتذكرون فيه: الحكيم، اإلنسـان، الـمـثـقـف، والخطباء يتذكرون فيه: الحكيم، اإلنسـان، الـمـثـقـف، والخطباء يتذكرون فيه: الحكيم، اإلنسـان، الـمـثـقـف،     
    المقاوم، االبن البار والقائد المناضل،المقاوم، االبن البار والقائد المناضل،المقاوم، االبن البار والقائد المناضل،المقاوم، االبن البار والقائد المناضل،

اإلعالمي احمد درويش :اختصرت سيرته تاريخ مدينـة اإلعالمي احمد درويش :اختصرت سيرته تاريخ مدينـة اإلعالمي احمد درويش :اختصرت سيرته تاريخ مدينـة اإلعالمي احمد درويش :اختصرت سيرته تاريخ مدينـة ----
    عريقة أصيلةعريقة أصيلةعريقة أصيلةعريقة أصيلة

د. سليم أبي صالح (نقيب أطباء الشمال): نقابة األطباء د. سليم أبي صالح (نقيب أطباء الشمال): نقابة األطباء د. سليم أبي صالح (نقيب أطباء الشمال): نقابة األطباء د. سليم أبي صالح (نقيب أطباء الشمال): نقابة األطباء ----
تفتخر بانتسابك إليها وهي وفية ألفكار التقدم والـتـحـرر تفتخر بانتسابك إليها وهي وفية ألفكار التقدم والـتـحـرر تفتخر بانتسابك إليها وهي وفية ألفكار التقدم والـتـحـرر تفتخر بانتسابك إليها وهي وفية ألفكار التقدم والـتـحـرر 

    والمعاناة اإلنسانية،والمعاناة اإلنسانية،والمعاناة اإلنسانية،والمعاناة اإلنسانية،
المحامي رامز الفري (الرابطة الثقافية): كـان ضـمـيـر المحامي رامز الفري (الرابطة الثقافية): كـان ضـمـيـر المحامي رامز الفري (الرابطة الثقافية): كـان ضـمـيـر المحامي رامز الفري (الرابطة الثقافية): كـان ضـمـيـر ----

طرابلس وغب الطلب لمداواة الفقراء في أي بـيـت وحـي طرابلس وغب الطلب لمداواة الفقراء في أي بـيـت وحـي طرابلس وغب الطلب لمداواة الفقراء في أي بـيـت وحـي طرابلس وغب الطلب لمداواة الفقراء في أي بـيـت وحـي 
    وشارع،وشارع،وشارع،وشارع،

األخ أبو جهاد فياض (المقاومة الفلسطينية ):كان اهم األخ أبو جهاد فياض (المقاومة الفلسطينية ):كان اهم األخ أبو جهاد فياض (المقاومة الفلسطينية ):كان اهم األخ أبو جهاد فياض (المقاومة الفلسطينية ):كان اهم ----        
المدافعين عن قضية فلسطين  ملتزماً باالنتماء إليها  رافعاً المدافعين عن قضية فلسطين  ملتزماً باالنتماء إليها  رافعاً المدافعين عن قضية فلسطين  ملتزماً باالنتماء إليها  رافعاً المدافعين عن قضية فلسطين  ملتزماً باالنتماء إليها  رافعاً 

    رايات الثورة الفلسطينية رايات الثورة الفلسطينية رايات الثورة الفلسطينية رايات الثورة الفلسطينية 
د. عصام ناجي (المؤسسة الوطنية االجتماعية ):نجـدد د. عصام ناجي (المؤسسة الوطنية االجتماعية ):نجـدد د. عصام ناجي (المؤسسة الوطنية االجتماعية ):نجـدد د. عصام ناجي (المؤسسة الوطنية االجتماعية ):نجـدد ----

    العهد في المضي بخدمة شعبنا،العهد في المضي بخدمة شعبنا،العهد في المضي بخدمة شعبنا،العهد في المضي بخدمة شعبنا،
األستاذ خالد الرافعي (آل الرافعي ):كان الحكـيـم ابـن األستاذ خالد الرافعي (آل الرافعي ):كان الحكـيـم ابـن األستاذ خالد الرافعي (آل الرافعي ):كان الحكـيـم ابـن األستاذ خالد الرافعي (آل الرافعي ):كان الحكـيـم ابـن ----

    العائلة البار الذي جمع في شخصه حب األسرة والمجتمع،العائلة البار الذي جمع في شخصه حب األسرة والمجتمع،العائلة البار الذي جمع في شخصه حب األسرة والمجتمع،العائلة البار الذي جمع في شخصه حب األسرة والمجتمع،
    المحامي  حسن بيان (حزب طليعة لبنان):المحامي  حسن بيان (حزب طليعة لبنان):المحامي  حسن بيان (حزب طليعة لبنان):المحامي  حسن بيان (حزب طليعة لبنان):----

متمسكون بنهج الحكيم ووصاياه في سلمية الحراك في متمسكون بنهج الحكيم ووصاياه في سلمية الحراك في متمسكون بنهج الحكيم ووصاياه في سلمية الحراك في متمسكون بنهج الحكيم ووصاياه في سلمية الحراك في 
    لبنان واالنتصار لثورة فلسطين والعراق.لبنان واالنتصار لثورة فلسطين والعراق.لبنان واالنتصار لثورة فلسطين والعراق.لبنان واالنتصار لثورة فلسطين والعراق.

أحيت طرابلس والشمال الذكرى الرابـعـة لـرحـيـل نـائـب 
األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي، رئـيـس حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي ،  ابـنـهـا الـبـار الـدكـتـور 
عبدالمجيد الرافعي في احتفالية شعبية وحزبية تمثلت فيـهـا 
أطياف المدينة العربية األصيلة بمختلف انتماءاتها الـحـزبـيـة 
واالجتماعية التي أجمعت على المحبة العارمة الـتـي زرعـهـا 
الراحل الكبير في أوساط مدينـتـه عـلـى مـدى عـقـود مـن 
السنين وانطلق منها ليمثلها في الندوة البرلمانية جاهداً في 
سبيل رفعة شعبه ووطنه والدفاع عـن قضـايـا األمـة وفـي 
مقدمتها فلسطين مقدماً شتى التضحيات لنصرتها وتـحـريـر 

 اإلنسان العربي من كل عبودية واستغالل، 
وتحت عنوان  "تخليداً ووفاءاً لضمير طرابلس ورمز نضالها 
"التقى في الصالة الكبرى للرابطة الثقافيـة فـي طـرابـلـس 

أحباب وأصدقاء ورفاق الحكيـم  ١١/٧/٢٠٢١ظهر يوم األحد 
ووفود شعبية من مختلف مناطق المدينة والجوار يتقـدمـهـم 
ممثلون لألحزاب الوطنية والمقاومة الفلسطينـيـة وهـيـئـات 
المجتمع المدني ونقابيون وناشطون، في حفلٍ كبير استـهـل 
بالوقوف للنشيد الوطني اللبناني والوقـوف دقـيـقـة صـمـت 
ألرواح الشهداء ليتولى الكـالم  مـمـثـل نـقـيـب الصـحـافـة 

 اللبنانية،

-
الـمـسـتـشـار 
اإلعــــالمــــي 
األستاذ احمد 

 درويش 
الذي رحب  
بالحضور في 
هــــــــــــــذه 
الــمــنــاســبــة 
العزيزة علـى 
ـــــــاء  ـــــــن أب
طـــرابـــلـــس 
ـــــــــــــم  وه
يسـتـذكــرون 
النضال عنـد 
ــــم  ــــي ــــك ح

المدينة ونقيب الحكماء وتدريب العين أن تحطم المخارز وان 
التحرر تعويذة في عنقٍ تمرد على الـمـقـصـلـة وان خـدمـة 
اإلنسان عند القائد الحاضر الغائب حرفة البواسل في تدريب 
المعصم كيف يجعل القيد خادماً متوسالً ،لـيـعـطـى الـكـالم 

الدكتور سليم أبي صالح الذي تنـاول -لنقيب أطباء طرابلس 
في كلمته ذكرى الفارس الذي امضى سنوات عـمـره فـارسـاً 
مقداماً مقاتالً رافعاً سيفه في وجه الفقر والظلم واالستـبـداد 
،مدافعاً عن فلسطين كل فـلـسـطـيـن فـي وجـه قـطـعـان 
الصهاينة من جهة وعمالئهم من جهة أخرى معلنـاً افـتـخـار 
نقابة األطباء في طرابلس بانتسابه إليها وهو المدافع معـهـا 
عن أفكار التحرر والتقدم والعدالة االجـتـمـاعـيـة والـمـعـانـاة 
اإلنسانية، وعن المؤسسة الوطـنـيـة االجـتـمـاعـيـة تـكـلـم 
مسؤولها الدكتور عصام ناجي مؤكداً علـى االسـتـمـرار فـي 
مسيرة بناء المستوصفات الشعبية الـتـي أسـسـهـا الـراحـل 
الكبير  وسنضاعف جهودنا وإمكانياتنا فـي سـبـيـل خـدمـة 
شعبنا في لبنان وطرابلس الحبيبة من أجل أن يـبـقـى هـذا 
الصرح حامالً لألمانة وحافظاً للعهد الذي قطعناه في خـدمـة 

 الوطن والمواطن .
والقى كلمة الرابطة الثقافية فـي طـرابـلـس رئـيـسـهـا -

المحامي رامز الفري متحدثاً عن الطالب الجامعي الذي توجـه 
لدراسة الطب في جامعة لوزان في سـويسـرا حـامـالً مـعـه 
خارطة األمة العربية ومدافعا ً عـن قضـيـتـهـا الـمـركـزيـة 
فلسطين ثم ليعود طبيـبـاً فـي الـمـسـتـشـفـى اإلسـالمـي 
وليؤسس المستوصفات الشعبية جاعالً حـقـيـبـتـه الـطـبـيـة 
جاهزة معه وملؤه السعادة وهو يطبب أبناء مدينته بالمجـان 
دون أن نغفل انه من أوائل مؤسسي صرح الرابطة الثقافـيـة 

 الذي نحتفل فيه اليوم بذكراه، 
كلمة الثورة الفلسطينية ألقاها أمين سـر حـركـة فـتـح  -
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 والفصائل الفلسطينية في الشمال األخ أبو جهاد فياض 
الذي اعتبر ان الدكتور الرافـعـي كـان عـلـمـاً مـن إعـالم 
فلسطين والمنتصر لقضيتها وشعبها وقد غادرنا بعد صـراع 

طويل مع المرض وقد افتقدناه ونحن بأمس الـحـاجـة إلـيـه  
ملتحقاً بقافلة الشهداء القادة ،الرئيس صدام حسـيـن الـذي 
كان آخر كالمه وهو يواجه الموت "عاشت فـلـسـطـيـن حـرة 
عربية" والشهيد ياسر عرفات الذي اغتاله الصهاينة وآخر مـا 

 كان ينطق به ويردد: سأموت شهيداً شهيداً شهيداً، 
وأضاف األخ أبو جهاد: إن الراحل الكبير الدكتور عبدالمجيـد 
ترك ثلة من الرفاق يكملون الدرب باتجاه تـحـقـيـق أهـداف 
أمتنا العربية في دحـر االحـتـالل الصـهـيـونـي عـن أرض 
فلسطين وكل األراضي العربية وطرد الجيوش األجنبية مـن 

 عواصمنا العربية،
أما كلمة آل الرافعي فقد ألقاها شقيق الراحل الـكـبـيـر،  -

 األستاذ خالد الرافعي 
متحدثاً عن الحياة العصامية التي عاشـهـا الـراحـل والـذي 
جمع في مزاياه اإلنسانية محبة الـقـريـب والـبـعـيـد وأنشـأ 
المستوصفات الشعبية في كل مناطق طرابلس حيث بلـغـت 
الستة دون أن يبخل على مدينته بكل ما تـوفـر لـديـه مـن 
إمكانيات مؤمناً مئات المنح الجامعية للدراسـة فـي الـعـراق 

 ومدافعاً  عن شعبه في وجه مختلف الملمات، 
إلى كل ذلك  كانت كلمة الختام في الحفل لرئيس حـزب -

طليعة لبنان العربي االشتراكي المحامي حسن بـيـان الـذي 
حيا روح رفيقه الكبير مؤكداً أن الحزب باقٍ باقٍ ألنه لم يـكـن 
يوماً وليد إرادة سلطوية عليا أو شخصية وإنما هو نتاج إرادة 
األمة التواقة إلى كل تحرر وتقدم ، متناوالً في كلمته مختلف 
الشؤون الوطنية والقومية الراهنة دون أن ينـسـى تـوجـيـه. 
التحية إلى  مدينة طرابلس ورابطتها الثقافية على وفـائـهـا 
للقائد الذي نذر حياته في سبيل رفعتها والدفاع عنها، وجـاء 

 في كلمته:
إن تموضع لبنان الطبيعي تحدده هويته الـعـربـيـة الـتـي 
حددها الدستور في مقدمته وفي عضويته في جامعة الـدول 
العربية. ولذلك فإن لبنان لن يكون مستقراً إليران وال مـمـراً 
ألميركا واال مقراً لتركيا ، ولن يكون حيادياً في صـراع األمـة 
مع أعدائها المتعددي المشارب والمواقع. فـال لـألمـركـة وال 
للتفريس وال للتتريك  لمخرجات حلوله ونعم للبنـان عـربـيٍ 
ديموقراطيٍ موحد في مواجهة العدو الصهيوني وكـل أعـداء 

 لبنان والعروبة المتعددي المشارب والمواقع. 
 وأضاف قائالً :

واذا كنا افتقدنا قائداً وطنياً وقوميـاً  فـي أقسـى الـظـروف   
حراجة وصعوبة التي يمر بها لبنان واألمة العربية، فـنـقـول لـه  
نم قرير العين، إن حزبك في لبنان وعلى المستوى القومي هـو  
في خنادق النضال األمامية في فلسطين الحبيبة عـلـى قـلـبـك  
والعراق الذي احبتته، ولبنان الذي ينخـرط رفـاقـك فـي حـراك  
شعبي ضد منظومة الفساد ونظام المحاصصة، متمسكين بـمـا  
كنت تؤكد وتوصي به، وهو سلمية الـحـراك وديـمـوقـراطـيـة  
تعبيراته، والعمل علـى إبـقـاء نـبـض الشـارع قـويـاً لـفـرض  
التنازالت على المنظومة الحاكمة  وتطـبـيـق قـواعـد الـعـدالـة  

االنتقالية على مرتكبي الجرائم السياسية الكـبـرى والـجـريـمـة  
الوطنية االفظع، جريمة المرفأ وهي الجريمة المشـهـودة الـتـي  
ارتكبتها منظومة الفساد وحماتها، كـمـا مـحـاكـمـة ومسـاءلـة  
ناهبي  المال الـعـام ورعـاة الـتـهـريـب والـتـهـرب الضـريـبـي  
والساطين على أموال المودعـيـن وهـذا مـدخـلـه  اسـتـقـالل  
السلطة القضائية عبر إقرار قانونها ورفع الوصاية السـيـاسـيـة  
عن هذا المرفق الحيوي وتفعيل الـهـيـئـات الـرقـابـيـة إلعـادة  
االعتبار لدور الدولة ووظيفتها السياسية فـي بسـط سـيـادتـهـا  
على كامل التراب الوطني وحصرية حيازتها للـسـالح الشـرعـي   

 والقيام بوظيفتها الرعائية والحمائية بحق مواطنيها.   
وإكليل زهور على الضريح هذا وعقب االنتهاء من الحفـل، 
توجه الحضور يتقدمهم أعضاء القيادة الـقـطـريـة لـلـحـزب 
والكادر المتقدم إلى مدافن باب الرمل حيث وضعـوا إكـلـيـالً 
من الزهور على ضريح القائد الراحل وقرأوا الفاتحة لـروحـه 
معاهدينه المضي في طريق الرسالة التي نذر حـيـاتـه لـهـا 

 وبقيت أمانة في أعناق الرفاق .
كلمة الدكتور عصام ناحي مسؤول المؤسـسـة الـوطـنـيـة 
االجتماعية في حفل إحياء الذكرى الرابعة لرحـيـل الـدكـتـور 

 عبدالمجيد الرافعي
 السالم عليكم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
من المؤمنين رجال صدقوا اهللا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى  

 نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديال. صدق اهللا العظيم.  
 السيد رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 

السيد مسؤول حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فـي 
 الشمال

 السيد نقيب أطباء لبنان في الشمال 
 السيد رئس الرابطة الثقافية 

 السيد ممثل عائلة الفقيد 
 الحضور الكريم 

نلتقي اليوم إلحياء ذكرى الطبيب الطيب الذي عرفته أحياء 
طرابلس و شوارعها وأزقتها والتي أحبته ساكنيهـا وعـرفـتـه 
عن قرب، عايش أحزانها وأفراحها، انتصاراتها وانتكاساتـهـا، 
همومها و مصاعب الحياة فيها، عانقته شـيـبـهـا وشـبـابـهـا، 
حادثوه دون تكلف وال وساطة. نعم غني عن التـعـريـف هـو 
الدكتور عبد المجيد الرافعي دمث األخـالق الـذي لـم يـجـد 
الحقد مالذا له في قلبه و ال نهجا له في حياته، رحمك اهللا يـا 
طبيبنا الطيب عرفناك إنساناً تجـسـدت فـيـه روح الـعـطـاء 
مناضال جسورا حمل هـمـوم أمـتـه رافـعـاً رايـة الصـمـود 

 والتصدي حتى الرمق األخير. 
العتمة و الظالم، البؤس والفقر، المرض والجوع، التشـرذم 
والضياع، البطالة وقلة الحيـلـة، أصـبـحـت هـي الـعـنـاويـن 
األساسية في نشرتنا اليومية مـع مـا تضـم وتـخـفـي مـن 
دسائس و مؤامرات تحاك من كل حدب و صـوب. كـل هـذا 
بوجود حفنة من أشباه الزعامات التي ال تملك الـحـد األدنـى 

 من المبادرات والتي ال تتعدى كرتونة الذل وإن تمت.
أما نحن في المؤسسة الوطنية االجتماعية نـجـدد الـعـهـد 
بالمضي قدما في خدمة شعبنا في لبنان عامة و طـرابـلـس 
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الحبيبة خاصة على أن ال نوفر جهدا مستمرين بإمكانـيـاتـنـا 
المحدودة و مصممين على أن يـبـقـى هـذا الصـرح حـامـالً 
لألمانة إلى ما شاء اهللا وفاء وحفاظاً على العهد الذي قطعنـاه 
على أنفسنا بإكمال هذه المسيرة قدما واضعين نصب أعيننا 
مصلحة الوطن و المواطن عشتم وعـاش لـبـنـان وعـاشـت 
طرابلس حرة أبية على الذل والمـهـانـة والسـالم عـلـيـكـم 

 ورحمة اهللا وبركاته.  
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كل الشكر للرابطة الثقافية في طرابلس وللقيمين عليـهـا، 
الذين أتاحوا لنا الفرصة لنحيي ذكرى كبيرٍ من كبار حـزبـنـا 
وامتنا، تفتح وعيه السياسي في وقت مبكر من حياته عـلـى 
قضايا الجماهير والوطن واألمة. فكان فـي مـقـدمـة الـذيـن 
هتفوا ضد االنتداب الفرنسي، والصـوت الـمـدوي انـتـصـاراً 

  . لقضية فلسطين والمتحسس آلالم الناس ومعاناة شعبه
أن نلتقي في رحاب هذه الدوحة الثقافية لنحيي ذكرى هامة 
وطنية، فألن من نحيي ذكراه اليوم كان متميزا بثقـافـتـيـن، 
ثقافة االختصاص العام في علم السياسة وعلم التغيير فـي 
االجتماع السياسي، فكان أستاذاً وموجهاً وقائداً جـمـاهـيـريـاً 
يتصدر صفوف الجماهير وهي تدعو للتغيير والتحرير، وثقافة 
االختصاص الخاص في علم الطب، فكان حكيماً فـي مـداواة 
المرضى والجرحى الذين لم يكلفهم عناء المجيء لعـيـادتـه، 
حيث كان يزورهم في منازلهم واصالً الليل بالنهار، كما كان 

  .حكيماً حليماً في مداواة األمراض االجتماعية
إن إحياء الذكرى الرابعة لفقيد الفيـحـاء والـحـزب والـوطـن 
تحت قوس هذا الصرح، إنما يضيف إلى األبعاد السـيـاسـيـة 
والنضالية والثقافية التي انطوت عليـه شـخـصـيـتـه، بـعـداً 
إنسانياً تجسدت في منظومة قيمية أخذت كامل أبعادها عبر 
سلوك متميزٍ في مجاالت العمل االجتـمـاعـي فـي األوسـاط 
الشعبية، كما في ميادين النضال الوطني والـقـومـي عـلـى 

 .مساحة لبنان والوطن العربي الكبير
إن عبد المجيد الرافعي الذي نحيي ذكرى رحيله الـرابـعـة، 
تعرفونه كما نعرفه، ربما انتم اكثر ، كيف ال، وهو الذي كان 
يجوب األحياء المسحوقة متفقـداً أحـوالـهـا، مـتـنـقـالً بـيـن 
مستوصفاتها، معايشاً فقرائها ومتوسطي حالها ، مدافعاً عن 
حقوقها وداعياً الستنهاضها النتزاع حقوقها وتمكيـنـهـا مـن 

  . حياة حرة كريمة
إن طرابلس كان تعني له الشيء الكثير ليس ألنه ولد بـهـا 
وترعرع تحت فيئها وحسب، بل عنت له الكثير ألنها تمـيـزت 
باالنصهار الوطني بين أبنائها، واكثر من ذلك أنـهـا كـانـت 
وهكذا كان يريدها عنواناً ومثاالً للمدينة العربية المـشـبـعـة 
بالكرامة اإلنسانية التي تـرفـض السـكـوت عـلـى الضـيـم 
االجتماعي والوطني والقومي، وترفض الذل والخنـوع وهـي 

 ."المسكونة دائماً "بمبدأ تجوع الحرة وال تأكل بثدييها

إن طرابلس التي أنجبت عبد المجيد الرافعي كما كثـيـريـن 
من الشخصيات المشهود لهم بمواقفهم الوطنية، والتـي مـا 
بخلت يوماً بموقف وتضحية من أجل االنـتـصـار لـلـقـضـايـا 
المطلبية والوطنية والقومية، وخاصة قضية فلسـطـيـن، مـا 
هكذا تعامل من قبل منظومة سلطوية، لم تعر لـلـمـديـنـة 
وكل الشمال أي اهتمام إنمائي، وكأن اإلفـقـار لـطـرابـلـس 
وأهلها هي سياسة عمدية إلبقائها أسيرة مطالبها الحياتيـة، 
والستغالل أوضاعها االجتماعية وتوظيفها بـريـداً لـتـوجـيـه 
الرسائل السياسية واألمنية على مستوى لبـنـان واإلقـلـيـم. 
وألجل ذلك رفضت هذه المدينة ومعها عـمـقـهـا الشـمـالـي 
سياسة التهميش االقتصادي والحرمان اإلنمـائـي الـتـي لـم 
تؤهل مرافقها كما يجب ،من مطارها إلى مينائها ومصـفـاة 
نفطها ومعرضها الذي يتصدع بنيـانـه مـن جـراء اإلهـمـال 

 .والفساد وقس على ذلك
وان تقدم طرابلس نفسها ،بـانـهـا عـروسـة االنـتـفـاضـة 
الشعبية المجيدة، فهي إنما أفصحت عن صورتها الحقيـقـيـة 
التي حاولوا تشويهها، مثبتةً بانها مدينة المواطنة الحقيقية، 
مدينة التعبيرات الديموقراطية ،مدينة االسـتـعـصـاء عـلـى 
عسكرة حراكها واعتصامات ساحة النور خيـر شـاهـد عـلـى 
ذلك، وهي التي جمعت في ندواتها الحوارية حول أي لـبـنـان 
تريد أبناء القبة والتبانة وزغرتا وعكار والضنية والمنية وكـل 

 .ربوع الشمال العزيز
وأن تنتفض طرابلس بالزخم الشعبي الذي وقـف الـعـالـم 
على حضارية مشهديته، فالنها تختزن بذاتها إرثـاً نضـالـيـاً 
كان لفقيدنا العزيز الدكتور عبد المجيد الرافعي ورفاقه فـي 
الحزب والحركة الوطنية اللبنانية دور في تراكم معطـيـاتـه، 
وها هي قد انتفضت لتحاكي االنتفاضة الشعبـيـة فـي كـل 
لبنان وهي تطالب بحق مشروع وصاحب الحق سلطان، ألنها 
ترفض سياسة شراء الذمم بحبة الدواء ولقمة الغذاء وسـتـرة 
الكساء، وترفض التسكع على أبواب المتنفذيـن وسـمـاسـرة 
السلطة، وتأبى على أبنائها الـوقـوف فـي طـوابـيـر اإلذالل 
واستهانة كرامة الناس وهم يستجدون ربطة خبـزٍ وغـالـون 

  .بنزين وقارورة غاز وأية حاجة هي حق لهم
وألن طرابلس، قدمت نفسها بأروع الصور الناصعة للحراك 
الشعبي، لم تسلم من التشويش على انتـفـاضـتـهـا فـقـمـع 
شبابها وأغرقت بأعمال تخريبٍ استهدفت مرافقها العامة مع 
محاوالت مكشوفة الستحضار اللحظات المؤلمة التي عاشـهـا 
أبناء هذه المدينة، وهم يبحثون عن مالذات آمنة من جوالت 
العنف واالشتباكات التي كانت تديرها الغرف السرية وتشرف 
عليها أجهزة مشبوهة، الهم عندها معاناة الـنـاس وضـيـق 

  .ذات اليد
واليوم، كما األمس نقول ألهلنا في طرابلـس، ان كـونـوا 
على درجة عالية من اليقظة والحذر، كي تفوتوا الفرصة على 
من يريد ان يصطاد في الماء العكر عبر إعادة أجواء الـتـوتـر 
إلى المدينة وخاصة أحيائها التي تختزن في ذاكرتها وقـائـع 
اليمة، ودفع إلى أتونها أبناء األحياء المعدمة الفقيرة، والـكـل 
سواسية في التهميش االجتماعي والعوز المعيشـي، داعـيـن 
ألن يبقى الحرص شديداً بأن يبقى األمن في عهدة الشرعية 
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وقواها األمنية وخاصة الجيش الذي تقع عـلـيـه مسـؤولـيـة 
  .حماية األمن الوطني كما حماية األمن المجتمعي والحياتي

  أيها األخوة واألخوات
ان ماتعاني منه طرابلس خاصة والشمال عامة، هـو جـزء 
من المعاناة الوطنية الشاملة، فبعد اربع سنوات على رحـيـل 
حكيمنا وهو الوصف المحبب على قلبه، مازال لبنـان يـواجـه 
عصف أزمة لم يعش مثيالً منذ تشكـل كـيـانـه السـيـاسـي 
وأنشئت دولته التي قامت على انقاض نظام الـمـتـصـرفـيـة 
التي تواصلتِ بسماتها األساسية في النظام الـحـالـي الـذي 
تحكمه قواعد المحاصصة الطـائـفـيـة. ورغـم حـدة األزمـة 
االقتصادية االجتماعية بانعكاساتها المعيشيـة الضـاغـطـة، 
 فإن االنسداد السياسي مازال يخيم على الوضع دون ان تلوح

  .في األفق إمكانية أحداث اختراقٍ في الجدار السميق لالزمة
ان األزمة التي تعود بأسـبـابـهـا إلـى اسـتـشـراء الـفـسـاد 
السلطوي الذي استنزف قدرات الـدولـة الـمـالـيـة وارهـقـهـا 
بمديونية باتت عبئاً ثقيالً عليها وعلى قدرتهـا فـي تـوفـيـر 
الحماية لرزمة من الخدمات والسلع األساسية، اضيف الـيـهـا 
تثقيل أدوار القوى اإلقليمية والدولية التي اتخذت من لبـنـان 
منصة إلدارة مشاريعها على مستـوى اإلقـلـيـم وفـي اطـار 
تصادم االستراتيجيات الدولية واإلقليمية المتـصـادمـة. واذا 
كان الدور األميركي شكل ثابتاً من ثوابت التـدخـل الـدولـي 
في الشؤون الداخلية العربية ومنها لبنان، وكان دائماً طـرفـاً 
في إنتاج التسويات السياسية ومخرجات الحلول التي تـعـقـب 
األزمات، فان الجديد في معطى األزمـة الـحـالـيـة ان الـدور 
اإليراني يتقدم على أدوار قوى اإلقليم األخرى مقدماً نفـسـه 
طرفاً في إدارة األزمة ومخرجات حلولها، وخطورة هذا الـدور 
انه بعد استفحال تغوله في العمق الـقـومـي الـعـربـي بـات 
يشكل تثقيالً ضاغطاً على مجمل الوضع اللبنانـي ومـتـخـذاً 
لبنان ساحة مستباحة إلدارة مشروعه على مستـوى الـوطـن 
العربي عبر الدور الذي يقوم حزب اهللا كـمـنـفـذ لـلـمـشـروع 
اإليراني أياً كانت تداعياته على الوضع العربي عامة والوضع 

  .اللبناني خاصة
هذان التثقيالن، الفساد بكل أشكاله والذي لم يعد يقتـصـر 
على الطبقة السياسيـة وحسـب، بـل بـات مـعـشـشـاً فـي 
المؤسسات العميقة للدولة، والتثقيل الدولي واإلقليمي، أديـا 
إلى إضعاف بنية الدولة وهي الضعيفة أساسـاً بسـبـب قـوة 
النظام الطائفي الذي اختبرت مفاعيله السيـئـة فـي لـبـنـان 
ويعمل على تسويق نموذجه في دول األزمات البنيويـة فـي 
الوطن العربي، وبات اللبنانيون اعجز من إنتاج حل سيـاسـي 
يتصدى ألسباب األزمة العميقة، الن المنظومة السلطوية ال 
تستطيع إنتاج حل يحاكي المطالب والحقوق الشعبية ، ألنهـا 
سلطة فاسدة ومن كان فاسداً ال يمـكـن ان يـكـون داعـيـة 

  .إصالح سياسي واقتصادي الن فاقد الشيء ال يعطيه
كما ان قوى االعتراض الوطني والحراكي على أداء الـحـكـم 
لم تستطع ان تحدث اختراقاً في بنية السلطـة يـوم كـانـت 

  .االنتفاضة في اعلى مراحل تزخيمها الشعبي
من هنا نقول، وفي هذه الذكرى، الذكرى السنوية الرابـعـة 
لفقيد الحزب والوطـن واألمـة، فـقـيـد طـرابـلـس ولـبـنـان 

والعروبة، بإن لبنان الوطني الديموقراطي الذي ناضل ألجلـه 
رفيقنا العزيز وهو يقود مسيرة الحزب والعمل الـوطـنـي، ال 
يمكن ان يتحقق اال بإسقاط منظومة الفساد بكـل رمـوزهـا 
ومسمياتها وأطرافها ومدخله إعادة تشكيل السـلـطـة عـلـى 
أسس وطنية انطالقاً من قانون انتخابي وطني وخارج القيـد 
الطائفي وعلى أساس الدائرة الوطنية الواحدة اللبـنـانـيـيـن، 
وإسقاط عوامل التثقيل الخارجي إقليمية كـانـت او دولـيـة 
،وخاصة الدور اإليراني الذي ينظر إلى لبنان باعتباره جـرمـاً 
يدور في فلكه وهو الذي لم يخف أطماعه عندما أعلن حكـام 
طهران ان ايران باتت تسيطر على أربعة عـواصـم عـربـيـة. 
هي بغداد ودمشـق وبـيـروت وصـنـعـاء. وان تـكـون هـذه 
العواصم هي األكثر تدميراً ومعاناةً وخاصـة بـعـد جـريـمـة 
تفجير مرفأ بيروت، فهذا دليل كاف للوقوف على حجم الدمار 
المادي واالقتصادي واالنهيار االجتماعي حيثما يضرب النفوذ 
اإليراني مخالبه في البنية المجتمعـيـة الـعـربـيـة. انـه دور 
تهديمي وليس دوراً بناًء ولهذا يجب مواجـهـتـه ودعـوة مـن 
تحمل ويتحمل عبء هذا الدور بان مصلحته ومن يمثـل فـي 
الشريحة الشعبية اللبنانية هو ان يكون جزءاً من الـمـشـروع 

  .الوطني اللبناني، ال ان يكون جزءاً من مشروع والية الفقيه
ان االستعصاء السياسي الذي يرخي ظالله على التشـكـيـل 
الحكومي يبدو ظاهره حول الحقائب الوزارية ،لكنه بـاطـنـه 
ابعد من ذلك بكثير ،انه االستعصاء حول تموضع لبنان فـي 
أي من المحاور الدولية واإلقليمية المتقابلة يجب ان يـكـون، 
كما هو مرتبط باالستحقاقات الدستورية المستقبـلـيـة مـن 
انتخابات رئاسية وقبلها نيابية هذا ان حصلت، ولهذا نـقـول 
ان تموضع لبنان الطبيعي تحدده هـويـتـه الـعـربـيـة الـتـي 
حددها الدستور في مقدمته وفي عضويته في جامعة الـدول 
العربية. ولذلك فإن لبنان لن يكون مستقراً إليران وال مـمـراً 
ألميركا واال مقراً لتركيا، ولن يكون حيادياً في صـراع األمـة 
مع أعدائها المتعددي المشارب والمواقع. فـال لـألمـركـة وال 
للتفريس وال للتتريك لمخرجات حلوله ونعم للبـنـان عـربـيٍ 
ديموقراطيٍ موحد في مواجهة العدو الصهيوني وكـل أعـداء 

  .لبنان والعروبة المتعددي المشارب والمواقع
واذا كنا افتقدنا قائداً وطنيـاً وقـومـيـاً فـي اقسـى الـظـروف  
حراجة وصعوبة التي يمر بها لبنان واألمة العربية،  فنـقـول لـه  
نم قرير العين، إن حزبك في لبنان وعلى المـسـتـوى الـقـومـي  
هو في خنادق النضال األمامية في فلسطين الـحـبـيـبـة عـلـى  
قلبك والعراق الذي احبتته، ولبنان الذي يـنـخـرط رفـاقـك فـي  
حراك شعبي ضد منظومـة الـفـسـاد ونـظـام الـمـحـاصـصـة،  
متمسكين بما كنت تؤكد وتوصي به، وهـو سـلـمـيـة الـحـراك  
وديموقراطية تعبيراته ،والعمل على إبقاء نبض الشـارع قـويـاً  
لفرض التنازالت على المنظومة الحـاكـمـة وتـطـبـيـق قـواعـد  
العدالة االنتقالية على مرتكبي الجرائـم السـيـاسـيـة الـكـبـرى  
والجريمة الوطنية األفظع، جريـمـة الـمـرفـأ وهـي الـجـريـمـة  
المشهودة التي ارتكبتها منظـومـة الـفـسـاد وحـمـاتـهـا، كـمـا  
محاكمة ومساءلة ناهبي المال العام ورعاة التهـريـب والـتـهـرب  
الضريبي والساطين على أمـوال الـمـودعـيـن وهـذا مـدخـلـه  
استقالل السلطة القضائية عبر إقرار قانونهـا ورفـع الـوصـايـة  
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السياسية عن هذا المرفق الحيوي وتفعيل الهيـئـات الـرقـابـيـة  
إلعادة االعتبار لدور الدولة ووظيفتهـا السـيـاسـيـة فـي بسـط  
سيادتها على كامل التراب الوطني وحصرية حيازتهـا لـلـسـالح  

  .الشرعي والقيام بوظيفتها الرعائية والحمائية بحق مواطنيها 
 أيها األخوة واألخوات،

  إن األزمة عميقة ومقاربة حلولها يجب أن تسلك مساران،
مسار إجرائي سريع، ويتعلق بوقف االنهيار، وهنا البد مـن 
تشكيل حكومة من خارج المنظومة السلطوية التي أسقطت 
أخالقياً في الشارع، ومنحها صالحيات استـثـنـائـيـة إلصـدار 
قانون انتخابي وطني جديد يصار على أساسه إعادة تشكيـل 
السلطة، وإعادة األموال التي هـربـت واإلفـراج عـن أمـوال 
المودعين، وترشيد الدعم دون رفعه عن السلـع الضـروريـة 
وخاصة الدواء والغذاء، وعدم الهاء الناس بالبطاقة التموينيـة 
التي ستكون مفاعيلها كمن يلحس المبرد ووقف الـتـهـريـب 
للمحروقات الذي يستنزف الخزينة وال يغطي حـاجـة السـوق 

  .بسبب قوافل الصهاريج التي تعبر الحدود بالمئات يومياً
ومسار مستدام ويتعلق بإعادة هيكلة االقتصـاد الـوطـنـي 
وتفعيل قطاعاته اإلنتاجية، وإعادة هيكلة القطاع العام الذي 
تضخم بفعل الزبائنـيـة، وفـرض نـظـام ضـريـبـي عـادل 
ومكافحة التهرب الضريبي وتطبـيـق الـحـوكـمـة فـي إدارة 
مشاريع اإلنتاج سواء تلك التي يديرها القطاع المخـتـلـط أو 

  .الخاص
إن حزبنا حزب طليعة لبنان العـربـي االشـتـراكـي، والـذي 
ينخرط بفعاليات الحراك الشعبي ويعمل مـع قـوى وطـنـيـة 
أخرى من اجل تشكيل رافعة سياسية للـمـشـروع الـوطـنـي 

للتغيير وإلقـامـة دولـة الـمـواطـنـة ،دولـة 
المساواة في الحقوق والواجبـات، سـيـبـقـى 
يعمل مع كل القوى التـي تشـاطـره الـرؤى 
السياسية وآليات العمل لتوفير نصاب فعلـي 
لميـزان قـوى يـكـون قـادراً عـلـى فـرض 
اإلصالح بحـده األدنـى والـتـغـيـيـر بـحـده 
األقصى، وهذه واحدة من وصـايـا رفـيـقـنـا 
العزيز الدكتور عبد المجيد الـرافـعـي الـذي 
كان يوصي بذلك دائماً كمـا وصـيـتـه بـان 
احموا ثورة فلسطيـن بـأشـفـار عـيـونـكـم 
وانتصروا للعراق ومقاومته، ألنه بـانـتـصـار 
العراق على مشروع األمركة والتفريس يتـم 
وضع حد لالنكشاف القومـي وتـعـود األمـة 
لتقف على أرضية موقف قوميٍ صلبٍ، يكون 
ركيزة لكل قضايا النـضـال الـقـومـي وفـي 
الطليعة منها قضية فلسطين والتي نتوجـه 
بهذه المناسبة بالتحيـة إلـى انـتـفـاضـتـهـا 
المتواصلة انطالقاً من القدس ونناشد قـوى 
الثورة الفلسطينية، ان توحدوا على أرضـيـة 
ــدوا  ــامــج وطــنــي مــقــاوم، وان أعــي بــرن
تموضعكم السياسي فـي اطـار مـنـظـمـة 
التحرير بعد تطوير مؤسساتها وتفعيلها كي 
تحاكي المتغيرات والسياسية وتلبي الحاجـة 

الشعبية في توفير مقومات الصمود في مواجـهـة االحـتـالل 
وسياسة التدمير والقضم والهضم بغية فرض التهويد عـلـى 

  .كل معالم الحياة في عموم فلسطين
تحية لكم جميعاً والتحية موصولة إلى هذا الصرح الثقـافـي 
الوطني برئيسه وهيئته اإلداريـة، والـى أبـنـاء طـرابـلـس 
والشمال وكل جماهير لبنان، ولتكن هذه الذكرى، مـنـاسـبـة 
نجدد العهد فيها لمن نحيي ذكراه، بان نبقـى أوفـيـاء عـلـى 
العهد النضالي، عهد االلتزام بقضايا الجماهير في نضـالـهـا 

 .ضد كل أشكال استالبها االجتماعي والقومي
تحية لروح من نحيي ذكراه الرفيق الدكتور عبـد الـمـجـيـد 
الرافعي، وتحية للرفاق الشهداء هوشر والترك وحمود ولـكـل 
شهداء طرابلس والشمال وكل لبنان الذيـن سـقـطـوا عـلـى 
الخطوط األمامية مع العدو الصهيوني في العـرقـوب وعـلـى 
طول جبهة الجنوب والرفـاق الـذيـن عـاشـوا عسـف األسـر 
واالعتقال، وتحية لشهداء فلسطين والـعـراق وكـل شـهـداء 

  .األمة العربية
الحرية لألسرى والمعتقلين في معتقالت االحتالل الصهيـونـي  
واالحتاللين األميركي واإليراني للعراق وفـي سـجـون وأقـبـيـة  
أنظمة القمع واالستبداد والتأبيد والـتـوريـث السـلـطـوي ،ومـا  
النصر إال حليف الشعوب المكافحة من اجل حريتها واستقـاللـهـا  

  .وحق تقرير مصيرها ، وما النصر إال صبر ساعة 
عشتم وعاش لبنان وعاشـت انـتـفـاضـة شـعـبـه وشـكـراً 
لحضوركم والى موعد آخر نجدد اللقاء معكم عـلـى طـريـق 

  إقامة دولة الحق والعدل والعدالة.
 ٢٠٢١/٧/١١طرابلس في 
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    محمد حالويمحمد حالويمحمد حالويمحمد حالوي
في محاضرته التي ألقاها في مركز عصام فارس في 

تحدث الدكتور عبد المجيد  ٢٢/٢/٢٠١١بيروت بتاريخ 
الرافعي قائالً: "افتخر واعتز أنني كنت واحداً من المناضلين، 
عندما وقف كل منا أمام نفسه وهو في مطلع شبابه 
متسائالً: كيف سأخدم وطني ومجتمعي ومحيطي وأمتي وأنا 
أتحسس معاناة أبناء جلدتي في التوق نحو الحياة الحرة 
والعيش الكريم. وكان االنخراط في العمل العام بهدف قرع 
أبواب التغيير مهما كلف ذلك من جهد أو تضحيات أو على 
حساب الراحة والعائلة.... أما االنتماء الذي كان حافزنا تجاه 
كل ذلك، فلم يكن مطلقاً على أساس الدين أو الطائفة أو 
المذهب، وإنما كان المشروع الوطني والسياسي والبرنامج 
العقائدي والتوجه الفكري هو الذي يحدد النظرة تجاه تلك 

 الحركة أو ذاك الحزب والتنظيم".
فهل جسد عبد المجيد الرافعي ما عاهد نفسه على 

 تحقيقه بالفعل والعمل؟
 –فعالً  –بالعودة إلى مراجعة مسيرته العمرية يصعب 

تعداد مواقفة وأفعاله وعطاءاته اإلنسانية واالجتماعية 
 والوطنية، لتعددها وتراكمها على مدى سنواته التسعين.

ولعل يكون استعراض ما بقي منها في الذاكرة واألرشيف،، 
المثال والعبرة ألجيال المستقبل ممن أرادوا العطاء وخوض 
معارك النضال وفي الوقت عينه هي شهادة وفاء لعبد 

 المجيد الطيب الرافعي في  الذكرى الرابعة لرحيله.
بدأ عبد المجيد الرافعي مسيرته النضالية منذ ريعان 
شبابه، قبل السفر إلى سويسرا لدراسة الطب، انطالقاً من 
المشاركة في التظاهرات المنددة بالمستعمر الفرنسي 

وبالمساندة للقضية  ١٩٤٣عشية االستقالل عام 
الفلسطينية في التصدي والتنديد بمؤامرة التقسيم 
واالحتالل والتهجير للشعب الفلسطيني ثم تابع مشواره في 

بعد العودة من سويسرا منتسباً إلى الهيئات  ١٩٥٣العام 
والجمعيات الخيرية واإلنسانية مشاركاً في متابعة القضايا 
والشؤون العامة لمدينته مبلسماً جراحات وأوجاع المهمومين 
بأوضاعهم المعيشية الصعبة، ومشاكلهم الحياتية مع 
سياسيي الطبقة الحاكمة المهيمنة على مرافق الدولة 
ومؤسساتها في تلك المرحلة، في الوقت الذي كانت الساحة 
اللبنانية موئالً لتفاعل األحداث الوطنية والقومية وخاصة 
ارتدادات االحتالل الصهيوني لفلسطين وطرد الشعب 
الفلسطيني إلى دول الجوار والعدوان الثالثي على مصر أثر 
تأميم قناة السويس وانطالق ثورة الجزائر وغيرها من 
الحركات االستقاللية في أكثر من قطر عربي، فأخذت 
تتشكل عند عبد المجيد من خالل التفاعل اليومي قناعة 
بأهمية العمل الجماعي المنظم في إطار تنظيم عقائدي 
علماني عروبي يستطيع القيام بأعباء ومهام المرحلة  سواء 

في الساحة اللبنانية أو في سائر الساحات العربية التي كان 
حينها حزب البعث العربي االشتراكي المحرك النضالي األبرز 
في العديد من األقطار. لذلك ارتأى الدكتور عبد المجيد في 

االنتساب إلى هذا الحزب، خاصة بعد  ١٩٥٦أواخر العام 
وبعد االطالع على  –آنذاك  –معاينته اليومية للبعثيين 

دستور الحزب ومؤلفات مؤسسه األستاذ ميشيل عفلق 
وسواه من القياديين والمفكرين. فكانت له مع رفاقه 
المواقف والوقفات النضالية الطليعية المتتالية مع كل حدث 
لبناني أو عربي سواء في المشرق العربي أو مغربه حتى 

 نهاية المشوار في التسعين من العمر.
    في مطلع العمرفي مطلع العمرفي مطلع العمرفي مطلع العمر

شارك في مطلع شبابه مع أقرانه من الشباب في عام 
في تظاهرات طرابلس ألجالء المستعمر  ١٩٤٣االستقالل 

األجنبي التي ووجهت بالدبابات وسقط فيها العديد من 
الشهداء والجرحى كما سبق وشارك في التظاهرة الداعمة 
لثورة األحرار في العراق بقيادة رشيد عالي الكيالني عام 

. فضالً عن مساهمته بتأسيس رابطة الطالب العرب ١٩٤١
أثناء متابعته الدراسة الجامعية في كلية الطب في جامعة 
لوزان بسويسرا، وفي التنديد بقرار تقسيم فلسطين في 

، وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية إبان ٢٩/١١/١٩٤٧
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تطوع  ١٩٥٦وما بعدها. وفي العام  ١٩٤٨النكبة عام 
كطبيب أثناء العدوان الثالثي على مصر ثم أسس مع رفاقه 

إبان الثورة الشعبية ضد الرئيس  ١٩٥٨البعثيين في العام 
كميل شمعون، مستشفى ميدانياً في األسواق الداخلية 
لمدينة طرابلس لمعالجة المصابيين، وأعقبها بتأسيس 
المستوصفات الشعبية لمساعدة الجماهير الكادحة 
والمحتاجة في ست مناطق من المدينة، إضافة إلى مداواة 
المرضى في عيادته الخاصة والعيادتين المتنقلتين لمخيمي 
البداوي والبارد، فضالً عن العيادة  التي استحدثها في مقر 
الحزب بأبي سمراء. كما قاد حملة الحزب في دعم التالمذة 
والطالب عبر تأمين الكتاب المدرسي مجاناً وتسديد 

 األقساط المدرسية عن الطالب المحتاجين.
    

    في عمر الشبابفي عمر الشبابفي عمر الشبابفي عمر الشباب
في هذه الفترة من العمر، ومع التقدم في توليه مسؤوليات 
حزبية، كان مع رفاقه في الحزب، الصوت المدوي والموقف 
الحازم في الدفاع عن الطبقات االجتماعية الكادحة من عمال 
وصناعيين وفالحين وطالب مدارس وجامعات وموظفين 
فتوالت المعارك النضالية السلمية بتوجيه الحزب وبقيادته 
انطالقاً من عاصمة الشمال وصوالً إلى بيروت وسائر 
المناطق اللبنانيين،  كدعم عمال شركة نفط العراق وفضح 
احتكار وممارسات شركة كهرباء قاديشا والمطالبة بإنصاف 
مزارعي التبغ وعمال غندور وتطوير الجامعة اللبنانية، 
تزامناً مع معارك محاربة الغالء والمحتكرين والتنديد 
بالمباالة السلطة الرسمية بإداراتها ومؤسساتها الرسمية 

بخصوص شؤون معالجة المرضى وإيواء المسنين وتلكؤها  
في إقرار قوانين عادلة ترعى شؤون الطبقات الكادحة 
كقانون رعاية الشيخوخة وتأمين األمن االجتماعي 

 للمواطنين كافة وقانون عادل لإليجارات وغيرها.
كما كان له األيادي البيضاء في المساهمة بالمشاريع 
العامة االجتماعية والثقافية لمدينته العزيزة عليه طرابلس 

عبر  ١٩٥٥الفيحاء، كتأسيس دار العجزة للمسنين عام 
جمعية الخدمات االجتماعية التي تولى أمانة سرها بالتزامن 
مع توليه أمانة سر رابطة  وخريجي دار التربية والتعليم 
ورئاسة لجنتها الثقافية حيث كانت تقام الندوات 

 والمحاضرات الثقافية واالجتماعية والسياسية.
وبناء على قرار الحزب ترشح لالنتخابات النيابية عام 

وثالثة في  ١٩٦٨و  ١٩٦٠ثم في دورتي انتخابات  ١٩٥٧
التي فاز فيها بتسجيل أعلى عدد من أصوات  ١٩٧٢العام 

المقترعين، رغم ما عاناه في الدورات الثالث من مضايقات 
أجهزة األمن الرسمية وكانت آخر دورة خاض فيها االنتخابات 

بعد عودته من بغداد أثر الغزو  ٢٠٠٥النيابية  في العام 
وقد نال فيها أعلى  ٢٠٠٣األميركي البريطاني  للعراق عام 

 عدد أصوات من بين الخاسرين.
أعلن فوزه رسمياً عند  ١٩٦٠علماً أنه في دورة عام 

منتصف الليل بالمقعد النيابي ليستفيق صباحاً على إسقاطه 
 في أفظع وأوقح عملية تزوير انتخابي رسمية.

    ما بعد عمر الشبابما بعد عمر الشبابما بعد عمر الشبابما بعد عمر الشباب
كما في مطلع العمر وعمر الشباب، بقي عبد المجيد الطيب 
الرافعي هو نفسه بقية العمر، المناضل البعثي بقيمة 
مضافة من النضوج الفكري والسياسي نتيجة التجارب 
والخبرات العملية والمسكون دائماً بهموم مدينته الحبيبة 
ولبنانيته وعروبته، فكما كان طرابلسياً وشمالياً ولبنانياً 
بعمق الروح والفكر والسلوك اإلنساني، لم تغب بوصلته 
يوماً عن مقارعة أعداء األمة واإلصرار على تصعيد النضال 
لتحقيق قضاياها العادلة في التحرر  والوحدة والتقدم. فقد 

شهد منزله في محلة أبي سمراء ومراكز الحزب المنتشرة  
في أنحاء المدينة، العديد من الوقفات الشعبية المطالبة 
بالغذاء والدواء واألمن واألمان والحياة الكريمة لجميع 

 المواطنين، في دولة مؤسسات وعدالة.
ولم يفته أيضاً مناسبة وطنية أو قومية إال وكان ورفاقه 
البعثيين في طليعة المبادرين بإمكانياتهم العلمية والعملية 
متطوعين ألعمال الخير واإلنماء كالقيام  خالل حرب 

بتأمين الطحين بتمويل من قيادة  ١٩٧٦-١٩٧٥السنتين 
الحزب في العراق وإعطائه مجاناً لألفران وتوزيعه على 
المواطنين دون تمييز أو تفريق وبالسهر الدائم لتوفير األمن 
ألهل طرابلس والشمال على اختالف انتماءاتهم السياسية 
والدينية إضافة إلى التصدي للزمر الذين حاولوا العبث بأمن 

 المدينة والمحيط.
وإنه رغم ما تعرض له البعثيون في لبنان من مالحقات 

في  ١٩٦٦شباط  ٢٣ومضايقات واعتقاالت، أثر حركة 
سوريا، توجه وقياديون وكوادر حزبيون في بعثة طبية 

لمساعدة  ١٩٦٧اجتماعية إلى دمشق أثر حرب حزيران 
 الجرحى والمصابين والمتضررين من األشقاء السوريين.

وبحكم موقعه الحزبي كأمين سر القيادة القطرية في 
لبنان وعضويته في القيادة القومية، فضالً عن كونه نائباً 
في البرلمان اللبناني وقيادياً فاعالً ومؤثراً في المجلس 
المركزي لقيادة الحركة الوطنية اللبنانية والهيئة المساندة 
للثورة الفلسطينية، لم يأل جهداً والرفاق في القيادة 
القومية لحزب البعث العربي االشتراكي وقيادة الحكم في 
العراق بقيادة الرئيس أحمد حسن البكر ومن بعده الرفيق 
الشهيد صدام حسين بالعمل لتوفير الدعم والمساعدة 
للبنان، على مختلف الصعد الرسمية والشعبية، والمبادرة 
إلقامة العالقات مع مختلف القوى والجهات الرسمية 
والشعبية أينما وحينما سمحت الظروف بذلك باستثناء 
المتعاملين مع العدو الصهيوني، فطالت هذه المساعدات 
والمبادرات جميع اللبنانيين سواء عبر االف المنح الجامعية 
والثانوية والمهنية للدراسة في العراق وفي الخارج أو تقديم 

 – ١٩٧٥المعونات الطبية والغذائية خاصة خالل األعوام 
بإرسال البواخر المحملة بالمواد الغذائية  ١٩٨٧و ١٩٧٦

والطبية إضافة إلى التسهيالت التي مكنت العديد من 
اللبنانيين العمل واالستثمار في العراق وإقرار الحوافز التي 
قدمت للصناعيين والتجار اللبنانيين وفي الشروع  بإقامة 
صرح جامعي تابع لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية كانت 
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باكورته مباشرة التدريس في كلية الطب.  فضالً عن إبداء 
طرابلس  –استعداد العراق إلصالح خط أنابيب نفط كركوك 

وإصالح مصفاة طرابلس وإمداد لبنان بالنفط بأسعار رمزية 
وإعادة تأهيل واستخدام مرفأ طرابلس لالستيراد وإنشاء 
مستشفى جامعي في مدينة النبطية الستقبال ومداواة 

 سكان الجنوب ومتضرري االعتداءات الصهيونية.
 -غير أنه مع األسف، فقد تجاهلت الحكومة اللبنانية آنذاك 

مجمل هذه المبادرات والعروض غير المشروطة التي لو تم 
اعتمادها لكانت حققت الكثير من اإلنماء والصمود واالزدهار 
ووفرت للخزينة اللبنانية موارد مالية مهمة كانت تساعد 
تباعاً على تخفيض العجز المالي الذي تفاقم مع توالي 

 السنين وأودى بلبنان و اللبنانيين إلى حافة االنهيار المريع.
    في حالوة التذكر ومرارة المقارنة في حالوة التذكر ومرارة المقارنة في حالوة التذكر ومرارة المقارنة في حالوة التذكر ومرارة المقارنة 

في خضم ما يعانيه لبنان وسائر األقطار العربية من جور 
الطبقات الحاكمة المتحكمة بمصائر المواطنين، تكون 
المقارنة سواء على الصعيد اللبناني أم الصعيد العربي 
واإلقليم، غير ذات جدوى، بين حديثي نعمة السياسة الذين 
وصلوا إلى مراكز القرار بين ليلة وضحاها، بحيث يستحيل 

عليهم االمتثال بالقادة او التعلم من الكبار وبين عبد المجيد 
الذي أحب الناس وأحبوه، المناضل البعثي العنيد من غير 
ادعاء الذي بقي حتى الرحيل، قابضاً على جمر لبنانيته 
وعروبته رغم تعرضه خالل مسيرته النضالية بسبب مواقفه 
المبدئية إلى شتى أنواع التعسف واالضطهاد، فأدخل إلى 
السجن في الستينيات وهجر قسراً  إلى خارج لبنان ما يفوق 
العقدين من السنين غير آبه للصعوبات والمخاطر فكان 
ديدنه كما قال الكاتب واألديب اللبناني الكبير مارون 

 عبود:"إفعل الواجب وال تخشى العواقب". 
وكما يقال "وعد الحر دين" فإنه بعطاءاته وخدماته 
اإلنسانية والوطنية والقومية كان وفيا حتى الرمق األخير 
لوعده مكافحا في إطار تجسيد المشروع الوطني والسياسي 
والتوجه الفكري الذي بشر به مؤسس البعث ميشيل عفلق 

رفيق رفيق رفيق رفيق ورفاقه األوائل، فاستحق بالقول والفعل أن يحمل لقب 
وان يبقى رغم غياب الجسد الشعلة المنيرة للمحبين الشعب الشعب الشعب الشعب 

 ومحطة احترام وتقدير للمختلفين.
هنيئاً للحكيم المناضل الطيب عبد المجيد ولكل من يفي 

 ٢٠٢١تموز  ٤بالوعد.                                                     في 
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
في الساعات الثمانية وأربعين التي سبقت اليوم االنتخابـي 

 ،١٧/٤/١٩٧٢الطويل  في طرابلس في 
كانت المواجهة اإلعالمية بين قائمتي الراحليـن الـدكـتـور 
عبدالمجيد الرافعي والشهيد رشيد كرامي قد احتـدمـت إلـى 
درجة ان الماكينة اإلعالمية لكال الطرفين لم تهدأ مـن ضـخ 
البيان والبيان المقابل على مدى النصف ساعة بـيـن الـبـيـان 
واآلخر طوال ذاك النهار الحامي الذي يسبـق الـيـوم األخـيـر 
المخصص للراحة قبل اليوم االنتخابي، حيث كان البيان هنـا 
وهناك يقتصر على الشعارات التي يرفعهـا كـل طـرف دون 
التطرق إلى أي تجريح أو ابتذال وإسفاف كالمي  الـمـرفـوض 

 من الجميع؛
ومع قرب غروب ذلك اليوم ،وفي طريقه إلى القيام بواجب  

التعزية في منطقة حارة البرانيـة، صـودف لـقـاء الـدكـتـور 
الرافعي بالرئيس كرامي على الدرج اإلسـمـنـتـي الـعـريـض 

 الذي يؤدي إلى الحارة،
األول صعوداً واآلخر نزوالً ليـفـاجـأ مـن حضـر الـلـحـظـة  

باالثنين يرفعان ذراعيهما الواحد لآلخر  فيحتضنا بعـضـهـمـا 
البعض وكأنهما في قائمة واحدة وحلف واحد ال في قائمتـيـن 
وخصومة في السياسة، متمنـيـاً احـدهـمـا لـآلخـر الـنـجـاح 

والتوفيق. ولدى عودة الحكيم المجيد إلى بلده ومدينتـه فـي 
بعد تهجير قسري فرضته عليه األوضاع األمنية  ٢٠٠٣العام 

والسياسية لما يقارب العقدين من السنين، كـان فـي عـداد 
المهنئين، من هاجم  البيت الرافعي فـي أبـي سـمـراء أيـام 
استفحال الموجة الظالمية على المدينة، فعبـث وخـرب فـي 
أعمال ال مجال لذكرها اليوم تجنباً لنكأ جراحٍ دملَت، فـوجـئ 
الحضور  بالحكيم يستقبل هذا الشـخـص  بـرحـابـة صـدر 
وليسأله عن أحوال والديه الذي كان طبيبهما يوماً ،مستفسراً 
ومطمئناً عنهما، حين فاجأه بعض الحاضرين بالسـؤال بـعـد 

 مغادرة األخير :
لهذا الحد من الطيبة والتسامح والقلب الكبير أنت عليه يـا أ 

 حكيم ! 
 وليجيب الحكيم  سائليه على الفور :   

 إنما كبير القوم من ال يحمل الحقدا . 
هكذا كان حكيمنا المجيد الذي نستذكره في ذكرى رحيـلـه 
الرابعة ونستذكر معه خالصة نظرته للحياة التي لخصها في 
أحد األبيات الشعرية لزهير بن أبي سلمى فـيـرددهـا عـلـى 

 مسامع القريب والبعيد :
ـهللْ بِفَضخبـلٍ فَيذَا فَض كي نمو  
 علَى قَومه يستغـن عنـه ويذْمـمِ.
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وفي واحدة من أيام  الذكرى السنويـة لـلـراحـل الشـهـيـد 
 رشيد كرامي،

كان للدكتور الرافعي كلمة تأبينية بالراحل الكبير تعـتـبـر 
قمة أدبية وأخالقية في فهم الخصومات السياسية الـتـي مـا 
كانت لتتعدى األمور المحلية والشؤون الخاصة بالمدينة دون 
أن تغفل أن "الرشيد كان قامة وطنية  ما كنا لنختـلـف مـعـه 
يوماً حول القضايا الوطنية والقومية الكبرى"، كما جـاء فـي 

 كلمة الحكيم .
ويوم وفاة الرئيس عمر كرامي قـطـع الـحـكـيـم إجـازتـه  

السنوية  مع بدء العام الجديـد لـيـطـلـب مـن كـل الـرفـاق 
المشاركة في التشييع  ثـم لـيـفـاجـئـوا انـه فـي مـقـدمـة 
المشيعين مصراً على البقاء حتى اللحظة األخيرة من الـوداع 

 مقدماً التعازي لعائلة الراحل. 
تلك عينة لثقافة كرسها مناضلون كبار في هذا الوطن لم 
يضيعوا البوصلة الوطنيـة يـومـاً فـي نضـالـهـم الـيـومـي 

واهتماماتهم بالشأن العام ، فلم يدمجوا الخاص بالعام ولـم 
يجعلوا للمواقف الشخصية طـريـقـاً إللـحـاق األذى بـالـبـلـد 
ومصالح الناس، ولم يتوانوا عن تقديم هذه المصالح عـلـى 
كل ما يخصهم من خصوصية وذاتية، وهذا ما نفتقده هـذه 
األيام ولألسف في ظل وجود ساسة لم يرتقوا إلى مسـتـوى 
هؤالء القادة ولم يتعلموا كيف يساس البلد، وأبت مصالحهـم 
الضيقة إال أن تبقيهم داخل االطار السياسي "قصير األفـق" 
الذي آثروا أن ال يغادروه،  ولو  أدى ذلك إلى انـهـيـار الـبـلـد 
وضرب المؤسسات العامة وتجويع الناس في سابقة تاريخيـة 
لم يشهد لبنان مثيالً لها إال عـلـى أيـدي حـديـثـي نـعـمـة 
السياسة، الذين يستحيل عليهم أن يـتـمـثـلـوا بـالـقـادة أو 
يتعلموا من الكبار، مفضلين أدنى السـفـوح  عـلـى اعـتـالء 
القمم،  بينما األيـام الـقـادمـة الـحـبـلـى بـغـضـب الـنـاس 
وعذاباتهم، لن تجعلهم يفرحون بما جنت أياديهـم، بـعـدمـا 

 خسروا أنفسهم وخسروا ثقة الناس ومحبتهم معاً .

�ـــN ����س( � ر��ــــ
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خسارة ال يمكن أن تعوض برحيل الدكتور عـبـد الـمـجـيـد 
الطيب الرافعي الذي يليق به بالفعل وصفه بـ"الطـيـب" بـل 
بمثال الطيبين. وكنت قد كتبت  في شهر شـبـاط الـمـاضـي 
مقالة  في "البيان" الطرابلسية وموقع "االنتشار" تتحدث عنه 
وعن أمثاله األطباء الطرابلسيين اإلنسانيين الذين باتوا قلـة 

 هذه األيام جاء فيها:
للدكتور عبد المجيد مآثر كثيرة مع مرضاه وكل مـن كـان 
يقصد عيادته الكائنة في "السراي العتيقة". هناك التـقـيـتـه 
للمرة األولى وسمعت من المنتظرين الكثر أنه يراعي الفقيـر 
ويزوده باألدوية اذا ما وجدت لديه، وال يسأل عن مـال بـعـد 
المعاينة تاركاً األمر لمن قصده. وعلى غـرار رفـيـقـه رشـاد 
الحجة كان عبد المجيد الرافعي، واسمه الكامل عبد المـجـيـد 
الطيب الرافعي، وهو طيب بالفعل، يهرع إلسـعـاف مـريـض 
أينما طلبه األخير وال يمانع في "تسلق" األدراج هو اآلخر غير 
طامع في مال بالتأكيد. وهنا ال بد أن أروي لقـارئـي الـعـزيـز 
هذه الواقعة التي عايشتها بنفسي، وأظن أنها كافـيـة لـكـي 
تعطي الصورة الواضحة عن مـزايـا هـذا اإلنسـان الـخـلـوق 

 الشهم. 
في زمن االنتخابات النيابية التي جرت أواخر السـتـيـنـيـات 
كان الدكتور الرافعي منافساً للرئيس الراحل رشيـد كـرامـي 
وحمالت المرشحين على أشدها، خصوصاً مع اقتراب مـوعـد 

 االقتراع الذي كانت تفصلنا عنه بضعة أيام.
أصيبـت بـمـرض الـيـرقـان  -رحمها اهللا  -أذكر أن والدتي 

(الريقان) وقد راح الدكتور الرافعي يتابع وضعـهـا وعـالجـهـا 
ويتردد إلى منزلها "العالي" مرتين في األسبـوع مـن تـلـقـاء 

نفسه. وشاء القدر أن 
يتوفى شقيقها، عضو 
بلدية طرابلس خـيـر 
الدين عوض القـريـب 
ــرئــيــس  جــداً مــن ال
رشيد كرامي في تلك 
الفـتـرة، األمـر الـذي 
حملها على المشاركـة 
في تقبل الـعـزاء فـي 
منزل المتوفي الكائـن 
فوق مكـتـب كـرامـي 

االنتخابي في "كرم التلة"، رغم تنبيه الدكتور الرافعـي لـهـا 
 بعدم مغادرة بيتها حتى ال تسوء حالتها.

يومها اشتد المرض على والدتي فهرعت إلى الدكتور عبـد 
المجيد طالباً النجدة، ومرتبكاً في الوقت نفسه، متسائـالً مـا 
اذا كان األخير سيقبل المجيء إلى "كرم" غريمه االنتـخـابـي، 
فكانت المفاجأة أن أمسك بيدي وتوجهنا معاً إلـى سـيـارتـه 

 قاصدين الوالدة التي كانت في حالة يرثى لها.
هناك على السلم لم يصدق مـنـاصـرو كـرامـي مـا تـراه 
أعينهم. عبد المجيد الرافعي هنا بينهم؟؟ لكن ما ان عـلـمـوا 
بالقصد من حضوره حتى خفتوا أصواتهم وهم الذين كـانـوا 
يهتفون على أنغام الطبل والزمر "ما تقولو شندي بـنـدي مـا 
في غير األفندي" و"الورد مفتح فوق بيت كـرامـي". تـبـقـى 
اإلشارة إلى أن الطبيب الطيب الذي ترك حملته االنـتـخـابـيـة 

 مكث مع مريضته ما يقارب الساعتين . 
#مهما كتبنا عـنـه يـبـقـى نـقـطـة فـي بـحـر أفـعـالـه 

 وطيبته ..رحمات اهللا عليه
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
طرابلس ستكون يوم األحد الحادي عشر من تموز على 
موعد مع إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الدكتور عبد المجيد 
الرافعي، نائب األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي، 
رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي. وتكتسب 
مكانية االحتفائية هذه المرة ميزة خاصة، إذ أنها ستقام في 
الرابطة الثقافية في المدينة، وهذا ما يضفي على المناسبة 
بعداً خاصاً، ألهمية هذا الصرح الثقافي، وألهمية صاحب 
الذكرى، الذي رغم انشغاله بالهم السياسي وقضايا الفيحاء 
ولبنان واألمة، كانت الثقافة تشغل مساحة من اهتمامه، 
فجمع إلى شخصيته صفة االحتراف النضالي ، وصفة المثقف 
الثوري المستوعب لحركة التطور التاريخي لإلنسانية بشكل 

  .عام وتطور األمة العربية بشكل خاص
الدكتور عبد المجيد الرافعي، الذي واكب حركة النضال 
الوطني بمضمونها السياسي واالجتماعي وحركة النضال 
القومي بأبعادها التحررية والوحدوية، كانت طرابلس 
تستوطن عقله، ليست ألنها شاهدة على والدته وطفولته 
وحسب، بل ألنها كانت المدرسة األولى التي تعلم على 
مقاعد دراستها الف باء االلتزام بقضايا الجماهير للتخلص 
من كل أشكال االستالب االجتماعي، وألف باء االلتزام بقضايا 
األمة للتحرر من االستالب القومي. فطرابلس كانت بالنسبة 
للدكتور عبد المجيد الرافعي المدرسة التي نال فيها شهادة 
العبور التي التخصص العالي في الطب اإلنساني، والمدرسة 
التي نال منها شهادة العبور إلى التخصص العالي في علم 
التغيير السياسي، متبوءاً مكانةً خاصة في بيئته الشعبية، 
وموقعاً متميزاً في الحزب الذي تدرج في صفوف مدرسته 
إلى المكانة التي استحقها من خالل مسيرة نضالية امتدت 

 . لنيف وسبعة عقود من الزمن
طرابلس هذه، لن تنسى حكيمها وهو الذي عاش وعايش 
معاناة أهلها، وبقي دائم االنشداد إلى هموم المدينة كما 
هموم الشمال وكل لبنان، ألنه كان يعي جيداً، إن ما تعاني 
منه المدينة إنما هو صورة عن المعاناة الوطنية الشاملة، 
وبالتالي ال حلول إلخراج المدينة من األزمة االجتماعية بكل 
انعكاساتها الشعبية إال بالحل الوطني الذي يوفر أمناً حياتياً 
للبنانيين الذي توحدهم المعاناة االجتماعية وتفرقهم 
التعبئة الطائفية والمذهبية. ولهذا كان يؤكد بأن الرغيف ال 
هوية طائفية له، كما حبة الدواء والكساء والسكن وكل ماله 
عالقة باألمن الحياتي. وبالتالي أن حل األزمة االجتماعية ال 
يستقم إال استناداً إلى مشروع سياسي وطني عابر للطوائف 
والمذاهب، وهذا ما كانت تقاومه وما زالت قوى المحاصصة 
الطائفية، التي لوثت الحياة السياسية االجتماعية وأفسدتها 
وأوصلت البلد إلى االنهيار الشامل الذي لم يوفر مرفقاً من 
المرافق العامة إال واهتزت ركائزه بسبب تداعيات األزمة 
التي تواجه انسداداً في اختراق جدرانها، وتضع الشرائح 

العظمى من اللبنانيين اسرى حاجاتهم اليومية وكثير كثير 
 .منهم لم يعد باستطاعتهم إشباع البطون الخاوية

لقد رحل عبد المجيد الرافعي وهو يوصي باالرتقاء 
بالنضال الجماهيري وطنياً وقومياً إلى مستوى التحديات 
االجتماعية والقومية ، فبدون النضال الجماهيري لن يستعيد 
الشارع نبضه الذي برز من خالل الحراك الشعبي في لبنان 
وساحات عربية أخرى، وبدون النضال الجماهيري لن تستعيد 
األمة حضورها وإثبات وجودها كأمة حية قادرة على تحقيق 

  .أهدافها في التحرر والتقدم والوحدة
في ذكرى رحيله، تجدد طرابلس عهد الوفاء لواحد من 
كبارها، كما يجدد رفاقه العهد له، بان المسيرة النضالية 
التي انخرط في معاركها منذ تفتح وعيه السياسي على 
قضايا واألمة، ستبقى مسيرة صاعدة حتى تحقيق األهداف 
التي ناضل ألجلها ردح حياته وبقي حتى الرمق األخير يحفز 
رفاقه على الثورة في بعديها االجتماعي والقومي ألجل 
إقامة النظام الوطني الديموقراطي في لبنان، الذي يعيد 
االعتبار لدولة المواطنة القائمة على المساواة والعدالة 
االجتماعية، وألجل حشد القوى الثورية العربية في مواجهة 
المشاريع االستعمارية والتوسعية التي تستهدف األمة 
بوجودها وهويتها القومية وحقها في تقرير مصيرها، 
وتوظيف ثرواتها الطبيعية في خدمة التنمية القومية 

  . المستدامة
٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١----٠٧٠٧٠٧٠٧----٠٩٠٩٠٩٠٩    
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في الذكرى الثالثة والخمسين لميالدها يتوقف الـبـاحـثـون 
المحققون ومعهم أبناء الشعب الـعـراقـي بـكـلّ مـكـونـاتـه 
المجتمعية من روحية ومناطقية واثنـيـة، ويـمـتـد الـتـوقـف 
ليطال المجال القومي أقطـارا ومـجـتـمـعـات وقضـايـا أمـة، 
يتوقفون مستذكرين تجربة الثورة العراقية التي قادها رجال 
استثنائيون من المناضلين البعثيين ، والتي فاقت بإنجازاتهـا 
االستراتيجية تجارب عالمية عمالقة من أمثال السوفـيـاتـيـة 

 .والصينية والكوبية وغيرها
ال تحصى الدراسات والبحوث والكتابات التي تناولـت هـذه 
الثورة على مدى سنواتها الخمس والثالثين بدءا من قيـامـهـا 

 -البريـطـانـي -وحتى العدوان األميركي ١٩٦٨تموز  ١٧في 
 . ٢٠٠٣الصهيوني واحتالله للعراق في نيسان 

ثالثة مرتكزات قوة ساعدت الثورة على تحقيق سـلـسـلـة 
من اإلنجازات غير المسبوقة في التاريخ العربي الـمـعـاصـر، 
حتى أنها تخطت من حيث الكمية والنوع تـجـارب عـالـمـيـة 

 .غربية وشرقية على السواء
المرتكز األول، استلهام نظرية البعث الثورية في التغـيـيـر 

 . الشامل
المرتكز الثاني، بناء الدولة الوطنية العراقية بنـاء وطـنـيـا 
باستيعاب محسوب ومخطط استراتيجيا لطـاقـات جـمـاهـيـر 
الشعب العراقي عن طريق التوسع في التحصـيـل الـعـلـمـي 
واالنفتاح على العلوم الحديثة ، واعتماد التكـنـولـوجـيـة فـي 
القطاعات اإلنتاجية الزراعيـة والصـنـاعـيـة والـكـهـربـائـيـة 

 ..والعمرانية وسواها
المرتكز الثالث، النظرية القومية للبعث ، وهي الـنـظـريـة 
التي تقيم عالقة تكاملية تفاعلية بين البناء الـوطـنـي فـي 
القطر الواحد والبناء القومي على مستوى األمة العربية كهدف 
أسمى في النظرية البعثية التي تجعل هدفها األعلـى قـيـام 

 :الدولة القومية العربية الواحدة استناداً إلى المبادئ التالية
  استلهام نظرية البعثاستلهام نظرية البعثاستلهام نظرية البعثاستلهام نظرية البعث    ----١١١١

أخذت الثورة بروحية ومضامين المنطلقات الثـوريـة الـتـي 
أطلقها حزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي مـنـذ مـؤتـمـره 

، والتـي تـواصـلـت تـأخـذ  ١٩٤٧التأسيسي األول في العام 
مسارا تطوريا كرسته مؤتمرات الحـزب الـقـومـيـة وكـذلـك 
القطرية في القطر العراقي حيث الـحـزب يـقـود السـلـطـة 

 .ويشرف على التجربة العراقية بمتابعة مباشرة
استطاع الحزب أن يجعل من العراق النموذج المتمـيـز فـي 
إطالق طاقات الجماهير العراقية في التأسيس لدولة عراقيـة 
عميقة مرتكزة إلى ثورية المبادئ لـلـبـعـث فـي االقـتـصـاد 
والملكية وتوزيع الثروة الوطنية والعدالة االجتماعية، واألهم 
من كل ذلك في استلهام شعار " الطليعية" في بنـاء الـدولـة 

 .والمجتمع على السواء
  ::::    البناء الوطنيالبناء الوطنيالبناء الوطنيالبناء الوطني    ----٢٢٢٢

أي بين قيام الثورة وحتى محاصرتهـا  ١٩٩٠  -  ١٩٦٨بين 
في أعقاب افتعال القوى االستعمارية األزمة فـي الـعـالقـات 

لتنفذ مـنـهـا إلـى فـرض  ١٩٩٠العراقية في آب  -الكويتية 
حصار خانق وغير مسبوق في العصر الحديث كان الهدف منه 
محاصرة الثورة العراقية وتدميرها كـنـمـوذج مـتـقـدم فـي 

 .الوطن العربي والعالم الثالث عموما
  : من أبرز إنجازات الثورة كانت

البناء الوطني لالقتصاد الـعـراقـي وذلـك عـبـر إشـراف  -أ
مباشر من تدخالت الدولة وتوجيـهـهـا. فـقـد تـبـوأ الـعـراق 
المراتب األعلى في قوة اقتصاده الوطنـي وفـي اسـتـقـراره 
وازدهاره المالي وفي قيمة الدينار الـعـراقـي مـقـابـلـة مـع 

 .العمالت العالمية
  :العلم ركيزة التطور -ب

سجلت ثورة تموز سبقا فاق في قياساته النوعية و الزمنية 
سائر دول العالم الغربية منها والشرقية على السـواء. فـقـد 
انتشرت البعثات العلمية العراقـيـة وكـذلـك طـالب الـعـلـم 
بتوجيه من الحكم الوطني للذهاب إلى الدول المتقدمـة فـي 
العالم بهدف االطالع على تجاربها الـعـلـمـيـة فـي الـعـلـوم 
التطبيقية والتكنولوجية والبرامجية ومنهجياتها الحديثة، كل 
ذلك من أجل إغناء التجربة العلمية الوطنية وتوظيفاتها فـي 
نهضة العراق على كل المستويات البنائيـة لـتـقـدم الـدولـة 

 ..ومجتمعها
  ::::على المستوى القوميعلى المستوى القوميعلى المستوى القوميعلى المستوى القومي    ----٣٣٣٣

  :أبرز فعاليات الثورة العراقية كانت
التزام قضية تحرير فلسطين بوصـفـهـا قضـيـة األمـة  -أ

بكاملها وقضية وحدتها وحريتها. فقد أطلق الحزب وتـوفـيـر 
اإلمكانيات المطلوبة من الحكم الوطني في العـراق، أطـلـق 
قيام جبهة التحرير العربية في مؤتمره القومي المنعقد عـام 

 . ، أي بعد سنة واحدة على قيام ثورة تموز المجيدة١٩٦٩
مـع رفـع  ١٩٧٢تأميم النفط في األول من حـزيـران  -ب

شعار " بترول العرب للعرب" ، وقد كان لهذه الخطوة الجبـارة 
أهميتها في البناء الوطني والقومي على السـواء مـن حـيـث 
توفير اإلمكانيات الداعمة إلنـجـازات تـطـوريـة عـلـى كـل 
المستويات االقتصادية والتربوية واالجتمـاعـيـة والـعـلـمـيـة 

  .والعسكرية وغير ذلك
استيعاب العراق للعمالة العربية الوافدة من مصـريـيـن  -ج

وموريتانيين ولبنانيين وسائر العرب اآلخريـن لـلـعـمـل فـي 
العراق من خالل توفير فرص متاحة كثيرة. هـذا بـاإلضـافـة 
إلى تأسيس العراق لمشاريع إنتاج مشتركة في غـيـر قـطـر 
عربي كان الهدف منها تحقيق خطوات متقدمة على طـريـق 

 .التكامل االقتصادي واالجتماعي العربي
تبقى تجربة الثورة العراقية مخزونة في الذاكرة التاريخيـة 
العربية، سوف تتلقفها األجيال العراقية والعربيـة الـقـادمـة، 
وستبقى خالدة في تاريخ العراق واألمة ولن تستطـيـع مـحـو 
أثارها وعمقها الوطني والقومي كل االحتالالت والـمـؤامـرات 
والتزييفات مهما تعددت وتنوعت الجهات المتآمرة الـحـاقـدة 

عراق العروبة، وعلى األمة العـربـيـة الـخـالـدة  -على العراق 
 برسالتها اإلنسانية والحضارية.
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تموز المجيدة أصدرت قيادة قطر تموز المجيدة أصدرت قيادة قطر تموز المجيدة أصدرت قيادة قطر تموز المجيدة أصدرت قيادة قطر     ٣٠٣٠٣٠٣٠----١٧١٧١٧١٧في ذكرى ثورة في ذكرى ثورة في ذكرى ثورة في ذكرى ثورة 
    العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:

  أيها الشعب العراقي العظيم
  يا جماهير امتنا العربية المجيدة

 ..أيها المناضلون البعثيون في كل مكان على ارض العروبة
تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة والخمـسـيـن لـقـيـام ثـورة 

 ١٩٦٨تموز المجيدة ففي مثل هذا اليوم من عـام  ٣٠_١٧
كان العرب والعراقيون على موعد مع فجر جديد ويـوم طـال 
انتظاره حيث التمعت كالبركان في الليلة الظلمـاء تـبـاشـيـر 
ثورة البعث الخالد، حيث أن للفجر أن ينبلج ،وللحق أن يـبـزغ 
وآن الوقت للنفوس العطشى للنضال في سبيل خدمة األمـة 
والعراق وشعبه ،وحانت الفرصة لثوار تموز الصيد لـيـنـهـلـوا 

 . من فيض البعث وقيمه ومبادئه
لقد بلغت تجربة البعث في قيام هـذه الـثـورة الـعـمـالقـة 
حدودها العليا، بفضل حكمة وخبرة قيادتها، مما جعلها ثـورة 

 . بيضاء لم تسقط فيها قطرة دم واحدة
باالستفادة من تجربة البعث فـي عـروس الـثـورات ثـورة 

 .. ١٩٦٣الثامن من شباط عام 
أن الفكر الذي كان يحمله المناضـلـون اتسـم بـالـرصـانـة 
والنضج، والوضوح، حمله رجال أشداء بواسـل وحـولـوه إلـى 
حقيقة ملموسة وفعل متجسد على األرض، لذلك كانت ثورة 
من طراز خاص، حيث بعث العراق من جديد ،فكانت بـالـحـق 
ثورة حياة وأمل ورجاء ،ثورة بقاء وارتقاء أعادت للعراق قوتـه 

 . وهيبته ومكانته بين شعوب األرض
إذ يستذكر مناضلو البعث وجماهيره في هذا الـيـوم ثـورة 

تموز المباركة فإنهم يستذكرون أولـئـك الـثـوار الـذيـن  ١٧
تصدوا لتفجيرها بما كانوا يتميزون به من حـنـكـة ورزانـة، 
وشجاعة وقوة ،وبما لديهم من استعداد للتغيير والـتـطـويـر، 
وبما امتلكوه من القدرة على تحقيق اإلنجـازات الـتـاريـخـيـة 

 . الكبرى على األرض
وهكذا بني الثائرون دولة قوية مقتدرة ،ومؤسسات رسميـة 
وشعبية فاعلة، في انحياز كلي سياسي واقتصادي واجتماعي 
لصالح الشعب العراقي واألمة، فكانت أولى منجـزات الـثـورة 
على الصعيد الداخلي هو تحقيق العدالة االجتماعية، بـمـا ال 

 . يسمح بإفقار المجتمع ،او تعريضه للعنف والوهن
 ... أيها المناضلون

 .. يا جماهير امتنا العربية
لقد بني رجال البعث في العـراق دولـة وطـنـيـة عصـريـة 
حديثة خالل فترة زمنية قياسية، دولة تأخذ بالقانون سيادة، 
وبالعلم منهجاً، وبالمدنية والتطور، فانـتـقـلـت الـثـورة مـن 

 . األفكار والنظريات إلى الوقائع والشواخص على األرض
وكان ترسيخ المفاهيم الوطنية لدى المواطن العراقي مـن 
أولى مهام الثورة، بأن هيأت لمشروع إعـادة بـنـاء اإلنسـان 

العراقي وهو الذي جعلته الثورة محور ارتكاز مشروعهـا فـي 
 .. التنمية الشاملة والنهضة بالعراق

ولم يكن بناء الدولة وفق األسس الجديدة باألمر الهين فهو يقتضي  
ـافـيـة   ـاديـة والـثـق الثورة في كل مناحي الحياة السياسية واالقـتـص
ـاحـي   واالجتماعية، مما يستلزم تغييرات جذريا شامالً في كـل مـن

 ... الحياة، مع األخذ بعين االعتبار تحقيق الغايات القومية من الثورة 
 ... أيها العراقيون األماجد

 .. يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
تموز المباركة، ان ينـعـم  ١٧لقد كان من أبرز أهداف ثورة 

العراقيون باالستقرار السياسي واالقتصـادي واألمـنـي ،وان 
يتمتع الجميع بالسلم االجتماعي ،وتاليا يكون في جـهـوزيـة 
كاملة للسعي نحو التنمية الشاملة والتقـدم والـرقـى لـيـس 
على مستوى العراق حسب بل على مساحة أرض الـعـروبـة، 

 .. بعد أن تترسخ وحدة الشعب الوطنية
لقد استثمرت الثورة استثماراً أمثالً للـثـروات الـطـبـيـعـيـة, 
فأعادت توزيع ثروات البالد الوطنية بشكل عادل ووظـفـتـهـا 
في تحقيق تنمية شاملة وقاعدة نهضـويـة مـتـطـورة وفـق 
خطوات مدروسة مبرمجة ، من هـنـاك كـانـت ثـورة تـمـوز 
الظافرة المؤسس الحقيـقـي لـلـعـراق الـحـديـث الـنـاهـض 
والمتقدم سياسياً واقتصادياً وحضارياً، وبجيش وطني مقدام 

 ..ومتطور، ومشروعات صناعية وزراعـيـة وخـدمـيـة كـبـرى
ونحن نحتفي بذكرى ثورة تموز البيضاء المباركة، فـإنـنـا ال 
ننسى شعبنا العراقي العظيم الذي يعيـش سـنـوات عـجـاف 
ممتدة منذ االحتالل األمريكي الـغـاشـم ألرضـه الـطـاهـرة، 
ونستشعر بمقدار األلم واآلسي والقهر الذي يعانيه العراقيين 
في ظل عصابات االحتالل الفاسدة ، وما آلت إليـه أحـوالـهـم 
من قتل وتدمير وحرمان مـن ابسـط الـحـقـوق الـوطـنـيـة 

 . ولإلنسانية، وما يعيش الشعب من فقر مدقع
إن العراقيون اليوم يعانون األمرين، بين وصايـة وتـبـعـيـة 
األمريكان، واحتالل فارسي صفوي وحكومة (والئية) بـاغـيـة 

 .. طاغية تتبع جارة السوء الصفوية
وفي هذه المناسبة فإننا على يقين بأن الـعـراقـيـيـن مـن 
أبنائنا الشباب الثائر الذين يواجهون كل يوم فـي مـيـاديـن 
وساحات العز والشرف آلة العدوان ورصاصات الغدر واإلرهـاب 
سينتصرون في ثورتهم التشرينـيـة رغـم أنـوف الـمـحـتـل 
الفارسي وأذنابه الحاكمين ،وان قلوبنا مع شعبـنـا الـعـراقـي 
المكلوم، وهو يعاني من الكوارث التي حلت به بيـن الـقـتـل 
والنهب وإهمال متعمد ألبسط الخدمات اإلنسانـيـة، ومـنـهـا 
الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليميـة 
والبلدية. لقد امتد اإلهمال المتعمد إلى الـمـراكـز الصـحـيـة 
والمستشفيات، حيث يالقي المئات مصيرهم المـحـتـوم مـن 
خالل الحرائق التي تلتهم ردهات النزالء في المستشـفـيـات، 
التي تحولت إلى مصدر خطر ورعب للمواطن العراقي، وجراء 
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العجز التام عن توفير الرعاية الصحية المنـاسـبـة لـإلنسـان 
 .... العراقي

تحية إجالل وإكبار لثوار تموز الميامين وفـي مـقـدمـتـهـم 
 . احمد حسن البكر، وصدام حسين، وصالح مهدي عماش

تحية خاصة ملؤها اإلجالل والتقدير لـروح سـيـد الشـهـداء 
العصر شهيد األضحى المبارك شهيد البعـث واألمـة عـنـوان 

 ... التضحية والفداء في مناسبة استشهاده األليمة
تحية خاصة ملؤها اإلجالل والتقدير لروح شهيد المـطـاولـة 

 .. والجهاد الرفيق عزة إبراهيم رحمه اهللا

تحية ألرواح رفاقنا أعضاء القيادة والكادر الـمـتـقـدم وكـل 
 ... شهداء الحزب والشعب واألمة وفلسطين الحبيبة

تحية لرفاق البعث الصابرين في سجون االحتالل وعمالئه، 
 .. فرسان الصمود والمقاومة وجنودها األوفياء

 .. تحية لشهداء ثورة تشرين األبطال وانتفاضتهم المباركة
 .. تحية إلى مناضلي البعث على ارض العروبة

والى األمام حتى تحقيق النصر وإنهاء العملية السـيـاسـيـة 
 ... صنيعة االحتالل وكل مخلفاتها إن شاء اهللا

 ٢٠٢١/تموز /١٧بغداد 
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... وكانت قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان الـعـربـي ... وكانت قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان الـعـربـي ... وكانت قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان الـعـربـي ... وكانت قيادة قطر لبنان لحزب طليعة لبنان الـعـربـي 
االشتراكي قد أبرقت بالمناسبة مهنئة الرفيق أبو جـعـفـر االشتراكي قد أبرقت بالمناسبة مهنئة الرفيق أبو جـعـفـر االشتراكي قد أبرقت بالمناسبة مهنئة الرفيق أبو جـعـفـر االشتراكي قد أبرقت بالمناسبة مهنئة الرفيق أبو جـعـفـر 
    عضو القيادة القومية أمين سر قطر العراق وجاء في البرقية:عضو القيادة القومية أمين سر قطر العراق وجاء في البرقية:عضو القيادة القومية أمين سر قطر العراق وجاء في البرقية:عضو القيادة القومية أمين سر قطر العراق وجاء في البرقية:

الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القومـيـة لـلـحـزب 
  أمين سر قيادة قطر العراق المحترم

تحل الذكرى الثالثة والخمسون لثورة السابع عشر الثالثيـن 
من تموز المجيدة ، والعراق يمر بأقسى مرحلة من تـاريـخـه 
المعاصر بعدما تغول النظام اإليراني بكل مفـاصـل الـحـيـاة 
العراقية ، وامعن بتدمير اإلنجازات العظيمـة لـلـثـورة الـتـي 
وضعت العراق على طريق النهوض القومي، عبر الـتـحـوالت 
االقتصادية والتنمية االجتماعية المسـتـدامـة وتـوفـيـر كـل 

  .مقومات األمن الوطني والحياتي
هذه الثورة التي استطاعت أن تـنـقـل الـعـراق فـي وقـت 
قياسي إلى مستوى الدول المتقدمة فـي أحـداث الـتـغـيـيـر 

-الثوري في البنية المجتمعية وجد فيها التحـالـف الصـهـيـو 
أميركي خطراً على مصالحه، كما وجد فيها نظام الشعوبـيـة 
الجديدة في إيران مصداً أمام أطماعه التوسعية في الـوطـن 
العربي انطالقاً من العراق. ولهذا تالقت هـذه األطـراف فـي 
حلف موضوعي لضرب هذه الثـورة وإسـقـاط الـعـراق عـبـر 
احتالله وتدمير بنيته الوطنية، وإفـراز عـمـلـيـة سـيـاسـيـة 
مارست وتمارس ابشع أنواع الـفـسـاد السـيـاسـي واإلداري 
واالجتماعي واالقتصادي، بحيث أدى ذلك إلـى انـهـيـار كـل 
المنظومات الخدماتية في مجاالت الكهرباء والنقل والصـحـة 
والتي يدفع أبناء العراق أثماناً باهـظـة مـن جـراء سـيـاسـة 
التدمير الممنهج لمرافق الحياة الحيوية والـحـيـاتـيـة والـتـي 
كانت جريمة حرق مستشفى الناصرية التي ذهب ضحيتها ما 
يزيد عن مئة ضحية مجرد عينة من عينـات الـفـسـاد الـتـي 

  .تطبق على البالد والعباد
إن هذا الذي يعيشه العراق اليوم ، هو نتـيـجـة طـبـيـعـيـة 
لالحتاللين األميركي واإليراني ولتواطؤ الـنـظـام الـرسـمـي 
العربي ضد الحكم الوطني ،الذي أقامت صرحه العالي ثـورة 
تموز المجيدة التي تستعيد حضورها فـي الـذات الـوطـنـيـة 
العراقية من خالل االنتفاضة الشعبية ضد منظومة الـفـسـاد 
ورعاتها حكام طهران وقد جعلت األرض تـمـيـد مـن تـحـت 
أقدامهم كما مادت تحت أقدام المحتل األميـركـي الـذي لـم 
يجد سبيالً للثأر من خسائره التي مني بها من جراء المقاومـة 
الوطنية العراقية سوى تسليم العراق لنظام الـمـاللـي الـذي 

  . عاث فساداً وتخريباً وتدميراً

في هذه المناسبة التي يستحضرها شعب العراق العـظـيـم 
كما كل البعثيين في كل أرجاء الوطن العربي بكل الـدالالت 
النضالية التي انطوت عليها، يستحضـرونـهـا الـيـوم ،وهـم 
كلهم ثقة بان كوكبة المناضلين التي فـجـرت هـذه الـثـورة 
العمالقة قد غرست في نفوس شعب العراق قيمـاً نضـالـيـة 
وهي مستمرة اليوم باأليدي األمينة الممسكة بـنـاصـيـتـهـا، 
بتصميم وصالبة المناضلين، وباإلرادة الشعبية التي وقـفـت 
خلف ثورتها وخاضت معارك الـدفـاع عـنـهـا ضـد أعـدائـهـا 

  المتعددي المشارب والمواقع.
إن قيادة قطر لبنان وكل الرفاق المنـاضـلـيـن فـي سـاحـة 
لبنان، إذ يتوجهون بالتحية للرفاق المناضلين الذيـن فـجـروا 
هذه الثورة وقادوا مسيرتها الظافرة ،يتوجهون بالتحيـة إلـى 
شعب العراق وانتفاضة جماهيره، ولهم ملء الثقة أن الحـزب 
الذي بقي عصياً على االجتثاث والتخريب من الداخل والتـآمـر 
من الخارج واطلق المقاومة ضد االحتالل األميـركـي ويـقـود 
عملية التثوير الجمـاهـيـري ضـد الـتـغـول اإليـرانـي وضـد 
منظومة الفساد، سيبقى في ظل قيادته الـمـنـاضـلـة الـتـي 
تقود مسيرة الحزب في هذه الظروف التي يمر بـهـا الـعـراق 
واألمة، منصة نضالية يطل من خاللها علـى واقـع الشـعـب 
واألمة، إلبقاء مسيرة الحزب مسيرة صاعـدة حـتـى تـحـريـر 
العراق من االحتالل وإعادة توحيده ولعب دوره كحامٍ للبوابـة 
الشرقية للوطن العربي من االختراقات المعادية ،كـمـا دوره 
في توفير قاعدة للنضال القومي العربي وسنداً لقضايا األمة 

  .التحررية وفي طليعتها قضية فلسطين
في هذه المناسبة المجيدة تتوجه قيادة قطر لبنان بـالـتـحـيـة  
إلى قيادة الحزب في الـعـراق الـعـزيـز وهـي الـتـي تـتـحـمـل  
المسؤولية التاريخية في قيادة مسيرة النضال الوطني وعـبـرهـا  
إلى الرفاق المناضلين في عموم القـطـر والـى شـعـب الـعـراق  
الصامد المقاوم، وتحية إلى شهداء الحزب وكل شـهـداء الـعـراق  
واألمة العربية وعلى رأسهم شهيد الحج األكبر الرفيـق الـقـائـد  
صدام حسين الذي يصادف استشهاده صبيحة األضحى المبـارك  

  . مع حلول الذكرى الثالثة والخمسين لبزوغ فجر الثورة 
الحرية لألسرى والمعتقلين وعهداً أن تستمر مسيرة حزبنا مسيـرة  

  صاعدة حتى تحقيق أهداف امتنا في الوحدة والحرية واالشتراكية. 
عشتم وعاش العراق العظيم وعاشت ثورة تموز الـمـجـيـدة 
وما النصر إال حليف الشعوب المكافحـة مـن أجـل حـريـتـهـا 

  وتقرير مصيرها
 ٢٠٢١/٧/١٦بيروت في 
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وصدر بيان من حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي فـي وصدر بيان من حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي فـي وصدر بيان من حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي فـي وصدر بيان من حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي فـي 
تـمـوز تـمـوز تـمـوز تـمـوز     ٣٠٣٠٣٠٣٠----١٧١٧١٧١٧السودان (األصل) تناول تـزامـن ذكـرى السودان (األصل) تناول تـزامـن ذكـرى السودان (األصل) تناول تـزامـن ذكـرى السودان (األصل) تناول تـزامـن ذكـرى 

 استشهاد القائد صدام حسين وفيما يلي نص البيان:استشهاد القائد صدام حسين وفيما يلي نص البيان:استشهاد القائد صدام حسين وفيما يلي نص البيان:استشهاد القائد صدام حسين وفيما يلي نص البيان:
محفز لوحدة النضال الوطني والقومي، وهزيمة مخـطـط  »

الردة على الثوابت الوطنية والقوميـة والـفـتـنـة الـجـهـويـة 
 .والطائفية واإلضعاف والتفتيت والهيمنة

  :جماهير شعبنا األوفياء
بعد ثمانية عشر عاما، على الحرب العدوانية على الـعـراق، 
والتي هدفت، ضمن أمور أخرى، إلى إعادة العراق إلى العصـر 
الحجري، وفق تصريح الهالك دونالد رامسفيلد وزير الـدفـاع 
األمريكي، عامئذ، أحد مهندسي العدوان، بدأت تتكشف الكثير 
من األكاذيب المؤسسة لذلك العدوان، مـن قـبـيـل اعـتـراف 
الخارجية والمخابرات األمريكية، بقصف إيران لحلبجة العراقية 
بغاز السارين، واعتراف توني بلير، رئيس الوزراء البريطانـي 
األسبق، بخطأ مبررات العدوان، واعتذاره عـن قـيـادة بـالده 
للمشاركة في غزو العراق وتدميره، إضافـة إلـى اعـتـرافـات 
مادلين أولبرايت حول نسج أساطير أسلحة الـدمـار الشـامـل 
والمقابر الجماعية، والديمقراطية وحقوق اإلنسان...إلخ، بـل 
إن السنوات الالحقة للغزو والعدوان، كشـفـت الـعـديـد مـن 
المخططات التي ظل عراق الـنـهـوض الـوطـنـي والـقـومـي 
التحرري يحذر منها، وفي مقدمتها، بطبيعة الحـال، الـنـوايـا 
العدوانية لإلمبريالية األمريكية والكيان الصهـيـونـي، تـجـاه 
العراق واألمة العربية واإلنسانية، األطماع التوسعيـة إليـران 
في المنطقة، والهيمنة على منابع النفط وممراته الـدولـيـة، 
وتصفية القضية الفلسطينية، بدعم النـزوع االسـتـيـطـانـي 
والتوسعي للعدو الصهيوني، وعرقلة حركة التقدم والنهـضـة 
العربية والبناء المستقل المعبر عن الخـصـائـص الـوطـنـيـة 
والقومية لألمم والشعوب، وفق النموذج الذي قـدمـه عـراق 

  .البعث، ودعم قوى التبعية واالستسالم في المنطقة... إلخ
لقد مهد غزو العراق واحتالله األرضيـة الـمـواتـيـة ألعـداء 
األمة الـعـربـيـة واإلنسـانـيـة لـلـوصـول إلـى كـثـيـر مـن 
مستهدفاتهم، كالتي صرحت بها كوندوليزا رايـس :(صـدام 
حسين يقف حائالً دون تعميم النظرة األمريكية للحـيـاة فـي 
المنطقة..)، والكشف عن الكثير مما خفي من مخطـطـاتـهـم 
العدوانية. وما الواقع الذي تعيشه األمـة الـعـربـيـة، بشـكـل 
خاص ما يعيشه العراق اليوم، والسـودان ولـبـنـان وسـوريـا 
واليمن وليبيا، وما يتعرض له شعب فلسطين وقضـيـتـه، إال 
نتاج لتلك الغزوة العدوانية التي استهدفت المركز الـمـتـقـدم 
لألمة العربية، ورأس رمـحـهـا فـي الـدفـاع عـن حـقـوقـهـا 
الـمـشـروعــة، والـتــصـدي الــبـاسـل لــمـخـطــطـات األعــداء 
ومؤامراتهم، ووفق ميزان القوة النوعي الذي حققـه اإلنـجـاز 

 . الوطني والقومي في العراق
 :جماهير شعبنا وقواه المناضلة▪

يـولـيـو،  ٤٠―١٧إن مرور ثالثة وخمسين عاما على ثورة 
التي فجرتها طالئع البعث في العراق، من أجل وقف تـدهـور 
األوضاع الداخلية في العراق، وفي والوطن العربي، ومن أجل 
وضع حركة التاريخ في مسارها الصحيح، فكانـت مـنـجـزات 

تأميم النفط، ووضع عوائده لخدمة الـتـنـمـيـة عـلـى كـافـة 
األصعدة اإلنتاجية والخدمية والحل السلمـي الـديـمـقـراطـي 
للمسألة الكردية، والمحو الشامل لـألمـيـة، وبـنـاء الـجـيـش 
الوطني والمقتدر، والنهوض العلمي والتـقـنـي... إلـخ. هـذه 
الذكرى، التي تتزامن، هذه المرة، مع ذكرى استشهاد الرفيق 
القائد، صدام حسين، تحتم علينا أن ننحني إجالالً للشهـداء، 
األكرم منا جميعا، والذين وضـعـوا رسـالـة األمـة والـبـعـث 
بمستوى الحياة والموت، وقبلوا بالموت ضمانا لخلود رسـالـة 
األمة وفداًء للمبادئ العظيمة التي رفع راياتها البعث، مـنـارة 
لنضال الجماهير من المحيط إلى الخليج، من أجـل الـوحـدة 
والحرية، والتقدم االقتصادي واالجتماعي، وتفجير الطـاقـات، 
وعدالة توزيع الثروات والموارد، وتوسيع قاعـدة الـمـشـاركـة 
الشعبية في التقرير في حاضر ومستقبل األمـة وتـطـلـعـات 

  .جماهير أقطارها
إن اقتران ذكرى استشهاد الفادي األكبر الـرفـيـق الـقـائـد 

، لجدير ١٩٦٨يوليو  ٣٠ ―١٧صدام حسين، مع ذكرى ثورة 
بأن يلهم المناضلين المزيد من العزيمة والتصميم لهـزيـمـة 
المخططات الصهيونية واإلمبريالية والرجعيـة، واالسـتـمـرار 
في استنهاض الجماهير في كل بلد عـربـي، عـلـى خـطـى 
االنتفاضة الشعبية الشاملة والمتصاعدة، والمنتـصـرة عـلـى 
قوى اإلمبريالية والصهيونية والتوسعية الفارسية وعمالئهـم 
المحليين. وهو ما يحفز قوى النضال، في سوداننا، إلى حشد 
اإلرادة الوطنية إلحداث التحول السلمي الديمقراطي بالتغلب 

التمكين والـفـسـاد، وحـل  على صعابه بتصفية بنية ومنهج
الضائقة المعيشية، وقيام الـدولـة بـتـوفـيـر ودعـم السـلـع 
األساسية والخدمات الضرورية، وبناء السالم والمحافظة على 
وحدة السودان وسيادته واستقالله، بدرء المخـاطـر عـلـيـهـا، 
وفي مقدمتها خطر العدو الصهيوني، وبتبني سياسة خارجية 
بمعزل عن التبعية واإللحاق والـمـحـاور، والـتـوزيـع الـعـادل 
والمتوازن للموارد والمشاركة في السـلـطـة، وبـاسـتـكـمـال 

واإلسراع في الترتيبـات األمـنـيـة  مؤسسات الفترة االنتقالية
وبناء جيش وطني واحد، حديث ومقتدر، واجتثاث اإلنقاذ مـن 
جذورها والجدية في إنفاذ العدالة بالقصاص مـمـن ارتـكـب 
جرما بحق الشعب والوطن، وفي مقدمتهم مـدبـري انـقـالب 

يونيو والمتورطين بكافة الجرائم الالحقة وبشكل خـاص  ٣٠
ومـا تـالهـا مـن جـرائـم  ٩٠جريمة اغتيال شهداء رمضان 

معسكر العيلفون، وكجبار وانتفاضتي سبـتـمـبـر وديسـمـبـر 
  .وفض االعتصام... إلخ

المجد للشهداء في سبيل الوحدة والديمقراطية والـتـقـدم »
 واالستقاللية

تحية لألكرم منا شهيد الحج األكبر ورفاقه فـي الـقـيـادة »
  القومية وقيادات األقطار، وكافة شهداء البعث واألمة

النصر والسؤدد لالنتفاضة الشعبية في العراق وفلـسـطـيـن   »
 ولبنان وحيثما يوجد النضال وارتفعت صيحات الحق على الباطل 

  عاش البعث، عاشت فلسطين، عاشت األمة»▪
  .تحيا وحدة النضال الوطني والقومي التحرري»▪
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.... وجاء في بيان القيادة العليا لحزب البـعـث الـعـربـي .... وجاء في بيان القيادة العليا لحزب البـعـث الـعـربـي .... وجاء في بيان القيادة العليا لحزب البـعـث الـعـربـي .... وجاء في بيان القيادة العليا لحزب البـعـث الـعـربـي 
    االشتراكي األردني:االشتراكي األردني:االشتراكي األردني:االشتراكي األردني:

  يا جماهير أمتنا العربية المجيدة

  يا أبناء شعبنا األردني الحر األبي
  أيها الرفاق و الرفيقات األعزاء

نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جمـيـعـا أال وهـي 
تـمـوز  ٣٠  -  ١٧الذكرى السنوية الثالثة و الخمسين لـثـورة 

المجيدة تلك الثورة التي أحـدثـت تـحـوال جـذريـاً وانـقـالبـاً 
دراماتيكياً في تاريخ العراق المعاصر. بل في مسـيـرة األمـة 
العربية بأسرها كيف ال و هي التي انتشلت بالد الرافدين من 
مستنقع موحل أراد من خالله أعداء أمتنا المجيدة أن يعطلـوا 
من خالله قدرات هذا القطر العربي األصيل و يحيدوهـا عـن 
خدمة أبناء شعبه الغر الميامين و أمته الـعـربـيـة الـمـجـيـدة 

 . وعيقوه عن المساهمة في نهضة اإلنسانية جمعاء
لقد جاءت هذه الثورة المباركة تعبيرا صادقـا عـن شـعـور 
رفاقنا العميق في القطر العراقي الشقيق بحـجـم الـخـسـارة 
التي ألمت بأمتنا العربية المجيدة في حرب حزيران / يـونـيـو 

و إدراكاً منهـم لضـرورة الـرد عـلـى هـذا  ١٩٦٧من العام 
العدوان الصهيوني اإلمبريالي الغاشم على أمتنا بما يتناسب 

 . مع حجم الخسارة الهائلة و االنتكاسة التي منيت بها
إن هذه الثورة العظيمة بكل ما لها من داللة رمزية مدويـة 
كانت ثمرة لجهود و تضحيات جسيمة و تخطيط علمي دقيق 
مدروس و لم تكن خبط عشواء في ليلة ظلماء و هذا ما أكده 
بما ال يدع مجاال للشك عدم إراقة قطرة دم واحدة أثـنـاءهـا 
وهو األمر الذي استحقت بناًء عليه أن توصف بالثورة البيضاء 
و هذا ما يفند كل مزاعم األعداء و تخرساتهم حول ما تلوكه 
ألسنتهم زورا و بهتانا حول دموية البعث ، الذي حـرِص كـل 

 ١٤الحرص على استخالص الـدروس و الـعـبـر مـن ثـورة 
ليخرس و إلى األبد ألسـنـة  ١٩٦٣رمضان المجيدة في العام 

 . أعدائه الوالغين في دم شعبنا العراقي
تـمـوز  ١٧أيها الرفاق و الرفيقات نحتفل بـذكـرى ثـورة 

المجيدة هذا العام و مسلسل اإلجرام بحق شعبنـا الـعـراقـي 
المقدام ما زال يتوالى فصوالً، فلم يسلم األبرياء من أيـادي 
الغدر الفارسي كما حدث قبل أيام قليلة في الناصرية األبيـة 
ومن قبلها في بغداد الرشيد، و هذا ما يـدفـعـنـا لـلـتـسـاؤل 
بمنتهى الموضوعية، أيهم الدموي؟ بعثنا الذي لم يرق قطرة 
دم واحدة في تلك الثورة المجيدة ؟؟؟ أم أعداؤنا من الـذيـول 
وأتباع موالي طهران الذين يتفنون في سفك دمـاء شـعـبـنـا 
ليل نهار في كل بقعة من ارض العراق العظيم؟؟؟؟!!!!!! حتى 
المشافي لم تسلم من أياديهم اآلثمة الغادرة فامتدت إلـيـهـا 

لتسفـك الـدمـاء 
وتحرق األحـيـاء 
وتــنــال مــنــهــم 
بخسة و نـذالـة 
غير معهودة في 

 .تاريخ اإلنسانية
لقد أصبح من 
حقنا أن نتسـاءل 
على ضوء ذلـك 
ونوجـه السـؤال 
تـــلـــو الســـؤال 
ألولـئــك الــذيــن 

روجوا بحقارة غير معهودة وال مسبـوقـة الجـتـثـاث الـبـعـث 
وروجوا لفكرة شيطنته، مـن هـم الـدمـويـون؟؟؟ مـن هـم 
القتلة؟؟؟؟ نحن أم انتم؟؟؟ يا عديمي الشـرف والضـمـيـر، يـا 
عمالء الفرس واألمريكان، ولـيـعـلـم الـقـاصـي والـدانـي أن 
القصاص العادل من قتلة أبناء العراق قادم ال محالة بـهـمـة 
الرجال الرجال من الغيارى من شباب بـالد الـرافـديـن الـتـي 
ستنفض حتما صفحة الخيانة و الغدر لتستعيد أمجاد الـثـورة 

تموز المجيدة التـي أشـاعـت الـنـور  ٣٠/    ١٧البيضاء، ثورة 
 . والضياء في سماء الكرة األرضية بأسرها

اليوم نحتفل بذكرى هذه الثورة العظيمة في هـذا الـعـام 
وقد رحل عنا رفيقنا القائد المجاهد عزة إبراهيم لـيـلـتـحـق 
بركب رفيقه شهيد األضحى القائد المجاهد صـدام حسـيـن 
المجيد في مثل هذه األيام المباركة ، لذا نجد لزاماً علينـا أن 
نجدد عهد الوفاء و الوالء لدماء رفاقنا الشهداء وأن نسير على 
هديهم و نقتفي آثارهم ونسير على خطى الرفـيـق الـقـائـد 
المؤسس األستاذ أحمد ميشيل عفلـق رحـمـه اهللا تـعـالـى، 
ونحن مؤمنون أكثر من أي وقت مضى بحتمية الفجر الـقـادم 
بعد ظالم الليل دامس ، و أن النصر قادم قـادم ال ريـب وال 

عاماً من المعاناة و األلم فـي ظـل الـغـزو  ١٨شك فيه بعد 
 ٢٠٠٣الهمجي الذي تعرض له العراق العربـي فـي الـعـام 

 . للميالد
أخيراً و ليس آخراً فلتكن هذه المناسبة حافزا و دافعا لـكـم 
يا أبناء شعبنا العربي الحر األبي من أجل مواصلة مسيرتكـم 
النضالية على درب الوحدة و الحرية و االشتـراكـيـة، عـاشـت 
أمتنا العربية المجيدة و عاشت فلسطين حرة عربية، و المجد 
كل المجد السواعد المقاومة لكل أنواع االحتالالت و أشكالهـا 
ألرضنا العربية سواًء أكانت صهيونية أم صفوية أم تـركـيـة 
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وقالت افتتاحية حزب الصواب فـي الـذكـرى الـثـالـثـة وقالت افتتاحية حزب الصواب فـي الـذكـرى الـثـالـثـة وقالت افتتاحية حزب الصواب فـي الـذكـرى الـثـالـثـة وقالت افتتاحية حزب الصواب فـي الـذكـرى الـثـالـثـة 
    تموز المجيدة:تموز المجيدة:تموز المجيدة:تموز المجيدة:    ٣٠٣٠٣٠٣٠----١٧١٧١٧١٧والخمسين لثورة والخمسين لثورة والخمسين لثورة والخمسين لثورة 

تموز العظيمة وهي ترفل  ٣٠/ ١٧لثورة  ٥٣تحل الذكرى 
في أجواء عيد األضحى المبارك الذي جعله اهللا في األزل يوما 

  .(من أيام امتنا المجيدة (لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا

كما تحل في وقت حالك على األمة يستدعي الحاجـة إلـى 
جذوتها من جديد وروح ثورتها ومسارها الـذي أضـاء كـامـل 

، بعد أن أظلمته عتمة نكسة حزيـران ١٩٦٨حواف أفق األمة 
، وأعادت إليه حشود تموز األمل والكبـريـاء ووضـعـت ١٩٦٧

بذور التفاؤل وروح المقاومة فـي الـعـراق، وشـيـدت داخـلـه 
حصون عز ووحدة أرست أسس عيش ومصير مشترك عـلـى 
أصول مبادئ رسالتها الخالدة، والفكر الذي أدى إلـى انـبـثـاق 
تلك المبادئ، كما دمرت في الوقت نـفـسـه أوكـار الـفـتـنـة 
الطائفية والمذهبية وطاردتها إلى جحور مظلمة هـي الـتـي 
تنسل منها اليوم على شكل عواصف جراد تـجـتـاح األخضـر 
واليابس، وتنشر المناحات والموت الـجـمـاعـي مـن شـمـال 

 .العراق إلى جنوبه
إن االحتالل المزدوج الذي استهدف ثورة تمـوز ونـظـامـهـا 
الوطني القومي، لم يستهدف ثروات بلد غني هو العراق وال 
استهدف مركزا حضاريا لألمة هو عاصمة الخالفة اإلسالميـة 
وحضارة ما بين النهرين، بل كان استـهـدافـه األول مـركـزا 
سموم أفاعي وقوارضه على المشروع الفـكـري والـنـضـالـي 
الذي رسخته ثورة السابع عشر من تموز في ذهن المـواطـن 
العربي ،وجعلته ينظر إليها بكثير من الزهو والروح المعنوية 
العالية التي تحتاجها األمة في مرحلة خصاصـهـا الـمـعـاصـر 
وخوضها حرب تحررها، واستعادة دورها الرسالـي ومـعـركـة 
إظهار مقامها الفريد بين األمـم، وإقـامـة الشـواهـد عـلـى 
النصيب الوافر الذي كان لها في الماضي ،وينبغي أن تـظـل 
عليه او تتجاوزه في الحاضر والمستقبل فـي خـدمـة تـقـدم 

 .الحضارة البشرية ورفاهية المجتمعات
أيقظ تدمير النظام الوطني العراقي المنبـثـق عـن ثـورة 
تموز شهوة أفاعي إقليمية : صفوية مـجـوسـيـة، طـورانـيـة 
عرقية، أضيف خـطـرهـا إلـى خـطـر إنـقـاذ الصـهـيـونـيـة 
واإلمبريالية المتربصين تاريخيا باألمة، وخاض الجميع حربه 
اللعينة على العرب من بوابة العراق وقـالع تشـريـن الـتـي 
شيدتها ثورته، ليصبح الوطن العربـي بـتـاريـخـه الـمـمـتـد 
،ونسيجه المتنوع وامتداده الجغرافي الفسيح سـاحـة صـراع 
وسيطرة تتقاسمه هذه الجهات، حسب مـا يـقـرره مـنـطـق 

توازن قوتها والمصالح والنفوذ بـيـنـهـا، ولـعـل االتـفـاقـات 
العلنية والسرية المتوالية بين الواليات المتحدة ودولة إيـران 
الفارسية، وتمكن األخيرة في عهد ( الثورة اإلسالمـيـة) مـن 
(إنجاز) ما لم تستطع تحقيقه في عهد محمد رضا بهلوي من 
تفاهم مع الواليات المتحدة، سواء في تقاسم النفوذ بالخليج 
العربي، أو تقاسم احتالل العراق وتقاسم مـرجـعـيـة الـقـوى 
الحاملة للسالح والفوضى الخالقة في المنطقة ، خير دلـيـل 
على ذلك. ولن يكون بمقدور األمة مـواجـهـة هـذا الـحـلـف 
القديم المتجدد واستعادة المشروع الـوطـنـي والـقـومـي إال 
بدعم المشروع الذي احتلّ العراق من اجل القضاء على سناه 
وتدمير إنجازاته، المشروع الذي أرست دعائمه ثـورة تـمـوز 
المجيدة مجسدا اليوم في المقاومة الوريث الشرعي للنـظـام 
 ـدشـوالدولة الوطنية العراقية، لكون هذه المقاومة ،وهـي ت
ألوية التحدي تمثل عقيدة وسالحـا، الـنـقـيـض الـتـاريـخـي 
لإلمبريالية األمريكية ونقيضا منجزا لـكـل حـاضـنـة لـلـمـد 
الطائفي وغيره من الطامعين في سيادة العرب ،والسـاعـيـن 
إلى مزيد من تقسيمهم وإخضاع شعوبهم ،ونهب خيـراتـهـم 
ونزع سيادتهم لتحقيقٍ دائم لرفاهية غير مشـروعـة عـلـى 

فـي قـلـب أرضـهـا  ١٩٤٨حساب أنين و صرخات أمة زرع 
المقدسة كيانا بغيضا، ويتواصل مسلسل استهداف أقطارهـا 
قطرا بعد آخر. لكنها أمة مهيبة الكبرياء، كانت شهادة عـلـى 
بعثة إبراهيم عليه السالم ،وصولة اإلسكندر، حاضنـة مـنـذ 
األبد لمياه النيل ودجلة والفرات ونـهـر صـنـهـاجـة وجـبـال 
األوراس، وصنوبر الشـام وسـنـديـان فـلـسـطـيـن وسـيـال 
الصحراء.. وقادرة في كل يوم ولحظة أن تـقـذف رواجـمـهـا 
وتفيض دما ونارا في وجه كل محتل وغادر أثيم، وقادرة أن 

 .تحشد قواها وتسرع إلى إنجاز المستحيل
*  * * * 
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    وأبرق مكتب تنظيم خارج الوطن مهنئاً بذكرى الثورة:وأبرق مكتب تنظيم خارج الوطن مهنئاً بذكرى الثورة:وأبرق مكتب تنظيم خارج الوطن مهنئاً بذكرى الثورة:وأبرق مكتب تنظيم خارج الوطن مهنئاً بذكرى الثورة:
الرفيق المناضل أبو جعفر عضو القيادة القوميـة لـلـحـزب 

  أمين سر قيادة قطر العراق المحترم
  .الرفاق المناضلين أعضاء قيادة قطر العراق المحترمين

 ٣٠-١٧في الذكرى الثالثة والخمسين النبزاغ فجر ثـورة 
تموز المجيدة ، يتقدم مكتب تنظيم خارج الوطن في القيادة 
القومية للحزب من الرفيق المناضل أبو جعفر أمين سر قيادة 
العراق والرفاق المناضلين أعضاء القيادة القطرية وعـبـرهـم 
إلى كوادر الحزب وكل مناضليه والى شـعـب الـعـراق بـاحـر 
التحيات الرفاقية ، مؤكداً باسم الرفاق فـي تـنـظـيـم خـارج 
الوطن لقيادة الحزب المناضلة بأن هذه الثورة الـتـي شـقـت 
طريقها رغم الصعاب والعراقيل وبنت صرحاً وطنياً عمـالقـاً، 
ستبقى عالمة فارقة فـي مسـيـرة الـحـزب وفـي عـطـاءات 
وتضحيات وصبر العراق العظيم الذي ينتفض أبنـاؤه الـيـوم 
ضد الفساد واالرتهان للخارج الدولي واإلقليمي ،مصمماً على 
إعادة بناء العراق بناء وطنياً يحاكي إنجازات الثورة العظيـمـة 
في إحداث التحوالت الثورية الداخلية وفي تمكين العراق مـن 

  .استعادة دوره الوطني والقومي

عاشت ثورة 
تموز المجيدة، 
وعاش شـعـب 
الــــــعـــــــراق 
ــــاوم  ــــق ــــم ال
لــالحــتــاللــيــن 
ـــي  ـــرك ـــي األم
واإليــــرانــــي 
ــدي  ــص ــت ــم وال
ـــاد  ـــس ـــف ـــل ل

السياسي واالقتصادي، وعاش حزبنا العظـيـم، حـزب األمـة 
العربية وحامل لواء رسالتها الخالدة، وحزب الشـهـداء وعـلـى 
رأسهم شهيد الحج األكبر الرفيق القائد صدام حسيـن الـذي 
تحل ذكرى استشهاده صبيحة األضحى المبـارك مـع ذكـرى 
ميالد الثورة، وتحية لألسرى والمعتـقـلـيـن والـحـريـة لـهـم 
والخزي والعار للخونة والعمالء والمـتـآمـريـن عـلـى الـحـزب 

 . والوطن واألمة
 ٢٠٢١/٧/١٧في 
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 أيها الرفاق
 يا أبناء امتنا العربية

في تاريخ األمم والشعوب محطات وانعطافات منها المظلم 
األسود، ومنها الناصع البهي، الذي ال يـمـكـن أن تـنـسـاه أو 

 .تتجاوز عنه
لقد عاشت األمة العربية في بدايات القرن العشرين الكثيـر 
من االنتكاسات والمآسي، فمن تقسيم الوطن العربـي بـيـن 
الدول االستعمارية واالحتالالت المتعددة، إلى نكبة األمة فـي 

، والعدوان الثالثي على مصر العربية فـي سـنـة ١٩٤٨سنة 
، هذه االنـتـكـاسـات ١٩٦٧، حتى نكسة حزيران سنة ١٩٥٦

والمآسي جعلت الجماهير العربية في حالـة يـأس واحـبـاط، 
وفُقدت الثقة بين األنظمة وشعوبها، وأصبحت الحالة العربية 
المزرية تنتظر فرجاً إلهياً يخلصها ويمضي بها إلـى مـرحـلـة 

 .مختلفة عما تعيشه
أشرقت الشـمـس واضـحـة    ١٩٦٨ في السابع عشر من تموز  

جلية، دون أن يعكر صفو سمائها أي تلبد للغيوم، لتـعـلـن أنـهـا  
 .ستمنح المؤمنين نورها ليشقوا طريقهم ويمضوا نحو هدفهم 

في تموز الخير أعلن فتيةٌ آمنوا بربهم وبقضية شـعـبـهـم 
أنهم ماضون نحو الخالص من طغمة أفسدت وطغت، وأنهـم 

مستعدون لتقديم كل التضحيات التي يستحقها هذا الطريق، 
 فكان تموزهم تضحيةً وبسالةً وسخاء في العطاء، فكان شهر

في العراق أوله إيمان مأل قلوب ثواره، وأوسطـه  ١٩٦٨تموز 
 .تضحية فداء للعراق واألمة، وآخره ثبات على العهد والمطاولة

 أيها الرفاق المناضلين
 يا شعب أمتنا العربية المجيدة

إن تموز شهر تغيير، شهر الثورات، تهز فيه الشعوب عـرش 
الحكومات، فتموز في األدبيات السياسية، هو شهر الـثـورات 

التي غيرت وجه العالم، فكان أبرزها الثورة الفرنسية  الكبرى
على مستوى العالم، والثورة المصرية على مستـوى الـعـالـم 
العربي، إلى جانب العديد من األحداث المهـمـة الـتـي هـزت 

بـاإلضـافـة  تزال تداعياتها مسـتـمـرة، العالم وأثرت فيه، وال
للعراق حدثت فيه معظم االنقالبات والثورات، وغيرت مجرى 

 .الحياة السياسية على مستوى البالد
الثالثـيـن -إن أبطال العراق، الذين فجروا ثورة السابع عشر

من تموز، وجدوا الماء السحري المقدس الذي أعـاد لـلـعـراق 
واألمة الحياةَ والنهوض فكان تموزهم حياً نـابضـاً بـالـخـيـر 

 .والثورة والنهوض لألمام
ففي السابع عشر من تموز حدثت حركة غيرت وجه العـراق 
والمنطقة والعالم، تم فيه اإلطاحة بنظامٍ بلغ االهتراء فـيـه 

 .أشده، نظام ضعيف مخترق
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فرغم غليان تموز وشدة حرارته، لم تسفك فيه قطـرة دم 
واحدة، فقد كانت ثورة بيضاء ناصـعـة مشـرقـة كـإشـراقـة 

 .خيوط الشمس في سماء ملبدة بالغيوم
إن من حق العراقيين والعرب أن يتفاخروا ويرفعوا رؤوسهم 
عالياً، فثورة تموز في العراق هي محور الـفـخـر واالعـتـزاز، 
وهي صنعت تاريخ العراق الحديث اآلمن السيد الـمـسـتـقـل 
والقادر على النمو والتطور حتى في أحلك ظروف مـواجـهـتـه 
للعدوانات التي تعرض لها، ومنها الحصار اإلجرامي الغـاشـم 

 .الذي فرضته قُوى اإلمبريالية العالمية
لقد تمكنت ثورة تموز أن تجمع في سـمـاتـهـا وخصـالـهـا 
ومميزاتها بين الداخل العراقي والـمـحـيـط الـعـربـي الـذي 
اعتبرته امتدادها الطبيعي الذي ال يمكنها االستغـنـاء عـنـه، 
كما استطاعت أن تجمع بين الطموحات النبيلة وبين القدرات 
والطاقات الهائلة التي يمتلكها الشعب الـعـراقـي والـعـربـي 

 .لنقل تلك الطموحات إلى واقع مرئي
 أيها المناضلون... يا أبناء أمتنا العربية

لقد كانت ثورة تموز في العراق تستحضر كـل الـمـشـروع 
القومي الذي وضعه حزب البعث العربي االشتراكي، الـحـزب 
الذي آمن بأمته وقدرتها على النهوض، وخاصة في جـوانـب 
التنمية الشاملة واالقتصاد والـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والـعـلـم 
والقطاعات الخدمية التي مـن شـأن تـطـويـرهـا واالرتـقـاء 
بواقعها، وسعيها كي يرى اإلنسان الحياةَ تسيـر إلـى األمـام 
كل يوم دون أي إغفال للمهـام الـرسـالـيـة لـلـبـعـث، وفـي 

 .مقدمتها وحدة األمة العربية كحقيقة ثابتة في حياة العرب
لم تغفل ثورة تموز وقادتها عن هذه الـجـوانـب والسـعـي 
الزدهارها حتى في سنوات كانت الدولـة والشـعـب تـقـاتـل 
لتحمي العراق والثورة مـن الـتـآمـر الـداخـلـي والـعـدوانـات 
الخارجية، التي تمثلت في عدوان خميني على الـعـراق الـذي 
استمر لثمان سنوات، لم يغفل العراق خاللها عن المضي في 
البناء والتطوير، ففي أصعب الظروف التي مـر بـهـا الـعـراق 
تحت العدوانات الخارجية الغاشمة المجرمة المصممة لـذبـح 
التجربة العروبية الرائدة في العراق كانـت الـخـدمـات تـدام 
واألضرار تصلح والخبز يصل لكل بيت واألمان تفرضـه روح 

 .الطهر الوطني للبعث وللشعب العراقي النبيل
لقد ارتبطت ثورة تموز المباركة باإلنسـان الـعـربـي كـمـا 
ارتبطت باإلنسان العراقي، ألنهـا كـانـت تشـكـل ارتـبـاطـاً 
عضوياً متيناً، فصانت األرض والـعـرض والشـرف والـمـال، 
للعراقيين والعرب، وهذا أثبته جيش العـراق الـمـقـدام فـي 

، وفي غيرها من الوقائع التي ما زالت مـاثـلـة ١٩٧٣تشرين 
 .في ذاكرة األمة

لقد كانت األمة العربية بحاجة ملحة إلـى الـديـنـامـيـكـيـة 
الثورية التي افتقدتها في عصرها الحديث، وكانـت بـحـاجـة 
ملحة أيضاً للتعاطي مع دول العالم على أساس مختلف عـمـا 
كان عليه قبل الثورة، لقد تمكنت ثورة تمـوز الـمـجـيـدة أن 
تتعاطى مع كل دول العالم بفكرها اإلنساني المستمـد مـن 
فكر البعث، فمثلت العراق وشعبه واألمة العـربـيـة تـمـثـيـالً 
مشرفاً، وهي التي آمنت باالنفتاح بعالقات متوازنة مـع كـل 

دول العالم عدا الكيان الصهيوني، الذي اعتبرته العـدو األول 
 .واألخطر للوجود العربي

 أيها المناضلون الشرفاء 
 يا أبناء أمتنا العربية

لقد تمثلت القيمة الحقيقية لثورة تـمـوز فـي تـنـفـيـذهـا 
لخطط التنمية والبناء لتحقيق أهدافها المرسومة لـالرتـقـاء 
بالعراق واألمة، بما في ذلـك إيـمـان الـثـوار بـوطـنـيـتـهـم 
وعروبتهم، وإثبات هذا االنتماء من خالل اإليمان بـالـقـدرات 
الهائلة التي يمتلكها الشعب، األمر الـذي مـنـحـهـم الـقـدرة 
الهائلة لالعتماد على قدراتهم الذاتية بعيداً عـن أي طـرف 
خارجي، فكانت الثورة وطنية خالصة، أفرزت نتائج تاريخـيـة 
عظيمة عبر مسيرتها الطويلة الـمـحـفـوفـة بـالـكـثـيـر مـن 
التحديات، فأنتجت الثورة والبعث والشعب عراقاً قوياً وواقـعـاً 
عربياً مختلفاً عما قبلها، ومضت في مسيرتها الـتـي امـتـدت 
ألكثر من خمسة وثالثين عاماً بكل اقتـدار وثـبـات إلـى أن 
قَدمت جيوش أكثر من ثالثين دولة تـتـزعـمـهـم الـواليـات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا والكيان الصهـيـونـي لـتـغـتـال 
الثورة التي عجزت عشرات المؤامرات الداخلية والخارجية عن 

 .اغتيالها
 

 يا أبناء شعبنا العربي األبي
كم نتمنى نحن العرب، كما يتمنى العراقيون، الذين ننتمي 
معهم في الدم واللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصـيـر 
المشترك، أن يعود العراق عروبياً قوياً سيداً مستقالً، يـعـيـد 
بناء ذاته ويخدم شعبه، وبما يليق بتاريخه وشعبه األصـيـل، 
يهتم بمصلحة الوطن وبناء اإلنسـان الـعـراقـي، ال يـكـون 
مسرحاً للصراعات والمحاور وتنفيـذ األجـنـدات الـطـائـفـيـة 
والمشروعات التوسعية الهدامة التي يسعى أعداؤه لنـشـرهـا 

 .في أرضه
البد للعراق أن يعود إلى صورته التي تليق به وبـتـاريـخـه 
وبثقافته وبكبريائه، تلك الصورة الـتـي يـحـاول االحـتـالل 
اإليراني ونظام الولي الفقيه أن يمحوها بكل طاقته وأذرعـه 
وسياساته، صورة العراق المستقل بقراره، المكمل لـعـمـقـه 
العربي، دولة قيادية على المستويـات الـدولـيـة والـعـربـيـة 
واإلسالمية، بما تملكه من قدرات وإمكانيات، وتاريخ وأصالة 

 .ممتدة في أعماق التاريخ
تحية لألبطال الذين صنعوا ثورة تموز في السـابـع عشـر، 
وصححوها في الثالثين، فأعادوا للعراق بوصلتـه الـقـومـيـة 

 .العروبية، ورفعوا مكانة األمة عالياً بين أمم األرض
تحية لألرواح الطاهرة التي فجرت ثورة تموز، يـتـقـدمـهـم 

 .األب القائد أحمد حسن البكر
تحية لثوار تموز القائد الشهيد المعـلـم صـدام حسـيـن ، 
والرفيق صالح مهدي عماش، ورفـاقـهـمـا شـهـداء الـبـعـث 

 .العظيم، الذين ما رضخوا لمحتل وال غاصب
تحية لروح المناضل المجاهد العربي األصيل عزة إبراهيم، 

حـتـى  ١٩٦٨الذي واصل نضاله وجهاده منذ ما قبل تـمـوز 
 .فاضت روحه لبارئها العزيز
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تحية لكل شهداء األمة، وفي مقدمتهم شهداء فـلـسـطـيـن 
 .العربية

تحية لكل مناضلي األمة العربية، علـى امـتـداد رقـعـتـهـا 
الجغرافية، وتحية فخر واعتزاز بثوار العراق األبطال، صانعوا 

 .مجد العراق واألمة القادم
 .ودمتم للنضال، والمجد والخلود لألمة

تحية لروح المناضل المجاهد األمين الـعـام لـلـحـزب عـزة 
إبراهيم وكل الرفاق المناضلين الذين ساهمـوا فـي إعـالن 

  .شأن الحزب والعراق واألمة
  ....األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
  ....المحامي احمد النجداويالمحامي احمد النجداويالمحامي احمد النجداويالمحامي احمد النجداوي

 ٢٠٢١/٧/١٨في 

 (���txر و����Jي)   2١٩٦٨��ز  ٣٠ـ  �8١٧ر4 

    بقلم .. د. فالح حسن شمخيبقلم .. د. فالح حسن شمخيبقلم .. د. فالح حسن شمخيبقلم .. د. فالح حسن شمخي
 ١٩٦٣رمضان ( عروس الثورات ) عام  ١٤لم تستمر ثورة 

طويال ، بعد أن تعرضت لتآمر استعماري رجعي نـفـذه عـبـد 
تشـريـن الـثـانـي  ١٨   السالم عارف عبر ما أطلق عليه بردة

، عبد السالم عارف الذي احضره الثوار من بيـتـه  ١٩٦٣عام 
ليكون رئيسا للجمهورية على الرغم من انـه لـم يـعـرف أو 
يشارك في الثورة التي خطط لها ونفذها شباب البعث فشـن 

كما يحـصـل   عارف حملة تصفية استهدفت الشباب البعثيين
أالن في ظل االحتالل األمريكي الفارسي والثعالب الصغيرة ، 
لكن فترة الحكم العارفي اتصفت بالضعف والفرديـة وشـهـد 
العراق تكالب أجهزة التجسس والمخابرات األجنبية للسيطرة 
على العراق بشكل مستتر وليس فاضحا كـمـا هـو حـالـهـم 
اليوم في العراق . فكان البد من أن ينهض البعث بـأعضـائـه 

من جديد على الرغم مـن اإلرهـاب والـتـعـذيـب   وجماهيره
 .والسجون

السيما وان قيادة الحزب والتي يمثلها األب الـقـائـد أحـمـد 
حسن البكر والشهيد صدام حسين والرفيـق صـالـح مـهـدي 
عماش كان لهم الدور المتميز في التصدي للردة والـتـزيـيـف 
والمزايدات واالنشقاقات حيث تمكنوا مـن أعـادة تـنـظـيـم 
الحزب ، والحفاظ على شرعيته ووحدته، بعد اهتزاز قنـاعـات 
البعض ، وتهيأت الظروف الذاتية داخل الحزب والموضوعـيـة 

 .تموز ٣٠ـ  ١٧للقيام بثورة 
راهن أعداء األمة العربية وأعداء البعث عـلـى أن (الـثـورة 

ال تسـتـطـيـع أن   البيضاء ) التي لم تشهد أي إراقة للـدمـاء
تقاوم األزمات التي يمكن أن يثيروها، لـكـن الـثـورة ومـنـذ 
يومها األول تمكنت من أن تكتسب شرعيـتـهـا عـن طـريـق 
التفاف أبناء الشعب حولها، وتأييد أبناء األمة الـعـربـيـة لـهـا، 
فمنذ البداية حملت الثورة على عاتـقـهـا مـهـمـة الـنـهـوض 
بالمشروع الحضاري العربي وسخرت إمكانيات العراق المادية 
والبشرية لخدمة هدا المشروع. إن هذا المشروع كان الجواب 
الشافي عن نكسة حزيران ، والرد علـى مـحـاوالت إجـهـاض 

 ١٨كما كـان رد الـحـزب عـلـى ردت  ١٩٧٣حرب تشرين 
تشرين، وعودة الثقة إلى أبناء األمة العربية، وعودت الـوجـه 
القومي للعراق ، وممارسة دوره القومي بـمـسـتـوى قـدراتـه 

 .المادية والبشرية، وبعمق جذوره الحضارية
بدأت الثورة بتصفية شبـكـات الـجـواسـيـس، والـتـعـرض 

آذار ،  ١١للمؤامرات والقضاء عليها بحزم وقوة، وإعالن بيان 

وتأميم شركات النفط االحتكارية وإقامة الجبهـة الـوطـنـيـة 
والقومية التقدمية، وإقامة الحكم الذاتي ، وتـنـفـيـذ خـطـط 
طموحة، منحت العراق قاعدة اقتصادية في مجاالت الـزراعـة 
والصناعة، فضال عن تنمية القدرات البشرية وتزويدها بآخـر 
ما توصل إليه العلم والتقنية، وحافظت الثورة أيضا على روح 
المبادرة في التعرض للقوى المعادية أو الطامعة في الـعـراق 
أرضا وثروات. كما حدث في ملحمتي القادسية وأم المـعـارك، 

، والدفاع عن جنوب لبنـان، والـتـصـدي ١٩٧٣وحرب تشرين
 .التفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني

تجاوز الثورة البيضاء في العراق الخطوط الحمراء التـي   إن
وضعها اليمين المتصهين في أمريكا لـكـل مـا هـو عـربـي 

تـعـمـل   وإسالمي جعل اإلدارة األمريكية وأجهزتها اإلعالمية
على جر الغرب إلى سياستها العدوانية إزاء الـعـراق بـحـجـج 
شتى ، وجعل الكيان الصهيوني يعمل على التنسيق مع دولة 
الشر أمريكا لضرب العراق من خالل غطاء إعالمي وسيـاسـي 
اعتمد أكاذيب لم تصمد أكثـر مـن عـام، (أسـلـحـة الـدمـار 
الشامـل، الـعـالقـة مـع اإلرهـاب، الـمـقـابـر الـجـمـاعـيـة، 

المجاورة   الديمقراطية ......إلخ )، وبالتعاون مع الدول المسخ
 ٣٠ــ  ١٧للعراق وصغار الثعالب أرادوا معاقبة العراق وثورة 

تموز والثوار وعلى رأسهم الشهيـد صـدام حسـيـن وقـيـادة 
الحزب ، فمخيلتهم المريضة التي لـم تسـتـوعـب الـدروس 
المستنبطة من تأريخ العراق وتأريخ حزب الـبـعـث الـعـربـي 

صورت لهم إن الثورة وقادتها سقطـوا بسـقـوط   االشتراكي
تمثال ساحة الفردوس، وكان إن سقـطـوا بـالـفـخ ومـعـهـم 

الـــفـــرس، إن دخـــولـــهـــم الـــفـــخ رتـــب عـــلـــيـــهـــم  
سيرتب عليهم حـقـوقـا إضـافـيـة تـمـتـد   وخروجهم حقوق

لتشمل حقوق العراق واألمة العربية التاريخية في أعنـاقـهـم 
وأعناق كل من شارك في العدوان، انسحبت أمريكا شـكـلـيـا 
وهي تلعق جراحها وستنسحب إيران وهي تـلـعـق جـراحـهـا 
أيضا كما تجرعت السم في القادسية الثانيـة وسـيـنـتـفـض 

 ٣٠ــ١٧البعث وجماهيره انتفاضة جديدة على غـرار ثـورة 
يـطـلـعـون هـذه   تموز وأبناء العراق واألمة العربية المجيدة

األيام على الحراك الشعبي العراقي ليعيد األمور إلى نصابهـا 
 . الصحيح والنصر يلوح باألفق القريب

تهنئة قلبية لقادة حزبنا بهذه المناسبـة وعـلـى رأسـهـم  
نائب األمين العام للحزب الرفيق عـلـي الـريـح السـنـهـوري 

 .والرفيق القائد أبو جعفر حماهم اهللا وحفظهم
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي، أن 
النظام اإليراني الذي يتمادى في حرمان األحواز من مقومات 
الحياة األساسية بقصد التهجير القسري ألبـنـائـهـا الـعـرب، 
يرتكب جريمة ضد اإلنسانية تضعه تحت طائلة الـمـسـاءلـة 
الجزائية الدولية النتهاكاته أحكام القانون الدولي اإلنسـانـي 
عبر تجفيفه لمصادر المياه وتحويـل مـجـاريـهـا إلـى داخـل 
الهضبة الفارسية. جاء ذلك في تصريح للـنـاطـق الـرسـمـي 

  باسم القيادة القومية في ما يلي نصه:
بعد حملة االعتقاالت التي شنتها األجهزة األمنية اإليرانـيـة 
ضد انتفاضة شعب األحواز التي انطلقت منذ أعوام مطالـبـة 
بالحقوق األساسية التي كفلتها المواثيق واألعراف الـدولـيـة، 
وخاصة حرية التعبير واالجتماع وتـقـريـر الـمـصـيـر، صـعـد 
النظام من قمعه لهذه االنتفاضة حيث بلغت حد التصـفـيـات 
الجماعية التي كانت تنفذ تارة عبـر االغـتـيـاالت لـنـشـطـاء 
االنتفاضة في داخل ايران وخارجها، وتارة أخرى عبر تنـفـيـذ 
أحكام اإلعدام بعد محاكمـات صـوريـة، عـل ذلـك يـرهـب 
جماهير األحواز المنتفضة ويدفعها للتراجع عـن مـطـالـبـهـا 

  .بحق تقرير المصير
ولما لم تستطع كل ممارسات النظام القمعية أن تـجـهـض 
االنتفاضة، لجأت إلى أسلوب القمع الجماعي عـلـى الشـعـب 
األحوازي من خالل تضييق سبل العيش أمامه لـدفـعـه إلـى 
ترك أرضه والهجرة إلى خارج ايران او التشتت داخل المناطق 
اإليرانية مع استقدام كتل بشرية من القـومـيـة الـفـارسـيـة 
إلسكانها في مناطق األحواز بهدف أحداث تغيير في التركيب 
الديموغرافي لسكان هذا القطر العربي الواقع تحت االحتالل 

  .الفارسي منذ ما يقارب قرن من الزمن
إن إقدام النظام اإليراني على تجفيف مصادر الـمـيـاه فـي 
األحواز وتحويل مجاري األنهار فيها وجـرهـا إلـى الـهـضـبـة 
الفارسية، هو ألجل رفع درجة الملوحة فـي مـيـاه الـخـلـيـج 
العربي المتشاطىء مع البصرة بكل حوضها المائي والضغط 
عليها ومحيطها بعد انتفـاضـة جـمـاهـيـرهـا ضـد الـوجـود 
اإليراني، وألجل خلق ظروف معيشية صعبـة تـدفـع سـكـان 
األحواز إلى الهجرة وإفراغها من سكانـهـا الـعـرب تـمـهـيـداً 
إلغراقها بمستوطنين غير عرب ،اسوة بما فعله ويفعله هـذا 
النظام في األقطار العربية التي تغول فيها وضرب مـخـالـبـه 
فيها وخاصة العراق وسوريا ، حيث أن ما تعرضـت لـه ديـاال 
وجرف الصخر ونينوى في العراق وريف دمشق وحـلـب وديـر 
الزور في سوريا، ال يختلف كثيراً عما يتعرض له اليوم عـرب 
األحواز. وهذا األسلوب الذي اعتمدته الحركة الصهيونية فـي 
فلسطين لفرض التهويد والصهينة على كل معالـم الـحـيـاة 
في فلسطين، يعتمده اليوم النظام اإليراني ضد العرب فـي 
األحواز وحيث وصلت إمداءات نفوذه في العمق العربي. ولهذا 
فإن ما يرتكبها لنظام اإليراني بحق عرب األحواز، هو جريمة 

ضد اإلنسانية تضعه تحت طائلة المساءلة الجزائية الدولـيـة 
ويحفظ للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها للنظر بجرائـم 
النظام اإليراني كما حفظ اختـصـاصـهـا لـلـنـظـر بـجـرائـم 
"إسرائيل" ضد الشعب العربي فـي فـلـسـطـيـن ،واال فـإن 
السكوت عن هذه الجريمة يجعل المجرم يتمادى في إجرامـه 

  . وصوالً إلى تحقيق أهدافه التي يرمي إليها
من هنا، فان المطلوب هو اكثر من إدانة لسلـوك الـنـظـام 
اإليراني القمعي ضد شعب األحواز العربي ،الن خـطـورة مـا 
تتعرض له األحواز يتطلب موقفاً عربيـاً رسـمـيـاً وشـعـبـيـاً 
وإعالمياً داعماً النتفاضة األحواز ضد االحتالل اإليراني، كـمـا 
موقف دولي يضع قضية األحواز بمصاف القضايا الـوطـنـيـة 
التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ،وتمكينها مـن 
ممارسة حقوقها األساسية التي كفلتها المـواثـيـق الـدولـيـة 
وخاصه األحكام التي نص عليها العـهـد الـدولـي لـلـحـقـوق 

  .المدنية والسياسية
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي، تعـتـبـر 
أن ما يقوم به النظام اإليراني ليس سلوكا قمعياً وتعسـفـيـاً 
وحسب بل هو تصرف سلطة قائمة باالحـتـالل، وان الـحـق 
بمقاومة االحتالل هو حق مشروع كفلته المواثيـق الـدولـيـة 
كونه يتعلق بالحقوق الطبيعية للشعوب وحـقـهـا بـتـقـريـر 
المصير وإنهاء االستالب القومي. ولهذا فإن دعم هذا الـحـق 
هو واجب قومي كما هو حق لشعب األحواز العربي على امته 

 وعلى اإلنسانية 
كل التحية لجماهير األحواز المنتفضة ودعوتنا لها التمسك 
بارضها وتصعيد نضالها بكل السبل المـتـاحـة ألجـل إنـهـاء 
االحتالل اإليراني بكل شخوصه وإعادة هذا الجزء من الوطن 

 . العربي إلى حاضنته القومية
إن كل هذا يملي على األمة العربية وكل قواها الشـعـبـيـة 
وكل قوى العالم التحررية أن تتعامل مع قضية األحواز ليـس 
باعتبارها قضية حقوق مدنية وحياتية كما تصورها بـعـض 
وسائل اإلعالم، بل باعتبارها أرضاً محتلة، واعتـبـار قضـيـة 
شعبها قضية وطنية تحررية له الحق الطبيعي باالسـتـقـالل 

  . السياسي
 

تحية لشهداء األحواز المحتلة والشفاء لجرحى انتـفـاضـتـهـا 
والحرية ألسراها ومعتقليها ،وليرتق الدعم العربي لثـورتـهـا 
إلى المستوى الذي تستحقه كقضية قومية أسـوة بـقـضـيـة 

  .فلسطين وكل ارض عربية محتلة
 
    الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية الناطق الرسمي باسم القيادة القومية 

  لحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكيلحزب البعث العربي االشتراكي
  الدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتريالدكتور أحمد شوتري

 ٢٠٢١/٧/١٩في 



       ٢٠٢١تمــوز  /طليعة لبنان الواحد     

 

1�p�� >Y�<Jو�� 	����	 ����5ز ����'�.� 
 كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي

من ال يعرف تاريخ األحواز وموقعها الجغرافي، عليه أن 
يعرف أنها أرض عربية اقتطعتها بريطانيا من الوطن العربي 

، وهي تشمل المساحة ١٩٢٥وضمتها إلى بالد فارس عام 
الجغرافية التي تمتد من شرق البصرة وشمالي شط العربي 
ومن مدينة األحواز التي سمي اإلقليم العربي باسمها، إلى 
جنوب الخليج العربي عند حدود المضيق الذي يفصل بحر 
العرب عن الخليج العربي، واكبر مدن األحواز هي المحمرة 
التي غير الشاه محمد رضى بهلوي اسمها إلى خورمشهر 
ومن ثم الخميني إلى خونينشهر أي مدينة الدم . إن سكان 
هذا اإلقليم هم من العرب وهم من ذات األنساب للقبائل 
العربية التي تستوطن الشواطئ الغربية للخليج ولهذا سمي 
الخليج بالخليج العربي، الن السكان الذين استوطنوا 
شواطئه الشرقية والغربية هم من انساب عربية واحدة، 
والتسمية التي تطلقها ايران على الخليج تحت مسمى 
الخليج الفارسي هي تسمية حديثة العهد ساهم في 
ترويجها المستعمر البريطاني وهي تعود إلى الفترة التي 
وقع فيها اإلقليم العربي تحت االحتالل الفارسي بعدما أعاد 
االستعمار اإلنكليزي والفرنسي رسم خارطة المنطقة بعد 
سقوط السلطنة العثمانية. وما انطبق على فلسطين 
بإسقاط تسمية "إسرائيل"، على الجزء المحتل منها ،ينطبق 
على األحواز التي كانت تدرج على خارطة الوطن العربي 
الكبير باسم عربستان أي بالد العرب. أن التفريس الرسمي 
لألحواز لم يسقط من ذاكرة سكانها األصليين جذرية 
انتمائهم العربي كما لم تستطع األسرلة ان تسقط الوطنية 
الفلسطينية من ذاكرة الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم 
ولم تطلهم عمليات التهجير القسري الجماعي "الترانسفير". 
ففي كل مرة كانت األحواز تشهد حراكاً شعبياً ضد عملية 
التهميش االجتماعي واإلفقار المعيشي التي يتعرض لها 
سكان اإلقليم العربي، كان الحراك سرعان ما يأخذ بعدا 
وطنيا من خالل استحضار عناصر القضية الوطنية األحوازية 
التي ترفع شعارات حق تقرير المصير بالتوازي مع الشعارات 
المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة والحياة اإلنسانية 
الكريمة. إن األحواز تكتسب أهمية في استراتيجية دول 
اإلقليم وخاصة دولة فارس، الن هذا اإلقليم العربي يعوم 
على خزان من النفط وهو الذي تعتمد عليه ايران في تغذية 
ميزانيتها وتمويل مشاريعها في الداخل والخارج، وهي 
المنطقة التي تشكل أنهارها وخاصة القارون منها، احد 
شرايين المياه الحلوة التي تصب في الخليج العربي، وأرضها 
هي األكثر خصوبة. هذه الميزات التي تتمتع بها األحواز 
دفعت النظام الن يقيم اكبر مصفاة للنفط في عبادان وهي 
المقابلة للبصرة وينشئ في أحواضها الجنوبية على الخليج 
العربي اكبر الموانئ لتصدير النفط. ولو كان النظام 
اإليراني على تعاقب إداراته الحاكمة قد تعامل مع األحواز 
باعتبارها لها الحق باالستفادة من ثرواتها الطبيعية ، لكانت 

األحوال المعيشية قد تحسنت ولكانت الناس قد استقرت في 
مناطق سكانها ولم تعد مضطرة للهجرة بحثاً عن توفير 
مقومات الحياة األساسية. أن النظام اإليراني لم يتعامل مع 
األحواز بمثل ما يتعامل به مع سكان الهضبة الفارسية التي 
يتشكل سكانها من الفرس الذي ال يشكلون اغلبيه على 
سكان ايران من كافة القوميات، بل تعامل معها بأسلوب 
التهميش حيث أن األقلية الفارسية كأقلية حاكمة استحوذت 
على أكثرية الموارد وخاصة الثروات الطبيعية ولم يصل إلى 
القوميات الغير فارسية اال النذر القليل وهي التي تضاءلت 
بعد ان خرج النظام اإليراني خارج حدوده متغوالً في اإلقليم. 
وهذا ما أدى إلى تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية. 
واذا ما أضيفت هذه األسباب إلى موقف النظام اإليراني 
الحالي كما الذي سبقه من تنكره للحقوق السياسية 
والثقافية للقوميات االخرى، لتبين ان سياسة النظام بحرمان 
القوميات الغير فارسية من حقوقها السياسية والثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية، هي سياسة أصلية لديه كونه 
يرفض االعتراف بأية خصوصية قومية خارج المكون القومي 
الفارسي، وهذا ينطبق على العرب في األحواز كما ينطبق 
على األكراد والبلوش والتركمان واالذريين وحتى ولو كان 

 .خامئني اذريا
ان كل القوميات الغير فـارسـيـة فـي ايـران مـقـمـوعـة، 
وممنوع عليها اعتماد لغاتها القوميـة كـلـغـات ثـانـيـة فـي 
الدواوين الرسمية والمدارس والجامعات، حـتـى أن الـنـظـام 
اإليراني يعاقب كل من يتكلم علناً بلغته القوميـة، ولـو لـم 
يكن القرآن قد انزل بلسان عربـي وال يسـتـطـيـع الـنـظـام 
المجاهرة بتفريسه لما كان اآلذان يرفع بمفرداته الـعـربـيـة. 
أن النظام اإليراني يتخذ إجراءات قمعية صارمة ضد ممارسة 
الحقوق السياسية لسكان القوميات الغير فارسية، استـدراكـا 
منه لتطور األوضاع التي تـفـقـده السـيـطـرة عـلـى الـبـالد 
المترامية األطراف. ولهذا اعتمد النظام كاستراتيجية ثـابـتـة 
في تعامله مع غير الفرس من الـقـومـيـات األخـرى ثـالثـة 
أشكال من التمييز. الشكل األول، هو التمييز القومـي، عـبـر 
جعل القومية الفارسية هي القومية السائدة لجـهـة اعـتـبـار 
تاريخ ايران هو تاريخ فارسي وثـقـافـة الشـعـب الـمـتـعـدد 
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القوميات هي ثقافة الفرس وتقاليد حياة الـفـرس يـجـب أن 
تصبح تقاليد حياة لكل سكان ايران . هذا التمييز يرمي إلـى 
إعادة برمجة عقول من يسكن ايران ويحمل هـويـتـهـا وفـق 
المفاهيم الفارسية وصوالً إلى مسـح الـذاكـرة الـتـاريـخـيـة 
للشعوب الغير فارسية. وبتعبير آخر أنها استراتيجـيـة إلـغـاء 
الشخصية القومية لكل من ليس فارسياً بالتشكل الـقـومـي. 
الشكل الثاني، هو التمييز المذهبي، صـحـيـح أن الـنـظـام 
اإليراني يعتبر نـفـسـه نـظـامـاً إسـالمـيـاً ويسـمـي ايـران 
بالجمهورية االسالمية، إال أنه فـي الـمـمـارسـة الـعـمـلـيـة 
والنظامية، يقدم نفسه بأنه نظام مذهبي .والمذهب السائد 
أو المذهب الحاكـم والـذي يـفـرض أحـكـامـه فـي نـظـام 
المعامالت هو المذهب الجعفري االثني عشري ، وهو مذهب 
الدولة الرسمي، وهذه االعتماد للمذهب الجعفـري أدى إلـى 
تهميش سائر المذاهب، وهذا نابع ليس لكون النظام الحالي 
يعتبر المذهب الجعفري هو مذهب الدولة فـقـط ، بـل الن 
النظام الذي يأخذ بنظرية والية الفقيه يعـتـبـر ايـران دولـة 
قومية لكل الشيعة في العالم. لهذا فان التهميش طال اتبـاع 
المذاهب اإلسالمي األخرى التي ال تأخذ بـأحـكـام الـمـذهـب 
الجعفري في نظام المعامالت والمسائل الفقهية. وهذا يبـدو 
واضحاً بعدم السماح للمذاهب اإلسالمـيـة األخـرى بـإقـامـة 
مساجد لها في العديد من المدن اإليرانية وخاصـة طـهـران. 
الشكل الثالث، هو التمييز االقتصـادي االجـتـمـاعـي ألبـنـاء 
القوميات الغير فارسية، وهذا التهميش الـذي طـال األحـواز 
كما مناطق أخرى تقطنها قوميات غير فارسية، هـو إلبـقـاء 
هذه المناطق في حالة عوز دائم، وبالتالي لدفع سكان هـذه 
المناطق إلى الهجرة إلى خارج البالد أو النزوح إلـى مـنـاطـق 
أخرى في الداخل بحثاً عن ظروف معيشية افضـل، وبـهـدف 
إفراغ هذه المناطق من سكانها األصليين واستقدام سـكـان 
أخرين لتوطينهم بـغـيـة أحـداث تـغـيـيـر فـي الـتـركـيـب 
الديموغرافي في مناطق القوميات الـغـيـر فـارسـيـة. هـذه 
السياسة اعتمدها السابق والحالي مع سكان األحواز الـعـرب، 
وتعتبر األحواز من اكثر المناطق التي أغرقت بالمستوطنيـن 
من القومية الفارسية نظراً ألهمية هـذا اإلقـلـيـم الـعـربـي 
المحتل، ولخوف النظام من تواصل حراك جمـاهـيـر األحـواز 
وتفاعله مـع حـراك جـمـاهـيـر الـعـراق حـيـث أن أصـوات 
المنتفضين في البصرة تسمع في المحمرة وعبـادان ويصـل 
صداها إلى مدينة األحواز عاصمة اإلقليم وكل حواضره. مـن 
هنا، فإن إقدام النظام اإليراني على تجفيـف األهـوار وهـي 
المتداخلة بمياهها مع األهوار في العراق، وتحـويـل مـجـاري 
األنهار التي تصب في الخليج العربي إلى الهضبة الفـارسـيـة 
وبناء السدود على هذه األنهار وخاصة القارون، إنـمـا ألجـل 
خلق واقع بيئي يـدفـع سـكـان اإلقـلـيـم بـعـد ضـغـطـهـم 
وتهميشهم اجتماعياً للرضوخ واال إلى الهجرة والنزوح. عـلـى 
أساس هذه المعطيات، فان الخطـوات الـتـي اقـدم عـلـيـهـا 
النظام بتحويل مجاري األنهر وتجفيف البرك، لـيـس هـدفـه 
التعطيشً وحسب، بل أيضاً معاقبة سكان اإلقـلـيـم الـذيـن 
يقاومون تطبيع حياتهم مع منظـومـة الـتـقـالـيـد واألعـراف 
الفارسية ويتمسكون بهويتهم القومية من خالل تمسـكـهـم 

بلغتهم العربية التي تعتـبـر لـغـة الـتـواصـل االجـتـمـاعـي 
والثقافي في ما بينهم. وان ينـتـفـض شـعـب األحـواز ضـد 
سياسة النظام المائية، فهذه ليست إال النقطة الـتـي طـفـح 
منه كأس االحتقان الشعبي، وان تأخذ هذه االنتفـاضـة ضـد 
سياسة التعطيش بعداً يتجاوز حدود القـضـايـا الـمـطـلـبـيـة 
المتعلقة بظروف تحسين المعيـشـة، إلـى طـرح الـقـضـايـا 
السياسية وخاصة تلك المتعلقة بالحريات الـعـامـة وحـقـوق 
اإلنسان ومنها حق التعبير وإبداء الرأي والتظاهر وصوالً إلـى 
المطالبة بحق تقرير المصير ،فهذا تطور على درجة كـبـيـرة 
من األهمية في مواجهة النـظـام اإليـرانـي الـذي يـمـارس 
سياسة عنصرية موصوفة ضد سكان األحواز العرب وهذا مـا 
يجب التوقف عنده للتأكيد على جملة حقائق ال يجوز الـقـفـز 
فوقها في مقاربة الوضع في األحواز. الحقيقة األولـى، هـي 
النظر لألحواز باعتبارها أرضاً عربية مـحـتـلـة وان الـنـظـام 
اإليراني هو سلطة قائمة باالحتالل. الحقيقة الثانية ،ان هذه 
السلطة تمارس سياسة تغييـر الـتـركـيـب الـديـمـوغـرافـي 
للسكان، كما تمارس سياسة التمـيـيـز الـعـنـصـري قـومـيـاً 
ومذهبياً واجتماعياً وهذ ما يشكل انتهاكاً ألحـكـام الـقـانـون 
الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني. الحقيقة الثالـثـة ،ان 
المواثيق الدولية حفظت للشعوب حقها في تقـريـر مصـيـره 
وحقها في مقاومة االحتالل بكل السبل المتاحة، و بـالـتـالـي 
فإن حق شعب األحواز في مقاومة االحتالل الفارسي ألرضـه 
هو حق مشروع وعلى المجتمع الـدولـي أن يـعـتـرف بـهـذه 
الحقوق ويساند المطالبة الشعبية بها. الحقيقة الرابـعـة، إن 
األحواز هي قطر عربي محتل أسـوة بـفـلـسـطـيـن، وكـمـا 
لمُ يسقط االحتالل الصهيوني لفلسطين هويتها الـوطـنـيـة 
وهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العـربـيـة ،فـإن 
األمر نفسه يجب أن يعتمد مع األحواز، الن االحتالل الفارسي 
لم يسقط هويتها الوطنية ويجب اعتبارها عضوا مستـوفـيـا 

 .كافة شروطه لمنحه عضوية جامعة الدول العربية
الحقيقة الخامسة، إن اإلطاللة على واقع الخارطة البشرية 
إليران وتركيبها السكاني يبين انه كيان مركب يحكمه 
المكون الفارسي على حساب المكونات القومية األخرى. 
وكما يعتمد النظام اإليراني استراتيجية التفتيت والتفكيك 
والتفتيت للمكونات الوطنية العربية، فإن الرد على سلوك 
هذا النظام هو بتجريعه من ذات الكأس الذي يجرع العرب 
منه. ولذلك فإن الرد على التغول اإليراني في العمق العربي 
هو رد الطابة إلى مرماه ومعاملته بنفس أسلوب تعامله مع 
الواقع العربي. فخير وسيلة للدفاع هو الهجوم. ان األوضاع 
المأزوم التي يعيشها النظام اإليراني حالياً وتحول انتفاضة 
األحواز إلى انتفاضة وطنية، هي فرصة متاحة أمام كل من 
يعتبر نفسه متضررا من السلوك اإليراني. وانتفاضة األحواز 
التي لم تكن األولى ولن تكون األخيرة بحاجة إلى االحتضان 

 .العربي رسمياً وشعبياً
ان هذا حق لشعب األحواز على امته كما هو واجب األمة 
نحو قضاياها في التحرر وإنهاء كل أشكال االستالب القومي 

 . واالجتماعي ومنها قضية األحواز
* * * * 
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    كريم عبديان ناشط حقوقيكريم عبديان ناشط حقوقيكريم عبديان ناشط حقوقيكريم عبديان ناشط حقوقي
خالل األسبوع الماضي شهدت مدن عدة في األحواز أو 
األحواز (عاصمة خوزستان)، المحافظة ذات الغالبية العربية 
والواقعة في جنوب غرب إيران، تظاهرات واحتجاجات عدة 
بسبب نقص المياه. بدأ األمر برمته من خالل نداء عبر 
اإلنترنت يدعو إلى إقامة تظاهرة احتجاجية بسبب شح 

 .المياه في األهواز والمدن والبلدات العربية المجاورة
يوليو  ١٥وانطلقت تلك التظاهرات مساء يوم الخميس في 

(تموز) في مدينة الحميدية، واستمرت مع انضمام المزيد 
من المحتجين، وغالبيتهم من الشبان والمزارعين الفقراء 
وصغار مربي الماشية وصيادي األسماك. وعند الساعة 
الحادية عشرة ليالً، انضمت مجموعة من الشبان من مدينة 
الفالحية إلى التظاهرات االحتجاجية التي شهدت سقوط أول 

عاماً من العمر، ويدعى مصطفى  ٢٦ضحية، وهو رجل يبلغ 
 .النعيماوي الذي أُصيب برصاصة في صدره وفارق الحياة

وفي اليوم التالي، انضمت كوت عبد اهللا، وهي إحدى 
ضواحي األهواز إلى التظاهرات، حيث لقي كل من قاسم 
نصري وعلي مزرعي حتفيهما. نتيجة لذلك، تأهبت المدن 
األخرى في الخفاجية والحويزة ومعشور (ماهشهر) والفالحية 
(شاديكان) والمحمرة (خورمشهر) والسوس (شوش) والعديد 
من المدن والبلدات المتاخمة، وأعلنت انضمامها إلى 

 .االحتجاجات
مدينة في األقل انضمت إلى المتظاهرين  ١٧وأُفيد أن 

على الرغم من مقتل أربعة محتجين عرب عبر إطالق 
األعيرة النارية مباشرة من قبل قوات األمن. كما أفادت 
مجموعة محلية تعنى بحقوق اإلنسان عن إصابة المئات 

 .بجروح
ومن بين الشعارات التي رفعت وتردد صداها في 
االحتجاجات "بالروج بالدم نفديك يا أهواز"، "بالروح بالدم 
نفديك يا كارون"، "نحن عطاشى"، "المياه من حقنا"، "أوقفوا 
التطهير العرقي للعرب"، "ال للتهجير القسري"، "ال للدمج 
القسري"، "أعيدوا مياهنا المسروقة التي حول مسارها"، كما 
أن بعض الدعوات حثت المواطنين على االنضمام إلى 
التظاهرات. وتزامناً، انتشرت العديد من الفيديوهات التي 
أظهرت الطريق الرئيس والوحيد الذي يربط مدينة مقاطعة 
األهواز بطهران مقطوعاً من قبل المحتجين، الذين أضرموا 
النيران في اإلطارات. ولجأت قلة من المحتجين في بعض 

 .المدن إلى األسلحة وتبادلوا إطالق النار مع قوات األمن
بيد أنه، وخالل التظاهرات، أُطلقت شعارات شددت أيضاً على 
سلمية االحتجاجات، وهي شعارات ال تزال الغالبية تتقيد بها 

في وقت حث فيه الناشطون خارج البالد المتظاهرين على 
عدم االنخراط في اشتباكات مسلحة مع قوات األمن، ألن 

 .النظام يستخدم ذلك ذريعة لقمع المطالب السلمية
غير أن مقدار نقص المياه حير بعض الخبراء المحليين 
والدوليين. فإقليم األهواز هو عبارة عن أرض صالحة 
للزراعة تبدأ من سفح جبل زاغروس [زاكروس] وتمتد إلى 
شط العرب، الذي يشكل الحدود المائية بين إيران والعراق. 

في المئة من مصادر المياه اإليرانية، إذ  ٣٥وتضم األهواز 
يمر نهر كارون وهو أكبر نهر في إيران عبر المحافظة 
العربية إلى جانب أنهار مارون والكرخة والدز والجراحي. 

 .يشار إلى أن نهري الكرخة وجراحي قد جفَّا بالكامل
األسباب الرئيسية وراء احتجاجات األهواز: تهميش 
وعنصرية وطمس الهوية مقدار نقص المياه حير بعض 

 .الخبراء المحليين والدوليين 
أنشأ النظام سدوداً وحول مسار مياه األنهر كنهر كارون 
إلى مقاطعات أصفهان ويزد وكرمان غير العربية. وبذلك 
أصبحت أصفهان والمحافظات الفارسية الوسطى كيزد 
وكرمان ورفسنجان، المركز الرئيس للصناعات الثقيلة التي 
يحتاج إنتاجها إلى كميات ضخمة من المياه. واستنزفت مياه 
نهر زاينده رود، الذي يشكل النهر الرئيس الذي يمر عبر 
أصفهان وجفف بالكامل جراء االستخدام الصناعي المفرط 
وسوء إدارة النظام للمياه. وبالتالي، جرى تحويل مياه كارون 
وكرخة ودز من خالل إنشاء تسعة سدود وبناء مئات 
الكيلومترات من قنوات تحويل المياه إلى المناطق الصناعية 
في أصفهان على حساب الشعب األهوازي العربي، الذي 

 .يعيش على ضفاف هذه األنهر
واتخذ هذا القرار االستراتيجي (تحويل مسارات األنهر) 
خالل عهد الرئيس األسبق أكبر رفسنجاني عقب الحرب 
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العراقية، بهدف وقف قيام االستثمارات عمداً في  -اإليرانية 
المناطق الحدودية، حيث تعيش غالبية األقوام غير الفارسية 
في إيران، ألن الحكومة المركزية الفارسية ال تثق بالشعوب 
غير الفارسية وتعتبرهم خطراً أمنياً عليها. عوضاً عن ذلك، 
أُقيمت كل االستثمارات في طهران وخراسان وأصفهان 
وفارس وكلها مقاطعات وأقاليم فارسية بحت. بيد أن 
أصفهان حظيت بحصة األسد من مجموع تلك االستثمارات 

 .خصوصاً في مجال الصناعات الثقيلة
ويجري تحويل مياه األنهار الرئيسة في األهواز في وقت 
تعاني فيه المنطقة نقصاً حاداً في مياه الشرب، مما يحرم 
 السكان العرب من مياه الري والشرب التي هم في أمس

 .الحاجة إليها
بلدة في األقل في  ٨٠٠وبحسب األرقام الرسمية، تعاني 

إقليم األهواز من شح المياه، وال تزال تؤمن حاجاتها 
األساسية من خالل االستعانة بصهاريج المياه. ولسخرية 
القدر، غُمرت كل هذه المدن والبلدات في األهواز بالمياه 
جراء فيضان كان يمكن تجنبه في األهواز منذ عامين. وفي 
حين لم يمد النظام يد العون للمناطق العربية المنكوبة 
جراء الفيضان، نظم الشبان األهوازيون لجان مساعدات، إذ 
جمعوا المالبس والطعام ووزعوها على المتضررين جراء 
الفيضان. ولكن لسوء الحظ، جرى توقيف المئات منهم 

  .واعتقلوا لبضعة أشهر
ومنذ أن بدأ النقص في المياه بفعل النظام في بداية 
فصل الصيف، فقد اآلالف من صغار المزارعين في األهواز 
قطعانهم، وانتهى بهم األمر ينظرون بحسرة إلى أراضيهم 
القاحلة، فضالً عن آالف العمال المزارعين والصيادين الذين 

خسروا مصادر رزقهم. ونتج عن ذلك تضرر النظام البيئي 
للمنطقة بشكل حاد، فيما دمرت مستنقعات هور العظيم 

ألفاً من جواميس  ٢٠التي كانت تشكل موطناً طبيعياً لنحو 
المياه التي تساعد آالف منتجي األلبان العرب على كسب 

 .قوتهم
صنفاً من األسماك والطيور  ٢٧٠يشار إلى أن ما يناهز 

والحيوانات البرية تتخذ من األراضي الرطبة في هور 
العظيم مسكناً لها. كلها نفقت إلى جانب ماليين أشجار 
النخيل المنتجة للبلح بعد أن كانت األهواز في فترة من 

  .الفترات ثاني أكبر مصدر عالمي للبلح والتمور بعد العراق
وفي هذا اإلطار، يقول نشطاء في حقوق اإلنسان إنه 
فُرض نقص حاد في المياه بشكل قسري على العرب. وهذا 
ليس أمراً عرضياً أبداً، إذ ال يمكن أن يكون شح المياه في 

في المئة  ٣٥محافظة تحتوي على ستة أنهار رئيسة وتضم 
من الموارد المائية في إيران مجرد صدفة، بل هو جزء من 
سياسة تطهير عرقية تنتهجها الحكومة المركزية الفارسية 
لدمج العرب في إيران بشكل قسري، أو كما يعتقد البعض 
محاولة القضاء عليهم. ويصف البعض هذا األمر باإلبادة 

 .الثقافية السافرة للعرب في إيران
وعلى الرغم من كون العرب أو عرب األهواز من األقوام 
المكونة للمجتمع اإليراني إلى جانب أقوام غير فارسية أخرى 
كأتراك أذربيجان واألكراد والبلوش والتركمان واللور، فضالً 
عن مجموعات إثنية ومحلية أخرى محدودة العدد كاألرمن 
واألشوريين واليهود، فإن عرب األهواز يحتلون أسفل درجات 
سلم الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والمساواة 

 .في حقوق المواطنة
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 اإلنسان في الدول االسكندنافية

    
    إيران تسطو على مياه إقليم األحواز العربيإيران تسطو على مياه إقليم األحواز العربيإيران تسطو على مياه إقليم األحواز العربيإيران تسطو على مياه إقليم األحواز العربي

واالحتالل اإليراني يرتكب أبشع  عقود منذ أكثر من تسعة
أنواع االنتهاكات بحق إقليم األحواز العربي وسكانه 
األصليين. فسلطات االحتالل لم تكتف بالتهجير والتفريس 
والتغيير الديموغرافي لإلقليم بهدف محو عروبته، بل تعمل 
على سرقة موارده الطبيعية ألنها حسب خبراء إقتصاديين 

% من قيمة ٨٠تشكل  حوالي نصف الناتج القومي إليران و
صادرتها. فقد قامت سلطات االحتالل ببناء السدود على 
األنهر األحوازية كنهر كارون ( أكبر وأهم األنهار األحوازية، 

كلم، يبدأ من جبال زاجروس  ٩٥٠حيث يبلغ طوله نحو 
وينتهي بشط العرب)، والكرخة والدز وتجفيف األنهر 
واألهوار الذي تسببت في تلف وتدمير مئات اآلالف من 
الهكتارات من األراضي الزراعية. مما أدى إلى احتجاجات 
واسعة النطاق  يشهدها اإلقليم  منذ عدة أسابيع من قبل 
الفالحين والمزارعين  رفضاُ واعتراضاً على هذا اإلجراء 
التعسفي القاضي بسرقة  مياه اإلقليم الذي يعد األغنى 
عالميا بمصادر المياه، األمر الذي يهدد األراضي الزراعية 
بالبوار. كما أصدرت سلطات االحتالل قراراً يمنع بموجبه 
األحوازيين من زراعة بعض المحاصيل الزراعية، كاألرز أو 
غيره من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه 

قرية في اإلقليم تفتقر إلى  ٧٠٠للري.  إضافة إلى أن هناك 
 مياه الشرب . 

ووفق ما قاله عضو الجبهة الشعبية الديمقراطية 
األحوازية كريم احمدي نسب، في مقال نشرته صحيفة 
المشهد، عن عملية سرقة مياه األحواز إلى العمق الفارسي 
وحرمان األحوازيين من هذه الثروة التي يعتمدون عليها في 
الزراعة، حيث قال:  " إن االحتالل اإليراني عمد إلى تجفيف 
األنهار" األحوازية من خالل مشاريع نقل المياه إلى العمق 
الفارسي ما وراء الجبال في هضبة فارس ونقلت المياه 
األحوازية عبر بناء السدود والمشاريع ومنها "كوهرنك 

، وتم اطالق مشروع نقل مياه جديد باسم ٢،كوهرنك ١
مليون متر مكعب من المياه  ٢٥٠والذي ينقل  ٣كوهرنك 

األحوازية إلى نهر زاينده رود"و هذا النهر الذي يقع في 
محافظة اصفهان اإليرانية وتم تقسيم المياه األحوازية إلى 

كوهرنك - ١مشروعا من أهم هذه المشاريع كوهرنك ١٤
 -ماربر -جشم لنكان-كمال صالح -٣كوهرنك -٢

تنكة سرخ.  -كوكان -بهشت آباد -رفسنجان -خزرنكستان
تقع كل هذه السدود على  روافد نهر كارون، وتحريف المياه 

 األحوازية إلى محافظات إيران".  

وأضاف  أن "سرقة مياه األحواز "من قبل المحتل الفارسي 
على الخصوص نهر كارون أدت إلى تدمير مئات آالف من 
الهكتارات ضمن جريمة اضطهاد اقتصادي ممنهجة نفذها 
النظام اإليراني ضد األحواز أرضاً وشعباً، فقد شيد المحتل 
الفارسي سدوداً كثيرة على روافد نهر كارون وعدداً من 
األنهار األخرى مثل الكرخة والدز وغيرها لتنقل المياه 
األحوازية إلى المناطق الفارسية والتي يسكنها المجتمع 
الفارسي مثل،أصفهان، قم وكرمان ... وأصبحت غالبية 
األنهار األحوازية في عدد األنهار الميتة ال سيما كارون لم 

% فقط وتصب فيه مليار متر ٢٠يبقي فيه من المياه سوى 
مكعب من المياه الملوثة سنويا و حوالي خمسين مليون متر 
مكعب من نفايات مصانع الصلب والحديد والبتروكيمياوات 
ومشروع قصب السكر. وفي حين يعد نهر كارون المصدر 
الوحيد لتامين مياه الشرب للعديد من المدن األحوازية منها 
األحواز العاصمة، المحمرة، عبادان ودور خوين وعدد كبير 
من البلدات والقرى األحوازية. وقد أدت هذه الجريمة 
والسرقة إلى تدمير مئات آالف من الهكتارات من أجود 
األراضي الزراعية وقطع المياه عنها، أيضاً تسببت بتصاعد 
األتربة وإيجاد عواصف ترابية التي لها دور كبير في تفشي 
األمراض السارية والمعدية في مدن األحواز المحتلة بحيث 

 ٦٦يبلغ مستوى التلوث خالل هذه العواصف الترابية إلى 
 ضعفاً أعلى من المستوى المسموح به صحيا". 

، اعتبرت العام  WHOيذكر أن منظمة الصحة العالمية  
األكثر تلوثًا في  -عاصمة اإلقليم  -الماضي، مدينة األهواز 

العالم، وذكرت أن الجسيمات العالقة في هذه المدينة وفقًا 
ميكروغراما في المتر مكعب،  ٣٧٢تبلغ  "PM10" للمقياس

وهذا يفوق النسبة في ثاني أكثر دول العالم تلوثاً، وهي 
 .عاصمة منغوليا، "أوالن باتور" بأكثر من الثلث

وحسب  ما أورده" المركز األحوازي لحقوق اإلنسان"، أن  
"سياسة التغيير الديمغرافي إلقليم األحواز وتهجير السكان 
العرب مازالت مستمرة وإن التلويث المتعمد للبيئة وجعل 
اإلقليم غير قابل للعيش بسبب األمراض التنفسية واألوبئة 
الخطيرة الناتجة عن منتجات حقول النفط ومصانع 
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بتروكيماويات، تعد ضمن السياسيات التعسفية والطرق 
واألساليب الخطيرة التي تنتجها السلطات اإليرانية ضد 

 الشعب العربي األهوازي".
وأشارت إلى أن األزمات البيئية في المناطق العربية ال 
تنتهي بتلوث الهواء، وإنما مشروع نقل مياه النهر إلى 
لمحافظات اإليرانية مازال مستمرا، كما ان نسبة الغازات 
المسببة لالحتباس الحراري والجفاف ونسب الملوحة وانعدام 
مياه الشرب والتصحر وبناء السدود تعد من المشاكل 

 األساسية لحصول الكوارث البيئية في هذه المنطقة.
ولم تسلم األهوار و األخوار من عملية التجفيف أثر سرقة 
مياه األنهر، فقد دمرت وقُتلت الثروة الحيوانية في األهوار 
مثل األسماك والطيور البرية، ومصدر غالبية العواصف 
الترابية بسبب تجفيف األهوار ومنها هور الفالحية و هور 
الحويزة وكما تسببت في مشاكل صحية ونفسية التي 
يتعرض لها الشعب األحوازي من كثرة العواصف الترابية 
وازدياد التلوث البيئي. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية 
مدينة األحواز في صدارة قائمة المدن األكثر تلوثا في 

وهذا ما أدى إلى  ٢٠١٤إلى  ٢٠١١العالم أجمع منذ عام 
  % خالل السنوات األخيرة.٣٠زيادة معدل الوفيات إلى 

أما غابات النخيل التي تشكل امتداداً لغابات نخيل سهل 
وادي الرافدين وهي التي في المكانة األولي" عالميا فهي 

 األخرى لم يبق منها إال الجذوع اليابسة بسبب قلة المياه.
إن سلطات االحتالل الفارسي لم تتوقف يوماً عن سرقة 
المياه والنفط والغاز األحوازي لتستثمرها في المدن 
الفارسية وتجلب العمال من أقصى المدن اإليرانية إلى 

االحواز، وإسكانهم في مستوطنات وحرمان الشعب األحوازي 
من العمل، بهدف قتل الهوية العربية وإذالل الشعب العربي 
األحوازي للقضاء على عزيمته التي باتت تهدد وجود إيران 

 غير الشرعي في األحواز العربية.
في النهاية، مهما طال الزمن ومهما حاول االحتالل اإليراني 
من طمس وإلغاء هوية األحواز، لن يستطع من تغيير أو محو 
التاريخ الذي يثبت هوية اإلقليم، فاألحواز عربية وستبقى 
عربية،  ولن تفلح سلطات االحتالل في تفريس الشعب 
األحوازي األصيل بانتمائه العروبي،  كما لن تفلح باقتالعه 
من أرضه، وما تشهده الساحات األحوازية من انتفاضات 
واحتجاجات رفضاً لواقع االحتالل وممارساته اإلجرامية 
وتمسك األحوازيين بأرضهم لهو خير دليل على ذلك، رغم 

 غياب االهتمام العربي والدولي عن المشهد األحوازي.
    

    مصادر:مصادر:مصادر:مصادر:
https://aawsat.com/home/article/1070731/%D8%
AF-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%
A8%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%
86%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D8%
A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%
84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%
A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%
88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%
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وتطالب بتحقيق دولي مستقل في االنتهاكـات اإليـرانـيـة 
تعرب المنـظـمـة  التي ترقى لمستوى الجرائم ضد اإلنسانية

العربية لحقوق اإلنسان عن عميق قلقها إزاء تصاعد جـرائـم 
القمع اإليراني بحق عرب األحواز، عبر تـكـثـيـف السـلـطـات 
اإليرانية اعتداءاتها على االحتجاجات الـتـي انـطـلـقـت ضـد 
سياسات القمع والتغيير الديمغرافي وتحويل مسارات األنهـار 
إلى خارج مناطق األحواز عبر شبكة مـوسـعـة مـن السـدود 
والترع التي أفقدت سكان المناطق إمكانياتهم الـمـعـيـشـيـة 

 .التي تقوم على الزراعة وصيد األسماك
وتدين المنظمة جرائم السلطات اإليرانيـة بـحـق الـعـرب 
األحواز الذين يلقون أسوأ أنواع الـقـمـع واالضـطـهـاد بـيـن 

الـبـلـوش) والـتـي  -االذر -الشعوب األصلية في إيران (الكرد 
 .يشكل مجموعها غالبية سكان البالد

وخالل السنوات الثالثين الماضـيـة، ارتـكـبـت السـلـطـات 
اإليرانية القمعية جرائم منهجية واسعة النطاق بحق الـعـرب 
األحواز، بما يشمل جرائم القتل عبر محاكمات غـيـر عـادلـة 
وجرائم قتل خارج نطاق القانون بحق نحو أربـعـة آالف مـن 
العرب األحواز، باإلضافة إلى االختفاء القسري لقرابة األلفيـن 

منهم، وعشرات اآلالف من المعتقلين، فضال عـن عـمـلـيـات 
التمييز العنصري المنهجي المشمول باإلفقار االقتصادي مـن 
خالل حرمان السكان من الخدمات األسـاسـيـة فـي الصـحـة 
والتعليم واإلسكان وعمليات االستيطان، ونهب موارد األحواز 

 .النفطية، ومؤخرا تحويل مسارات األنهار
ويبلغ تعداد العرب األحواز قرابة ستة ماليين يـتـمـركـزون 

 ٢٠في مناطق بلدهم األصلية "خوزستان"، والتي تمثل نحو 
بالمائة من مساحة إيران الحالية، وهي المملكة العربية التـي 
منح االستعمار البريطاني السيطرة عليها لدولة ايـران قـبـل 

عام في إجراء غير شرعي، وتعتمد إيران على نحـو  ١٠٠نحو 
 .بالمائة من دخلها القومي من موارد العرب األحواز ٣٥

وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بـالـتـحـرك عـلـى وجـه 
السرعة لوقف االعتداءات اإليرانية المـكـثـفـة عـلـى الـعـرب 
االحواز، بما في ذلك تشكيل آلية تحقيق دولـيـة مسـتـقـلـة 
للنظر في الجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها إيـران بـحـق 
العرب األحواز، وضمان توفير آليات جادة لـمـسـاءلـة الـجـنـاة 

 .ومنع إفالتهم من العقاب
 ٢٠٢١يوليو/تموز  ٢٢القاهرة في 
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يؤكد فيه تضامنه مع انتفاضة تموز األحوازية وتأييده لها يؤكد فيه تضامنه مع انتفاضة تموز األحوازية وتأييده لها يؤكد فيه تضامنه مع انتفاضة تموز األحوازية وتأييده لها يؤكد فيه تضامنه مع انتفاضة تموز األحوازية وتأييده لها 
    وقال البيان:وقال البيان:وقال البيان:وقال البيان:

يؤكّد المؤتمر الشعبي العربـي كـامـل تـأيـيـده واعـتـزازه 
بانتفاضة الخامس عشر من تموز المندلعة بمختلـف الـمـدن 
والبلدات األحوازية، والتي جاءت كنتيجة حتـمـيـة لسـلـسـلـة 
جرائم ارتكبها الكيان اإليراني المحتـل لـألحـواز الـعـربـيـة، 
وتمثلت آخر فصولها في قطع الكهرباء والمياه عـن الـعـديـد 

 .من المناطق في األحواز
إنّ عملية قطع المياه عن األحواز جاءت بعد إنشاء المـحـتـل 
عشرات السدود على روافد األنهار األحوازيـة وتـفـرعـاتـهـا، 
 زاحـي والـدوعلى وجه الخصوص نهر كارون والكرخة والـجـر
وشاوور، فقام بسرقة مياه األنهار األحـوازيـة ونـقـلـهـا إلـى 
المدن الفارسية كمدينة أصفهان ويزد وكرمان وقم، مخـلّـفـاً 

 .آثاراً تدميرية بالغة الخطورة على األراضي األحوازية
ويستخدم االحتالل اإليراني السدود لسرقة مـيـاه الشـعـب 
األحوازي من ناحية، ومن الناحية األخرى يستخدمها بفتحـهـا 
خالل فصل الشتاء إلغراق القرى والمدن والبلدات األحـوازيـة 
وتدمير المحاصيل الزراعية، وال شك أنّ جميع هذه الجـرائـم 
البشعة ضد اإلنسانية والمحرمة دولياً، إنما تهدف إلى إجـبـار 
المواطنين األحوازيين على الـهـجـرة الـقـسـريـة، ومـغـادرة 
وطنهم األصلي الذي يعود الوجود العـربـي فـيـه إلـى آالف 

 .السنين
إنّ قيام المحتل اإليراني بتجفيف األنهار وتـدمـيـر األهـوار 
األحوازية، ال تعد جريمة موجهة ضد شعبنا األحواز وحده، بل 
لها انعكاسات كارثية وخيمة على شعبنا العـراقـي وخـاصــة 
المناطق الجنوبية منه، كما تخلّف آثاراً سلبية بالـغـة السـوء 
على جميع الدول المجاورة نتيجة إزالة الـطـبـقـة الـنـبـاتـيـة 
وتدمير الغابات، مما أدت هذه الجريمة إلى ظهور الـعـواصـف 

الــتــرابــيــة غــيــر 
المسبوقة والـتـي 
شـمـلــت الـعــراق 
واألحواز وبـقـيـة 
الـدول الـعـربـيــة 
ـــة  الـــخـــلـــيـــجـــي

 .المجاورة
وبــالــرغــم مــن 
ســـــلـــــمـــــيـــــة 
ـــرات  ـــظـــاه ـــم ال
واالحتجاجات فـي 

مختلف المناطق األحوازية، إلّا أنّ سلطات االحتالل اإليرانـيـة 
قامت بفتح نيران أسلحتها ضد المتـظـاهـريـن األحـوازيـيـن 
فسقط عدد من الشهداء والجرحـى بـمـديـنـتـي الـفـالحـيـة 
والخفاجية األحوازيتين، وهذه جريمة أخرى يضيفها المحـتـل 

 .إلى سلسلة جرائمه ضد الشعب العربي األحوازي
ويطالب المؤتمر الشعبي العربي جمـيـع الـدول الـعـربـيـة 
الشقيقة وجامعة الدول الـعـربـيـة واألحـزاب والـجـمـعـيـات 
والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الـعـربـيـة، 
وكذلك العالم الحر، بالوقوف إلى جـانـب الشـعـب الـعـربـي 
األحوازي ومناصرته لرفع قدراته النضاليـة، وإدانـة جـرائـم 

 .االحتالل اإليرانية ضده
المجد والخلود لشهداء انتفاضة الشعب الـعـربـي األحـوازي 

 ولكل شهداء األمة العربية
  الخزي والعار للمحتل الفارسي ولعمالئه

    األستاذ المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي أحمد عبد الهادي النجداوياألستاذ المحامي أحمد عبد الهادي النجداوي
    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي

 ٢٠٢١تموز/ يوليو  ١٩في 
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مستشارة المرأة والطفل في المنظمة مستشارة المرأة والطفل في المنظمة مستشارة المرأة والطفل في المنظمة مستشارة المرأة والطفل في المنظمة     ––––نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
    العربية لحقوق اإلنسان في الدول االسكندنافيةالعربية لحقوق اإلنسان في الدول االسكندنافيةالعربية لحقوق اإلنسان في الدول االسكندنافيةالعربية لحقوق اإلنسان في الدول االسكندنافية

 
يعاني اللبنانيون عموماً واألطفال خصوصاً من وطأة أسوأ 
االنهيارات االقتصادية في العالم، حيث أدت األزمات 
المتتالية إلى وضع األسر واألطفال في حالة يرثى لها نتيجة 
االنسداد السياسي الذي أوصل البالد إلى مأزق اقتصادي 
واجتماعي بالغ الخطورة، خاصة للتبعات المتصلة بانفجار 

،  من خالل عرقلة ٢٠٢٠آب  ٤مرفأ بيروت الذي وقع في 
تشكيل حكومة إنقاذ من االختصاصيين األكفاء. وقد وصف 
البنك الدولي ما يحدث حالياً في لبنان بأنه " أكبر ثالثة 
انهيارات اقتصادية ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
وإن األطفال هم الفريسة األسهل للكارثة العميقة 

 ويتحملون غالباً وطأتها".  
وهذه الحال لم تبلغها حتى أكثر البلدان فقراً في العالم،  

أو التي تعاني من عوامل مناخية كالجفاف والتصحر. ففي 
لبنان طبقة سياسية متصحرة أخالقياً وتعتبر أسوأ وأخطر 
بكثير من كوارث الطبيعة. فهذه المنظومة الفاقدة لكل 
المعايير األخالقية، منظومة المافيات والمليشيات التي 
"شلّعت" مفاصل الدولة ونهبت مالها وتذبح شعبها بشكل 
ممنهج، هذا لحساباته الطائفية وآخر لحساباته اإلقليمية 
التي لم تجلب إال الخراب والدمار والجوع، سلطة فاسدة، 
فاشلة وفاجرة ترتكب أفظع االنتهاكات لحقوق اإلنسان، 
حيث ال تأبه لمعاناة الناس وآالمهم، وال تنصت للمناشدات 
الدولية بإيجاد حلول تنقذ الشعب اللبناني من هذه الكارثة 
الغير مسبوقة في تاريخه، وال تأبه لبطون األطفال الخاوية 
وال حتى لمستقبلهم المحفوف بالمخاطر الكبيرة نتيجة 

 فقدانهم التعليم والرعاية الصحية والحماية.
هذا الوضع المأساوي استدعى إعالء صوت المنظمات  

الدولية محذرة من األسوأ، واإلنذارات المتتالية التخاذ 
إجراءات سريعة لتفادي االنهيار الكلي واالنفجار االجتماعي 
 الكبير والمتوقع حدوثه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. 

    
    تقرير اليونيسفتقرير اليونيسفتقرير اليونيسفتقرير اليونيسف

حسب صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)،  أثرت 
األزمات تقريباً على جميع جوانب حياة اللبنانيين في ظل 

شح الموارد واستحالة الوصول واقعياً إلى الدعم االجتماعي.  
فوفقاً للمسح الذي قامت به منظمة اليونيسف ونشرته 
األسبوع الفائت. ولخصته ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي 

:  "في ظل عدم وجود تحسن في األفق، فإن :  "في ظل عدم وجود تحسن في األفق، فإن :  "في ظل عدم وجود تحسن في األفق، فإن :  "في ظل عدم وجود تحسن في األفق، فإن موكو بالقول
المزيد والمزيد من األطفال يخلدون  إلى النوم وبطونهم المزيد والمزيد من األطفال يخلدون  إلى النوم وبطونهم المزيد والمزيد من األطفال يخلدون  إلى النوم وبطونهم المزيد والمزيد من األطفال يخلدون  إلى النوم وبطونهم 

، "تتأثر صحة األطفال ، "تتأثر صحة األطفال ، "تتأثر صحة األطفال ، "تتأثر صحة األطفال وبحسب المسؤولة األمميةخاوية".  خاوية".  خاوية".  خاوية".  
ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فاألسعار تحلّق في ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فاألسعار تحلّق في ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فاألسعار تحلّق في ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فاألسعار تحلّق في 

شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في االرتفاع، ويزداد عدد شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في االرتفاع، ويزداد عدد شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في االرتفاع، ويزداد عدد شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في االرتفاع، ويزداد عدد 
األسر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم األسر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم األسر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم األسر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم 
السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام 
توفيراً لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج توفيراً لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج توفيراً لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج توفيراً لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج 

    بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".
ويشير المسح الذي أجرته اليونيسف إلى أرقام صادمة، ويشير المسح الذي أجرته اليونيسف إلى أرقام صادمة، ويشير المسح الذي أجرته اليونيسف إلى أرقام صادمة، ويشير المسح الذي أجرته اليونيسف إلى أرقام صادمة، 

    جاءت على الشكل التالي: جاءت على الشكل التالي: جاءت على الشكل التالي: جاءت على الشكل التالي: 
% من األطفال في لبنان ناموا جوعى ٣٠أن أكثر من ----

الشهر الماضي، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات 
 الطعام.

% من األسر ال تملك ما يكفي من غذاء أو من مال  ٧٧                ----
في  ٩٩لشرائه، وترتفع هذه النسبة بين األسر السورية إلى 

 المئة.
%من األسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة  ٦٠  ----

 الفواتير غير المدفوعة أو من خالل االقتراض واالستدانة.
% من األطفال في لبنان ال يتلقون الرعاية الصحية  ٣٠        ----

 األولية التي يحتاجون إليها.
% من األسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة  ٧٦أعربت  ----

 في أسعار األدوية.
 واحد من كل عشرة أطفال في لبنان أُرسل إلى العمل.    ----
% من األطفال ينتمون إلى أسر ال يعمل فيها أحد،  ٤٠  ----

في المئة من تلك األسر ال تتلقى مساعدة اجتماعية  ٧٧و
 من أي جهة.

 % من األسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها. ١٥    ----
% من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة األطفال  ٨٠  ----

صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب 
 الجوع أو نتيجة االضطراب النفسي.

هذا، وجددت اليونيسف دعواتها إلى السلطات المحلية في 
لبنان، من أجل التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة 
وتوفير إجراءات الحماية االجتماعية، من أجل ضمان الحصول 
على تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية 

 األولية وحماية الطفل. 
ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو إلى اتخاذ  ودعت

إجراءات حاسمة مع تضافر الجهود لتنفيذها، من أجل 
"تخفيف المعاناة خاصة بين الفئات األكثر ضعفاً ممن يقعون 
في براثن الفقر". وشددت على أنه ال يمكن للبنان أن يتحمل 
كلفة وجود أطفال يحرمون من التغذية أو يتركون المدرسة 
أو يعانون من صحة هشة ضعيفة، أو يواجهون خطر االعتداء 

 والعنف واالستغالل.
" األطفال هم مستقبل أي أمة، وإنهم االستثمار األول " األطفال هم مستقبل أي أمة، وإنهم االستثمار األول " األطفال هم مستقبل أي أمة، وإنهم االستثمار األول " األطفال هم مستقبل أي أمة، وإنهم االستثمار األول 
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
} ٥+٥مقدمة: بعد تشكيل السلطة االنتقالية ولجنة {

} شهدت ٢٠٢٠  ٢{ك ١استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين 
ليبيا استقراراً أمنياً شابته بعض الخروقات في شرق وغرب 
وجنوب البالد دون التأثير على استمرار الحوار بين األطراف 
المتنازعة وبمشاركة واسعة من أطراف دولية وإقليمية. أبرز 

 ٢محطّات الحوار تمثّلت أوالً في انعقاد مؤتمر برلين 
} الذي أكّد على إجراء االنتخابات في كانون ٢٠٢١{حزيران 

األول القادم، وتوحيد الجيش وخروج المرتزقة والمقاتلين 
األجانب، والعمل على إصالح األمن وإخضاعه إلشراف سلطة 
مدنية موحدة؛ وثانياً انعقاد اجتماع مباشر لملتقى الحوار 
الليبي في جنيف في نهاية حزيران ـ بداية تموز الحالي وما 
رافق ذلك من انعقاد لقاء تحضيري للجنة االستشارية في 
تونس، وزيارات مسئولين في السلطة االنتقالية إلى عدد 
من دول الجوار الليبي والدول األوروبية. رغم الحرص الذي 
أبدته األطراف الليبية والدولية على العمل للخروج من األزمة 
ووضع ليبيا على مسار االستقرار لجهة تشكيل سلطة دائمة، 
وحسن إدارة الموارد وعدالة توزيعها تشير الوقائع إلى أنّ 
العقبات كثيرة بسبب تشبث كلّ طرف من األطراف الداخلية 
 اة، وصراع حادبثوابت تعيق الوصول إلى المشتركات المتوخ

 .بين القوى الخارجية المؤثّرة في المشهد الليبي
من الوقائع التي تشير إلى ذلك وتثير  :مواضيع خالفية

 :المخاوف من فشل مسار الحوار الليبي نورد ما يلي
ـ ظهور عدم التزام حقيقي لجدولة خروج القوات 1

العسكرية النظامية األجنبية والمرتزقة رغم دعوة روسيا 
إلى انسحاب متوازن ومدروس لها، وإعالن وزير الخارجية 
األلماني هايكو ماس أنّ تفاهماً قد حصل بين الجانبين 
الروسي والتركي على بدء سحب المرتزقة التابعين لكل 
طرف بشكل تدريجي، مضيفاً أنّ من المهم أن يحدث 
االنسحاب بشكل متزامن ومتوازن بين الطرفين. من جهة 
أخرى تعمل تركيا على استثناء قواتها من ذلك بحجة إبرام 
اتفاقية مع حكومة فايز السراج السابقة رغم أنّ االتفاقية 

بعدما كانت تجاوزت  ٢٠١٩  ٢المذكورة وقّعت في ت
الحكومة العامين المسموح لها بالبقاء في الحكم بعد اتفاق 

، وعدم تصديق البرلمان الليبي على ٢٠١٥الصخيرات عام 
االتفاقية مما يفقدها الشرعية، كما أن قرار مجلس األمن 
المتعلّق بحظر توريد السالح إلى ليبيا يمنع عقد أي اتفاق 
عسكري مع دول أجنبية بما في ذلك اتفاقيات التدريب 

 .والدعم التقني
ـ عدم حدوث خطوات ملموسة في توحيد القوات 2

المسلّحة النظامية والوصول إلى تفاهم وحلّ وطني 
لمعضلة الميليشيات الليبية مما دعا األمم المتحدة ودول 

مشاركة في متابعة الحوار الليبي إلى اإلعالن عن السعي 
إلى تحديد أسماء قادة الميليشيات ومن يعيق تحقيق 
االنتخابات وإخضاعهم للعقوبات، وتمت اإلشارة إلى ذلك في 
بيان لمجلس األمن عقب جلسة خاصة بليبيا منتصف الشهر 
الحالي. لقد ظهرت مؤشرات التباين والصعوبة في توحيد 
المؤسسة العسكرية والقيام بخطوات إجرائية استناداً إلى 
توافقات مسبقة عند محاولة السلطة االنتقالية بحضور 
ومشاركة مباشرة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة فتح 
الطريق الساحلي، حيث قوبلت الخطوة بانتقادات من قبل 
قيادات في الجيش الوطني الليبي، إذ قال اللواء أحمد سالم، 

} التي انبثقت ٥+٥آمر غرفة سرت أنّ اللجنة العسكرية {
لم تصدر أية تعليمات لفتح الطريق. كما  ١عن مؤتمر برلين

أنّ تحرك قوات من الجيش الوطني الليبي نحو الجنوب 
لمواجهة نشاطات إرهابية قوبل برفض وانتقاد رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي باعتباره القائد األعلى 
للجيش الليبي وفقاً للسلطة االنتقالية. من جهة أخرى يغيب 
التنسيق العسكري بين شرق وغرب البالد حيث أقام الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استعراضاً 

أيار غاب عنه رئيس المجلس  ٢٨عسكرياً في بنغازي في 
الرئاسي الذي كان في زيارة إلى الجزائر، ورئيس الحكومة 
الذي كان في زيارة إلى تونس، ورئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح رغم توجيه الدعوات إليهم. في المقابل تم تنظيم 

منتسب للقوات المسلّحة الليبية  ٤٠٠حفل تخريج أكثر من 
في مدينة مصراته في الخامس من حزيران بحضور رئيس 
المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة االنتقالية ووزراء وقادة 
عسكريين، وبغياب المشير خليفة حفتر أو من يمثّله من 

 .الجيش الوطني الليبي
ـ عدم وصول األفرقاء السياسيين بعد أربعة أيام من 3

النقاشات في جنيف إلى توافق على القاعدة الدستورية التي 
على أساسها تجري االنتخابات حيث وضعت ثالثة إقتراحات: 
إجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة على قاعدة دستورية 
مؤقّتة؛ إجراء انتخابات نيابية على قاعدة دستورية مؤقّتة 

القادم يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم  ١ك ٢٤في 
انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم؛ إجراء انتخابات 

 .1ك ٢٤بموجب الدستور المعدل في 
ـ وضع بعض األطراف "فيتو" على مشاركة أطراف أخرى، 4

حيث طالب رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري من 
تيار اإلسالم السياسي بمنع ترشيح العسكريين ومن 
يحملون جنسيات أخرى، وعبر عن مخاوفه من إجراء انتخابات 
رئاسية مباشرة من الشعب وبصالحيات واسعة لمنع "وصول 
 ديكتاتور جديد لرئاسة الدولة"، كما نسب إليه القول: "إذا تم
افتراض ترشيح المشير خليفة حفتر وفوزه بالرئاسة فال 
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يمكن ل "تيار الثورة" حسب تعبيره أن يقبل بذلك، وال يمكن 
أن يكون له دور سياسي ولو أدى ذلك إلى منعه بالقوة". 

  .وكرر موقفاً مماثالً ضد سيف اإلسالم القذّافي
رغم أنّ رفض المشري مشاركة عسكريين ومن يحملون 
جنسية أجنبية في االنتخابات هو موقف قابل للنقاش 
للحفاظ على النظام المدني وتحاشي عسكرة النظام، 
وخضوع الجيش واألجهزة األمنية للقرار السياسي التي 
تتخذه السلطة المدنية إالّ أنّ موقفه هو إقصائي مرفوض 
ألنه ال يخدم مسار الحوار واالنتقال بالبالد إلى ما يتوق إليه 
الليبيون من استقرار وتقدم، وتخلّص من النفوذ األجنبي 
خاصةً وجود قوات عسكرية نظامية ومرتزقة وميليشيات 
تهدد وحدة المجتمع، وحصرية الدفاع واألمن بالجيش 
الوطني الليبي واألجهزة األمنية النظامية. في مقابل 
الموقف المتطرف والسلبي للمشري أبدى عدد من قادة ليبيا 
مواقف اتسمت بالمسئولية الوطنية العالية التي يمكن البناء 
عليها، حيث دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى 
ضرورة "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في 
الداخل والخارج"، وأضاف أنه "سيكون صعباّ توحيد الجيش، 
وسوف يتواصل مع قائد الجيش خليفة حفتر". من جهة 
أخرى تعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في لقاء 
حضره المشير حفتر وعدد من النواب بعدم السماح باإلضرار 
بقوات الجيش الوطني. وصرح المشير حفتر أنّ غاية مجلس 
النواب والجيش هي الوحدة الوطنية ودعم جهود المصالحة 
الوطنية، وإنجاح االنتخابات الرئاسية والنيابية. في هذا 
الصدد اعتبر حزب "العدالة والتنمية"، الذراع السياسي 
لجماعة "اإلخوان المسلمين" لقاء صالح ـ حفتر "خطوةً تهدد 
إجراء االنتخابات في موعدها المقرر، وتعرقل توحيد 
المؤسسات الليبية وعلى رأسها القوات المسلّحة"، واتهم 

رئيس البرلمان بعرقلة إقرار الميزانية. ووردت معلومات  
عن مساع إقليمية لعقد لقاء رباعي يجمع رئيس الحكومة 
ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب والمشير 
خليفة حفتر بهدف حسم الخالفات حول الميزانية التي 
تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان بعدما أخفق في إقرارها 
بعد أربع جلسات لجهة حجمها وآليات صرفها وميزانية 

 .الجيش
ـ التباين في مواقف األطراف غير الليبية وتضارب 5

مصالحها، حيث يستمر انقسام تلك القوى بين من هو قريب 
لمواقف األطراف الليبية في غرب البالد وأخرى أقرب إلى 
مواقف أطراف شرق البالد، حتى أنّ بعض الدول ـإيطاليا 
مثاالًـ تستقبل وفوداً منفصلة من شرق وغرب وجنوب ليبيا 
للتباحث معها في الملف الليبي مما يعني التعامل الجانبي 
الذي يثار حوله تساؤالت عما إذا كان ذلك سعياً إلى تقريب 
وجهات النظر بين الليبيين، أم تقوية طرف على طرف آخر، 
وهذا يلعب دوراً مهماً في تكريس الخالف وعرقلة الوصول 
إلى تفاهمات وطنية مشتركة. كما تسعى بعض الدول 

المؤثّرة وفي المقدمة منها الواليات المتحدة األميركية إلى 
تغيير عالقات بعض األطراف الليبية مع دول أخرى لها تأثير 
في الملف الليبي. وقد ظهر ذلك جلياً من خالل تصريحات 
للمشير خليفة حفتر قال فيها: " إنّ الجيش األميركي شارك 
في القتال ضد قواته التي كانت على تخوم طرابلس، 
موضحاً أنّ قوات القيادة األميركية العاملة في أفريقيا 
"أفريكوم" هي التي استهدفت قوات الجيش الوطني الليبي 
في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس"، 
وأضاف "أنّ األميركيين طلبوا منه فك االرتباط مع "حليفه 
الروسي" وعندما سألهم عن البديل تنصلوا وأطلقوا العنان 

 ."لتركيا و "أفريكوم" وتقنيات "الناتو" في استهداف قواته
ألمؤشرات اإليجابية في مسار الحوار الليبي  :خالصة

تمثّلت في وقف العمليات العسكرية رغم بعض الخروقات 
} العسكرية، ٥÷٥محدودة التأثير، واستمرار عمل لجنة {

وتحديد موعد االنتخابات الرئاسية والنيابية، والتشديد على 
إجرائها في موعدها من قبل األطراف الليبية والدولية، 
والتأكيد على توحيد الجيش والمؤسسات األمنية. في 
المقابل توجد محطّات مفصلية  تحتاج إلى جهود جبارة 
لتجاوزها أبرزها خروج القوات األجنبية والمرتزقة التي 
تواجه بالرفض والعرقلة من قبل تركيا، وتخضع لتوافقات 
ومساومات بين تركيا وروسيا وتأثير لقوى دولية أخرى 
مولجة بمتابعة الملف الليبي، وإيجاد آليات إجرائية ـ وليس 
فقط مواقف ـ  لتوحيد الجيش واألجهزة األمنية وحلّ 
الميليشيات، واالتفاق على القاعدة الدستورية التي على 
أساسها تجري انتخابات كانون األول القادم ألن عدم إقرارها 
يؤدي إلى تأجيل االنتخابات وما قد يرافق ذلك من إعادة 
خلط األوراق، وربما إعادة الصراع المسلّح ظناً من بعض 
األطراف الداخلية أنها قادرة على الحسم أو تغيير المعادالت، 
خاصةً إذا حدثت تطورات في عالقات القوى الدولية فيما 
بينها مما ينعكس على المسار الليبي كما المسارات األخرى 
في المنطقة العربية والعالم. بين اإليجابية والسلبية في 
عملية االنتقال السياسي الليبي يعقد األمل على القيادات 
الليبية الوطنية التي تتسم بالدراية والخبرة والمسئولية في 
إدارة البالد في تذليل العقبات ووضع ليبيا على طريق 
االستقرار والتقدم والتحرر من النفوذ األجنبي المتناقض مع 
المصلحة الوطنية العليا، والفئويات الداخلية المتناقضة مع 
مفهوم الوطنية الجامعة، لكن الصراع الحاد بين النهج 
الوطني االستقاللي الذي يمثّله فريق صالح ـ حفتر وآخرون 
من جهة وفريق اإلخوان المسلمين والميليشيات التابعة له 
وغيرها والتي تتماهى مع الدور التركي تقلّل من درجة 
التفاؤل في تذليل العقبات المرتبطة بتعديل الميزانية 
وإقرارها، وإقرار القاعدة الدستورية وصوالً إلى إجراء 
االنتخابات في موعدها، وبالتالي العودة إلى حوار السالح 

 .التدميري بدل الحوار السياسي البناء
* * * *  
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واحـد مـن  ٢٠٢١غادرنا إلى بارئه يوم الثامن من تموز 

 .أفذاذ العراق هو اللواء الـمـهـنـدس حسـام مـحـمـد أمـيـن
في مجال تنـفـيـذ  ١٩٩١عملت مع المرحوم حسام منذ عام 

الـخـاص بـنـزع  ٦٨٧القسم (جيم) من قرار مجلس األمـن 
األسلحة، هو بصفته رئيس هيئة الرقابـة الـوطـنـيـة، وأنـا 

  .بصفتي مسؤول الملف في وزارة الخارجية
ما رأيت في حياتي قط إنسانا أقرب من حسام إلى وصـف 
الخضر عليه السالم في سورة الكهف (فَوجدا عبدا من عبادنا 
آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما). فقد وهب اهللا 
أبا مهند الرحمة قبل العلم. كل من عمل مع أبو مهنـد كـان 
مبهورا بتواضعه وإيمانه وعدله وعلمه. لم تفـلـح مـغـريـات 
المنصب أو النسب أو العلم في أن تحرفه قـيـد أنـمـلـة عـن 
القيم والمبادئ، كان في أشد ظروف العمل قسوة وفي أكـثـر 
األزمات خطورة أيام الهياج الجنوني األمـريـكـي يـأتـي إلـى 
االجتماع وعلى وجهه إشراقة الرحمة والطمأنيـنـة واإلصـرار 

 .على دحر األعداء
ولغاية العدوان األمريكي على العراق عام  ١٩٩١منذ عام 

يـدار  ٦٨٧، كان ملف تنفيذ القسم (جبم) من القرار ٢٠٠٣
من قبل نخبة مؤمنة من أبناء العراق األصالء من السياسيين 
والعلماء، وكان حسام هو الذي يتعامل مع فـرق الـتـفـتـيـش 
ميدانيا ويدير مهمته بـاقـتـدار وصـبـر قـلّ نـظـيـره. كـان 
المفتشون يسعون إلى استفزازنا لخلق األزمـات، وكـنـا فـي 
بعض األحيان نفقد أعصابنا إالّ حسام، كان يهدئ من روعنـا 
ويذكرنا بأهداف المفتشين العدوانية ضد وطننا، ويصر علـى 
إبطال اتهاماتهم بالعلم والمنطق والوثائق، وبفضل جـهـود 
حسام والنخبة المؤمنة من أبناء العراق فشـلـت أمـريـكـا أن 
تحصل من مجلس األمن على تخويل لـغـزو الـعـراق لـنـزع 

 .أسلحة التدمير الشامل المفترضة

كان لحسام، عالم الصواريخ القدير، حصـة كـبـيـرة فـي 
انتصار العراق على العدوانية الفارسية في حـرب الـثـمـانـي 
سنوات، وكذا كانت حصته فـي تـطـويـر بـرنـامـج الـعـراق 
الفضائي وصاروخ العابد الناقل لألقمار الصناعيـة، وحصـتـه 
مميزة في منع أمريكا من استغالل األمم المتـحـدة إلعـطـاء 
شرعية زائفة لغزو العراق، وزاده فخراً وعزاً أنه كـان ضـمـن 
الخمسة وخمسين قائدا عراقيا المطلوبـيـن لـلـصـهـيـونـيـة 
العالمية. وفخر آخر ناله في صمـوده خـالل سـنـوات األسـر 
والتعذيب الثالث . وفوق كل هذا فقد عاش نزيها ومـات فـي 
الغربة نزيها، فكيف ال نغبط حسام على كـل هـذه الـنـعـم 

 .الربانية، وهذه السيرة العطرة
طيب اهللا ثراك أخي أبا مهند ورزقك الجنة. نم قرير العين 
فقد كفيت ووفيت، وخلّفت وراءك إرثا من الوطنيـة والـعـلـم 
والتواضع يؤتي ثماره دائما ويعزز صمود وانتـصـار شـعـبـنـا 

 .على البغاة
 واهللا المستعان

 ٨/٧/٢٠٢١بغداد 
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 املوقع اإللكتروين  حلزب طليعة لبنان العريب االشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاين 

 بدأت  مرحلته الفعلية تابعونا على العنوان التايل:

www.taleaalebanon.com 
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صّرح ناطق رسمي مخّول باسم قيادة قط�ر ال�ع�راق ل�ح�زب 
 البعث العربي االشتراكي بما يلي:

تواصل السلطة المجرمة العـمـيـلـة فـي بـغـداد ارتـكـاب 
جرائمها ضد شعب العراق، مستهترة بدمائه وهادرة لثرواتـه 
وغير آبهة بمعاناته، حيث تحمل األنباء لـلـعـالـم كـل يـوم 
تفاصيل مأساة جديدة يعيشها العراقيون في ظـل سـيـاسـة 

 .متعمدة لتدمير هذا البلد العريق وقتل أهله
إن الحادث المأساوي الذي شهدته مستشفى عزل مصـابـي 
فايروس كورونا في محافظة ذي قار ليس األول ولن يـكـون 
األخير في ظل تسلّط هذه العصابة المجرمة التـي أخـفـقـت 
في كل شيء إال في مسعاها الخبيث الـمـسـتـجـيـب تـمـامـاً 

 .لمخططات مشروع غزو العراق وتدميره
إن هذا الحادث ليس عرضياً، كما قد يظن البعض، بل هـو 
سياسة ثابتة عليها مئات األمثلة، وما حادثة حريق مستشفى 
ابن الخطيب في بغداد والحرائق التي طالت معظم الـوزارات 
والمؤسسات الحكومية واألسواق التجارية وغيرها عن ذاكـرة 
العراقيين والعالم ببعيد، فضالً عن جرائم نهب المال الـعـام 
وانعدام األمن وسوء اإلدارة، وغير ذلك من مظاهر الـفـشـل 
الذريع واإلخفاق التام، إذ ال يمكن لهذه العصابة المجرمة أن 
تدير شؤون العراق وال أن تحقق لشعبه أمناً وال استقـراراً وال 
توفر له خدمات ضرورية مهما كانت بسـيـطـة، لـذا نـراهـا 
تخفق في توفير الغذاء والماء الالزمين للحياة، وتخـفـق فـي 
توفير الطاقة الكهربائية والـوقـود، وتـفـشـل فـي تـوفـيـر 
الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وغير ذلك رغـم تـوفـر 

مئات المليارات من الدوالرات تحت تصرفها خـالل السـنـوات 
التي أعقبت غزو واحتالل الـعـراق، وهـي فضـال عـن ذلـك 
تعمدت تدمير كل معالم الحياة ومظاهر العمران الحضـاريـة 

 .التي بناها الحكم الوطني في هذا البلد طيلة عقود
إن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربـي االشـتـراكـي إذ 
تتقدم ألهل محافظة ذي قـار الـبـواسـل بشـكـل خـاص، 
وللعراقيين األصالء عامة، بصادق مشـاعـر الـمـواسـاة فـي 
مصابنا الجلل هذا، فإنها تؤكد أن خالص شـعـبـنـا وانـتـهـاء 
مآسيه ال يرتبط بتغيير شخص بعينه أو شخوص، وال يـأتـي 
من خالل عملية انتخابية بائسة حافلة بالتزوير الواسع علـى 
جميع المستويات كما يعرف الجميع، وإنما يتحقق مـن خـالل 
عودة العراق ألهله األصالء الـذيـن قـدمـوا الـكـثـيـر خـالل 
السنوات الماضية، وهاهم اليوم يقدمون من خـالل الـفـعـل 
البطولي ألحرار ثورة تشرين البواسل الذين عبروا عـن أروع 
صور البطولة والفداء في مواجهة آلة الغدر وسـالح اإلجـرام 
الذي رفعته أجهزة النظام القمعية االرهابية، وتشـدد عـلـى 
أنه ال بديل عن الثورة الشعبية الواسعة إلزاحة هذه العصابة 
المجرمة وتقديم مجرميها للعدالـة والـمـبـاشـرة بـخـطـوات 
وطنية جادة إلزالة آثار االحتالل المـجـرم بـكـل صـفـحـاتـه 

 .اللئيمة، وإعادة بناء العراق وتضميد جراح شعبه
حفظ اهللا العراق وشعبه العظيم ورحـم شـهـداءنـا األبـرار 

 .وندعو اهللا بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى
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تحت رعاية رئيس جمعية إنسان للعمل الوطني واإلنساني في جنين الـعـقـيـد 
 : أضاحي من العجول على أرواح الشهداء القادة والرؤساء ٣فداء تركمان تم ذبح 

 .الشهيد الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين السابق -١
 ٠لشهيد الرئيس هواري بومدين رئيس دولة الجزائر السابق ا -٢
 . لشهيد الرئيس صدام حسين صقر العرب رئيس دولة العراق السابقا -٣

وذكر العقيد فداء تركمان : بمناسبة عيد األضحى المبارك لفتة كريمة ولمـسـة 
وفاء من جمعية إنسان للعمل الوطني واإلنساني في جـنـيـن وتـكـريـمـا لـهـؤالء 

أضـاحـي مـن الـعـجـول  ٣الشهداء والقادة العظماء والشرفاء قمنا اليوم بتقديم 
لهؤالء القامات والهامات الشهداء والقادة والرؤساء اللذيـن اسـتـشـهـدوا وضـحـوا 

 . بدمائهم الطاهرة ولمواقفهم المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني
وحضر مراسم ذبح األضاحي العقيد يوسف أبو صويص نائب رئيس جمعية إنسان للعمل الوطني ومـحـمـد حـبـش رئـيـس 

 . الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب وممثلين عن مؤسسات وفصائل العمل الوطني
 . تم التبرع بثمنها من رجال أعمال وفاعلي خير ٣والجدير بالذكر بأن هذه العجول الـ 

 .إنشاء اهللا في ميزان حسناتهم
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إثر التطورات األخيرة في تونس أصدرت حركة البعث 
 البيان التالي:

عاشت تونس منذ عقد من الزمن والزالت وضعاً كارثياً 
بكل المقاييس تسببت فيه المنظومات الحاكمة المتعاقبة 
بأحزابها المختلفة وفشلت فشال ذريعا في إدارة الشأن العام 
وتحقيق طموحات و تطلعات الشعب التونسي هذه األحزاب 
التي وصلت للحكم بالتزوير والغش وشراء الذمم والدعم 
األجنبي وانحرفت بالثورة عن مسارها وتنكرت لشعاراتها 
في الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية وفضلت ان تتعامل 
مع البالد على أنها كعكة يتم تقاسمها حتى فرغت خزائنها 
واحس الشعب التونسي بوطأة هذه الحقبة على حياته أكثر 
من أي وقت مضى وخرج في اكثر من مناسبة متظاهراً 
ومنبها لخطورة الوضع وكان يجابه في كل مرة بالقنابل 
المسيلة للدموع و الرش واالعتقاالت دون أن يولي هؤالء 
الحكام أي اعتباراً لمطالبه وحقوقه وكعادته لم يتخلف 
الشعب في ذكرى عيد الجمهورية عن الخروج للشارع رافعا 
عديد المطالب ومعلنا ضرورة انتهاء حكم العصابات 
واللوبيات التي تحرك البيادق في القصبة وباردو من اجل 
السيطرة على مقدرات الشعب التونسي وفي هذا الصدد 

 : تعلن حركة البعث ما يلي
 ١٤تحمل األطراف وأحزابها التي حكمت تونس منذ  -١

والى حد هذا التاريخ المسؤولية الكاملة عن  ٢٠١١جانفي 
األزمة السياسية الخانقة وما وصلت إليه البالد من تدهور 
في االقتصاد وتوقف التنمية وتراجع النمو إلى مستويات 
سلبية وانتشار الفساد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن 
وارتفاع معدالت البطالة وازدياد منسوب الفقر وارتفاع 
المديونية إلى أرقام مفزعة لم تصل إليها تونس في احلك 

 .ظروفها
إن من يتباكون عن الديمقراطية ويعتبرون ما قام به  -٢

قيس سعيد انقالبا عليهم قد سبق وان انقلبوا على مسار 
الثورة وعلى طموحات الشعب الذي ضحى من أجلها أجيال 
على مر سبعة عقود من الزمن ولم يستفيدوا من الفرصة 
التي منحها الشعب لهم و جيروا الحكم لفائدة مصالحهم 
الحزبية و الشخصية وربطوا تونس بأجندات أجنبية لتفقد 

 .سيادتها الوطنية
بعد هذه العشرية السوداء الذي كان يتطلع خاللها  -٣

المواطن التونسي إلى وضع افضل و ما رافقها من ممارسات 
تتعارض ومصلحة البالد تعتبر أن اإلجراءات االستثنائية التي 
قام بها رئيس الجمهورية تأتي تفاعال واستجابة لنداء 
الشعب التونسي الذي رفع هذه المطالب في اكثر من 

مناسبة بعد أن تعالت أصوات أبناء الشعب التونسي بعدم 
إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه و نحن جزء من هذا 
الشعب نقف إلى جانبه و نناضل معه من أجل تصحيح مسار 
الثورة وتحقيق شعاراتها في الحرية والكرامة والعدالة 

 .االجتماعية
إن حركة البعث تعتبر هذه اإلجراءات االستثنائية يمكن  -٤

أن تكون منطلقا لتصحيح مسار الثورة وإيقاف التالعب 
بمقدرات الشعب ووضع حد لخدمة لوبيات الفساد السياسي 
واالقتصادي وتتشبث بالديمقراطية كخيار أساسي لحكم 

 : البالد وتدعو رئيس الجمهورية إلى
احترام الدستور والعودة بالبالد للوضع المؤسساتي  -أ

الطبيعي في اقرب اآلجال واحترام الحريات العامة و الفردية 
والنشاط السياسي والجمعياتي طبقا للقوانين الصادرة في 
الغرض وتأمين السير العادي لدواليب الدولة وتطهير 
اإلدارات من اللوبيات المتنفذة الفاسدة التي تعمل على 

 .تأبيد الفساد داخلها
إعالن خارطة طريق تتضمن رزنامة واضحة ودقيقة  -ب

محددة في الزمن لهذا الوضع االستثنائي وإعالن برنامج 
للفترة االنتقالية واآلليات الكفيلة بالعودة إلى الوضع 

 .الطبيعي
الدعوة إلى حوار وطني موسع تشترك فيه منظمات  -ج

المجتمع الرئيسية واألحزاب السياسية والجمعيات الفاعلة 
لوضع رؤية تتعلق بالنظام السياسي من ناحية و من ناحية 
أخري النظام االنتخابي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر مع 
تحديد موعد النتخابات سابقة ألوانها تحت إشراف هيئة 
مستقلة لالنتخابات يتم تعيين أعضاء لتسييرها مشهود لهم 

 .بالنزاهة و الحياد والوطنية وممثلين عن المجتمع الدولي
تدعو أبناء الشعب التونسي واألحزاب الديمقراطية  -٥

والتقدمية للتحفز ومقاومة كل محاولة للعودة بالبالد إلى 
 .نقطة الصفر و تكريس الدكتاتورية وحكم الفرد

نهيب بأبناء الشعب التونسي التزام الحذر والحفاظ  -٦
على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب ممارسات العنف 
والصدام والعودة إلى العمل إلنقاذ بالدنا من أي منزلق 

 يأخذها للمجهول.
 

 عاشت تونس حرة ديمقراطية مدنية
 العزة لشعبها و المجد و الخلود لشهدائها 

    
    حركة البعث تونسحركة البعث تونسحركة البعث تونسحركة البعث تونس

 ٢٠٢١جويلية  ٢٦
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تعليقاً على األوضاع األخيرة في تـونـس أصـدر تعليقاً على األوضاع األخيرة في تـونـس أصـدر تعليقاً على األوضاع األخيرة في تـونـس أصـدر تعليقاً على األوضاع األخيرة في تـونـس أصـدر 
    مؤتمر الشعب العربي بياناً فيما يلي نصه:مؤتمر الشعب العربي بياناً فيما يلي نصه:مؤتمر الشعب العربي بياناً فيما يلي نصه:مؤتمر الشعب العربي بياناً فيما يلي نصه:

حدثـاً  ٢٠٢١يوليو/جويلية  ٢٥عاشت تونس يوم 
هاماً تمثل في إقدام السيد رئيس الجمهورية عـلـى 

من الدستور التـونسـي واتـخـاذه  ٨٠تفعيل الفصل 
جملة من القرارات بموجبه تمثلت بالخـصـوص فـي 
تجميد نشاط المجلس النيابي وتحويل صـالحـيـاتـه 
التشريعية إلى رئيس الجمهورية وإقـالـة حـكـومـة 
هشام المشيشي وتجميع كل السلطات بيدية وذلـك 
على إثر التظاهرات االحتـجـاجـيـة الـتـي قـام بـهـا 
الشعب التونسي وعبر من خاللها المحتـجـون عـلـى 
تبرمهم من الـنـظـام الـقـائـم وسـخـطـهـم عـلـى 
المنظومة السياسية الحاكمة التي يقودها اإلسـالم 
السياسي وحلفاؤه والتي كانت سببا فـي االحـتـقـان 
الناتج عن تسارع وتيرة الوباء وعجز أجهـزة الـدولـة 
عن مواجهته وغالء المعيشة وتفاقم بطالة الشـبـاب 

 وهجرة الكفاءات وغيرها من المشاكل.
إن المؤتمر الشـعـبـي الـعـربـي الـذي يـكـن كـل 
االحترام والتقدير للشعب التونسي ولتـونـس الـتـي 

 ٢٠١٧احتضنت مؤتمره األول خالل شهر ديسمـبـر 
كما احتضنت مقره الدائم، يعتبر أن ما يـحـدث فـي 
تونس هو شأن داخلي يـهـم الشـعـب فـي عـالقـة 
بهيئاته المنتخبة، غير أنه يعبر في نـفـس الـوقـت 

 على:
دعمه الالمشروط لخيارات الشعب التـونسـي بـمـا 
هو المصدر األصلي للسلطات وللسبل التي اختارهـا 

 للتعبير عن طموحاته ومطله
إدانته لمحاوالت التدخل التي تسعى إليهـا بـعـض 
الجمعيات من منطلق إيديولوجي يهدف إلى إحـكـام 

سيطرة االئتالف الحاكم الـذي فشـل فـي تـلـبـيـة 
طموحات الشعب التونسي يـثـمـن اإلجـراءات الـتـي 
اتـخــذهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلنــقــاذ الــمــســار 
الديمقراطي ولـمـحـاربـة الـفـسـاد والـتـآمـر عـلـى 

 مؤسسات الدولة.
كما يؤكد أنه ومكتبه فـي تـونـس عـلـى كـامـل 
االستعداد لدعم عملية التصحـيـح الـتـي يـتـوالهـا 
السيد رئيس الجمهورية من أجـل الـحـفـاظ عـلـى 

 سيادة تونس واستقاللها  
 

 أيها المناضلون 
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة 

 يا أحرار تونس
إن المؤتمر الشعبي العربي الذى يعتز أيما اعـتـزاز 
بالتجربة الـتـونسـيـة يـدعـو األحـزاب الـتـونسـيـة 
والمجتمع المدني إلى حماية مكتسباتهم من خـالل 
تأييد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية 
والسهر معه على حماية الحريات العامـة والـفـرديـة 
ودعم النشاط السياسـي والـجـمـعـيـاتـي الـوطـنـي 
المخلص وإلى تأمين السير العادي لدواليب الـدولـة 
واستمرار الحياة السياسية وفقا للسبل التـي تـخـدم 

 مصلحة الشعب التونسي وتلبي طموحاته.
 

 عاشت تونس حرة ديمقراطية مدنية
العزة لشعبها والمجد والخلود لشهدائهـا وشـهـداء 

 األمة العربية
    

    األستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي المحامياألستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي المحامياألستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي المحامياألستاذ أحمد عبد الهادي النجداوي المحامي
    األمين العاماألمين العاماألمين العاماألمين العام
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في إطار لقاءاتهما الدورية زار مكتب الحزب وفد قيادة منظمة الـعـمـل 
الشيوعي برئاسة الرفيق زكي طه رئيس المكتب التنفيذي لـلـمـنـظـمـة 
وعضوية الرفيقين محمد قدوح وجمال حلواني ،وكان في اسـتـقـبـالـهـم 
الرفاق الهام مبارك ومحمود إبراهيم عضوا القيادة القطـريـة والـرفـيـق 

 .صادق شعيب عضو مكتب العالقات الوطنية في الحزب
وقد جرى التداول في األوضاع التي يعانيها البلد من أزمـات مـتـعـددة 
األوجه واألبعاد، وخاصة االنسداد السياسي وتفاقـم أزمـة الـمـنـظـومـة 
السلطوية وصراعات أطرافها، وانعكاس ذلك علـى حـيـاة الـمـواطـنـيـن 
اليومية وأمورهم الحياتية في الخبـز والـدواء واالسـتـشـفـاء والـتـنـقـل 
والتعليم وغيرها بحيث صارت حياة الناس جحيم فعلـي كـمـا بشـر بـه 

 .""رئيس البالد
كما جرى التطرق إلى واقع الحراك الشعبي وتراجع حضوره في الشارع 

 .عبر تعبيراته السلمية رغم ارتفاع حدة المعاناة الشعبية التي طاولت كل مناحي حياتهم
وكان هناك توافق على تشخيص أسباب هذا التراجع الذاتية والموضوعية ،وجرى التأكيد عـلـى ضـرورة اسـتـعـادة الشـارع 
لنبضه من خالل التماس المباشر مع الناس وخوض نضاالت مطلبية منطلقها مصلحة الجماهير المباشرة في قراهم وأحيائهم 

 .وقطاعات عملهم كافة
كما جرى التأكيد على ضرورة تنسيق جهود كل المتضررين من سلوك المنظومة السلطوية الحاكمة ،بغـيـة تـعـزيـز حـالـة 

  .االعتراض على أداء مافيات النهب واالحتكار والتجويع
وهذا وقد تم االتفاق على تكثيف اللقاءات وتوسيع مروحتها ألجل حشد أوسع اصطفاف سياسي ووطني في مواجهة منظومة 
الفساد بكل أطرافها ومسمياتها وألجل الوصول بالتحقيق في جريمة المرفأ إلى ماالتها النهائية لكشف الحقـيـقـة ومـحـاكـمـة 

 .المسؤولين عن جريمة العصر
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي     
على عكس ما حصل في نقابة المهندسين بـطـرابـلـس، 
عندما اضطر عدد من المرشحـيـن الـتـغـيـيـريـيـن اإلكـفـاء 
االنسحاب من خوض معركة النقابة، بسبب عـدم الـتـوصـل 

لالئحة موحدة فخسرتهم النقابة ومهنة الهـنـدسـة فـي آن،  
شهدت نقابة المهنـدسـيـن فـي بـيـروت واحـدة مـن اهـم 
االنتخابات الديموقراطية في تاريخ العمل النقابي اللبنـانـي، 
عندما ائتلفت خمس وعشرين مجموعة ثورية في مـواجـهـة 
السلطة وأحزابها التي وزعت مرشحيها على اكثر من الئـحـة 
انتخابية،  تكشفت من خاللها حقيقة ما يسمى بـالـخـالفـات 
بين بعضها البعض وما تخللها من مهاترات لتضلـيـل الـرأي 
العام اللبناني ،وتبين أنها كلها توزيع أدوار لهذا وذاك عـلـى 
حساب التغيير الحقيقي في البلـد، ووضـع الـعـراقـيـل أمـام 
الطاقات الشابة والكـفـؤة لـلـوصـول وتـحـقـيـق بـرامـجـهـا 

 التغييرية . 
من هنا ال بد من توجيه التحية لمهندسي لـبـنـان الـذيـن 

اجتمعوا تحـت 
راية "النقـابـة 
تنتفض "أوالً، 
مـؤكــديـن أن 
الــوحــدة هــي 
األساس، ألنه 
ــــا  ــــه ــــدون ب
ـــى  ـــق ـــب ـــت س
الســــلــــطــــة 
ـــدم  ـــخ ـــت تس

سالح التفرقة لتثبيت نفسها والتحكـم بـالـبـلـد ومـفـاصـلـه 
ومقدراته، وهي التي بهذه السياسة أوصلت البلد إلى مرحلـة 
اإلفالس وبسببها جاع الشعب اللبناني وحرِم الـدواء والـغـذاء 
ونُِ»هبت مدخراته في المصارف، وتحول اللبنانيون إلى اكـثـر 

 الشعوب المنكوبة في العالم. 
إلى هذه الوحدة تكرست ثقافة جديدة لطالما كان الـتـوق 
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إليها في كل انتخابات نيابية وبلدية من كل التغييرييـن، إال 
وهي االنتخاب على أساس المعايير الـعـلـمـيـة والـمـهـنـيـة 
للمرشح والبرنامج االنتخابي الذي يقدمه للناخبين، وقد أجاد 
المهندسون في اختيار المرشح الذي يعرف هـمـوم زمـيـلـه 
المهندس ومعاناة المهنة وقضاياها وكيفية النـهـوض بـهـا، 
متسلحاً بآلية ديمقراطية تكفل حسـن االخـتـيـار بـمـوجـب 
االستقاللية وعدم الفرض على الناخبين،  بـاعـتـبـار عـامـل 
االقتناع بالكفاءة والبرنامج واالستقـاللـيـة وعـدم االرتـهـان 

 للسلطة اهم ما يحقق ذلك .
ويسجل للمهندسين في لبنان انهم بانتخاباتهم األخـيـرة 
كرسوا سابقة ديمقراطية متقدمة يؤمل أن تصيب "عـدواهـا 

"سائر النقابات في لبنان في اختيار ممثليها، وذلك مـقـدمـةً  
لوضع حد لدور التشكيالت النقابية التي أوجدتـهـا السـلـطـة 
بأحزابها الطائفية والمذهبية على مـدى الـعـقـود الـثـالثـة 

الماضية، لتفريخ نقابات واتحادات عمالية ومهنية لـم تـكـن  
سوى ذيول للسلطة تضرب بهم مصالح كل قوى االعتـراض 
في البلد، وتجربتي االتحاد العمالي العام وهيئة الـتـنـسـيـق 

 النقابية خير شاهد على ما تقدم . 
وتبقى ثقافة االنتخاب والقبول بالنتائج على أساس الروح 
الرياضية وتهنئة الخاسر لزميله الناجح ووضع إمكانياته فـي 

تصرفه كما حصل في المناظرة  المخصصة لتسمية ترشيـح 
 نقيب للمهندسين من بين ثالثة مرشحين ،

هي الثقافة البديل لكل ما زرعته الطائفية والمـذهـبـيـة  
والمناطقية والعشائرية والجهوية من ثقافات قاتلة، أخطرها 
التزوير وشراء الذمم واعتماد الـخـطـاب الـتـحـريضـي وزرع 
األسافين في استعداء الناس لبعضهم البعض وغيرها حـيـث 
لم يزل اللبناني يدفع األثمان الباهظة بسببـهـا، انـقـسـامـاً 
وأحقاداً وصراعات محلية، لم تؤذ الديمقراطية وحسب، وإنما 

 طعنتها في الخاصرة وأصابت منها مقتالً، 
وبها ابتليت البالد  بممثلين من وزراء ونواب ،لم يـكـونـوا 
بمستوى طموح الشعب اللبناني أو من "قماشـة" الـطـبـقـات 
والمناطق التي تعاني الفقر واالهمال، فخدموا أولياء نعمتهم 

 على حساب من يمثلون ،
وضربوا بسيفه الظالم كـل مـن يـدعـو إلـى الـتـغـيـيـر 
الحقيقي، وقد آن أوان الخالص من كل هؤالء في صـنـاديـق 
االقتراع في االستحقاقات  المقبلة، ولتكـن تـجـربـة نـقـابـة 
المهندسين في بيروت مثالً يحتذى في اختيار من يسـتـحـق 
تمثيلنا، متحصنين بثقافة جديدة هي ثقافة االقتراع ،وارادة 

 حرة في ممارسة حق االختيار .   
                  ١٩/٧/٢٠٢١  
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    أصدر لقاء القوى السياسية والنقابية والمدنية في الشمال البيان التالي:أصدر لقاء القوى السياسية والنقابية والمدنية في الشمال البيان التالي:أصدر لقاء القوى السياسية والنقابية والمدنية في الشمال البيان التالي:أصدر لقاء القوى السياسية والنقابية والمدنية في الشمال البيان التالي:
يدين اللقاء النهج المتمادي للمنظومة الحاكمة في إفقار وتجـويـع الشـعـب  -١

اللبناني وصوال إلى قرارها األخير برفع الدعم عن المواد األساسية، وحرمانه مـن 
أبسط مقومات العيش، من الرغيف والدواء والمحروقات  والتنقل، ومـن حـقـوقـه 

 المشروعة كافة ، والذي يشكل جريمة غير مسبوقة بحق اللبنانيين. 
يؤكد اللقاء وقوفه إلى جانب تحركات االحتجاج الشعبية في طرابلـس ضـد  -٢

هذه المنظومة وقرارتها االقتصادية واالجتماعية ، وهو يدعو لتوجـيـه الـغـضـب 
الشعبي بنتيجة تدهور األوضاع إلى قوى المنظومة الحاكـمـة، مـطـالـبـا الـقـوى 
األمنية بتفهم حاجات الناس والظلم الالحق بهم، مؤكدا على حقهم بـالـتـعـبـيـر 
والدفاع عن حقوقهم وتأمين الحماية لهم ولتحركاتهم من العناصر المـشـبـوهـة 

 التي تستهدف تشويه تحركاتهم .
يدعو اللقاء لضرورة العمل على إنقاذ الوضع من خالل  حكومة مـن خـارج   -٣

 المنظومة الحاكمة وبعيدة عن المحاصصة. 
يحذر اللقاء من التمادي في مخطط استخدام المدينة ووجع أبنائها لتحقيـق  -٤

 مكاسب سياسية رخيصة.
يؤكد اللقاء على إبقاء اجتماعاته مفتوحة ويدعو كل األطراف الوطنية والهيئات االجتماعية والشعبية المواكبة النتـفـاضـة  -٥

 السابع عشر من تشرين إلى استعادة دورها الريادي والعمل على تزخيم نضالها اليومي في سبيل أسقاط الطغمة الحاكمة .
                   ١/٧/٢٠٢١طرابلس في 
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شيعت بلدة "ربثالثيـن" فـي الـجـنـوب ظـهـر يـوم األربـعـاء 
المصادف ثاني أيام األضحى المبارك ابنها البـار الـمـنـاضـل ٧/٢١

.  ٧/٢٠البعثي حسين فقيه الذي وافته المنية غروب يوم الثالثاء 
وقد شارك في التشييع وواجب التعزية رفاق الفقيـد يـتـقـدمـهـم 
رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي المحامي حسن بـيـان 
والرفيق حسن غريب نائب رئيس الحزب والرفيق علي سـكـيـنـي 
عضو القيادة القطرية وقيادتا فرع الشهيد موسى شعيب وعدنـان 
سنو وأبناء البلدة والقرى المجاورة. وقد وضعت أكاليل زهور علـى 
ضريحه باسم قيادة القطر وفرعي الشهيديـن مـوسـى شـعـيـب 

  . وعدنان سنو
وكانت القيادة القطرية للحزب قد نعت في بيان لها يوم امـس 
الفقيد الكبير المناضل حسين فقيه معاهدة روحـه الـطـاهـرة أن 
يبقى رفاقه أوفياء للمسيرة النضالية التي كان فقيد الحزب واألمة 

  .واحداً من صانعي محطاتها المضيئة
هذا وتستمر العائلة ورفاق الفقيد بتقبل التعازي فـي الـبـلـدة 

 .٧/٢٥حتى يوم األحد 
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وكانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  وكانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  وكانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  وكانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  
    قد نعت الرفيق المناضل حسين فقيه وجاء في النص: قد نعت الرفيق المناضل حسين فقيه وجاء في النص: قد نعت الرفيق المناضل حسين فقيه وجاء في النص: قد نعت الرفيق المناضل حسين فقيه وجاء في النص: 

تنعي القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي 
إلى مناضلي الحزب في لبنان والوطن العربي والى جماهير لبنـان 
واألمة العربية، الرفيق المناضل حسين فقيه الذي وافته الـمـنـيـة 
غروب يوم األضحى المبارك بعد معاناة مـع الـمـرض وخضـوعـه 

  .لعملية جراحية
وبوفاته يفقد الحزب واحداً من خيرة مناضليه الذين ما توانوا يومـاً  
عن تأدية واجب نضالي وبقي حتى الرمق األخير من حيـاتـه قـابضـاً  
على جمر الموقف المبدأي، ال يهادن وال يساوم على قناعاته الفكـريـة  
والسياسية، فكان مثال البعثي الذي ارتقى بـالـتـزامـه ارقـى درجـات  
التفاعل مع مسيرة الحزب النضالية التي انخرط في سياقـاتـهـا مـنـذ  
تفتح وعيه السياسي على قضايا امته وآمن بأهدافـهـا فـي الـوحـدة  

  .والحرية واالشتراكية 
إن المصاب أليم والخطب جلل ،وعزاء رفاقه وأهـلـه ومـحـبـيـه 
وأصدقائه، انه ترك أثراً طيباً وسيرة عطرة وذخراً نضالياً سيبـقـى 
معيناً ال ينضب يستمد منه رفاقه زخماً لدفع مسيرة الحزب الـذي 
يعتز بان يكون فقيد الحزب والوطن واألمة واحداً من مـنـاضـلـيـه 

  .العصاميين المقدامين
إن القيادة القطرية التي آلمها فراق رفيق عزيـز، تـتـقـدم مـن 
عائلة الرفيق العزيز ومن رفاقه واهل الـجـنـوب الصـامـد بـاحـر 
التعازي القلبية الحارة وتعاهد روحه الطاهرة بان تبـقـى مسـيـرة 
الحزب مسيرة صاعدة حتى تحقيق األهداف التي امن بها ونـاضـل 

  .ألجلها رفيقنا المرحوم حسين
لروحه الرحمة ومثواه الجنة بجانب الشهداء والصديقين واألبرار 

  .والهم عائلته ورفاقه الصبر والسلوان
 ٢٠٢١/٧/٢٠بيروت في 
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 أدمنت على حب بغداد عروستك

  السمراء وارتحلت دون تحقيق حلمِ
  اللقاِء بها

 كنت تزرع فينا روح العطاء المستدام
 ...والنضال الذي ال يعرف السكينة

كانت كلماتك المفعمة بروحية االنتماء الصادق تبدد اليأس في 
  النفوس

كلماتك التي رافقت بغداد في غمرة زهوهـا بـعـهـدة الـرفـاق 
واكبت مسيرتها وهي تكابد زمن الغزو واالحتالل هذه الكلمات ال 

  تقلُّ أهميةً عن الطلقة المقاومة التي ترفض الذلَّ والخنوع
نفتقدك يا رفيقي ألنك كنت الشعلة التي ال تنطفئ فـي زمـنٍ 

  انكفأَ فيه الكثيرين
كنت مثاالً لالنتماء الصادق وأنت الذي خرجت مقاتالً من جنوبنا 

  المقاوم فارساً يمتطي صهوة العروبة
نفتقدك وأنت ذلك الرفيق العصامي الذي ال يعـرف الـمـهـادنـة 

  والمساومة إذا كان األمر يتعلق بالقيم
لقد أعطيت لألمة ريعان شبابك بالعطاء والبذل وظللت تـبـذلُ 

رحلت يا رفيقـي  من روحك ودمك وطيبة قلبك حتى الرمق األخير
  وال زالت حبيبتك السمراء تنتظر لقاء الرفاق في ساحة التحرير

رحلت يا رفيق عمري ودربي وستبقى مدينتك التي أحـبـبـتـهـا 
وحملت جرحها في دمك تتصفح مع األيام كتـابـاتـك وقصـائـدك 

  لتنهل منها أجيالُ األمة معنى الحب والكبرياء
لست أرثيك فأمثالك ال يرحلون وال يـبـرحـون مـكـانـهـم فـي 
القلوب ...قد يغيب الجسد ويضمه الثرى لكن روحك سـوف تـبـق 
ترف في سماء بغداد تدعو الرفاق لزيارتها وهي تـنـفـض عـنـهـا 

 . رجس االحتالل
لروحك الرحمة والطمـأنـيـنـة والسـالم فـقـد أديـت قسـطـك 

خالص العزاء ألنفسنا ورفاقنا ولعائلتك األصيـلـة الـمـنـبـع  للعلى
 اهللا وإياهم الصبر والسلوان.  والعريقة بالنضال وألهمنا

    محسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسفمحسن يوسف
ولمناسبة مرور أسبوع تقبلت أسرة الفقيد والقيادة القطرية ولمناسبة مرور أسبوع تقبلت أسرة الفقيد والقيادة القطرية ولمناسبة مرور أسبوع تقبلت أسرة الفقيد والقيادة القطرية ولمناسبة مرور أسبوع تقبلت أسرة الفقيد والقيادة القطرية 
لتعازي في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي لتعازي في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي لتعازي في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي لتعازي في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي 
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