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مع االعتذار من البعثيين أينما حلُّوا أو ارتحلوا في  تيتي  

بقاع الوطن العرب  الكبير، أولئك الذين ما كلَّ متنيمي ، وميا 

ضعف أو وهن، ف  مواجمة كل العوائق الت  حالت أو تيحيو  

 دون صعود العروبة إل  موقعما المتقدم بين األم .

مع االعتذار من كل بعث  عرب  قدَّم روحه قربانًا ألميتيه، 

وكل بعث  دفع من دمه وجراحه الكثير مين اليميحييي  إلي  

 الخليج. ومن كل بعث  ما يزا  يدفع لدرء المخاطر عن األمة.

مع االعتذار من كل هؤالء، سنتوقف قلياًل أمام اليميرحيلية 

الت  يمر بما الحزب ف  لبنان اليوم برحيل قيائيدا اليدكيتيور 

عبد المجيد الرافع ، لنزفَّ إليه أن الرفاق ف  لبينيان بياقيون 

عل  العمد وعل  الثوابت والمبادئ الت  آمن بيميا، عياقيديين 

العزم عل  مواصلة النضا  رافعين آيات التكيبييير ليليبيعي ، 

وه  الذين ما تزعزع إيمانم  يومًا باستمرار مسيرتم  التي  

ل  ولن تتوقف حت  تحقيق أما  األمة وتوقما نحو اليتيحيريير 

 والوحدة. 

البعثيون اليوم ف  كل لبنان، وبعد أن حيلي  اليكيثيييرون 

بأفو  نج  حزبم ، يتصاعد نضالم  ويتواصيل، وييحير ون 

 ف  كل يوم ألقًا جديدًا، وسطوعًا أقوى.

ه  اليوم ولسان حالم ، وحركتم  الدؤوبة، تيقيو  ليرو  

كل تميد للحزب، وف  الطليعة منم  صدام حسين تيميييد 

الحزب واألمة العربية، وعبد المجيد الرافيعي  اليذا ريادرنيا 

أخيرًا، إن البع  عص ٌّ عل  كل أنواع المؤامرات الت  تيحيا  

ضدا، وتعمل عل  اجتثاثه، ألن البع  يحمل سرَّ اسيتيميرارا 

وبقائه ف  فكرا. وأما الجمد المتواصل الجتثاث فيليسي،يتيه، 

فألنه يشكل خشبة الخالص لألمة العربية. ولكل هيذا وقيف 

حزب البع  صامدًا ف  وجه كل العواصف الت  أراد أعداؤا أن 

 يقتلعوا بما من حياة أمته.

ف،  هذا الشمر الذا حرص فيه البعثيون عل  التيميسيك 

ب،كر حزبم ، وما يقتضيه من حركة دائمة، تتصدر بيوابيات 

النضا  وتقتحمما، فقد  اوجوا بين تكيريي  اليرفياق اليذيين 

رحلوا، وحركة الشارع الذا ل  يتركوا متصدين ليكيل أنيواع 

ال،ساد، فإنما أرادوا أن يصرخوا ف  وجه اليحياليمييين بيميوت 

البع ، هات،ين: نحن هنا، طالما ظلَّ فكر حزبنا يشكل الحيل 

 لكل مشاكل أمتنا العربية.

فمن إحياء ذكرى األربعين لرحيل فقييدنيا اليكيبييير عيبيد 

المجيد الرافع ، ومن إحياء الذكرى السنوية لشمادة ميوسي  

تعيب، وكذلك إحياء ذكرى تمادة عل  حيديي،ية، وتيكيريي  

المرحوم المناضل ظافر المقدم، وتشييع المينياضيلية هينياء 

حمود، مرورًا بحركة االحتجاج علي  تيعيسيف السيليطية في  

التقصير بمتابعة حقوق المعلمين والعياميلييين في  اتدارات 

العامة، واالحتجاج عيلي  فيرل الضيرائيب عيلي  الشيعيب 

اللبنان . كلما محطات تتشابك فيما أيادا البعثييييين قيييادة 

وقواعد تبقاء حزبم  تعلة نوَّارة لن تذوا طالما بق  ال،كير 

 البعث  محميًا بزنوده  الصلبة.

وإذا كانت إدامة حركة الحزب ف  لبنان واجبًا ييقيع عيلي  

عاتق المنتسبين إليه، فإنم  والتزامًا بواجبم  القوم  تبقي  

قضية فلسطين محورًا ف  استراتيجيتم  الدائمة ألن الميدف 

من ارتصابما كان الخطيوة األسياسييية الريتيصياب اليوطين 

العرب  كله. وكذلك أصبح تحرير العراق يمثل مركيزيية في  

نضالم ، ألن المؤامرة خططت بإسقيا  نيمياميه اليوطيني  

كخطوة أساسية تسقا  الي،يكير اليقيومي ، وليذليك فيمي  

يعاهدون الرفيق عزت ابراهي ، األمين العام للحزب، بيأنمي  

مستمرون ف  نضالم ، والعمل عل  تحرير الوطن اليعيربي  

 عبر تحرير العراق بقيادته.

وهكذا سيمل حزب البع  ف  لبنان تعلة لن تينيطي،ي ، 

ليضيف إل  نضا  البعثيين عل  األرل العربية، وخيارجيميا، 

أس،ارًا من النضا  والصمود الت  تدحر ما تيمينياا ليه أعيداء 

 األمة العربية.
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بدعوة من القيادة القومية لحزب البعثعا العثع بع  

االشت اك  وقيادة قط  لبنان لحزب طعيعيعثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك ، وآل الفقيد الكبي  المناضل الدكتور 

عبد المجيد ال افث ، تم إحياء الذك ى األربثين ل حيل 

نائب األمين الثام لحزب البثا الثع بع  االشعتع اكع ، 

رئيس حزب طييثة لبنان الث بع  االشعتع اكع ، ععنعد 

ف  قص   02/817102الساعة الخامسة من مساء يوم 

 األونيسكو ف  بي وت.

وقد تميز التأبين بحضور جماهي ي حاشد، كما تمعيعز 

بجمية من المواقف الوطنية والقومية المفثمعة بعكعل 

مثان  الحب والوفاء، لتؤكد المكانة الثالعيعة والع ائعدة 

الت  كان عييها الفقيد ال احل وما كان يمثيه من قعيعم 

نضالية وإنسانية راكمت من عطاءاتها عيع  معدى معا 

يقارب الثالث أرباع من الق ن كانت كيها حافية بتبعنع  

هموم الناس وحمل قضاياهم اإلنسعانعيعة والعوطعنعيعة 

والقومية وتحمل أعباء الدفاع عنها ف  مختيف م احيعه 

الثم ية، منذ بدأ طالبًا يافثًا يواجه دبابات المستثعمع  

الف نس  من مدينته ط ابيس، إلع  تكعكعيعيعه لعجعان 

الدفاع عن قضية فيسطين وهو عي  مقاعد العدراةعة 

الجامثية ف  لوزان بسويس ا، إل  تجكمه عبء السهع  
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عي  صحة م ضاه وعواده من المواطنين وهو الطبيعب 

الج اح الحامل لكهادة العدكعتعوراه فع  العطعب العذي 

اةتهل حياته المهنية بالح ب عي  العمع و والعفعقع  

والجهل عب  المستوصفات الكثبيعة العتع  افعتعتعحعهعا 

ليثالج مواطنيه بالمجان، إل  انخ اطه ف  دروب جيجية 

بثا األمة من ةباتها مسخ ًا أيامه وليالعيعه وةعنعوات 

عقوده من السنين ف  ةبيل أن ينتعصع  العثع ب فع  

ص اعهم الوجودي ضد المحتل الصهيعونع  العبعاصعب 

ألرو القداةة ف  فيسطين، مؤكعدًا ععيع  حع  كعل 

ع بية وع ب  ف  الثدالة االجتماعية وتكافعؤ العفع   

واالةتقالل وح ية ال أي والكيمة وصوالً إلع  تعحعقعيع  

 .المجتمع الث ب  الديموق اط  الموحد

ولثل ما تقدم ال يمثل ةعوى العجعزء العيعسعيع  معن 

الكيمات الت  جادت بها ق ائح الخطباء فع  معهع جعان 

ذك ى م ور أربثين يومًا عي  رحيل الفقيد الكبي  يعوم 

ف  قص  اليونيسكعو فع  بعيع وت  0217102/8السبت 

وحض ها ممثل رئيس مجيس النواب اليبنانع  األةعتعاذ 

نبيه ب ي النائب قاةم عبد العثعزيعز، ومعمعثعل رئعيعس 

الحكومة اليبنانية الكيخ ةثد الح ي ي الوزيع  األةعبع  

ليت بية الدكتور حسن منيمنة، إل  وزي  الثمل اليبنانع  

محمد عبد اليطيف كبارة ورئيس العحعكعومعة السعابع  

نجيب ميقات  وممثل ليوزي  محعمعد الصعفعدي ووزراء 

ونواب وةف اء ةابقون وممثيين لمفت  الجعمعهعوريعة 

اليبنانية الكيخ عبد اليطيف دريعان ومعفعتع  الكعمعال 

الكيخ مالك الكثار وشيخ عقل طعائعفعة العمعوحعديعن 

الدروز نثيم حسن وقادة األجهزة األمنية والثعسعكع يعة 

اليبنانية ورؤةاء أحزاب وشخصيات وطعنعيعة وعع اقعيعة 

وفيسطينية تقدمها األةتاذ عزام األحمد نائب رئعيعس 

حكومة دولة فيسطين الساب  وقادة منظمة العتعحع يع  

الفيسطينية إل  الممثل الخا  لي ئيس أمين الجعمعيعل 

مستكاره األةتاذ جعور  يعزبعك، فضعاًل ععن العوفعود 

الحزبية والكثبية الت  حض ت من معخعتعيعف معنعاطع  

لبنان يتقدمها بثثيون من مختيف األععمعار واألجعيعال 

 .وعائية الفقيد ال احل وقيادة حزب طييثة لبنان

وقد افتتح المه جان الكاع  أنطوان رععد بعالعدععوة 

إل  الوقوف بداية لينكيد الوطن  العيعبعنعانع  ونكعيعد 

البثا، ثم لدقيقة صمعت وقعوفعًا حعدادًا ععيع  أرواح 

شهداء األمة الث بية وفيسطين والعجعيعل العيعبعنعانع  

 .وال احل الدكتور ال افث 

  

 

 األخت الثزيزة الدكتورة ليي  ال افث ،  

 ال فاق أعضاء القيادة القومية لحزب البثا، 

ال فاق أعضاء القيادة القط ية لحزب طييعثعة لعبعنعان 

 الث ب  االشت اك ، 

 األخوات واألخوة، 

 الحضور الك يم، 

بداية أنقل لكم تحّيات ال ئيس معحعمعود ععبعاس  أبعو  

مازن  وبإةمه والقيادة الفيسطيعنعيعة، أععبع  لعكعم ععن  

التقدي  الكبي  لدعوتكم الك يمة لنا ليمكاركعة فع  هعذا  

المه جان التأبين  بمناةبة م ور أربثين يوماً عي  وفعاة  

المناضل فقيد األمة الث بية الدكتور عبد المجيد ال افعثع   

الذي ُيثتب  من خالل مسي ته النضالية الطويية َعَيماً بعارزًا  

من أعالم أمتنا الث بية ومناضييها. وأنا شخصيعًا عع فعُتعه  

عن ق ب قبل عّدة عقود ف  لبنان وف  ببداد، معنعاضعالً  

قومياً صيباً ميتزماً بالقضايا الث بعيعة وفع  طعيعيعثعتعهعا  

  . القضية الم كزية ألمتنا الث بية  القضية الفيسطينية 

كان من خالل مسؤوليته العمعبعاشع ة فع  العقعيعادة 
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القومية عن جبهة التح ي  الث بية نموذجًا ليثطاء فع  

المسي ة النضالية ليثورة الفيسطينعيعة ومعدافعثعًا ععن 

ممثيها الك ع  والوحيد منظمة التح ي  الفيسطيعنعيعة، 

ومكاركًا أةاةيًا ف  كافة الق ارات الصثبة والمصي ية 

لمسي ة الثمل الوطن  معن خعالل ععالقعاتعه األخعويعة 

  .ومحبته المميزة لّ مز عّزتنا الكهيد ياة  ع فات

الدكتور عبد المجيد ال افث  ال جل الوحدوي الح يص 

عي  التالحم والتكاتف الفيسطين  بعاذاًل العجعهعد دون 

كيل أو ميل ف  مثالجة أية تبايعنعات أو خعالفعات قعد 

تظهُ  بين الحين واآلخ . وأنا الكاهد ععيع  ذلعك معن 

خالل عمي  ةفي ًا لدولة فيسطين فع  بعبعداد لعمعدة 

تزيد عن الثك ين عاماً، وهنا ال بّد أن أذكع  مع حعيعة 

الدراةة الجامثية وح   الدكتور عبد المجيد ال افثع  

عي  دعم الطيبة الث ب بككل عام وبعاألخعص طعالب 

  .فيسطين ولبنان

 األخوات واألخوة،  

 الحضور الك يم، 

إننا ف  مثل هذه األيام الصثبة الت  تعواجعه شعثعبعنعا  

الفيسطين  وأمتنا الث بية، والمعؤامع ة تعيعو العمعؤامع ة  

لتقسيم المقسم من أقطارنا، ونك  أم او العتعثعصعب  

والطائفية الببيضة، وانتكار الح وب األهيية ف  الثديعد  

من الدول لتدمي ها ونهب ث وتهعا، فع  هعذه األوقعات  

  .الصثبة نفتقد الفارس الدكتور عبد المجيد ال افث  

وبأعي  أصواتنا نثاهد بأننا ةنبق  أوفياء لعيعمعبعاد  

واألهداف الت  دافع عنها وناضل من أجيها هعو وكعل 

شهداء مسي ة التح ر والنضال الفيسطينية والعثع بعيعة، 

وةندافع عن ح ية ووحدة شثبنا وأمعتعنعا. وةعنعبعقع  

كفيسطينيين متمسكين بب نامجنا وثوابتنعا العوطعنعيعة 

حت  إنجاز أهدافنا الكامية بأنهاء االحعتعالل وتعجعسعيعد 

دولتنا الفيسطينية واقثًا عي  أرو وطننا فعيعسعطعيعن 

دولة عضوًا م اقبعًا فع  األمعم  42/والت  اعت فت بها 

المتحدة بثاصمتها األبدية القدس الت  أثبت شعثعبعنعا 

من خالل وقفته األخي ة بأننا لعن نعفعّ ذ بعذرة تع اب 

منها، وةتبق  المقدةات اإلةالمية والمسيحية ع بية، 

ولن تستطيع قّوة عي  األرو أن تفع و ععيعيعهعا أّي 

  .هوية أخ ى

أما بالنسبة لما يسّم  بثمييعة السعالم، لعن تعكعون 

هناك أّية مفاوضات مع ةيطة االحتالل معا لعم يعكعن 

هناك التزام واضح وص يح بوقعف االةعتعيعطعان وحع  

شثبنا ف  الح ية واالةتقالل والثودة وإقعامعة دولعتعه 

المستقية ذات السيادة عي  األراض  المحتية منعذ ععام 

وف  مبادرة السالم الث بية الت  أقّ ت ف  القمة  628/

  .0220الث بية الت  عقدت ف  بي وت عام 

ولثظيم هذه المناةبة ولقائنا إلحيعاء ذكع ى هعامعة 

كبي ة من هامات أمتنا الث بية، نعؤكعد فع  معنعظعمعة 

التح ي  الفيسطينية عي  اعتزازنا وتعقعديع نعا لعيعبعنعان 

الكقي  رئيسًا وب لمانًا وحكومة وشثبًا عي  رعايتعهعم 

ألخوتهم الالجئين الفيسطينيين ف  لبنان، هم ضيعوف 

مؤقتين لحين عودتهم إلع  أرو وطعنعهعم، وععيع  

 اةتم ار التثاون والتنسي  

الفيسطين  عي  كافة الصعثعد الع ةعمعيعة  -اليبنان  

والكثبية، والتزامنا بالثمل والجهعد بعجعانعب إخعوتعنعا 

اليبنانيين ليبقع  لعبعنعان آمعنعًا مسعتعقع ًا، ألن أمعنعه 

واةتق اره هو أمن واةتق ار مخيماتنا وأبنعاء شعثعبعنعا 

  .الالجئ ف  لبنان

ولنا ملء الثقة بأخوتنا اليبنانيين بأنهم لن يعقعبعيعوا 

باةتم ار الوضع المعأةعاوي العذي يعثعانعيعه شعثعبعنعا 

الفيسطين  ف  مخيمات اليجعوء فع   عل  ع وفعهعم 

  .المثيكية القاةية

 الحضور الك يم، 

وأخي ًا نتقدم من عائية ال احل الكبي ، فقيد فيسطين 

ولبنان وأمتنا الث بية ومن رفاقه ومحبيه بأحّ  التثعازي 

مثاهدينه االةتم ار ف  نهجه حت  تحقي  أهداف أمتنا 

  .الث بية كامية غي  منقوصة

ةالم لك وعييك أيها ال احل الكبي  معن فعيعسعطعيعن 

  .الت  أحببتها وأحبتك

 

 

يطيب ل  ف  هذه األمسية أن أحّي  هعذه العثعائعيعة  

اليبنانية األصيية المجتمثة هنا، والتع  تكعبعه لعبعنعان 

األمس، لبنان الماض  الذي نصّ  مع من نحعيع  ذكع اه 

 اليوم عي  اةت جاعه من جالديه وخاطفيه، 

أمسية تكبهكم، تكبهنا، تكبه حكيم الفق اء الدكتعور  

عبد المجيد ال افث ، الذي ورغم العفعوارق السعيعاةعيعة،  

ورغم المواقع الوطنية المختيفة، ال يمكن أن نعتعجعاهعل  

مكانته ف  بيئته ومدينته الت  أحب، ووطنه الذي خدمعه  

  .طبيبًا ومك عًا وةياةيًا وعقائديًا وإنساناً 

إن هذه األمسية دليل إضاف  عي  ما ال يختيف اثعنعان 
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عييه، دماثة الحكيم، وخدمته، وشفافيته، وهع  قعيعم 

باتت نادرة ف  عالم السياةة المتوحعل، واةعتعبعاحعة 

السيطة، وص ف النفوذ، واختصار المؤةسات، واخعتعزال 

  .القانون، وشل أجهزة ال قابة

هو الحكيم الذي ييي  به االةم، ةالحه ةماعة يعدور 

بها عي  الناس ف  أحياء الفيحاء، وهو مدرك أن لبنعان 

الوطن بحاجة ماةة إل  طبيعب يسعمعع نعبعضعه غعيع  

المتثاف ، ودقاته غي  المنتظمة، ال ننس  دقتعه فعهعو 

خ يج جامثات ةويس ا العتع  رةعخعت فعيعه خعمعيع ة 

موجودة، ةيوكه وخطعابعه وانعتعظعامعه واةعتعقعامعتعه 

  .وانفتاحه

جمثنا نضال مكت ك رغعم العفعوارق، واجعه ونعاةعه 

الدبابات الف نسية ف  ط ابيس، كما واجه الكيخ بعيعار 

الجيل السنبال  والف نس  ف  بي وت والجميزة إبعان 

  .م حية االنتداب

افت قنا ف  مواقع وطنية أخ ى، إال أن هعذا لعم يعيع  

احت امنا له، رجل جمثتن  بعه صعداقعة معبعنعيعة ععيع  

االحت ام المتبادل، فأمثال عبد المجيد تأتمنهم، أصحاب 

المباد  ال نخافهم، أصحاب األخالق ال نعحعاذرهعم، بعل 

نحاورهم ولو كنا عي  ط ف  نقيض ف  الوطعن وفع  

السياةة والثقيدة، شثبيته الت  منها اةتمد ش عيتعه، 

واصاًل إل  مجيس النواب ليس عي   ه  شعثعبعه، بعل 

محمواًل عي  راحاتهم، وليس ف  البوةطات والمحادل، 

  .بل م شح موثوق انتخبه الناس باالةم

هكذا أعين محافظ الكمال فوزه ف  انتخعابعات ععام 

مخت قًا الئحة ال ئيس الكهيعد رشعيعد كع امع ،  622/

  .لتيب  النتائج ف  اليوم التال  وي فع غي ه نائباً 

، حصد الدكتور عبد المجيعد الع قعم 680/وف  الثام 

صوتعًا معتعقعدمعًا بع 85/8/األعي  ف  االنتخابات ونال 

  .صوتاً عي  دولة ال ئيس ك ام  545

ت افقنا ف  الب لمان ردحًا طوياًل، احت مت فيه ثعبعاتعه 

عي  مبادئه، لم يحد عنها قيد أنمية، غي  آبه بالتهديد، 

غي  مبال بالت غيب. كان رجاًل ال تستهويه نقل البارودة 

واالحتماء باألقوى، ولو فثل لما نف ، ولما نعفعيعت، لعو 

  .فثل لبق  نائباً ومات نائباً 

اختيف الزمن واختيفت ال جاالت، هزلت، ومعا أةعهعل 

التسويات والدخول مع أم الثع يعس والعخع و  معع أم 

الث وس، ندر ال جال الثابتون، الصامدون، العفعارضعون 

  .احت امهم ولو تخالفهم الموقف وال أي

وإذا كان االةتقالل جامثنا األول، فالنف  معثعانعاتعنعا 

المكت كة، فاضطهاد الداخل ومنف  الخعار  والعبع بعة 

عن البيد والناس، رةّخت ف  ما بيننا ععالقعة خعاصعة، 

زادتها أمانة الكهداء الذين رووا ف  طع ابعيعس وفع  

  .بكفيا كل شب  من أرو لبنان

أما ق ار حل الحزب الذي آمن به عبد المجيعد، قعابعيعه 

وضع يد عي  حزب الكتائب ف  زمن الوصاية، فكعيعت 

ح كته وثورته ومثارضته، وش د الكتائبيون، ولوحقعوا، 

وأجب وا عي  االعتزال، إل  أن صّح الصعحعيعح وانعتعصع  

  .الحزب التاريخ  عي  الح كات الثارضة

أما الك اكة ال ابثة فه  عيمانيتعه وةعثعيعه لعبعنعاء 

الدولة المدنية، ورفضه كل العجعنعون العطعائعفع  فع  

  .السبثينات، والمذهب  ف  السنوات األخي ة

كان حكيم ط ابيس عيمانيًا تحديثيًا تثدديًا بالفطع ة 

  .والثقيدة

 أيها الك ام، 

إل  أهل ط ابيس األحبعاء، كعل معحعبعتع  فع  يعوم 

ط ابيس وابن ط ابيعس، طع ابعيعس األهعل والعنعاس، 

ط ابيس الفق اء الك فاء، ط ابيعس شعهعداء العتعقعوى 

والسالم. وال شك ف  أن التفجي ات وني ان العمعنعطعقعة 

هزت حكيم ط ابيس، وأصيب لبنان بكظاياها، وأعتقد 

أن المناةبة صالحة لدعوة من لم يقتنع بثد بعيعبعنعان 

أوالً، إل  النهوو بالوطن، واعتعنعاق لعبعنعان ععقعيعدة 

نهائية، ال ش اكة فيه، ال وصاية وال واليعة وال ةعيعادة 

عييه، ال غيبة فيه لجماعة عي  أخع ى، وطعن نعهعائع  

  .تثددي ديمق اط  ح  لجميع أبنائه

وكأن  بثبد المجيد ال افث  يقول ببيابه الحاض : ح روا  

لبنان من الجوع والفق  والجهل قبل أن تعحع روا أصعقعاع  

  .الثالم الق يب والبثيد. لبنان أوالً، لبنان أخي ًا والسالم 

 

 

 أيها الحفل الك يم   

نيتق  اْلَيْوَم إلحياء ذك ى رجل عايل الُحيم العثع بع  

وتبناه، رجٌل عاص  الكبار من أةاتذة ومفك ي العثع ب. 

ناضل قوالً وفثاًل منذ تخ جه طبيًبعا وحعتع  آخع    رجل

  .لحظة ف  حياته

رجل ةيك أكث  الط ق وعورة، واضثًا نفسه بتعصع ف 

الناس لياًل ونهاًرا طبيبا، إنسانا، ُميتزما بمعبعادئعه دفعع 

كل األثمان الُممكنة فتعثع و لعمعحعاوالت االغعتعيعال، 
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وعاش الهج ة القس ية، وواجه النعكعبعات والعنعكعسعات 

  .واإلنكسارات، فزادته التصاًقا وثباتاً وقناعة بما آمن به

دكتور عبد المجيد الطيب ال افث ، رحيَت وت كَت إرًثعا 

ةتتناقيه األجيال المقبية من أبناء مدينتك طع ابعيعس، 

إل  كل لبنان، فكل الث ب، ليعتعثعيعمعوا كعيعف يعكعون 

ك بالمباد  كالقبض عي  الجم    .التمسُّ

   أيها السادة

بما أننا ُنحي  ذك ى الُمناضل الدكتور عبعد العمعجعيعد 

ال افث ، يجب أن نثت ف أن من أب ز نقاذ التحول فع  

المنطقة كان ةقوذ ببداد، الذي ُاعّد له بدهاء شديعد. 

ونحن اآلن نثيُل تداعيات هذا السقوذ من العمعحعيع  

   .إل  الخييج

لقد تحّولنا بككل أو بآخ  إل  شيع وأحعزاب وقعبعائعل 

متناح ة، وهو مك وع مث وف منذ ةبثينعيعات العقع ن 

الماض ، لكنه أخذ عقوًدا ليتعنعفعيعذ. لعيعس فع  هعذا 

المك وع رابٌح ع ب  أبعدًا، بعل معجعمعوععة خعاةع يعن 

أنهكتهم الص اعات واالةتنزافات البك ية والمجتمثيعة 

  .والمادية واالقتصادية

لم أكن يوًما من المتكائمين أو من الذيعن يع ّوجعون  

ليتكاؤم لكن أصل الثال  تكخيص الثّية، والثّية تكمعن  

هنا ف  انج ارنا إل  هذه الص اعات الت  أبعثعدتعنعا ععن  

قضايانا الكب ى والت  ةمحت لالحتالل اإلة ائيي  خاصة  

وبكل أشكاله أن يتثدى عي  العمعقعدةعات اإلةعالمعيعة  

والمسيحية ويختعال فع  ةعاحعات العقعدس واألقصع   

الك يف، وكم كب ت قيوبنا بسماع حناج  المقدةعيعيعن،  

وهم يحمون األقص  من التدنيعس بعيعحعمعهعم العحع   

  .وصدورهم الثارية والثام ة باإليمان والمباد  

هناك ييوح الضوء وبصيص األمل، فالقدس تجمع جميع  

الناس وكل األديان والمذاهب ععيع  قضعيعة حع  أرادوا  

تحوييها إل  باطل وأرادوا أن يستبيوا وهن األمة لالعتداء  

  .عي  أحد أهم مقدةاتهم أول  القبيتين وثالا الح مين 

 أيها السادة، 

إننا نفتقد الدكتور عبد المجيد ونحتا  إل  أمثاله معن 

الُمتنّورين والمثقفين والعقعادة لعتعصعويعب العنعقعاش 

والثودة إل  أةاةات الص اعات ف  المنعطعقعة. ععيعن 

القوى الكب ى عي  ث وات منطقتنعا، ونسعب العبعطعالعة 

والفق  واألّمية إل  ازدياد بحسب كل تقعاريع  اإلةعكعوا 

والمنظمات المثنية، والث وات الطبيثية لن تعدوم إلع  

 األبد، فما نحن بفاعيين؟ 

هل عيينا أن ندور ف  ح وب داحس والعبعبع اء حعتع  

نفن ؟ ألم يحن الوقت لوضع نقطة عي  آخع  السعطع  

واالنتقال ليتفتيل عن األمور المكت كة ف  ما بعيعنعنعا 

   بدل البو  ف  ص اعات عقيمة؟

لقد أدرك الدكتور عبد المجيد ال افث  تيك العوقعائعع، 

وتكبا بالمبعاد  األةعاةعيعة، وتع فعع ععن األحعقعاد 

والمناكفات، فكان مثااًل لعنعمعوذ  العُ قع  السعيعاةع ، 

ولي جل الوطن  والقوم ، الذي ال ُتنسيعه العتعفعاصعيعل 

األةس، فدعا عي  الدوام لوقف الص اعات العجعانعبعيعة 

والهامكية عي  المستوى القوم . أما عي  العمعسعتعوى 

الوطن  فالتفتيل عن حيول لعقعضعايعا العنعاس كعان 

    .هاجسه وهذا هو هاجسنا اليوم  ومحور عمينا

   أيها السادة

بثيدًا عن المكاج ات والمناكفعات يعثعيعل لعبعنعان 

ةيسية أزمات بنيوية تطال كل الناس فعيعه. فعاألزمعة 

االقتصادية واالجتماعية خانقة، وقضايا الهدر والفساد 

والماء والكه باء وزحمة السي  تستهعيعك ربعع العدخعل 

  .القوم  دون آفاق لحيول

لقد آن األوان أن نضع بهدوء ومن دون معنعاكعفعات 

ُخططا، ه  بمتناول اليد، ش ذ تواف  النوايا العحعسعنعة 

واإلجماع الوطن  عي  ض ب رؤوس الفساد ف  العبعيعد 

ورؤوس الهدر ووضع خط  قابعيعة لعيعتعنعفعيعذ لع فعع 

  .الضبوذ عن كاهل المواطن

إن قوة لبنان باحت ام دةتوره، واحت ام االةتحقاقعات 

الديموق اطية فيه واحت ام الم جثيات لبثضها البثض 

ولصالحياتها. وما نكهُده اآلن من ض ب لالةتحقاقات 

الدةتورية، ُيؤّش  إل  احتمال ض بها ف  أيعة لعحعظعة 

لمصيحة من هم ف  السيطعة اآلن، وهعذا أمع  ُيعثعزز 

فقدان ثقة الناس بالطبقة السياةيعة ععنعدمعا يع اهعا 

تض ب ع و الحائ  باالةتحقاقات الدةتعوريعة تعارة، 

  .والُمؤةسات الدةتورية طوراً 

احت ام االةتحقاقات واجب دةتوري، والفعصعل بعيعن 

السيطات واحت ام صالحيات كل ةيعطعة وكعل معقعام، 

يثط  األمان لجميع اليبنانيين، فينتف  الكثور بالُببن 

  .أو بالتثّدي عي  فئة من اليبنانيين

 أيها الحفل الك يم 

ط ابيس الفيحاء الت  أنجبت الدكتور ععبعد العمعجعيعد 

ال افث  بأخالقه ومناقبيته وع وبته تضم خي ة ال جعال 

والقيادات فكثبها طيب بالفط ة، ع وب  بعاالنعتعمعاء، 

ووطن  بالتمسك بثوابته الوطنية وبانعتعمعائعه لعدولعة 

ت ع  الجميع عي  رغم اإلجحاف الذي لح  بعالعمعديعنعة 

وأهيها. ط ابيس ال يمكن أن تكون مسؤوليعة فع د أو 

جماعة بل ه  جزء ال يتجزأ من لبنان، وعي  كل لبعنعان 

بقياداته وحكومته أن يكع س دورًا لعهعذه العمعديعنعة 

الثظيمة لتكون لؤلؤة عي  شاطئ المتوة . وأنا اليوم 

أةتذك  كل الكثارات الت  رفثها الدكتور عبد المجعيعد 

ف  الستينات والسبثينات والت  كانت يعطعالعب فعيعهعا 

الدولة اليبنانية بالقيام بواجبها لتثزيز دور طع ابعيعس 

   .االقتصادي والقيام بواجباتها اإلنمائية
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لقد أدركنا مع الدكتور عبد المجيد أن األف اد ال يمكن 

أن يحيوا محل الدولة لذا ومن عي  هذا المنب  وبعاةعم 

تاريخ ال جل وحاض نا نطالب الحكومة بتنفيذ مكعاريعع 

وص ف أموال رصدت لط ابيس، ومطعالعبعتعنعا وطعنعيعة 

وليست فئوية، فيبنان ال يتثاف ، إذا م و طع ف معن 

أط افه فكيف إذا م ضت واحدة من أهم مدنه وأرقاهعا 

  .وأع قها

أيها الطّيب الُمت فع ال افث . يا عاش  العثع وبعة. يعا 

ضمي  ط ابيس ورمز نضالها. كنت وةتبقع  نعمعوذجعاً 

ألصحاب المباد  وُمحب  أهيهعم وبعيعدهعم وأمعتعهعم، 

  .وةُنثّيم أوالدنا كيف يكون الثطاء والتضحيات

رةالتك أمانة ف  أعناقنا، وأعناق اهيك ومحبيك، وخاصعة  

 زوجتك الفاضية األخت ليي . وأننا لي ةالة لحافظون. 

 ..والسالم عييكم

 

 

 أيها السيدات والسادة األفاضل 

 السالم عييكم ورحمة اهلل وب كاته 

من المؤمنين رجال صدقوا ما ععاهعدوا اهلل ععيعيعه، 

منهم من قض  نحبه ومنهم من ينعتعظع  ومعا بعدلعوا 

  .تبدياًل  صدق اهلل الثظيم

نقف اليوم إجالالً واحت امًا وتقعديع ًا لعقعائعده وطعنع   

قوم  ك س جهده وأفن  حياته ف  خدمة شثبه وأمتعه  

خالل مسي ة نضالية طويية زادت عي  نصف ق ن، وقعف  

خاللها بصالبة ومبدئية راةخة مع رفعاقعه دفعاععًا ععن  

األمة الث بية وقضاياها المصي ية ف  فيسطين والثع اق  

ولبنان والجزائ  وكل جزء من وطننا الث ب  الكبعيع  كعان  

  .الموقف الث ب  النضال  مطيوباً فيه 

ع فت ال في  الدكتور عبد العمعجعيعد الع افعثع  فع  

مناةبات و  وف مختيفة ف  داخل العثع اق وخعارجعه. 

ع فته رحمه اهلل متواضثًا ومتفائاًل يزرع الثقة واألمعل 

ف  نفوس رفاقه والثاميين مثه، وقدم أروع األمعثعيعة 

ف  ةاحات النضال الواةثة، وكان رمزًا عزيزًا من رموز 

البثا ومناضييه، ونموذجًا أصياًل وشامخًا ف  مسيع تعه 

  .النضالية الطويية

 السيدات والسادة األفاضل 

قل ل  من هو عدوك أقل لك من أنت إذا كان عدوك 

 الك  فأنت الخي  والثكس صحيح ال ةمح اهلل.

أعداء فقيدنا البال  ورفاقه وحزبهم العثعظعيعم هعم 

االةتثمار بقديمه وحديثه والصهيونية الثالمية وقوى 

الظالم والتخيف والثنص ية والطائفعيعة.. هعذا العثعداء 

يؤكد أن ال جل والحزب الذي انتم  إليه وقض  حيعاتعه 

مناضاًل ف  صفوفه كانوا وما زالوا عيع  حع  وطعنعيعاً 

  .وقومياً 

ش اةة األعداء ف  مواجهتهم لهذا الحزب العثعظعيعم 

ومنذ والدته وال  يومنا هذا تؤكد أيضًا قوة هذا الحزب 

وصالبة مناضييه ووطنيته وقومية نعهعجعه وتعمعسعك 

مناضييه وبإيمان راةخ ومطيع  أنعهعم ععيع  صعواب 

مدركين أن ط يقهم صثب وشاق وفيه أعيع  درجعات 

الخطورة والمثاناة بما ف  ذلك حياتهم... وبال غم من 

كل ما ج ى ويج ي نجدهم ف  أعي  درجعات الصعمعود 

ومع اةتثداد عال  وراةخ لتقديم أعيع  العتعضعحعيعات 

دفاعًا عن وجودهم الذي ه  األمة العثع بعيعة بعأمعس 

الحاجة إليه ف  هذه الظ وف الصثبة والمثقدة والعتع  

يتم خاللها اةتهداف كل فك  وعمل وطعنع  وقعومع  

عي  الساحة الث بية. الجميع يثيم أن معثعارك العبعثعا 

منذ بداية وجوده إل  يومنا هذا كانت ومعا تعزال ضعد 

  .أعداء األمة

االحتالل المج م ليث اق مث كعة فع  حع ب طعويعيعة 

قاةية ةيكون النص  ألبطالهعا معهعمعا طعال العزمعن. 

ال في  ال افث  ورفاقه زرعوا نخية شامعخعة ةعتعبعقع  

وعييها بثض آثار نار همجية حاولت اجتثاثهعا، ولعكعن 

بثد كل ما ج ى ويج ي بقيت وةتبق  شامخة تثعطع  

  .ثمارها دفاعاً عن األمة وقضاياها المصي ية

ةمثت ال في  القائد المؤةس أحمد ميكيل ععفعيع  

يقول  نحن جيل األلم  كان هذا ف  ثمانيعنعات العقع ن 

الماض . أي ألم هو اآلن بثد الفوض  الخالقة والكع ق 

األوة  الجديد وال بيع الث ب  واالحتالل والعطعائعفعيعة 

والثنص ية والتهجي  والنزوح و...و... ولعكعن معع األلعم 

الكديد الذي ف  بثض حاالته فوق طاقات البك  يبق  

المناضيون البثثيون ةائ ون عي  الدرب والنهج وهعم 

يكيثون رفاقهم األبطال الذين ت بوا ف  كنفهم وهم 

يواجهون التحديات الت  لم يواجهها أحد، لست مباليعاً 

إذا قيت، أي حزب ف  تاريخ البك ية الحديا تث و لما 

تث و له البثا وبق  صامعدًا شعامعخعًا تعنعظع  إلعيعه 

جماهي  هذه األمة نظ ة األمل واإلنعقعاذ وإععادة األمعة 

  ...إل  عزها وشموخها وهذا ليس ببثيد
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رفيقنا الثزيز وفقيدنا البال  عبد المجعيعد أذكع  لعه 

باعتزاز وقفة الوفاء الت  وقفها مع القائد العمعؤةعس 

خالل محنته بمع ضعه األخعيع ة فع  مسعتعكعفع  فعال 

وقف لياًل ونهارًا يعتعابعع كعل   –ف  باريس  –دوك اس 

صبي ة وكبي ة وبجانبه ح مه األخعت العثعزيعزة لعيعيع  

ال افث  ورفيقنا الثزيز نيقوال الف زل  ومنعهعا بكعكعل 

خا  تثييمات القائد الكهيد صدام حسين بأن تتصل 

وتجيب أي طبيب ف  الثالم ممكن أن يعكعون لعه راي 

  .وعال  لحالة الم حوم القائد المؤةس

كما كانوا يثتقدون أن نهاية ما أطيقوا عييعه  جعيعل 

النكبة  ف  فيسطين ةتنته  القضية الفعيعسعطعيعنعيعة 

لكنهم وجدوا أن األجيال الت  أتت بثد جعيعل العنعكعبعة 

قاومت االحتالل الصهيونع  وال زالعت وبكع اةعة لعم 

يكونوا يتوقثونها. ه  الحال نفسها مع حزب العبعثعا 

الث ب  االشت اك  الجيل الذي أت  مع الحصار واالحتعالل 

جاء مناضاًل صيبًا لم يتوقثوه والذي جثل جعيعل األلعم 

من غادر ومن ةوف يبادر مطمعئعنعًا أن األمعة بعخعيع  

  .والتحديات تخي  المثجزات

تحية إجالل وإكبار إل  روح فقيدنا البال  عبد المجيعد 

ال افث  الذي أعط  الكثي  ليبنان والث اق وفيعسعطعيعن 

  .واألمة الث بية وبثثها الخالد

نسأل الثي  القدي  أن يسكنه فسيح جناتعه ويعيعهعم 

  .عائيته ورفاقه وأصدقائه الصب  والسيوان

  .والسالم عييكم ورحمة اهلل وب كاته

 

 

أصحاب الفخعامعة والعدولعة والعمعثعالع  والسعثعادة  

 والفضيية 

 السيدة ليي ، 

 السالم عييكم ورحمة اهلل وب كاته 

 أةتميحك عذرًا ةيدي   :عبد المجيد ال افث 

أنت لم تسبقن  فق  ف  النيابة والعفعكع  العقعومع ، 

  .وإنما كنت أنت دائماً السباق. كنت أنت ال ائد

عام انتخبك الط ابيسيون نائباً عنهم ال رشوة  45منذ 

   وال تميقاً وال إك اهاً،

انتخبوك بقضهم وقضيضهم، بجموعهم كيهعا فع  

  .وقت كان أرباب السياةة فيها ف  أوجهم

 وصيت بحب الناس ألنك أحببت الناس، 

  .وقمة الحب حين يكون متبادالً، وقد كان

أحبك الط ابيسيون وانتخبوك ألنهم أحسوا كعم أنعت 

تحبهم وكم أنت ق يب منعهعم، وقعد كع ةعت وقعتعك 

وعيمك لمداواة ج احهم وأحزانهم، اآلالف مدينون لعك 

هذا بمداواته وذاك بكهادته الجامثية وخدماتك كثي ة 

كبي ة تثد وال تحص . وفخ ك أنك تقمصتهعم تعدافعع 

عن آمالهم وأحالمهم ف  البثد العمعحعيع  والعوطعنع  

والث ب . ولثل هذا الك  األخي  ما ةوف يك ةك رائعدًا 

  .عي  مستوى الث ب وبالد الث ب والمبت بات

  .ولسوف يفتقدك الث ب وتفتقدك فيسطين

  .أةتميحك عذرًا ةيدي

رحييك كس  عيع  رتعابعة واقعثع  العحعالع  الضعيع  

  ...الضثيف، المتك ذم الطائف  االنقسام 

لقد غاب عن  الزمن الجميل حين كان الحيم والمعنع  

عي  امتداد عالم ع ب  يضج بثك ات الماليين، ععالعم 

 رحب يمتد ف  الجب افيا من المحي  إل  الخييج، 

 وف  التاريخ من فج  اإلةالم وحت  نهاية التاريخ، 

كان الحيم أن نساهم نحن الث ب. مع الثالم الحديعا 

ف  جبه التحديات وإقامة مجتمثات الثدالة والعكع امعة 

  .لخدمة اإلنسان، كل إنسان

  .ولألةف اآلن صحوت. وعاد مث  الواقع

عدت إل  واقع ما تمنيت يومًا أن نكعون فعيعه. لعقعد 

  .انثدمت الثدالة ومثها حيمنا الكبي 

  .وتكتتت الوحدة وطارت الح ية إل  بالد أخ ى

 ةيدات ، ةادت  

حين شث  وشك  الكاع  القدي  زهي  بن أبع  ةعيعمع   

بالسأم من تكاليف الحياة وهو ف  الثمانين وقال: ةئمعت  

  .تكاليف الحياة ومن يثل ثمانين حوالً ال أب لك يسأم 

لم يكن يقصد راحينا الكبي . فقد  عل العدكعتعور ععبعد  

المجيد يثمل بثد الثمانين كما قبيها وكعانعت األصعثعب  

بثد أن عم الخ اب واةتك ت الفتن إث  احعتعالل أمعيع كعا  

ليث اق. فقد أحتل الحس القوم  الث ب  الصادق الصافع   

لديه كل كيانه ورا ح يثمل دون كيل أو معيعل معن أجعل  

  .الحفاظ عي  مؤةسات حزب البثا الث ب  االشت اك  

وتسيي  أعمالها رغم جسامة الخط  وصثوبة المهمة. 

وبثدها حين اطمأن إل  نتيعجعة ععمعيعه أةعس حعزب 

طييثة لبنان الث ب  االشت اك  وأدار شؤون العحعزبعيعن 

حت  األمس الق يب يثاونه إخوة له ورفاق كيهم ععيع  

قيب واحد وهدف واحد. كان يعثعمعل فع  السعبعثعيعن 

  .والثمانين والتسثين كما كان ف  ريثان الكباب
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 ةيدات  ةادت  

   لقد عاش راحينا الكبي  بين الناس: أحبهم وأحبوه،

خدمهم بكل ما يميك من صدق وإحساس وشفافيعة 

   .وعيم وإخال  وتفان  وتواضع

نحي  اليوم روح الدكتور عبد المجيد ال افثع  كعبعيع  

  .ف  فك ه القوم ، ف  نضاله، ف  خصاله

  .قامة كبي ة من ط ابيس، من لبنان من الثالم الث ب  

  .عاش كبي ًا وهكذا رحل

 ةيدة ليي ، وأنت رفيقة دربه، 

صب ًا عي  مصاب جيل. ععزاؤك حعبعنعا لعكعم، وأنعت 

  .تكاهدين وتكهدين

  .ونثاهدك ةيدت ، ةيستم  النضال

  .أةتميحك عذرًا ةيدي

 هل ل  من طيب أخي ؟ 

وأنت ف  عييائك ف  جوار ربك نسألك أن تطيب معن 

  :لدنه ال حمن ال حيم الك يم مستجيب الدعاء

  .عس  أن ي فع البم عن هذه األمة

 والسالم عييكم ورحمة اهلل وب كاته 

 

 
 الفخامة والدولة والمثال  والسثادة والسماحة  

 السيدة ليي  ال افث  

  :أيها الحضور الك يم 

عي  عهد الث وبة نيتق  لنك م مناضاًل لم يكل ولعم 

يمل ف  أصثب الظ وف ف  العدفعاع ععن العقعضعايعا 

الث بية الجامثة. وبق  حت  ال م  األخعيع  معتعمعسعكعاً 

  .بث وبته عنيدًا بها، قابضاً عييها كالقابض عي  الجم 

الدكتور عبد المجيد ال افث  حمل فيسطين ف  فك ه 

وقيبه باعتبارها قضية القضايا الث بية، وغادرنعا وفع  

  .قيبه غصة ال بل غصات عي  واقثنا المحي  والث ب 

فالواقع العيعبعنعانع  العذي نعثعيعكعه، بعات شعهعيع ًا 

بالمماحكات السياةية، الت  تهدف إلنهاء المواطن عن 

المطالبة بأبس  حقوقه المثيكية والحياتية. المتمثعيعة 

بالكه باء والنفايات والدين الثام الخان ، العذي يعيعف 

أعناق الوطن والمواطنعيعن. والعفعسعاد العمعسعتعكع ي، 

والتيوث البيئ  الذي يتسبب بأخط  األوبئة واألمع او، 

دون أن ي ف جفن لمن أوالهعم الكعثعب مسعؤولعيعة 

  .االهتمام بقضاياه

والواقع الث ب  الذي تثيكه األمة اليوم، يواجه أخطع  

اةتهداف لثقافتها وتاريعخعهعا وتع اثعهعا معن العثعدو 

الصهيون ، مت افقًا مع المك وع األم يك ، الهادف إل  

تفتيت وحدة الت اب الث ب  وإضثاف الجيوش الث بيعة، 

واةتهداف الفك  المقاوم، ليبق  الكيان الصهيون  هو 

األقوى، لكن إرادة الصمود والمقاومة، واإليمعان بعحع  

األمة ف  النهوو والتنمية والتح ي ، أقعوى معن كعل 

المؤام ات، وما االنتصارات المتتالية العتع  تصعنعثعهعا 

الثالثية الذهبية، الجيل والكثب والمقاومة، إال ت جمة 

إلرادتنا ف  النص  والتح ي ، فتحعيعة خعاصعة لعيعجعيعل 

اليبنان  وإنجازاته ال ائثة مع المقاومة، لتطهي  وتح ي  

  .أرضنا من اإلرهاب

إن أمتنا أيها األخوة، أمة عزيزة بتاريخها وحضارتهعا، 

وال بد لها من أن تتوحد ف  عص  التكتالت االقتصادية 

والسياةية العثعالعمعيعة، بعدءًا معن السعوق العثع بعيعة 

المكت كة، وتفثيل االتفاقيات فع  كعافعة العمعجعاالت، 

وصوالً إل  طموحنا ف  الوحدة الكب ى من المحي  إلع  

الخييج، دون أن ننس  ليحظة، أن فيسطين تبقع  هع  

األم ف  كل القضايا الث بية، وإنها غي  قابية ليقسعمعة 

أو أي حيول مجتزأة، وال يح  ألحد مصادرة ح  األجعيعال 

  .القادمة بتح ي ها

  :أيها ال احل الكبي 

نطمئنك إن المك وع التآم ي ف  ط يقه إل  الهزيمة إن  

شاء اهلل، وإن نظ يات حمال  الحطب والخكعب ةعقعطعت،  

  .وباتت وقودًا يح ق كل مثتٍد عي  أوطاننا وأرضنا 

لك المجد ف  عييائك أيها المناضل الث ب  الثنيد، وعهداً  

أن نبق  عي  عهد الث وبة عهد المباد  العتع  آمعن بعهعا  

   الدكتور عبد المجيد ال افث  من أجل غد األمة األفضل. 
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 السادة واإلخوة واألصدقاء، 

 عائية الفقيد 

 أيها الحفل الك يم، 

ف  ذك ى راحينا الكبي ، رئيس حزب طيعيعثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك ، االبن العبعار لعطع ابعيعس والكعثعب 

اليبنان ، الدكتور عبد المجيد ال افث ، نقف اليعوم فع  

هذا المه جان التأبين  بمناةبة م ور أربثين يوماً عي  

غيابه، لنستذك  تاريخًا مييئًا بالعثعطعاء والعتعضعحعيعات، 

نستذك  مواقفه ونضاالته وإةهامعاتعه العكعبعيع ة فع  

الدفاع عن القضايا الث بية والفيسطينية واليبنانية من 

  .أجل التح ر الوطن  واالةتقالل والتقدم

لثب ال احل الكبي  دورًا هامًا ف  تاريخ األمة الث بعيعة 

وشكل عالمة فارقة ف  الحياة السياةية اليبنانية. بع ز 

دوره من خالل مثاركه السياةية الت  خعاضعهعا ومعن 

خالل مواقفه الكجاعة بمواجهعة العقعوى السعيعاةعيعة 

التقييدية ووقوفه ضد اإلقطاع السياة  والثكائع يعة، 

ف  م حية صثود القوى القومية واليسارية ونعهعوو 

الح كة الوطنية اليبنانية وب نامجها لإلصالح السيعاةع  

واالقتصادي واالجتماع . كما لمع اةعمعه فع  لعبعنعان 

طبيبًا إنسانيًا يطبب فق اء طع ابعيعس والكعمعال معنعذ 

  .ةتينيات الق ن الماض 

وكان ال احل الكبي  عبد المجيد ال افث  ف  صعمعيعم 

مث كة الدفاع عن أقدس العقعضعايعا العثع بعيعة وهع  

القضية الفيسطينية. ي حعل ععنعا فع  وقعت يعنعدفعع 

المك وع األمي ك  الصهيون  وبتواطؤ وتطبيع ع بيين 

رجثيين، لمحو هذه القضية من الوجود والقضاء ععيع  

حقوق الكثب الفيسطين  وط ده من أرضه، وتعهعويعد 

القدس والمثالم الفيسطينية والث بية، لكعن الكعثعب 

الفيسطين  البطعل لعم يسعتعسعيعم ولعن يسعتعسعيعم 

وانتفاضة األة ى وانتفاضة القدس أضاءا معن جعديعد 

  .شثية النضال الوطن  الفيسطين  من جديد

إن تضحيات هذا الكثب الثظعيعم وصعمعود أبعنعائعه 

وشبابه ونسائه وأطفاله تقدم لنا أمثولة تدعونا فيعهعا 

جميثًا أن ال نت ك الكثب الفعيعسعطعيعنع  وحعيعدًا فع  

مث كته، وما يج ي اليوم ف  مخيعم ععيعن العحعيعوة ال 

يخدم القضية الفيسطينية وخصوصًا حقه بالثودة إلع  

أرضه فالقضية الفيسطينية ه  القضعيعة العمع كعزيعة، 

والص اع الث ب  اإلة ائيي  هو بوصية الص اع الحقيق  

ف  المنطقة، حيا ي اد طمسه وتبييبه بكعتع  ألعوان 

وأشكال الص اعات الطائفيعة والعمعذهعبعيعة واإلثعنعيعة، 

  .لتفتيت المنطقة إل  كيانات ضثيفة ومتناح ة

إن هذه الهجمة المتجددة، تستعوجعب معواجعهعتعهعا، 

بمك وع شامل نقيض لها، مكع وع وطعنع  عع وبع  

عيمان  مدن  ديمق اط  وغيع  طعائعفع  يعطعال كعل 

جوانب المقاومعة بعمعفعهعومعهعا العواةعع السعيعاةع  

واالقتصادي واالجتماع  والثسك ي، ويهدف إل  ربع  

وتالزم مث كت  تح ي  األرو وتح ي  اإلنسان من قيود 

ومثتقالت األنظمة الطائفية والمذهبية والقمثية ومن 

ةيطتها الفاةدة التابثة الت  أفق ت شثوبها وف طت 

بث واتها، بما يؤدي إل  بناء دول مدنية ديعمعقع اطعيعة، 

عي  أنقاو دول االةتبداد والقمع التع  فكعيعت فع  

تحقي  طموحات شثوبعهعا، إنعه مكع وع العمعقعاومعة 

الث بية الكامية المولود من عم  أزمتنا كح كة تعحع ر 

وطن  ومن رحم التجارب السابقة وعبع هعا ودروةعهعا 

  .بحيوها ومّ ها

وال خيار لنا ةوى هذا الخيعار دفعاععًا ععن كع امعتعنعا 

القومية والوطنية وعن حقوقنا السياةية واالقتصاديعة 

واالجتماعية وف  مقدمها الدفاع عن فيسطعيعن وكعل 

أرو ع بية، يدنسها االحتالل وينهب ث واتها ويعقعمعع 

  .شثوبها

ف  ذك ى ال احل الكبي ، نوجه التحية لجيكنا اليبنانع  

البطل ف  مث كته لتح ي  ج ود ع ةال ورأس بثعيعبعك 

والقاع وننحن  بإجالل أمام شهدائه األب ار الذيعن رووا 

بدمائهم الذكية األرو اليبنانية البالية، وننحن  أيضعاً 

بإجالل أمام كعل شعهعداء العمعقعاومعة ععيع  اخعتعالف 

مكاربهم، الذين ةقطوا عي  درب تح ي  أرضعنعا معن 

الثدو اإلة ائيي  ومن المجموعات اإلرهابية. وكينا ثقة 

وأمل أن الجيل اليبنان  ةيتمكن فع  العنعهعايعة معن 

 تحقي  االنتصار وتح ي  الج ود، 

وعي  إنجاز تح ي  األرو نجدد القول: بأن ال خعال  

لنا كيبنانيين، من التبثية والوصايات الخارجية، وال معن 

االحتالل الصهيون  ومجموععاتعه اإلرهعابعيعة، وال معن 

انقساماتنا الطائفية والمذهبية، وال من فق نا وبطالتنا 

 وهج تنا المتزايدة إل  

الخار ، وال من الفساد والهدر واالةتزالم والزبائنعيعة، 

إال بتبيي  هذا النظام الطائفع ، وبعنعاء دولعة معدنعيعة 

ديمق اطية ععيع  أنعقعاو هعذه العدولعة العفعاشعيعة، 

  .وةيطتها الفاةدة

وعي  هذا األةاس، ورفضًا لهذا الواقع وليخ و  معن 

الحيقة المف غة نقاوم قانون انتخاباتهم النياب  العذي 

تضمن هذا الككل المكوه لينسبية، ومقاومتنعا لعهعذا 

القانون يكون بالوقوف ضد القوى السعيعطعويعة العتع  

أق ته وبالتمسك بالنسبية خار  القيد الطائف  والدائ ة 

الواحدة، نقاومه من منطي  وطعنع ، ألنعه تعفعتعيعتع  

ومذهب  ويؤةس لبناء دولة فدرالية بدالً معن العدولعة 

الثيمانية والديمقع اطعيعة، ومعن معوقعع العمعثعارضعة 

الديمق اطية المستقية، وف  إطعار حعالعة االععتع او 

الديمق اط  الواةثة، بصفتها امتدادا لمجمل المثارك 
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 والتح كات السياةية والنقابية والكثبية، 

فينستمد القوة والثزيمة واإلرادة معمعا ةعبع  معن 

مواجهات وح اكات. ومث كة السيسية خي  مثال، أنظ وا 

إليهم كيف رضخوا وأق وها رغمعًا ععنعهعم معع أنعهعم 

ةوفوا وماطيوا لكنهم لم يتمكنعوا معن اإلفعالت معن 

طوقها. وذيول مث كتها لم تزل مفعتعوحعة فع  وقعف 

ارتفاع األةثار واألقساذ وعدم ف و الض ائعب ععيع  

الفق اء، وف  فصل التك يع بين العقعطعاععيعن العثعام 

  ..والخا 

وعي  هذا األةاس ندعو إل  رب  التح ي  بالتعبعيعيع ، 

ضد قوى ةيطة الفق  والفساد والبطالة، الذين ف ضوا 

الض ائب عي  أصحاب الدخل المحدود، ولعم يعقعدمعوا 

لهم، ال المياه وال الكه باء وال التعثعيعيعم وال الضعمعان 

الصح  وال ضمان الكيخوخة وال الح  بالتقاعد وال حع  

  .السكن وةوى ذلك

لقد أمضت السيطة اليبنانية بسياةاتها االقعتعصعاديعة  

واالجتماعية ف  إفقار الكثب اليبنان  واةتعبعاللعه معن  

% من هذا  42 قبل ش كائها االحتكاريين، ةياةات جثيت  

الكثب يثيل تحت خ  الفق ، وثيا أبنائه متثعطعيعون  

عن الثمل تفت ةهم البطالة والهج ة وأزمعات الصعحعة  

والتثييم والت بية والبذاء الت  توجت معؤخع ًا بعقعانعون  

اإليجارات التهجي ي لثك ات األلوف من األة ، ةيعاةعات  

تت ك األمالك الثامة الب ية والبح ية والنهع يعة فع يسعة  

التثديات دون أي محاةبة، نثم ه  توجهات وةياةعات  

ضاعفت من أرباح االحتعكعارات والكع كعات العثعقعاريعة  

والمصارف وفصيت لها نظامًا ض يبيًا مؤاتيًا لمصالحهم  

  .و الماً ألكث ية الكثب اليبنان  

نثم، اليوم، التحدي الكبي  أمام الكعثعب العيعبعنعانع  

وأحزابه الوطنية والتقدمية والعديعمعقع اطعيعة تعوحعيعد 

طاقاتها وجهودها لبيورة المك وع والب نامج اإلصالح  

  .الحقيق  والنضال لتحقيقه

تيك ه  األهداف السامية الت  أمض  راحعيعنعا العكعبعيع   

حياته ف  النضال من أجل تحعقعيعقعهعا. بعاةعم األحعزاب  

الوطنية والتقدمية نتقدم بأح  التثازي لثائيته العكعبعيع ة،  

لحزبه ورفاقه، ولثائيته الصبي ة الت  شاركتعه كعل هعذا  

  .الثطاء ولكل األحبة واألخوة والخسارة مكت كة لنا جميثاً 

 أصحاب السيادة وال،خامة والدولة والسماحة 
ممثلو األحزاب الوطنية واليتيقيدمييية، وفصيائيل اليثيورة 

 ال،لسطينية 
 وممثلو المؤسسات األمنية

 الحضور الكري 

 أيما األخوة واألخوات، أيما الرفاق واألصدقاء 
بداية أنقُل إليك  تحيات األمين العام لحزب البع  العيربي  
االتتراك  القائد األعل  لجبمة الجماد والتحيريير في  عيراق 
العروبة الرفيق القائد عزة إبراهي ، كيميا تيحيييات اليقيييادة 
القومية وقيادة حزب طليعة لبنان العرب  االتيتيراكي  وكيل 
كوادرا ومناضليه مع الشكر لمواستك  ومشاركتك  ف  إحياء 
ذكرى مرور أربعين يومًا عل  رحيل فقييد اليحيزب واليوطين 

 واألمة العربية، الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافع  .
إن رفيقنا العزيز الذا ن،تقدا وإياك  ولبنان، وأمته العربية 
تمر بأقس  المروف حراجة، ل  يكن رفيقًا لنيا وحسيب، بيل 
كان أخًا وأبًا، ول  يكن حكيمًا للشعب وحسب، بل كان حبيييبيًا 
له يعيش قضاياا بكل جوارحه، واألمل ل  ي،ارقيه أبيدًا بيأن 
ُ  اليحييياةخ يضي   الجماهير ستحقق أهدافما طالما بق  نبي

 الدَم ف  عروقما.
الدكتور عبد المجيد الرافعي  اليذا ارتيقي  أعيلي  سيلي  
المواقع الحزبية، ت،تح وعيه السياس  عل  متغيرات نوعييية 
ف  الواقعين الوطن  اللبنان  والقوم  العرب ، فانخر  في  
السياقات النضالية قبل أن يينيخير  في  صي،يوف اليحيزب 

 منتممًا. ولمذا قا  فيه الم،كر العروب ،
منح بك الصلح إن عبد المجيد الرافع  حيتي  ولي  ييكين 

 بعثيًا ما كان له إال أن يكون وطنيًا.
وهذا الوطنية أض،ت عليما بعثيته  نكمًة نضاليييًة خياصيًة 
فأخذت بعدها القوم  الشامل منذ انخر  حكيمنا ف  ورتيةخ 

 نضاِ  الحزب عل  كافة األصعدة وف  كافة المجاالت . 
إن الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافع  الذا تغيل ميوقيع 
نائب األمين العام للحزب عل  مدى عقود ،ل  يكن من جيييل 
التبشير البعث  وال من جيل التأسيس، جيل ميشييل عي،يليق 
وصال  البيطار و منصور سلطان باتا األطرش وإلياس فير  
وأكرم الحوران  وكوكبة المناضلين العرب الذين أطلقوا  من 
روطة دمشقية عشية السابع من نيسان لسبعة عقود خيليت 
عقد التأسيييس ليحيزب اليثيورة اليعيربييية، حيزب اليوحيدة 

 واالتتراكية، حزب البع  العرب  االتتراك  .
لكن عبد المجيد الرافع  الذا ل  يكن من جيل التأسييس، 
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كان من جيل التنمي  الذا توسعت قاعدته وفروعه ورطي  
مساحة الوطن العرب  من تطوان  إل  بيغيداد اليتي  كيانيت 
وستعود قبلة للمناضلين العرب وحضنًا دافئيًا ليمي  عصييية 

 عل  األمركة والت،ريس. 

وإذا قيل كثير ف  ص،اٍت أخالقية وإنسانيية ليمين نيحييي  
 ذكراا إال أن ميزتين كانتا مشمودتين له :

 : أنه كان دائمًا ف  صف الشرعية الحزبية.األول 
: أنه كان دائمًا ف  صف الشرعية الدستورية للدولة  الثانية
 الوطنية.

إن الرفيق عبد المجيد الرافع  اليذا قضي  رد  حييياتيه 
مناضاًل وهذا توصيف كاٍف، كرمه الشعب والطيف السيياسي  
الوطن  ف  وداعه، وها نحن اليوم ن كرم ه رمزًا وطنيًا وقوميًا، 
وقائدًا بعثيًا عاش مسيرة الحزب بكل إنجا اتما وإخ،اقياتيميا، 
وكان رفيقًا لميشا  ع،لق وصدام حسين وعزة ابراهي ، كما 
لكل رفيق ف  مغاور العرقوب يوم كان يزورها مت،قدًا أحوا  
المناضلين والمقاومين عل  الحدود مع فلسطين اليميحيتيلية 
ومنذ أطلق الحزب مع رفاقه  ف  الحركة الوطنية والمقياومية 
ال،لسطينية مقاومة مبكرة ضد العدوانية الصميونية وعليميا 
تأسس فعل مقاوم استمر حت  أثمر تحريرًا لجنوبنا اليعيزييز 
من رجس االحتال  الصميون  والكل ساه  ف  ذليك رري  

 تعددية التالوين السياسية لقوى ال،عل المقاوم. 
واليوم نقو  لمن فارقنا وهو كان يتمشق سال  اليميوقيف، 
بأن حزبك، باٍق عل  المبادئ والثوابت. مبادئ أهداف اليثيورة 
العربية المتجسدة ف  ثالثية األهداف االستراتيجية، اليوحيدة 
والحرية واالتتراكية، وعل  ثوابت الموقف،  باعتبيار األرل 
العربية ه  عل  درجة واحيدة مين اليقيدسييية. وإن األمين 
القوم  العرب   واحٌد وكل تمديد  ألا من مكوناته الوطنييية 
هو تمديد  له ببعديه السياس  والمجتمع . وإن العروبة ه  
ثابتة تاريخية لموية هذا األمة الت  تتوفر لما كل ميقيوميات 
الوحدة والتقدم والنمول، وه  أمة وإن كبيت في  ميراحيل 
معينة من تاريخما إال أنما تحمل ف  طييياتيميا كيل عيواميل 

 النمول واالنبعاث المتجدد.
أما لبنان، الذا قض  رفيقنا العزيز أكثر من ستييين عياميًا 
يدعو تقامة الدولة  المدنية العادلة وإقامة النمام اليوطيني  
الديمقراط ، نقو  له إن حزبك، الذا حافمت عليه  حي،ي  
الرموش عل  العيون، سيبق  عل  الخ  السياسي  اليثيابيت 
الذا ضبطت إيقاعه السياس  وعل  أساس ثالثيتين: ثالثية 
الديمقراطية والتعددية وتداو  السلطة ،وثالثييية عينياويين 

القضية اليوطينييية اليميليخيصية بيوحيدة األرل والشيعيب 
والمؤسسات. فمذا الثالثية ه  الثابت اليوطيني  وأميا كيل 
الثالثيات األخرى إنما ه  نتاج ظرفيات سييياسييية تينيتيمي  

 بانتماء المعطيات الت  أفر تما. 
ووحدة الشعب الت  ندعو  لتجذير م،مومما، هي  اليوحيدة 
الت  ال ي عبر عنما بم،ردات التعايش وال العيش اليميشيتير ، 
فمذا م،ردات تعبر عن مسياكينية سييياسييية بييين أطيراف 
مشتبكة وملتبسة ف  عالقاتما وال تعبر عن حقيقية اليوحيدة 

 الشعبية . 
إن م،موم التعايش هو تشويه لم،موم الوحدة اليوطينييية 
ال،علية، كيميا اليدييميقيراطييية اليتيوافيقييية هي  تشيوييه 
للديمقراطية السياسية ال،علية وهذا الوحدة الشيعيبييية لين 
نصل إليما، إال بإلغاء الطائ،ية، وإسقا  المويات اليطيائي،ييية 

 والمذهبية لحساب الموية الوطنية الجامعة .
وأن المدخل لذلك، هو توفير األساس السييياسي  ليدولية  

المواطنة وليس دولة الطوائف، والطريق األقصر هو قيانيون 
انتخاب  خارج القيد الطائ،  وعل  أساس النسبية واليدائيرة 

 الوطنية الواحدة. 

وأما القانون االنتخاب  الذا أتح،تنا السلطة بيه، وإن كينيا 
سنتعامل معه باعتبارا القانون النافذ، إال أننا سنبق  نناضل 
مع من نلتق  معم  ف  الموقف والرؤية حو  هذا القيضييية 
ألجل تغييرا وإال تعديله وصواًل إلي  وضيع تشيرييع ييكيون 

 عاكسًا بنتائجه لإلرادة الشعبية. 
إننا نقو  يجب إلغاء الطائ،ية ألن عكس ذلك، سيكون ليكيل  
طائ،ة مدارسما وجامعاتما ومستشي،ييياتيميا وحصيصيميا في   
 السلطة وصواًل إل  جيشما الخاص وها قد وصلنا إليه بالتتال ،  

وهذا سيكون عل  حسياب دور اليميؤسيسيات اليوطينييية  
 الجامعة وخاصة مؤسسة الجيش 

إن الجيش الذا نوجه له التحية للدور الذا يقيوم بيه مين 
أجل حماية األرل واتنسان، هو المؤسسة االرتكا ية األهي  
ف  بنيان الدولة، وهذا الجيش الذا كنا نينيمير ليه سيابيقيًا  
كأداة قمع ف  يد السلطة ضد التحر  الشعب ، بتينيا اليييوم 
نرى فيه المؤسسة الوطنية األه   اليتي  ييجيب تيقيوييتيميا 
وحمايتما للدفاع عن الوحدة الوطنية و األمن الوطن  وحماية 
السل  األهل ، كون  المخاطر ضد المكون الوطن  تبيدأ مين 
تقويُ بنية الدولة الوطنية بدءًا مين تيقيوييُ ميؤسيسية 

 الجيش وما حصل ف  العراق نموذجًا.
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ونقو   لمن نحي  ذكراا  ن  قرير العين فيحيزبيك، حيزب 
الشمداء والمناضلين باٍق عل  العمد، عمد االلتزام بيقيضياييا 
األمة العربية وف  الطليعة منما قضية فلسطين، وال يزاييدن 
أحد علينا، ف  قضية فلسطين، ألن حزب البع  هو من حيددد 
موقعما ف  صلب القضايا القومية وقدس ما ليست مستعيميرة 
بل ه  عاصمتما وأول  القبلتين وثال  اليحيرمييين وقيييامية 

 السيد المسيح .

نقو  له ن  قرير العين ألن اليعيراق اليذا أحيبيبيتيه حيب 
الموى ،سيكون عصيًا عل  األمركة وال،رسينية، وبيغيداد لين 
تكون  أبدًا عاصمة تمبراطورية   حيكيام فيارس  وأضيغياث 
أحالمم   فعمد ال،رسنة انتم  مع القادسية وهي  سيتيعيود 
قلعة للنضا  العرب  ودمشق ستعود قلب العروبة النيابيُ، 
لتشّكل مع بغداد  توأمًا  قوميًا عربيًا يكمل مع مصر العروبية 

 أضلع المرم العرب  الحاضن لقضية فلسطين . 
تحية إل  رفيقنا وعزيزنا، الذا عّلمنا الصدق ف  اليميوقيف 
والسلو  والعودة دائمًا إل  الجماهير ،باعتبارها الميرجيعييية 
الت  ال يمكن بغير دورها صيارة مستقبل عرب  استنادًا إل  
وحدة تعبية  نضالية محكيومية  آليييات عيميليميا بيقيواعيد 
الديمقراطية والتعددية وتداو  السلطة، وصواًل تنماء  كيل 
استالب قوم  واجتماع ، وتحقيق أهداف األمة ف  اليوحيدة 

 والحرية واالتتراكية.
 الرحمة ل،قيدنا الكبير،

عشت ، عاش لبنان، عاتت فلسطيين اليتي  لي  يينيسيميا 
الشميد صدام حسين حت  ف  أقس  اللحمات حراجة، عياش 
العراق وقائدا تي  المجاهدين  الرفيق عزة ابراهي ، عاتت 
األمة العربية، عاتت قوى اليتيحيرر واليتيقيدم في  اليعيالي   

 والسالم عليك  .
 

وجهًا لوْجه يقاِبُينا ِغياُبه، وَيْسَتوِطُن الِفْقداُن فعيعنعا، 

نًا ِمنَّا بمدى الحاجِة إليه، قائدًا وزوجاً، وقبَل ذلعَك  متمكِّ

 .حيُا ف ُح البداياِت رفيقاً وحبيباً 

ها َتختِصُ  ِصفاَت ال جِل اإلنسعان.  صفحٌة بُحْيِوها وُم ِّ

بل ه  ممتِيَئٌة بكلِّ ما هو عام َينتِسعُب إلع  دوِر هعذا 

القائد، وبكلِّ ما هو خا  ُيسَتَدلُّ بعه، ععيع  َتَسعاُكعِن 

اأَلخالِق والِصْدِق والتْضحيِة والحِبّ عنعدَّ العمعنعاِضعِيعيعن 

 .الكبار

يوَم  .هذا هو رفيُ  درب  الدكتور عبد المجيد ال افث 

ِة األول  وَتعَبعاَدْلعنعا العقع اَءَة فع  العوجعوِه  الَتَقْيُته ليم َّ

والُقيوِب والِوجدان، كان عبد العمعجعيعد مكع وَع ععْزٍم 

وَةث ، ال يدفُثه إل  الثطاِء ِةوى َزْخُم المعنعاضعيعيعن، 

وح ُّ مدينِته وأهِيها عي  جيِيه الواعد. كان يثتعِقعُد أنَّ 

هذا الدوَر هو رةالٌة، ال ُيْحَتَسُب قاِدٌر ُحٌ  كع يعٌم معن ال 

ُد أبعيعاَت  يثمَل بموَجِبها. وما زال صوُته ف  أذن  يع دِّ

َوَمعْن َيعُك َذا َفْضعٍل َفعَيعْبعَخعْل ” زهي  بن أب  ةيمع  

 .“ِبَفْضِيِه ... َعَي  َقْوِمِه ُيْسَتْبَن َعْنُه َوُيْذَمِم 

ف  مثِل هذه اليحظة الت  َأْشُثُ  بأنَّها َتنطوي عي  الَزَمعِن  

األَْطَوِل من الثم ، المي ءِ بالخا ِّ والثام، والتع  جعَمعَثعْت  

بين  وبيَن صاِحِب الِذك ى وبين ُحُضعوِرُكعم العَتعْكع يعمعّ ،  

َتْحُضُ ن  وصاياُه الت  لم ُيَبيِّْبها بل قدََّمها ةعيع َة حعيعاٍة  

وإلتزام، ُيالِزُمن  طْيُفه الذي ُيجاف  الطبيان، عيَّعه بعذلعك،  

كما عوََّدن ، َيْضِبُ  إيقاِع  من الت دداِت الثاطفعيعة ومعن  

ُث إليكم وأنُقُل لكم تعحعيعاِتعه   طبياِن األحاةيس، وأنا أتحدَّ

الت  كما اْةَتْبقاها مث  َتَ َكها وديثًة مع ِرفاِقه وف  عيوِن  

أطفاِل مدينِته الحبيبة ط ابيس وجميعِ األطفاِل الُمَثعذَّبعيعن  

الُمَك َّدين ف  ُمُدنِنا الث بية، الذين يمُضبون الييَل واألَلَم،  

وبدايًة مع أطفاِل فيسطين وحجعارِة فعيعسعطعيعن وةعالحِ  

فيسطين، حيا هناك ابتدأْت واكتميْت الثالقُة ف  آن، بين  

عبد المجيد الطّيب ال افث  وعبد المجيد القائِد العمعنعاضعِل  

 .نائب األميِن الثاِم لحزب البثا الث ب  االشت اك  

عَم َععمعارَة  من ُصْيِب واقِثه البيئ  والعثعائعيع ، َصعمَّ

ِته، َفَبَدْت عصيًة عي  ُكلِّ الثعواِصعِف  التزاِمه بقضايا ُأمَّ

 .الت  َض َبْت ف  ُعْمِ  الَوْعَيْين القوم  والوطن 

ليَس اعتزازًا ُمباَلباً فيه أْن َيْكَهَد من عاَش فع  داِره،  

ف  قيِبه، ف  عقِيه ووجداِنه، وفع  لعيعِيعه ونعهعاِره، أنَّ  

التقيباِت الت  المسْت البْثَض وأخَذْت البثَض اآلخعَ  إلع   

ُحَفِ  االرتداد وَمَضاِرِب اإلنِكقاق، لْم َتُفْز ِبعزاويعٍة واحعدٍة  

ِمن زوايا وعِيه، ف  أكثِ  الظ وِف قساوًة وأبع ِز األحعداِث  

ٍة كان َيعزداُد رفعيعُ  دربع  ِوْلعفعاً   انقالباً، بل ف  كلِّ م َّ

ًة واْصِطفافاً مع الكْ ِعيََّتْين القوميِة والوطنيِة فع    وَمَودَّ

حزبِنا. ولم َيستِدْل يوماً عي  هعذا االصعطعفعاف إاّل معن  
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خالِل َقناَعِته وَمباِدِئه وحيُا كان ِفكُ  وتوجيهاُت القعائعِد  

ِس األةتاذ ميكال عفي  دليَل الخياراِت الَتاريخية   .المؤةِّ

وَيوَم اغتيَل الث اُق ورئيُسه صدام حسين معثعاً، وكعان  

الَحَدُث ُمَدوِّياً، َقَفَزْت مكاِعُ  ال فيِ  عبَد المجيد إل  َم َتبِة  

االعتزاز األعي  بما كاَن عييه طييَة حياِته معن إلعتعزام، وال  

 .ِةيَّما إخالُصه لَف اَدِة وَشجاعِة هذا القاِئِد القوم  

يوم اةُتْهِدَفْت التج بُة اليبنانية ال ِةعيَّعمعا العجعواِنعَب 

َقَة منها، لم يكن لبناُن ف  وععِ  العحعبعيعِب ععبعد  الَخالَّ

المجيد ُمْقتَطثاً جب افياً َأْنَتعَجعْتعه تعفعاهعمعاُت ِنعهعايعِة 

االةتثمار القديِم ليَس إالّ. بل كاَن قْد َأْصَبَح لبناُن فع  

ُعْمِ  إيماِنه، ال ِةيَّما بثَد ُنكوِء الَدْولِة الث بيِة الحديثة، 

َأْصَبَح تجُ بًة وطنيًة عزيزًة عي  أْهِيه وتستِحع ُّ معثعنع  

َسِة القياِديِة  َف من خالِل دوِره ف  المؤةَّ الهوية، فَتَص َّ

لِحزِبه عي  قاِعَدِة هذه القناعِة، حيُا َأْلَزَم َنْفَسه ِبالهمِّ 

الّيبنان  وباليُّبنانيين طييَة َفْتَ َة ِغياِبه الَقعْسع ي وكعاَن 

 .فَخورًا بما اْةَتَطاَعه عي  هذا الَصثيد

وعندما َف و االصطفاف عي  عبد المجيد الع افعثع  

َدة خالَل الحْ ِب اليبنانية لم َيعَتع دَّد  ورفاِقه خياراٍت محدَّ

وِمن داِخِل هذه الخيارات من ُمقاوَمِة العمعؤامع ِة العتع  

تْ  الص اع. لعقعد كعان  عْت َأَدواُتها وقواها عي  َضفَّ توزَّ

إيماُنه عميقًا بأن الث وبَة الت  ال تحم  لبنعاَن العواحعَد 

الموحََّد غيَ  َجدي ٍة بال هاِن الحضاري والثقاف  حيُا أنَّ 

هذا ال هاَن كان المادَة الثقائديَة لحْزِبنا، ِحزِب فقيعِدنعا 

 .البال 

 أيُّها األصدقاء، أيُّها األحباء، أيُّها ال فاق، 

عي َّ أْن أعوَد إل  واجب ، واِجِب الُككِ  الذي تْقَتِضعيعه 

كيمُة الثائية، وإْن ُكْنُت ال أرغُب ليحظٍة واحعدة فع  أْن 

أقوَل ما ُيحتَّم، أنَّ عبد المجيد قعد غعاَب ولعن يعثعوَد 

َجَسُده ِلُيثاِنَ  روَحه وإراَدَته وَتثاليَمه الباقيًة فينا. لكنَّ 

 .أحكاَم الَقَدِر وَمكيئَة الخاِلِ  أقوى ِمّنا جميثاً 

ُم بجزيِل الُككِ ، ِباةِم رفاِق الدكتور ععبعد   إنن  إْذ أتقدَّ

المجيد ال افث  وأهِيه وأصدقاِئعه ومعحعبِّعيعه وبعاْةعِمع   

شخصياً، من كلِّ الذين شاركونا الثزاَء من لحظِة غيعاِبعه  

حت  اآلن، وَأُخصُّ بالككِ  الحاض ين من السادِة ال ؤةاِء  

وممثييهم والسادِة الوزراِء والنعواِب والعخعطعبعاِء العذيعن  

ثوا عن فقيِدنا البال  ُمثبِّعِ يعن ععن تعقعديعٍ  ععاٍل   تحدَّ

 .وعاطفٍة صاِدقة وال ِةيَّما الذين جاؤوا من خار  لبنان 

عسعاِتعه، وأُخعصُّ  الككُ  لإلعالِم الّيبنانع  بعكعلِّ معؤةَّ

اإلعالَم المكتوَب وةاِئَ  الُكّتاِب الذين كتبوا العمعقعاالِت 

والتحقيقاِت وعب وا عن الوفاِء لثبد المجيد وليحقيعقعة، 

بمهنيٍة عالية، وأُخصُّ ف  هذا المجاِل الدوريعاِت العتع  

تصُدر ف  مدينة ط ابيس، وال ِةّيما تيك الت  َأصعدَرْت 

 .أعدادًا خاصًة عن فقيِدنا البال 

وف  النهاية، ال َيَسُثن  إالّ أْن َأْةَتِجيَب إلشعارِة ععبعد 

عِتعنعا  ُم الَتحيَّعَة إلع  شعهعداِء ُأمَّ المجيد من َعْيياِئه وُأَقدِّ

الث بية، وَأُخصُّ بالتحيِة شهداَء فعيعسعطعيعَن والعثع اق 

 .وةوريا ولبنان، وال ِةّيما شهداَء العجعيعل العيعبعنعانع 

التحيُة إل  أبناِء ط ابيَس الثزيزَة حبيبَة عبد العمعجعيعد، 

وإل  أحياِئها الكثبية الت  َأَحْب والت  تعنعاوبعت ععيع  

 .نقِل جثماِنه الطاه 

إل  نساِء ط ابيَس اليوات  َنَثْ َن الوروَد واألُرزَّ وَرَوْيعَن 

 .ألبناِئهنَّ وأطفاِلِهنَّ ةي َة عبد المجيد

تحيٌة إل  كلِّ من شاَرَكعنعا يعوَم العوداِع معن ةعاِئعِ  

المناِطِ  الُيْبَناِنية، من الجنوِب إل  الِبقاعِ ومن بعيع وَت 

 .إل  جبِل لبنان

شك ًا إل  كلِّ الذين أقاموا مجعاِلعَس العَثعزاِء وَأْحعيعوا 

فثاِلياِت التك يِم والتحيِة لفقيِدنا ف  أةت اليا وأوروبعا 

 .والثواصِم الث بيِة وُأِخصُّ بالتحيِة أبناَء األرِو المحتية

تحيٌة إل  البثثييَن الك فاء داخَل التنعظعيعِم العحعزبع  

 .وخارِجه ف  لبناَن والوطِن الث ب 

والتحيُة إل  روِحك الطاِه ة. وعدًا وعهدًا بعمعتعابعثعة 

 . المسي ة قائدي

 شك ًا لكم جميثاً 

* * * * * 
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عاهدت القيادة القققيق لقز لق ق   

طليعز لقنقنقال القعق شقر اي ق ق ا قر 

قائدها ال احل الد  ور عند القجقدقيقد 

ال افعر على اس ج ار مسيق ة الق ق   

القومقيقز لالقوطقنقيقز شقخات الق  ق  

النضالر الجعهود للق ق   لال ق ق ق  

لجنادئ  لثواش   للفائ  لقلقدقجقاهقيق  

لأهققداا الققوحققدة لالققدلققجققققق اطققيققز 

 لالعدالز ايج جاعيز.

جاء ذلك   ل زلارة قيادة الق ق   

لض لح القائد ال افعر مع حلول عقنقد 

األض ى الجنارك حيث لضقع رئقيق  

ال    الج امر حسن شقيقال لرفقاقق  

لعائلز ال احل ال قلقيق ن مقن الق هقور 

لق ألا الفات ز ل لح  الياه ة لي وج  

عضو القيادة القي لز أمين سق  فق   

الشققجققال لققلقق قق   األسقق ققاذ رضققوال 

لاسين شكلجز مؤث ة أ د فيهقا ثقنقات 

ال فاق على موا لز الدر  شكل تفاٍل 

 .لعياء مهجا  ّلف ذلك من تض يات

شعدها توج  الدجيع ل لارة أضق حقز 

عدد من ال فاق ال احلين فر مقدافقن 

شا  الق مقل لالشقهقداء حقيقث قق ألا 

الفات ز على أرلاح ال فقاقن تق قسقيقن 

األط ش لاحجد الناهض لأحجد حالي 

لعقنقداش  ق قادة لطق ل القعق ق ي 

لغي ه  ليق قوجقهقوا شقعقد ذاك اللقى 

تقدل  لاجنات ال ع لقز اللقى رفقيقققز 

در  حكي  ط اشل  الجناضلز لقيقلقى 

 .ال افعر لالعائلز
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بمناةبة م ور أربثين يومًا عي  وفاته نظمت ح كعة 

قيادة منطقة الكمال مه جانًا جماهي يًا كع معت   –فتح 

فيه الكهيد الدكتور عبد المجيد ال افث  بمنحعهعا درع 

القدس لثائيته تقدي ًا لجعهعده العمعتعواصعل ودععمعه 

 .0617102/8ليقضية الفيسطينية، وذلك يوم الثالثاء 

تقدم الحضور الحا  رفثت شناعة عضو العمعجعيعس 

الثوري لح كة فتح، أمين ة  إقييم لعبعنعان أبعو هكعام 

فياو، الدكتور خيدون الك يف ممثل ال ئيس ميقات ، 

ممثل الوزي  اش ف ريف ، األةعتعاذ فعيعصعل درنعيعقعة 

مسؤول المنتدى القوم  الث ب  ف  الكمعال، السعيعدة 

ليي  بقسماط  ال افث ، ممثي  قوى وأحزاب وطعنعيعة 

لبنانية وفصائل فيسطينية ولفيف معن رجعال العديعن 

وفثاليات من مخيمات الكعمعال ومعديعنعة طع ابعيعس 

 .والمنية وعكار

بداية كنت كيمة لثائية الكهيد ألقتها زوجته لعيعيع  

بقسماط  ال افث  حيا قالت لثبد المجيعد الع افعثع  

ذك يات كثي ة مع فيسطين فمنذ عم  التعاةعثعة ةعأل 

والده عن الصورة المثيقة ليمجاهد فوزي العقعاوقعجع  

فأجابه والده بان هذا القائد يأخذ المجاهدين لمحاربعة 

الصهاينة ف  فيسطين، فمنذ ذلك الوقت انطبع ذلعك 

 . االةم ف  قيبه وبق  مثه طوال حياته

وتابثت وقثت نكبة فيسعطعيعن وهعو يعدرس فع  

ةويس ا فأةس جمثية ليطعيعبعة العثع ب فع  لعوزان 

أةموها اريبيا وعندما عاد إل  لبنان كانت فعيعسعطعيعن 

محور كافة نضاالته الجماهي ية والثقافيعة، فعانعتعسعب 

لحزب البثا الث ب  االشت اك  متمسكاً بكيمات األةتاذ 

ميكال عفي   فيسطين لن تحع رهعا العحعكعومعات بعل 

الكفاح الكثب  المسيح، فعيعسعطعيعن طع يع  العوحعدة 

 .  والوحدة ط ي  فيسطين

بدأت الثالقة بينه وبين الكهيد ال مز ياة  عع فعات 

ف  بيت الصدي  ال في  خالد يك ط   622/ف  الثام 

واةتم ت إل  يوم اةتكهاده، لب  نداء األةتاذ ميكعال 

عفي  والتح  بمجموعة مع العمعنعاضعيعيعن لعمعسعانعدة 

المقاومة  ح كة فتح   ف  أحداث األردن المؤةفة. كان 

يحيم أن يتحق  الكثار  أمة ع بية واحدة ذات رةعالعة 

 . خالدة

ووصيته لكم بان ُتمتنوا العوحعدة بعيعن العفعصعائعل 

واالرتفاع عن كافة الصبائ  والحسابات الضيقة متيقنعاً 

أن هذه الوحدة ةتكون حافز لوحدة أقطارنا العثع بعيعة 

 . وإعادة قضية فيسطين إل  أول  األولويات

بثد ذلك قدم عضو المجيس الثوري لعحع كعة فعتعح 

الحا  رفثت شناعة وأمين ة  إقييم لبنان أبعو هكعام 

فياو وأمين ة  منطقة الكمال أبعو جعهعاد فعيعاو 

واألةتاذ فيصل درنيقة مسعؤول العمعنعتعدى العقعومع  

الث ب  ف  الكعمعال درع العقعدس لعيعسعيعدة لعيعيع  

بقسماط  ال افث  تقدي ًا ليجهود الت  بذلها شعهعيعد 

فيسطين الدكتور عبد المجيعد الع افعثع  فع  خعدمعة 

 . القضية الفيسطينية

ثم كانت كيمة الدكتور خيدون الك يف ممثاًل دولعة 

ال ئيس األةتاذ نجيب ميقات  حيا جاء فيها يتم إحيعاء 

ذك ى مناضل ع وب  قدم حعيعاتعه معن اجعل قضعيعة 

فيسطين وان يتم إحياء هذه الذك ى ف  المخيم عنوان 
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الوفاء فانتم يا أبناء البداوي والبارد رموز الوفاء لقضية 

كينا نناضل من أجيها ه  العقعدس وأقصعاهعا حعتع  

 . ينقطع النفس

وأضاف الدكتور عبد المجيد ال افث  لم يكون لبنانياً 

وال ط ابيسيًا وإنما ع وبيًا يؤمن أن فيسطين ه  قيعب 

األمة وقضية كل مناضل ش يف، واألمانة تع كعت بعيعد 

 . أمينة ألنها عند السيدة ليي  عقيية الدكتور الكهيد

وأضاف أنا قدمت منذ ةنة إلحياء ذك ى اةعتعكعهعاد 

ال مز ياة  ع فات ف  هذه القاعة وقيت بانه قد عانع  

من المضايقات ومحاوالت االغتيال الثعديعدة واإلبعثعاد 

حت  ج ى اغتياله بالسم والدكتور عبد المجيد قد عان  

ما عاناه ال مز ياة  ع فات وهذه ض يبة يدفثهعا كعل 

إنسان يقبض عي  الح  ، فالمجد لك أيعهعا الكعهعيعد 

وكل شهداء فيسطين وأبنائها العذيعن تصعدوا لعمعن 

أرادوا تدنيس المسجد األقصع  والعتعحعيعة لعكعم فع  

مخيمات الكتات ألنكم ال زلتم ميتزمون بعحع  العثعودة 

 . إل  فيسطين حت  تثود مح رة من البح  إل  النه 

ثم كانت كيمة المنتدى القعومع  العثع بع  ألعقعاهعا 

المحام  األةتاذ خييل ب كات الذي قال كانت فيسطين 

ومواجهة االحتالل الصهيون  ف  وجدانه بعاععتعبعارهعا 

القضية الم كزية لالمة الت  يجب أن تتظاف  العجعهعود 

وتتوحد الطاقات حولها لتح ي  األرو واةت جاعها إل  

كنف األمة، لذلك اندفع مع رفاقه فع  العحعزب و فع  

مقدمتهم ال في  ال احل احمد الصوفع  إلع  العثعمعل 

المقاوم وحا شباب ط ابيس لاللتحاق بالمقاومة عيع  

ارو الجنوب حيا اةتكهد المقاومون هوش  وحمعود 

والت ك الذين رووا بعدمعائعهعم تع اب العجعنعوب وهعم 

 . يقاومون الثدو الصهيون 

أما عي  الصثيد الوطن  والكثعبع  كعان العدكعتعور 

عبدالمجيد حاض ًا ف  مقدمعة العتعحع كعات الكعثعبعيعة 

المطيبية والوطنية ةواء ف  ط ابيس أو فع  بعيع وت 

وكان ف  الب لمان اليبنان  صوتًا إل  جعانعب العفعقع اء 

 . والكادحين

ثم كانت كيمة حزب طييثة لبنان ألعقعاهعا األةعتعاذ 

رضوان ياةين الذي قال لقد كنت كتاباً ف يدًا تآلف ف  

قيوب الناس الذي انطوى كل واحد منها عيع  حعكعايعا 

جميل أو موقف ع فان أو شاهد فضل وإحسعان، كعمعا 

مواقفك ة ت ح وفك والكيمات ت وي عطكعنعا لعثع ى 

األرو السييبة ف  فيسطين الت  أحببت ووهجت فيعنعا 

نار الحماس وعقودك التسع تطوي ف  حعنعايعانعا آالف 

مواقف الثز والك امة حامية لتاريخ شاهد عيع  تعحعدي 

 . عوادي الزمن

وأضاف حين نتحدث عن عالقة عبد المجيد ال افثع  

القائد واإلنسان بالقضية الفيسطينعيعة نعتعحعدث ععن 

عالقة عضوية عقدية مصي ية ال انفصال لعهعا وحعالعة 

من حاالت التجذر الثمي  ف  الوع  الفك ي والثقعافع  

والسياة  الذي يتأةس عي  رؤية شمولية ذات آفعاق 

رحعبعة وتعدرك أبعثعاد الصع اع ومعخعطعطعات العثععدو 

الصهيون  لثزل األمة عن قيبها النعابعض، وتعثع  أن 

الثمل لفيسطين وإنقاذها ينببع  أن يسعتعبع ق كعل 

الجهد والتفكي  والثطاء بال حدود معن العدم والعيعحعم 

 والوقت دون خفض لسقف التضحيات مهما بي  الثمن.

كيمة ح كة فتح ألقاها الحا  رفثت شعنعاععة عضعو 

المجيس الثوري حيا قال نثيل ف  حض ة الكعهعداء 

نستحض  ةي هم كيهم معن ععظعمعاء العقعوم رهعنعوا 
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انفسهم من اجعل قضعيعة األمعة، فع  وةع  رحعاب 

الكهداء تنتصب هامة الدكتور عبدالمعجعيعد الع افعثع  

الذي نؤبنه اليوم ألنه يستح  وألنه تثيم من ععظعمعاء 

القوم ميكال عفي  وصدام حسين الذين خطوا النعهعج 

القوم  الذي ةار عييه والذي ت ب  عي  منظومة حعزب 

البثا الث ب  االشت اك  تحت شثار  أمة ع بية واحعدة 

ذات رةالة خالدة  لكننا اليوم نسعأل أيعن هعذه األمعة 

 .الواحدة؟ وأين ال ةالة الخالدة؟

ونحن نودعك يا شهيدنا فعإنعنعا نعفعتعقعد العقعائعد 

المخض م الذي عاش التجارب بكعل مع ارتعهعا وقعيعيعل 

حيوها ، نفتقد القائد المؤصل الذي ع ك األيام وع كته 

عندما كنا نيتقيك كنا نكث  بانك تساب  الزمن إلنعجعاز 

ما لم يتم إنجازه ألنك الح يص عيع  تعأديعة األمعانعة، 

ةوف يفتقدك اهيك ورفاقك ةوف يفتقدون ليحكمعة 

 . الت  تدي  بها األمور الوطنية

وأضاف ب حييك أيها الكهيد فقدنا هعامعة وطعنعيعة 

هامة عندما كعنعا نعزورك فع  بعيعتعك نسعتعمعع إلع  

محاض اتك وتوجيهاتك رغم قسوة الم و إال أنه كعان 

يقاوم ويتحدى ألنه ي يد أن يسيم األمانة إلع  الع فعاق 

قبل أن يسيم ال وح إل  باريها، اجمل معا فعيعك أيعهعا 

الكهيد أن فيسطين كانت تثيل ف  قيبك وأفكعارك، 

عاش فيسطين بكل الظ وف الصثبة الت  مع ت بعهعا 

فأصبحت فيسطين وع وبتها وقدةها جزء ال يتجزأ من 

كيانه هذا ما جثيه يحمل رةالة قومية إطعارهعا حعزب 

البثا الث ب  االشت اك  ومحورها فيسعطعيعن، وطعنعه 

األول لبنان الذي ت ع ع فيه إال أنه كان قائدًا معيعدانعيعاً 

متفاعاًل مع جمهوره . الدكتور عبدالمجيد كان يسعألعنعا 

عن أوضاعنا ف  كل جيسة نيتقيه فانا اليوم أقعول لعه 

نم ق ي  الثين أيها الكهيد وأنت الذي عكت مع الكبار 

فكثبك الفيسطين  ةيظل م ابطاً مدافثاً عن األقص  

وةنقيم دولتنا الفيسطينية شاء من شاء وأب  من أبع  

وةنثمل بكل جهدنا من أجل إنهاء االنقسام وتمتعيعن 

الوحدة الوطنية ألن عدونا يبن  ةياةته معع أمع يعكعا 

عي  أةاس االنقسام، لذلك يجب أن نفكك االنعقعسعام 

والثميية ليست شعاقعة اذا ادركعنعا بعان ععدونعا هعو 

الصهيون  وأم يكا العتع  تسعثع  العيعوم معن خعالل 

االتصاالت الت  تج يها ف  الوطن العثع بع  معن اجعل 

 . التطبيع مع إة ائيل

لذلك يجب أن نسث  من أجل عقد المجيس الوطن  

الفيسطين  ألنه عنوان لتحديد ال ؤى العفعيعسعطعيعنعيعة 

والوحدة الوطنية فنحن بأمس الحاجة لثقعده وهعنعاك 

 .حوارات دائ ة لن نت كها مهما كيف ذلك من تضحيات

ونثيمك يا شهيدنعا وقعيعبعك كعان يعحعتع ق ععيع  

المخيمات باننا جميثنا مقص ين بحقها ألنعنعا بعحعاجعة 

لتحديد آليات مواجهة التكفي يين الذين باعوا العقعيعم 

الفيسطينية وارتهنوا إل  مكاريع خارجية ال تعمعت إلع  

قضيتنا بصية، ولن نضح  بالمخيم من اجل مجمعوععة 

هنا أو هناك فنحن ح يصون عي  شثبنا اكث  من هعذه 

المجموعات، نقول بان هذه المخيمات عناوين ليثعودة 

 . إل  الوطن وف و حقوقنا  وثوابتنا الوطنية

نحن نقول لبثض الفصائل اإلةالمية العذيعن لعهعم 

عالقة مع هذه المجموعات طالما هناك قنوات حوار مع 

تيك األط اف الت  تدع  أنها إةعالمعيعة نعقعول لعهعم 

حاوروهم بما يضعمعن حعمعايعة العمعكع وع العوطعنع  

وهعو معنعظعمعة  624/الفيسطين  الذي تأةس ععام 

التح ي  الفيسطينية، إما أن ننجح ف  هذا الموضوع واال 

 . فأننا ةنتجه إل  الحسم الميدان 

من هنا نثاهد شهيدنا ونقول له أن دماء شهداؤنا 

 . وتاريخ قادتنا لن تذهب هباءً 

*  * * * 
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 ال فيق الجداهد ع ة الش اهي  حفظك  اش لرعا  

 األمين العام ل    النعث الع شر اي   ا ر

تلقت الدجاهي  الع شيز، اليوم، شج لد من ال  ل لاألل  ننأ  

رحيل ال فيق الد  ور عندالجديد القيقيقل الق افقعقر نقائقل 

األمين العام ل    النعث الع شر اي   ا ر لمقن ققيقاداتق  

ال ر ناضلت على مدى عقود طوللز ل دسيد فك ه لعقيدت  

، لرئي  ح   طليعز لننال الع شر اي   ا ر، الخي تقوفقاه 

من  ني قز هقخا القيقوم  03.7اش تعالى فر تجام الساعز 

 .. 7700الثانر عش  من  ه  تجوز 

لقد فقد ح   النعث الع شر اي   ا ر لال   ات ال   رلقز 

فر العال   خصيز قوميز فك لز  لنز،  دافقعقت عقن حقق 

الشعل الع شر لالشعو  األ ق ى مقن أجقل نقيقل الق ق لقز 

لايس ق ل لت قيق العدالز ايج جاعيز، فكال قائدان مققدامقا 

لمناض ن فخان لمقات ن  داعان فر مواجهز ايس نداد لالقظقلق  

 لالقه  لال خلف الخي  ّ س   األنظجز الد  اتورلز .

لقد تدّسد ال ارلخ النضالر لل فيق الفققيقد مقنقخ شقدالقات 

 ناش  شان جائ  للفك  القومر الع شر ال   ري، لدفاعق  عقن 

تيلعات األمز الع شيز من الج يط اللى الخليج، حيقث  قارك 

تضقامقنقان مقع  0490فر ال ظاه ات الجؤلدة لثورة مالق  

الضناط الوطنيين الخلن ان قفقضقوا لقجقواجقهقز ايسق قعقجقار 

الن ليانر فر الع اق،  جا  قارك فقر تقظقاهق ات مقدلقنقز 

ط اشل  للجيالنز شاس ققق ل لقنقنقال لحق لق ق  لسقيقادتق  

، لشالغضل الشعنر .049شجواجهز ايس عجار الف نسر عام 

، ثق  0491فر مواجهز العدلال الث ثر علقى مصق  عقام 

ارتنط شالكفاح القومر ل    النعث الع شر اي   ا قر مقنقخ 

، ل ارك فر الث اء الفك  القومر الع شر شك اشاتق  0490عام 

لمساهجات  األلدلولوجيز فر القضالا القوميقز لاننسقانقيقز 

على حد سواء، لاس ج  فر الدفا  عن قضالا األمقز لحقققهقا 

فر نيل ال  لز لت قيق الدلجق اطيز حق قى الق مقق األ قيق ، 

راشيا   فاح األمز الع شيز شالكفاح من أجل ت  ل  فلسيقيقن 

من ايح  ل الصهيونر، لشاألهداا القكقنق ى فقر القوحقدة 

 لال  لز لاي   ا يز.

لرغ  ما لجثل  رحيل رفيقنا الع ل  الجغفور ل  شقذذل اش  

تعالى، من  سارة جسيجز لشخصك  الك ل ، لل    النعقث 

الع شر اي   ا ر شقيادت  لججاهي ه، لللشعل العق شقر فقر 

لننال لعجوم الوطن الع شر، فر هخه الج حلز الصعنز ال قر 

تواج  فيها األمز أ  س ال  دلات لأششع ال  ل  القدمقولقز 

لمخييات ال فكيك ايج جاعر لالسياسر، الي أل ع اءنا أل 

نضال األمز سينقى لل ع ز شوجود هخا ال  اث الفكق ي القثق ، 

لاأل  قر الف لد، لالنضالر الصلل لل فيق القد ق قور عقنقد 

الجديد ال افعر، لس نقى ط لحاتق  القققومقيقز لاننسقانقيقز 

 الدة ل  س  آفاقان مش قز ل فاقك  ، لنن اسان مني ان لألجقيقال 

 الصاعدة ل للنضال القومر الع شر ال   ري.

الل سي ة الفقيد العج ق الجفعجز شنقاء الس ل ة ، لعنفوال 

الجنادئ، ل  شز الشخصيز ال ر ي تأ خها فر ال ق لقومقز 

يئ ، لما ز   ش  تارلخ  من عياء النسانر ث  ل خ  ه أشقنقاء 

مدلن   ط اشل  ل عننا الع شر فر لننال ، سق قنقققى حقيقز 

لس له  منها مناضلو ال    ل وادره لقيادات  لجقجقاهقيق ه 

الصجود لالجياللز لموا لز النضال فر سقنقيقل تق قققيقق 

أهداا األمز الع شيز لحقها القجقشق ل  فقر الق قيقاة الق ق ة 

الك لجز، لمقارعز الظل  لاليغيال، لال صدي لهدجات الشق  

 الن ش لز ايس عجارلز شكل  ف اتها لأ كالها.

الل ح شنا الجناضل على ثقز شأل اللجال الق فقيقق القد ق قور 

عند الجديد ال افعر الجيلق شعدالز قضالا ال ق ق ر القققومقر 

الع شر لح جيز ان صار ايمز، لشكل منهدان نضاليقان لفقكق لقان 

لأ  قيان ل فاق ، للننوعقان مق قدقددان لق فقد مسقيق ة الق ق   

لمقالم   الناسلز ال ر تقودلنها سيادتك  لتقققودلل مقن 

  لها ججيع الش فاء من أشنقاء  قعقنقنقا لأمق قنقا القعق شقيقز 

لانس ميز شكل  داعز لحكجز لاق دار ن و ت قيق القنقصق  

 الجؤزر شذذل اش تعالى .

 الجدد لالخلود للفقيد ال فيق الد  ور عندالجديد ال افعر.

 لالنا ش لالنا اللي  راجعول

 مك ل الثقافز لانع م القومر

 7700/ تجوز/ 07

سقط سهوًا من العدد الخاص بتشييع الراحل الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي، نعععي معكعتع    

 الثقافة واإلعالم القومي، لذا تعتذر إدارة التحرير عن هذا السهو، وتعيد نشره في هذا العدد.
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نظمت بقاعة المحاض ات بمق  حزب الصواب الم كزي 

وة  الثاصمة نواككوذ يوم السبت الع ابعع معن ذي 

نعدوة تعأبعيعنعيعة  02127102/8المواف   457/الحجة 

لفقيد لبنان والوطن الث ب  الدكعتعور ععبعد العمعجعيعد 

الطيب ال افث ، نائب األمين الثام لحزب البثا الث ب  

االشت اك ، رئيس حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك . 

وه  الندوة الت  حضع هعا ععدد كعبعيع  معن العوجعوه 

السياةية والفك ية والنضالية عي  الساحة الموريتانية، 

وتناول ف  بدايتها نائب رئيس حزب الصواب األةعتعاذ 

محمد المصطف  ولد الكيخ ةعثعدبعوه كعيعمعة حعزب 

الصواب م حبا بالذين لبوا دعوة العحعزب ومعؤكعدا أن 

شخصية بحجم الفقيد تستح  من كل ش فعاء العثعالعم 

اةتحضار ما قدمت من تضحيات وخدمة لصالح أمتعهعا 

واإلنسانية، وأنه يدرك أن من بين كثي  من الحاض يعن 

من ربطتهم صالت ومث فة مباش ة بالفقيد ويعودون 

قات ةماع شهاداتهم، وتدوينها،  ثالث ور وأن هناك 

مكتوبة ةتقدم ف  الندوة، األول  ل ئيس العحعزب: د. 

عبد السالم ولد ح مة، والثانية لألةتاذ ةعيعدي ةعيعد 

أحمد، عضو لجنة التكوين السياة  ف  الحزب، وورقة 

كتبها د. أحمد محمود ولد أفاه رئيس اليجنة الكثبيعة 

الموريتانية لدعم القضايعا العثعادلعة، وكعانعت أولع  

الكهادات ه  ما تقدم بها األةتاذ حمودي إب اهعيعم: 

نائب رئيس حزب الصعواب معبع زا خصعال العدكعتعور 

وطبيثته القيادية وما تمتع به من حكمة وخي  رفيع، 

مب زا أنه  ل ييتقيه منذ تول  رئاةة مكتب المعبع ب 

الث ب  ف  القيادة القعومعيعة، وأنعهعم كعانعوا معثعه 

يكث ون انهم مع والد وأب قبل أن يكونوا مع قعائعد 

مثقف شديد االطالع بتاريخ المب ب الث ب  وحقائقه، 

 خصوصا الساحة الموريتانية.

  

تأت  هذه الورقة ضمن ندوتنا الحزينة الت  أمعيعتعهعا 

وفاة وغياب أحد رمعوز العنعضعال العتعحع ري العثع بع ، 

المناضل الكبي  عبد المجيد الطيب ال افث ، أحد بقعايعا 

كنوز وأيقونات جيٍل وم حية انطوت ععيع  كعثعيع  معن 

األحالم وال ؤى فع  العمعيعدان العفعكع ي والسعيعاةع  

ومواجهة مكاكل األمة المثعاصع ة والسعثع  العدؤوب 

لإلجابة عنها وتوضيح مسعتعقعبعيعهعا، جعيعل امعتعزجعت 

تضحياته بثذاب ال وح وتثب األجساد وبيهفة القعيعوب 

ونْزفها، ومذاق الم ارة الذي لم يخفف منه يوما تحقع  

كثي  من األهداف الم حيية، وأف  ممتد معن العتعكعبعا 

بالحيم الكبيَهُة لواعُجه ومخيفاته الوجدانية بمعا يعقعع 

ألصحاب اليوعة والصبابة والكجن، وما يكث  بعه معن 

َحباهم اهلل من عباده بالثنفوان والخصوبة العفعيعاضعة 

الت  تجتاز الزمن وتتخطاه وتت ك أصحابهعا يعتعجعاوزن 

الثمانين حوال وتبق  الجذوة لديهم متقدة معتعوهعجعة 

تبحا عن إقامة عالم أكث  عدال وإنسانية كعمعا كعانعت 

لديهم وهم ف  بداية التحاقهعم بعمعكعوار ععمعيعهعم 

السياة  والنضال ، يجتازون شيخعوخعة العثعمع  وهعم 

يكثيون األمل حت  ف  القيوب العمعطعفعأة وضعحعايعا 

الثورات المبدورة وأزمنة غب اء لم يعنعج معن طعوفعان 

 انكسارها إال من عصم اهلل.

يقول المثل الصين  من المناةب ونحن نتناول العمعاء 

ان نتذك  منبثه، وأيضًا من العمعنعاةعب ععيع  حعمعيعة 

المك وع التح ري الث ب  اليوم اةتحضار تضحيات جيل 

التأةيس ورواده عي  امتداد خ يطة العوطعن العثع بع  

ونضال أصحابه الذي م  بسعيعسعيعة معن االنعتعصعارات 

والتضحيات ُأنجزت عي  ةاحة ص اع، وميدان معثع كعة 

مكنت من اةتم ار الكثية وحالت دون ضيعاععهعا فع  

فت ات متوالية كان كل ش ء فيها ممعكعنعا معن أنعواع 

التيه والحي ة، لوال ما تحمل هؤالء من أععبعاء وواصعيعه 

 بثضهم وهو ينه  عقده التاةع.

بدأ ال احل مكواره حين كانت متقدمو األجيال الحالية 

 ف  المهد أما مثظم الموجود منهم فيم يولدوا بثد.

تكاد نكأة النضال القوم  ف  لبنان ت تب  بعالع احعل 

الكبي  عبد المجيد الطيب ال افث  طيب اهلل ث اه وأمط  

عي  روحه شأبيب ال حمة والعبعفع ان، فعهعو وإن لعم 

فع  دمكع   648/يحض  تأةيس حزب البثا الث ب  

مع رفيقيه عي  جاب  وأنعثعام العجعنعدي فعقعد ارتعبع  

بالنضال ارتباطًا وثيقًا بثد ذلك بسعنعتعيعن وكعان إمعا 

مسؤوالً أو مكاركًا ف  كل البيانات والنك ات الت   يت 

تصدر تباعًا باةم )الكباب الث ب ( و)القوميون العثع ب 

، 654/األح ار( أو )الطييثة الطالبية ف  لبنان(... حعتع  

وصول األةتاذ ميكيل عفي  وصالح العديعن العبعيعطعار 

وأك م الحوران  زمن حكم أديعب الكعيعكعكعيع  قعبعل 

إبثادهم من ط ف حكومة لبنان إل  روما، لعكعن هعذا 
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الم ور من بين أمور هيأت الظ وف لثقد مؤتم  الحعزب 

، وانتظام معؤتعمع اتعه 654/األول ف  لبنان تموز يوليو 

كانون الثان   04102الالحقة حيا كان الثان  منها ف  

أما مؤتم ه ال ابع فعكعان فع  آذار معارس  657/يناي  

و تقدم بثده ليسطات اليبنانية بطيب ت خعيعص  /62/

ليثمل الثين  وتم تسجييه تحت الضب  الكثبع  فع  

أغسطس من  02مثل هذا اليوم الذي نؤبن فيه ال احل 

، أي قبل شه  واحد من نكعسعة االنعفعصعال /62/ةنة 

 وةقوذ حيم الجمهورية الث بية المتحدة.

ف  كل هذه الفت ة كان الحضور النضعالع  لعيعفعقعيعد 

طاغيا ف  الكوارع والساحعات العيعبعنعانعيعة: خصعوصعاً 

واغعتعيعال  657/االنتفاضة الكثبية ضد حكم شمثون 

نسيب المتن  الذي قاد هو بنفسه مظاه اتها وخعطعب 

ف  الجامع المنصوري بط ابيس بثد صعالة العجعمعثعة، 

كما قاد المواجهة الكثبية ليدبابعات العفع نسعيعة فع  

شوارع ط ابيس، وكما هو حالعه معع قعيعادة العنعضعال 

السياة  ف  الكوارع والساحات إلضفاء الطابع القوم  

االشت اك  عي  حياة الدولة اليبنانية ومحاربة الحع كعات 

الطائفية، تمكن وهو طبيب متخ   من جامثعة لعوزان 

ف  ةويس ا، من اخت اق الئحة ال ئيس رشعيعد كع امع  

 85/8/ععيع   680/ف  ط ابيس، وحصوله ف  الثام 

صوتًا ف  االنتخابات النيابية. قبل أن يتم نعفعيعه ععام 

بثد اجتياح بي وت وتصفية اليسار اليبنان  خ و   675/

المقاتيين الفيسطينيين، ليستعقع  فع  بعبعداد حعتع  

 .0225اجتياحها واحتاللها عام 

أيها الحضور أدرك أنه كما يقول منيف ربما يكون معن  

البالهة ف  حاالت الحزن الكب ى اليجوء إلع  اةعتعثعمعال  

كيمات فخمة مث وفة ليتثبي  عن شعكعل معن أشعكعال  

القوة والبطولة أو عن لوعة القيب وعن طثم ال ماد معا  

 دام حضور المثب  عنه ال يت ك مكاناً لك ء غي ه، 

فم حية ما بثد ةقوذ ببداد، م حعيعة فعاصعيعة فع  

تاريخ األمة منذ دارت ح وفه األول  إل  اليوم، مع حعيعة 

أكدت أن الضثف والفق  والفاقة والثعوز لعيعسعوا فع  

أرزاق األرو، الفق  والفاقة والثجز والضثف هو فعقع  

وفاقة النفوس وضثفها وعجزها، وكانت محنة ةقوذ 

ببداد وغي ها من محن األمة الكثي ة بعمعثعابعة األدوات 

الت  تحطم الصخور وتبور فع  بعطعون األرو ووعع  

الجبال لتستخ   مثادن الع جعال والعنعسعاء العثعمعيعنعة، 

واليقين حاصل لمن له ذرة معن ععقعل وذرة إنصعاف 

وموضوعية أن مثدن من كانوا فع  بعبعداد ومعنعهعم 

ال احل عبد المجيد الطيب ال افث  كان معثعدنعًا نعادرًا 

ةتتزين األمة إل  آخ  الزمن بحكايته وقصص وفعائعه 

وصموده، وأوضح دليل فيما عي  األم  هو رةالة قائعد 

الجهاد والمجاهدين الت  كتبها قبل ةنة إل  هذا الييا 

ال ابض ف  ع ينه يكثل قناديل عم ه التسثين ميتفاً 

بقيم ومباد  دافع عنها وهو لما يبي  العحعيعم. تعقعول 

خاتمة رةالة المجاهد عزة إب اهيعم حعفعظعه اهلل: )إن 

رفاقك وشثب األمة ف  كل مكان يعقعدرون األهعمعيعة 

االةتثنائية ليساحة الت  تتواجعد ععيعيعهعا وتعوجعهعون 

األحداث فيها ويثول عييكعم فع  تعثعمعيع  وتعجعذيع  

 مسارات النضال وتحقي  أهداف األمة(.

  

رةالة بين شخصين عظيمين، يقدمان نموذجاً لمن 

 أةيفوا من مدرةتهم جيال بمدرجة الفخار، فجيال.

 رةائل التأبين:

ف  ذك ى أربثينية الدكتور عبد المجيد ال افث  كيعمعا 

اجتمع األحياء ليتأبين كان ذلك مناةبة إلعادة تعقعويعم 

الموت من منظور الحياة، ةواء من جعهعة االةعتعدراك 

عي  الحياة بالموت، أو من جهة تيميع العمعوت بعقعيعم 

الحياة، وف  كل األحوال فإن التأبين هعو قعيعمعة حعيعة 

أعن  قيمة تستحض  ليحياة وليس لعيعمعوت، وهعذا معا 

يدعونا إل  البحا ف  ما يثنيه بالنسبة لنا تأبين قائعد 

كبي  بدرجة الدكتور عبد المجيد ال افث . ف  معقعابعيعة 

مع قناة الجزي ة ةأل الصحف  ةام  كييب ال احل: هل 

ما زلت تؤمن بفك  حزب البثا بثد م ور نصعف قع ن 

عي  االنتساب إليه، ف د بقوله:  وأكث  من األول . هعذه 

أول  رةائل هذا التأبين، فاإليمان بالفك  الح  يعقعوى 

ويتثم  مع م ور الزمن حيا تنفتح بعالعتعجع بعة آفعاق 

الفك  ف  اتجاه يزيد اإليمان بالمثل خصوصاً بالنعسعبعة 

لجيل آمن أصاًل بطول الط يع ، واقعتعنعع بعأن بعثعض 

المباد  إنما وجدت كدافع ليبذل والثطاء فقد ال تعتعيعح 

حياة قصي ة لجيل كامل وربما لمجموعة أجيال مثاينعة 

تحق  كيها أو بثضها عي  األقل : هذا المسعتعوى معن 

اإليمان غي  الجامد بالمبدأ والعذي يعتع جعمعه العجعواب 

المذكور هو ما نحتاجه ف  حياتنا ال اهنة الت  تحاص ها 

الس عة من كل االتجاهات... ف  تيك المقابعيعة يعمعيعز 

ال احل عبد المجيد ال افث  بين المبدئ  )االةت اتيجع ( 

وبين الواقث  )التكتيك ( وذلك ف  مث و حديثه عن 

أزمة الكويت وعن الثالقة بسوريا ف  لبنان وكعذا فع  

حديثه عن متبي ات الوضع الث ب  فع   عل تعنعامع  

الطائف  والمذهب  مقابل الوطنع  والعقعومع  : هعذا 

التمييز الذي ينتبه ليفارق ف  المعثعنع  والعدرجعة هعو 

الدرس الذي ينبب  أن نستعفعيعد معنعه فع  العظع وف 

ال اهنة الت  يصارع فيها الخعطعاب العوطعنع  العجعامعع 

خطاب الث ق والجهة والفئة والك يحة حيا يعتعثع و 

المبدئ  إلك اهات الواقث  الظ ف ، فالمبدئية العحعقعة 

تفت و احت ام الوقائع بعالعقعدر العذي ال يعفع ذ فع  
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المباد ، أو ه  بمثن  آخ  ح كة حذرة بين العمعيعوععة 

والجمود... الدرس الثالا واألخي  الذي نع يعد العتعوقعف 

عنده ف  هذا التأبين يعتعثعيع  بعمعسعتعوى العتعفعاععل 

الض وري والمطيوب بين أجيال التأةيس أو ال يادة ف  

كل م حية وبين األجيال الالحقة، فمثل تيعك العثعالقعة 

ينبب  أن تقارب من زاوية تيك ال ؤية الت  تع جعمعهعا 

ميكيل عفي  بتوصيفه الدقي  تعحعت ععنعوان  خعبع ة 

الكيوخ واندفاعات الكباب  بحيا ال ييب  هدوء الخب ة 

أل  الحماس وال يحجب األل  قيمة الت وي: وف  مناةبة 

كهذه فإن لقاء أجيال مختيفة ينبب  أن يكعون بعدايعة 

 ط ي  وليس حفال ليتوديع... والسالم عييكم.

  

الحمد هلل القائل: )من المؤمنين رجعال صعدقعوا معا 

عاهدوا اهلل عييه...( وأصي  وأةيم عي  من بثا رحمة 

ليثالمين ةيدنا محمد بن عبد اهلل وعي  آله وصحابتعه 

ومن اهتدى بهداه. شكع ا جعزيعال لعإلخعوة فع  حعزب 

الصواب عي  البادرة الطيبة، وعي  دعوتهم العكع يعمعة 

ك  أحض  وأقدم شهادة عن الفقيد البالع  العدكعتعور 

عبد المجيد ال افث  رحمه اهلل. وألنهم طيبوا أن تكعون 

شهادت  مكتوبة قمت بتدوين بثض ما تحعتعفعظ بعه 

الذاك ة وعي  قدر ما يسمح به الوقت أيضًا. إن الحديا 

عن ال في  المناضل الدكتور عبد المجيد ال افث  رحمه 

اهلل؛ هو حديا عن النضال ف  أعي  م اتبه، وال جعولعة 

ف  أبه  تجييعاتعهعا، والصعدق والعمعبعدئعيعة والعكع م 

والكجاعة والفداء والنخوة ف  أعظم مثانيهم. هو ابن 

البثا وقائده، كان قائدًا مقداما ومناضاًل فذًا ومقعاتعاًل 

شجاعًا ف  مواجهة االةتبداد والظيم والقه  والتخعيعف 

الذي كّ ةته األنظمة الدكتاتورية. شارك رحمه اهلل ف  

إث اء الفك  القوم  الث ب  بعكعتعابعاتعه ومسعاهعمعاتعه 

األيديولوجية ف  القضايا القومية واإلنسانية عي  حعد 

ةواء. وك س مهنته كطبيب لخعدمعة أبعنعاء معديعنعتعه 

ط ابيس الت   ل نائبا لها ف  الب لمان اليبنعانع ، بعل 

وال جل القوي ف  لبنان حيا كان أمينا عامعا مسعاععدا 

ليجبهة الوطنية بزعامة كمال جنعبعالذ؛ والعتع   عيعت 

التككيل السياة  المسيط  واألقوى إل  أن تم تسييعم 

لبنان لينظام السوري بدعم ومباركة من أم يكا وإي ان 

والكيان الصهيون  وأط اف ع بية مث وفة. ربما أكعون 

من أكث  الموريتانيين، إن لم أقعل أكعثع هعم معثع فعة 

واحتكاكا بالدكتور ال افث  رحمه اهلل وهو ش ف أععتعز 

به، وأتاح ل  مث فة جوانب متثددة معن شعخعصعيعتعه، 

واالطالع عي  صفحات مسي ة نضاله. عالقت  به تمتعد 

لثالثة عقود كامية دون انقطاع؛ أي ُمذ كنت طالبًا فع  

ببداد، غم ن  طوال هذه المدة بحب ورعاية واهتعمعام 

أدركته مبك ا. كان يحض  باةتم ار نكاطات ةك تاريعة 

الطيبة الث ب، ومنظمة طيبة وشعبعاب ععدم االنعحعيعاز 

)ناةيو( الت  كنت عضوا فيها. وليدكتور ال افث  رحمه 

اهلل حب خا  وتثي  بموريتانيا وشثبها. فع  إحعدى 

الم ات وخالل احتفال الطيبة الث ب بأعياد نيسعان فع  

حدائ  الزوراء قال ل  أريعد أن تعكعتعب لع  قصعيعدة 

الكهيد فاضل أمين، قيت ال أحفظها كامية، قال أكتعب 

ما تحفظه واةتثن بعآخع يعن، وأوردت هعذه العحعالعة 

ل مزيتها، وألن  ال أريد أن أورد مواقف شخصية، لعكعن 

ِف  كل م ة يدعون  فيها لمكتبه كنت اشث  بحميميعة 

خاصة وبالمناةبة أدعوكم ليت حم عي  روح المعنعاضعل 

الجسور أحمد الحا  مدي  مكتب الدكتور عبد العمعجعيعد 

وتوف  قبيه بكهور. آخ  لقاء جمثن  بالفقيعد رحعمعه 

اهلل كان قبل عامين، حين عيمت بالدرجة العتع  وصعل 

إليها م ضه وكنت حينها أخضع لثميية ج احعيعة خعار  

البيد، وعندما أذن ل  الطبيب بالسف  ذهبت لعزيعارتعه، 

وقبل الوصول إل  منزله وبككل مفعاجعئ نعزلعت معن 

عين  دمثة ف ح ممزو  بالكوق عندما ق أت عند دوار 

طيثة أبو ةم ه لوحة كتب عييها )ةاحة الدكتور ععبعد 

المجيد ال افث ( وعند دخول  عييه حعبعسعت دمعوعع  

وحاولت جاهدا إخفاء ألم  وحزن ... لتعأثع ي بعوضعثعه 

الصح . لكن ومنذ بداية الحعديعا أععاد لع  تعوازنع  

وثقت ، إنه بالفثل الدكتور عبد المجيد ال جعل العجعيعد 

المؤمن، بكل ما عهدناه عنه من حكمة ووضعوح فع  

ال ؤية واهتمام بقضايا لبنان واألمة. ععنعدمعا جعيعسعت 

بادرته بالسؤال عن صحته فقعال بعالعحع ف:  قعل لعن 

يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا، نحن نثيل بعقعوة اإليعمعان 

والم و موجود لكنه ال يقتل، الموت الفثي  هو حينما 

يهزمنا الم و ويكبينا ويحد من قدرتنا عي  الثعطعاء 

من أجل حياة أفضل لكثبنا وأمتنا، والموت حع  لعكعن 

اهلل ةبحانه وحده هو الذي يق ر مت  يكون وعندهعا ال 

مانع لقضاء اهلل، لكن يا أحمد الحمد هلل الحمد هلل ليس 

هناك عمل نندم عييه مما قمنا به ف  هذه الحياة كعّنعا 

دائمًا نسث  لخدمة الكثب وف  مباد  حزبنا الثظعيعم 

ورةالة أمتنا المجيدة  وأخذ يكع ح لع  بعالعتعفعصعيعل 

خ يطة الم و ف  جسمه وجعدول العثعال  واألطعبعاء 

المثالجين... ثم أخذ مباش ة يسأل عن صحت  ويعقعيعل 

من هول الثميية قال:  هذه الثعمعيعيعة ةعبع  لع  أن 

خضثت لها أربع م ات  وانتقل ف  الجيسة الت  دامعت 

زهاء خمس ةاعات ليحديا ععن الكعثع  والصعحعافعة 

والفك  والسياةة وعن أوضاع لبنان واألمعة العثع بعيعة 

وكان لموريتانيا طبثًا نصيبها. طعيعب إحضعار بعثعض 

الصحف من مكتبه، وطيب من  أن أق أ بثض ما فيعهعا 

ومنه قصيدة نك ت ف  ج يدة النهعار؛ بعثعد قع اءتع  
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لمقاطع منها ةألته هل هذا شث  قال: أردت أن تعثع ف 

المستوى الهاب  الذي أريد ليبة الث بية أن تصل إليعه... 

الصحافة ال ت اع  الضواب  وال تحت م الذوق الثام. شع ح 

ل  أزمة النفايات الت  كانت حديا الساعة فع  لعبعنعان 

حينها، وشخص ف  تعحعيعيعل ععمعيع  العوضعع العدولع  

ومستقبل الث ب الذي يبق  ال هعان فعيعه َععيع  فعثعل 

المقاومة ف  الث اق وفيسطين... وأثعنعاء حعديعثعه ععن 

الوضع ف  اليمن، قال:  ة رت كثي ا لعحعجعم ومسعتعوى 

االةتقبال الذي َخص به الميك ةيمان ال ئعيعس معحعمعد 

ولد عبد الثزيز فال جل بدءا معن قعطعع العثعالقعات معع 

الكيان الصهيون  وانتهاء بالموقف معن أزمعة العيعمعن 

يستح  هذا التقدي   وأخذ يسأل عن واقعع الكعثع  فع  

موريتانيا، وحجم الصحافة واهتماماتها، ثم عاد ليحديعا 

عن لبنان، وأوضاعه... وال يفوتن  أن أجدد خالص الثزاء 

ليمناضية الفاضية ليي  ال افث  الت  كانت حاض ة مثنا. 

ولجميع أف اد الثائية الك يمة وأخص بالذكع  العدكعتعورة 

لينا ال افث . ولقيادة ومناضي  حعزب طعيعيعثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك . إخوت  أخوان  الفقيد رحمه اهلل هعو 

المهيب الوقور إذا حضع ، العقعائعد الكعجعاع إذا ععزم، 

المتواضع الخيوق اذا تثامل، الحكيم الخطيب إذا تعحعدث، 

يثتقد كثي ون أن الدكتوراه الت  عنعده فع  تعخعصعص 

اليبة واألدب لبالغته وولثه بالكث ، ف  حين أنه طبيعب، 

وال تقل خطابته وتمكنه من اليبة الف نسية عنها باليبة 

الث بية... افتقدته ح كات التح ر ف  أف يقيا وآةيا مثيما 

افتقده الث ب. أيها السادة، أيتها السيدات ف  مثل هعذا 

 02/217102اليوم قبل عام، أي صبيحعة يعوم العثعالثعاء 

اةتقبل الدكتور عبدالمجيد ال افث  ف  منزله بط ابيعس 

وفودًا شثبية وشخصيات من مختيف مناطع  طع ابعيعس 

وشمال  لبنان، بحضور م اةي  الصعحعافعة العيعبعنعانعيعة 

والمحيية، حض وا لالطمئنان عي  صحته بثد أن نكع ت 

بثض مواقع التواصل االجتماعع  خعبع ًا كعاذبعًا بعوفعاة 

 حكيم المدينة . وكانت مناةبة شك  فيها د. الع افعثع  

الحضور عي  عاطفتهم الجياشة تجاه شخعصعه بعكعيعمعة 

مختص ة جاء فيها:  العمعوت حع ، لسعت اخكع  الع دى 

ولكنن  اخك  فوات األوان وانا معؤمعن بع بع  وكعتعابعه 

الك يم الذي يقول ف  ُمحكم تنزييه: لكعل اجعٍل كعتعاب، 

فإذا جاء اجيهم، فال يستأخ ون ةاعة وال يسعتعقعدمعون. 

هذا هو إيماننا ونحمد اهلل الذي أعطانا من الثم  والحياة 

ما يجثينا ف  خدمة أبناء شثبنا وامعتعنعا مسعتع خصعيعن 

البال  والنفيس ف  الدفاع عن حقوقهم وقضعايعاهعم، 

ولكم م رنا بم احل شت  كنا فيها أمام العمعوت بكعكعل 

مباش  لوال عناية الخال  الذي بيده كل شئ، وهعو العذي 

 يحي  وُيميت . رحم اهلل الفقيد البال  المجد ليكهداء.

* * * * * 

 

بمناسبة مرور أربيعييين ييوميا عيلي  رييياب رجيل 
التضحيات المميزة ابن طرابلس البيار اليدكيتيور عيبيد 
المجيد الرافع  احتشدت قاعة مركيز اليميسينييين في  
الكمبا / سيدن  بأهل الوفاء من أبناء الجالية اليعيربييية 

( مليبييية نيداء ٢٢/٨/٧/٢٢مساء يوم الثالثاء الماض  
تجمع الوفاء للدكتور عبد المجيد الرافع  حييي  أقييي  
ممرجان تأبين  للراحل الكبير قدم فقراته السيد سيعيد 
اهلل التر ، وألق  كلمة أبناء طرابيليس واليمييينياء في  
سيدن  السيد عبد المجيد  هرة ذكر فيما مآثر اليراحيل 
وخدماته ألبناء طرابلس والميينياء، ثي  أليقي  كيليمية 
فلسطين السيد أبو سند منير، كما ألق  كلمة الجيالييية 
العراقية السيد رارب  يدان، أما كيليمية حيزب اليبيعي  
العرب  االتتراك  فقد ألقاها السيد جورج ديوب اليذا 
قَدم لمحة تاريخية عن بدايات النضا  الوطن  والقوم  
للراحل وتضحياته ف  سبيل ما يؤمن به من فكر قوم  
عرب  وعن عالقة البع  بالقصية ال،لسطينية، وكذلك 
ألق  الشاعر الدكتور جميل الدويم  قصيدة معبرة عن 

  .الراحل الكبير ف  هذا المناسبة
هذا وقد ت  عرل فيل  مصيور قصييير مين إنيتياج 
وإخراج فؤاد الحاج تضمن مراحل من تاري  حياة فقيييد 
العروبة صوتًا وصورة يتحدث فيه الراحل الكيبييير عين 
مراحل حياته ف  طرابلس ونضاله ف  سبيل تيحيقيييق 
ما آمن به فكرا وعقيدة ويلق  فيه تعرا بصوته، كيميا 
ت  عرل فيل  مصور للرفييقية ليييلي  بيقيسيمياطي  
الرافع  عقيلة الدكتور عبد المجيد الرافيعي  تيحيدثيت 
فيه إل  المشاركين ف  الممرجان التيأبيييني  وميذكيرة 
إياه  بزيارته إل  أستراليا الت  كانت محطة هامة في  
تاريخه وسعادته بلقاء أبناء طرابلس ولبنان واليجيالييية 

 .العربية المماجرة ف  هذا الديار، وتاكرة وق،تم 
وقد وجه الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليعة لبنان 
العرب  االتتراك  رسالة إل  المشاركين ف  اليتيأبييين 

 تكر فيما وق،تم  وأكد التزام الحزب نمج الراحل.
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ال في  المناضل حسن بيان عضو القيادة القومية ورئيس 

 حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  

 تحية الث وبة والنضال

ف  الذك ى األربثين عي  رحيل ال في  العمعنعاضعل نعائعب 

األمين الثام لحزبنا الثظيم ورئيس حعزب طعيعيعثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك  نبثا إليكم باح  التحيات النضاليعة. ومعن 

خاللكم إل  كافة ال فاق وعائية المبفور له بإذن اهلل تثعالع  

وندعو اهلل جل ف  ععاله أن يسعكعنعه فسعيعح جعنعاتعه فع  

الف دوس األعي  مع النبيين والكهداء والصالعحعيعن وحسعن 

أولئك رفيقاً. ونستذك  ال وح ال فاقعيعة العنعبعيعيعة والع اقعيعة 

واألخالق الفاضية ل فيقنا والمسي ة النضالية الطويعيعة العتع  

قضاها متمسكا بثوابت الحزب المبدئية مدافثًا ععن قضعايعا 

األمة ف  فيسطين والعثع اق ولعبعنعان وفع  كعل العحعوادث 

والج احات الت  ألمت وأصابت أقطار الث وبة ف  كل معكعان. 

لن تنس  جماهي  ط ابيس حكيمها وةعنعدهعا والعجعمعاهعيع  

اليبنانية ةتبق  تستذك  مواقفه المك فة فع  العمعحعافعظعة 

عي  ع وبة لبنان ووحدته الوطنية ونبذه لكل أنواع التفع قعة 

 المذهبية والطائفية والث قية.

وةيبق  ال مز والقدوة الت  يفاخ  بها كل رفاقه البثثييعن 

وكل األح ار والوطنيين والسي  عي  نفس النعهعج والعطع يع  

الذي مكاه وطبقه ف  القول والثمل. ولنا كل الثقعة واألمعل 

بانكم األهل لحمل أمانة المسؤولية أنعتعم والع فعاق أعضعاء 

قيادة قط  لبنان وكافة كوادر وأعضاء وانصار الحزب وانعتعم 

خي  خيف لخي  ةيف، وبكم ومثكم نعمعضع  ونعثعيع  رايعة 

النضال وبقيادة الك عية الحزبية النضالية القيادة العقعومعيعة 

عزة وأمينها حادي المسي ة الجهادية والنعضعالعيعة  ي   ف ل  ا

إب اهيم األمين الثام ليحزب وقائد مسي ة الجهاد والتحع يع  

ليثود الث اق ح ًا ع بيًا مستقاًل وتنهض أمتنا معن كعبعوتعهعا 

وتتثاف  من ج احها وتحقي  وحدتها وح يتهعا وتعقعدمعهعا 

وعاش البثا طييثة األمة والمجد والخيود لكعهعداء العبعثعا 

واألمة الذين قضوا ف  ةوح العكعفعاح والعنعضعال والعمعجعد 

وال حمة لي في  المناضل الحكيم وطبيب الفق اء والمحتاجين 

ورمز الخي  الطيب والنفس المتواضثعة معن معوقعف العثعز 

والكموخ وأحد القادة وال واد المؤةعسعيعن لعحعزب العبعثعا 

ععيعيعه  ال في  المناضل الدكتور عبد المجيد ال افث الثظيم 

رحمة اهلل ورضوانه وال حول وال قوة إال باهلل الثي  الثعظعيعم. 

 ودمتم لينضال.

 ال في  اك م الحمص  أمين ة  القط  األردن  لحزب البثا

تدالشان مع دعوة قيادة حق   طقلقيقعقز لقنقنقال 

الع شر اي   ا ر فر عكار لجناسنز م لر أسنقو  

على لفاة القائد الجناضل الد  ور عنقد القجقدقيقد 

الييل ال افعر، أمت مك ل ال    لفود  عقنقيقز 

لمجثلر أح ا  لفعاليات لرؤساء شلدلات لمخاتي  

للجشار ز شالجواساة لت لة الفات قز عقن رلحق  

  أحد أعجدة النضال الوطنر لالقومر فر لننال.

س اذ ألفر مدا ل   أس  ض  رئي  شلدلز حلنا ا

عند ال جيد ال لنر تد شز الفقيد النضاليز مقثقنقيقان 

على عياءات  لتض يات  الجدلدة، لشأل  سارتنقا 

الجش   ز فر الجناضل ال افعر لطنيز لققومقيقز 

 شكل الجقالي . 

 جا تنالل النا ط الد  ور م جود سليجال م الا  

الفقيد النضاليز شغناها لسلو ي ها الق قر  قكقلقت  

أمثولز للدجيع لال ر شغقنقاهقا لفق ادتقهقا  قكقلقت  

الدامع لكل القوى الوطنيز منخ تولي  الجسؤلليقات  

الكني ة فر ال   ز الوطنيز اللننانيز لنضقالق  مقن  

 أجل لننال لطنر ع لشر دلجق اطر... 
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 مقق لال عنيققد 
 

إل  القائد الكبير المناضل الشميد الح  الدكتور الطبيب عبد 
 المجيد الطيب الرافع  

نائب األمين العام لحزب البع  العرب  االتتراك  ورئيييس 
 حزب طليعة لبنان العرب  االتتراك 

 الذا أهدى حياته كل حياته ألمته وتعبه 
 أهدا هذا القصيدة النسر الذا هوى 

 ما لقرص الشمس أضح  معتما
 وبدا الكون كئيًبا مملما   

 والرواس  الش د من خطب دها
 رجما الحزن فخردت رمما    

 والبراكين الت  ف  دمنا 
 هالما الخطب فألقت حمما   

 ث د ساد الصمت والحزن انبرى 
 يسحق األكباد حت  األعمما    

 وبالد العرب صمت مذهٌل 
 أطرقت بيٌد وأفٌق وجما   

 حين جاء البرق ينع  قائد
 أمدة كان وكان العلما    

 يا سليل المجد يا وجه الرض  
 تمًما كنت وتبق  تمما   

 كنت لألمة قلًبا ويًدا 
 كنت ريُثا ف  بوادينا هم     

 يوم جاء المجد يشكو أمرا 
 هل رأى إال  حصًنا فاحتم     

 يا رب  ال،يحاء هذا قائدٌ 
 هام باألمة عشقا وانتم    

 كنت يا فيحاء صرًحا من وفا  
 ل،ؤاد كان صبا مغرًما   

 يا رواب  الشرق هذا فارس
 أسرج ال،جر ووتد  الحلما    

 كيف أبكيك وما  لت مع  
 كل من قا  مض  قد وهما   

 ل  تز  روحك تشدو بيننا
 وتناج  الخلد تردا العدما    

 جسد يموا فمذا قدٌر
 سنٌة ف  الخلق تاخت قدما    

 يا سليل المجد ك  من قائد 

 قد سما حت  أضاء األنجما   
 كنت ل  ثان  اثنين سطوًعا ورؤى

 فأتان  الصوت أفصح من هما   
 بأب  صدام يا دنيا اتمدا

 لشميد صار رمًزا ملِمما    
 ومجيد يا ذرى المجد اخشع  

 واسكب  الطيب عليه كلما    
 أذن ال،جر وناحت ريشة 

 ف  ضمير الصمت كانت ل  فما   
 ألم  وجٌد ووجم  أفٌق

 كلما رددت ما قد قلتما    
 أنتما من قلتما جمًرا مًعا 

 "ليس يبن  المجد اال بالدما    
 والك،ا  الحرد يغدو معوًلا 

 يمدم المل  ويبن  األمما    
 وتعار البع  يعلو تامًخا 

 عاتت األمة أرًضا وسما"   
 يا رفيق الدرب جرح  نا ٌف 

 ف  صمي  القلب أدم  األلما    
 أنت من قلت لنا يوم اللقا 

 ف  طريق البع  قوال محكما   
 "ل  يغب منا عميٌ  أبدا 

 دون أن يورث وهًجا أعمما    
 وطريق البع  درٌب تامٌ  

 فنضاٌ  وك،اٌ  ودما    
 تمداء البع  آالف مضت 

 لشموخ البع  كانوا سلما    
 هذا أرض  وهذا قدرا 

 وأنا أقسمت لن أستسلما"   
 ِنعَ  ما قلت رفيق  ل  نجد 

 بعدما قلت كالًما أكرما؟!!   
 يا رفيق الدرب قلب  مثخنٌ 

 ويحه ان با  أو ان كتما    
 سوف تبق  ف  ضمير الدهر 

 ما أترقت تمس وما نج  سما   
 أعصٌر تمض  وتبق  أبًدا 

 ف  جبين الخلد وجًما باسما    
 ن  قرير العين يا وعد الرؤى 

 فر رضى ال حجن فر أعلى سجا    
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 ال في  أبو ةهاد

 بين غمضة العين ونباهتها
 رحل الكبير

 مسكونًا بهموم أمته ومصيرها
 والتائهة في رماد االنكسارات
 المتراكمة في تاريخنا الحديث

 ومهجوسًا بالمصير اآلتي من خلف الحدود
 لكن...

 هذه هي فلسفة الموت
 العبور من الزمن المحدود

 إلى الزمن الموعود
 واالنتقال من ظلمة العيش

 إلى نور الحياة
 جاءنا الخبر...

 فانذهل الحرف
 وفاضت محبرتي وجداً 
 وتهي  قلمي إجالال

 وعلت أبجديتي وشمة اإلكبار
 جف زيت السراج
 وناست القناديل
 تبتلع أضواءها

 وغاب الشعاع إلى رحم فجره
 ممتطيًا صهوة الفؤاد
 إلى مناهل القلوب
 لملم الجرح غصاته

 وتجرع صمته
 وحبست األبجدية دمعتها

 إذ كان الغيض
 وعانقت األبجدية وميضها

 فكان الومض رعدا
 كان الرفيق..

 لؤلؤة الدهشة في صدفة التاريخ
 وبحة المواد في تراثنا الشعبي

 طبي  الفقراء.. كان
 وبلسمًا للمعذبين عاش

 ونهجًا للمناضلين .. ارتسم
 وكتابًا لألوفياء انطبع

 بين رجفة القلم 
 ورعشة الكلمة

 تماهت األبجدية حنينا
 وبين رغيف الخبز وحقل السنابل

 حمل جسده بيدرا..
 كان إنسانًا مغسوال بالوفاء

 فكان الضياء
 كان يتوضأ بمطر الدوالي

وعرق الرفاق على درب النضال وهم سدنة األمة 
 وحماتها وحناءة األرض الولود.

 كان الطبي 
 والحكيم..
 والحكمة

 فكانت في العطاء اإلنساني رموزاً 
 كان للوصل همزاً 

 فأضحى للوصال رمزاً 
 أنى وجدته..

 كانت فلسطين قبلته القومية
 وكانت بغداد النوارة

 قبلته السياسية
 قبل قذفها بين أنياب الغزاة

 من غرب األمة أتوها
 أم من شرقها

 كان متواضعًا تواضع القديسين
 ومتسامحًا بتسامح األنبياء

 وحازمًا حزم الصراط
 كان عظيمًا عظمة الفوارس نبال

 آخذًا بقول كونفوشيوس:
 "ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع"

 لقد تجاوز رفيقنا الغالي
 بشريته إلى إنسانيته..

 فكان االرتقاء
* * * * 
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 محسن يوةف

 تمتم المجد صالة الوصول   ل وح تحاك  ذات اإلله   

 رحيت وتحمل ج ح السنين  بصب  وعزم ونور الجباه  

ويسكب المجد يوم ال حيل دمثة جم  ...مؤذنا ببياب 

 . .. أل  النقاء وصفوة الفج  الصارخ ف  دنيا الفق اء

الذي عان  بتسثينه الت  اخضيت بالتجارب النضالعيعة 

وم وءة المواقف والكبف بحب النعاس بعقعيعب كعبعيع  

 ... وعقل مستني 

 يبكيك المجد ف  أمة كب ت  أهوالها وتبدلت أحوالها 

 ... وتدم ت مدنها واندث ت مثالم نهضتها

تبكيك المدن والثواصم ف  أمة الث ب ..ألنك ةيعيعل 

 المباد  ركن القيم 

 تبكيك عاصمة ال شيد    ألنك أنت رفي  الكهيد

 تبكيك الموصل الحدباء   مثيما تبك  عييك الفيحاء 

تبكيك البص ة والكام    مثيما تبكيك القدس بعثعيعن 

 ال تنام 

 ... عن أي رحيل نحك 

عن رحيل الثم  النضال  الذي ةط ت ععبع  ععقعوده 

 ... أروع وأبه  وأنق  الصور

عن رحيل البسمة الت  أضحت عالمة فارقة ف  وجعه 

األمة كيما اشتدت عييها عاديات الزمن.. فبطت أديعم 

 القيوب المفثمة بالحب والثطاء 

عن رحيل األب القائد الذي رف بجناحيه ليحتضن كعل 

أبناء األمة ...فأنثم اهلل عيينا بعأبعوة صعادقعة نعابضعة 

 ... بالحياة

عن رحيل رجل المباد  الذي قل مثيعيعه ذاك العوازن 

 ...الذي نال احت ام األعداء قبل األصدقاء

 عن رحيل رفي  القائد الكهيد بثزه وإبائه 

 رفي  القائد المؤةس بصفائه ونقائه 

عن رحيل األيقونة الثالثة الت  تثبع  بعأريعج الصعبع  

 وصفوة الثطاء حت  ال م  األخي  

ةتبق  بيننا ما حيينا...عنوان عزتنا ورمز ععنعفعوانعنعا 

 طالما بق  الضمي  ..           

 * * * * 
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أحيا حزب طييثة لبنان الث ب  االشتع اكع  العذكع ى 

السنوية السابثة والثالثين الةتكهاد قعمع  العجعنعوب 

ال في  القائد موة  شثيب ف  م كز معثع وف ةعثعد 

الثقاف  ف  صيدا بحضور رئيس الحزب المحام  حسن 

بيان وأعضاء القيادة القط ية، ممثل رئيس العتعنعظعيعم 

الكثب  الناص ي الدكتور أةامة ةثد أمعيعن الكعؤون 

السياةية ف  التنظيم ال في  خييل الخييل، ممثل قائعد 

منطقة الجنوب اإلقييمية فع  قعوى األمعن العداخعيع  

الثميد ةمي  شحادة المالزم أول حسين أيوب، ممثيون 

عن القوى واألحزاب الوطنية، ممثيون ععن العفعصعائعل 

الفيسطينية، حكد من الفثاليات الثعقعافعيعة واألدبعيعة 

واالجتماعية والككفية وحكد من العبعثعثعيعيعن ورفعاق 

 . الكهيد من كافة المناط  اليبنانية

بثد النكيدين الوطن  ونكيد البثا وكيمة ت حيبية 

الق  كيمة منظمة التح ي  الفيسطينية أمين ة  إقييعم 

ح كة فتح ف  لبنان األخ رفثت شناعة، وقال ف  كيمته 

ال شك أن قناعة الكهيد موة  شثيب األيديعولعوجعيعة 

والثقائدية الحزبية والت  كان ي اها دائما متجسدة ف  

شثار  أمة ع بية واحدة .. ذات رةعالعة خعالعدة  هعذه 

القناعات انثكست عي  مضمون أدائه الكعثع ي العذي 

كان يثكس تطورات األحداث ةواء ف  لبنان أو الوطن 

الث ب . وعظمة هذا ال جل أن الكثارات بالنسبة إلعيعه 

كانت قناعات فك ية ومواقف ةياةية وجوالت جع يعئعة 

ف  ميعاديعن العمعواجعهعات ونعزيعف العدمعاء وةعجعل 

  ..التضحيات

وأضاف شناعة  ف  ذك ى رحييك شهيدًا وقائدًا فإن 

أمتك اليوم ممزقة، وأنهكعتعهعا الصع اععات والعحع وب 

الطائفية والمذهبية والسياةية، أمتك اليعوم تعفعتعقعد 

ال بان، وشثبك الفيسطين  الذي انتص ت له ولقضيتعه 

يم  اليوم ف  احيك الظ وف، فاألمة منكبية بهمومهعا 

  ... وتأمين أمنها والبحا عن اقتصادها ومواردها

وقال شناعة  بكل أةف ونحن نستثعيعد ععنعاويعنعك 

القومية وانتماءك الفيعسعطعيعنع  نعقعول أن شعثعبعنعا 

والمنظمة الت  تمثيه والسيطة التع  تعواجعه االحعتعالل 
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اليوم محاص ة مالياً 

مععن الععثعع ب أوالً، 

ومعععن العععجعععانعععب 

األمععيعع كعع ، وأيضععاً 

الجانب  اإلة ائييع   

المحعتعل معن أجعل 

إضثافعنعا وإنعهعاك 

اقتصادنعا وتعدمعيع  

قععدراتععنععا وإحععبععاذ 

شثبنا وأكعثع  معن 

ذلك فإن أهيك فع  

العععقعععدس وفععع  

األقصعع  الععمععبععارك 

خاضوا مث كتهم ضعد االحعتعالل اإلةع ائعيعيع  وضعد 

إج اءاته التثسفية وضد مخططه الصهيون  بالسيط ة 

عي  األقص  والثمل عي  تدمي ه من العداخعل وبعنعاء 

الهيكل كما يعدععون ويعخعطعطعون وبعالعتعالع  طع د 

الفيسطينيين واةتيطان ما تبق  من القدس واألراض  

   ... الفيسطينية

 

كيمة األمين الثام ليتعنعظعيعم الكعثعبع  العنعاصع ي 

الدكتور أةامة ةثد ألقاها أمين الكعؤون السعيعاةعيعة 

ليتنظيم ال في  خييل الخييل قال فيها:  معنعذ أةعابعيعع 

قييية فقد لبنان والوطن الث ب  مناضاًل وطنيًا وقوميعاً 

ع بيا من اش ف وانبل رجالها واصيب مناضييعهعا، انعه 

الم حوم المناضل الدكتور عبد المجيد الع افعثع ، ابعن 

ط ابيس البار ورجاًل من رجالها البارزين والمثع وفعيعن 

بإنسانيتهم ونبل أخالقهم وتواضثهم .. وهعو عضعو 

القيادة القومية ألع ق حزب ع ب  تحع ري وهعو حعزب 

البثا الث ب  االشت اك  الذي كان جزءًا أةاةيًا وفاععاًل 

ف  ح كة التح ر الث ب  منذ تأةيسه وقدم الكثي  معن 

التضحيات والثطاءات من اجل قضية الوحدة العثع بعيعة 

والتقدم الث ب  ومقاومة االةتثمار وال جثية الث بعيعة 

  ...والصهيونية

وأضاف الخييعل  صعاحعب هعذه العذكع ى الكعهعيعد 

المناضل موة  شثيب الكاع  والعمعبعدع والعمعثعقعف 

الميتزم بقضايا أمته ف  التعحع ر والعتعقعدم والعوحعدة 

ورفععض الععتععبععثععيععة والععنععضععال الععوطععنعع  مععن أجععل 

الديموق اطية والثدالة االجتماعيعة والعمعسعاواة بعيعن 

اليبنانيين متجاوزًا ف  فك ه ونضاله الحدود الطائعفعيعة 

والمذهبية والثائيية والت  وضثتها القوى السعيعاةعيعة 

  . المتحكمة بالق ار السياة  ف  لبنان

وقال الخييل  كان موة  شثيعب معنعاضعاًل بعثعثعيعاً 

متميزًا ف  عطاءاته وتضعحعيعاتعه معن أجعل العمعبعاد  

   .الوطنية والقومية الث بية الت  آمن بها

وأضاف الخييل  ةق  موة  شثيب شهيدًا من أجل 

أمة عع بعيعة واحعدة ذات رةعالعة خعالعدة تعقعدمعيعة 

وديموق اطية واعدة تصون وال تبدد وتحم  وال تهعدد، 

تكد أزر الصدي  وت د كيد الثدو، أمة تنهض من أجعل 

  .... مستقبل واعد ألبنائها

ثم ألق  رئيس حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  

 :المحام  حسن بيان كيمة الحزب بالمناةبة وجاء فيها

 أيها ال فاق، أيها األخوة واألصدقاء  

إن إحياءنا لذك ى اةتكهاد رفيقعنعا العثعزيعز عضعو 

القيادة القط ية ليحزب المناضل موة  شعثعيعب، هعو 

إحياء لذك ى كل الكهداء، شهداء الحزب أوالً، والحع كعة 

الوطنية اليبنانية والثورة الفيسطينعيعة. شعهعداء األمعة 
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وأينما ةقطوا دفاعًا عن ع وبتها ودفاعًا عن تع ابعهعا 

ف  مواجهة من يدنسها باالحتالل، وف  مواجهعة معن 

 .يهدد أمنها القوم  وأمنها المجتمث 

ف  الذك ى السابثة والثعالثعيعن الةعتعكعهعاد قعمع  

الجنوب والت  نستحض ها بألم عمي  عي  ف اق رفعيع  

روى هذه األرو الطيبة بدمائه الزكية ال نجد كعيعمعات 

أبي  من تيك الت  قالها فيه رفي  دربه د. عبد المجعيعد 

ال افث  ف  أربثينيته قال فيه : أنه أيعقعونعة حعزبعيعة 

ووطنية وشثبية، تفتح وعيه السعيعاةع  ععيع  عكع  

النضال دفاعًا ععن العكعادحعيعن وفعيعهعم قعال  غعزل 

الكادحين ، ودفاعًا عن وحدة لبعنعان وعع وبعتعه وععن 

ح ية التثبي  السياة ، وعن ثورة فعيعسعطعيعن، وععن 

المك وع الث ب  الوحدوي الذي وع  بحعدةعه العثعوري 

وبصي ته الثاقبة، أنه مهدد بأعداء كث  معن العتعحعالعف 

اةتثماري، إل  المت بصين شع ًا بعاألمعة معن -الصهيو

مداخيها من ف س وت ك وروم ومعن داخعيعهعا قعوى 

طائفية ومذهبية و ت هيب ةياة  و تعكعفعيع  ديعنع  

وتخ يب مجتمث . لقد قال فيه حكيم لعبعنعان، فعقعيعد 

الحزب واألمة والوطن   إن حنين أبو زياد لعألرو هعو 

كمًا الحنين إل  األبوين واألخوة، إلع  األهعل واألقعارب 

وال فاق حيا كان يثايل قضايا الكثب بكل جوارحه، 

ويأب  االفت اق عنعه وهعذا معا جعثعيعه ضعمعن دائع ة 

االةتهداف الكخص  إضافة إل  االةتهداف الثام الذي 

طال قيادات وكوادر ومناضيين بثثييعن، وطعال رمعوزًا 

قيادية ف  الح كة الوطنية العيعبعنعانعيعة، معن ضعمعن 

االةتهداف األشمل ليمك وع العوطعنع  وأولعهعم كعان 

القائد الكثب  والوطن  الكهيد مث وف ةثد، وعنوان 

الوطنية اليبنانية ورمزيتها الكهعيعد كعمعال جعنعبعالذ، 

وقادة آخ ون من كافعة األحعزاب والعقعوى العوطعنعيعة 

 .اليبنانية والثورة الفيسطينية

موة  شثيب العحعاضع  أبعدًا فع  وجعدان رفعاقعه 

وحاضنته الكثبية، نستذك ه ف  هذه المناةبة ومعثعه 

رفي  حيه وت حاله ال في  الكهعيعد شعفعيع  فع حعات، 

ونستذك  مثه شهداء الحزب والح كة الوطنية والعثعورة 

الفيسطينية الذين ةقطوا ف  المواجهات معع العثعدو 

الصهيون ، من القائد  أبو عي  حالوي، إل  المناضيين 

أبناء ش ف الدين، إل  كل أبطال الثمييات االقتحعامعيعة 

عي  الحدود وف  داخل فيسطين المحتية إلع  رفعيعقعه 

 .المناضل  اف  المقدم وكل رفاق المسي ة النضالية

 أيها األخوة، أيها ال فاق واألصدقاء

إن أمتنا الث بية الت  تتث و هعذه األيعام إلطعبعاق 

مثادي واخت اق مكبوه لبناها المجتمثية لن تحعمعيعهعا 

ديوانيات الميوك واألم اء والكيوخ والسعالطعيعن، ولعن 

تحميها النظم والمحاور الت  تنتحل صفعة العمعقعاومعة 

والممانثة، وال باالةتقواء بقوى اإلقعيعيعم العمعتعاخعمعة 

ومواقع الب ب السياة  والك ق الدول  بل تعحعمعيعهعا 

وحدة نضالية شثبية، تحميها ةعواععد العمعنعاضعيعيعن، 

ةواعد الجماهي  الت  تنتفض ف  فيسطين، دفاعًا عن 

األقص  وعن ع وبة األر  واإلنسان، تحميها ةعواععد 

المقاومين ف  الث اق الذين دح وا االحتالل األمعيع كع  

ويواجهون التبول اإلي ان  العذي نعفعذ إلع  العثعمع  

القوم  من بوابة الث اق التع  شع ععهعا لعه االحعتعالل 

األمي ك ، تحميها ةواعد المقاومين العذيعن أطعيعقعوا 

مقاومة وطنية مبّك ة ليثدو الصهيعونع  ععيع  حعدود 

فيسطين الكمالية واةتم وا يقاومون إلع  أن تعحع ر 

الجنوب بفثل التضحيات الت  قدمها شثبنا خاصة فع  

الجنوب وقوى الفثل المقاوم عي  اختعالف تعالويعنعهعا 

السياةية ولهذا فإن األمة وإن بدت ف  موقع المتيقع  

اآلن إال أنها قادرة عي  اةتثادة زمام المعبعادرة وذلعك 

باالعتماد عي  الجماهي  الت  ما بخيت يومًا بثطاءاتهعا، 

والت  ه  عي  اةتثداد ألن تقدم المزيد والمزيد لكعن 

ش ذ توف  األداة النضاليعة العقعادرة ععيع  قعيعادتعهعا 

والتثبي  بصدق عن أهدافها وآمالها. هذه العجعمعاهعيع  

بنضالها الصاعد ه  الت  ةتدح  االحتالل عي  تعثعدد 

عناوينه وأط افه وه  الت  تصون حقوق فعيعسعطعيعن 

من التف ي ، وه  الت  ةتثيد لببداد موقثها قعبعيعة 

ليث وبة والنضال القوم ، وتثيد لسوريا قيبها النابض 

بالث وبة، لتثود وتككعل معع بعبعداد تعوأمعًا قعومعيعاً 

يستنهض األمة ويستكمل مع مصع  العثع وبعة إععادة 

تأةيس اله م الث ب  الذي يثيعد االععتعبعار لعيعمعوقعع 

القوم  الجاذب، و يحق  االمتعالء العقعومع  ةعيعاةعيعاً 

ويضع حدًا لحالة الف اغ الذي تسعتعبعيعه  وفك يًا ونفسياً 

القوى الدولية واإلقييميعة العتع  تضعمع  شع ًا بعاألمعة 

كمكون قوم  وبالث وبة كهوية قومية، بهدف إععادة 

رةم خارطة ةياةية لألمة تكون حعدود معكعونعاتعهعا 

 .الوطنية بحدود تموضع الطوائف والمذاهب واإلثنيات

ونحن ف  لبنان، الذي جعبعيعت ذرات تع ابعه بعدمعاء 
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الكهداء ومنهم شهيدنا الذي نحيع  ذكع ه، أنعه كعان 

وةيبق  ضمن دائع ة االةعتعهعداف العمعثعادي ألمعنعه 

الوطن  والمجتمث  ولألمن القوم  الث ب ، وإذا كعان 

نظامه تنخ ه الثيل، فإن الثية القاتية، ه  الطعائعفعيعة 

السياةية الت  تحكمها قواعد المحاصصعة، وتعديع هعا 

ةيطة حيتان المال والسياةة، ولعهعذا فعإن ال إصعالح 

لهذا النظام إال بإلباء الطائفيعة السعيعاةعيعة، وإقعامعة 

الدولة المدنية فثاًل ال قوالً والتع  تعحعكعمعهعا قعواععد 

المساواة ف  المواطنة. وأن المدخل لعذلعك هعو ةعن 

قانون انتخاب  خار  القيد العطعائعفع  وععيع  أةعاس 

النسبية و لبنان دائ ة انتخابيعة واحعدة وأن العقعانعون 

األخي  الذي أتحفتنا به السيطة وأن كنا ةنتثامل معثعه 

باعتباره القانون النافذ، إال أننا ةنبق  نناضل لتثدييعه 

وتبيي ه مع كل القوى الوطنيعة وهعيعئعات العمعجعتعمعع 

المدن  العحع يصعة ععيع  إقعامعة العنعظعام العوطعنع  

الديموق اط  الذي يتساوى فيه الجميع فع  العحعقعوق 

 .والواجبات

وألجل إحداث التحول باالتجاه الوطن  الديموق اطع  

ال بد من توفي  مثط  مادي لميعزان قعوى ةعيعاةع ، 

يكون قادرًا ألن يككل رافثة لينضال الوطن ، ويعثعيعد 

ليح كة الوطنية موقثها كقوة اةتقطابية تستطيع من 

خاللها إعادة تصويب الح اك الكثب  والسياة  باتجاه 

الحيقات الم كزية ليمك وع الوطن ، وإععادة اإلمسعاك 

بناصية الق ار ف  الهيئات النقابية الت  ج ى ابتعالععهعا 

 .واحتواءها من قبل المافيات السياةية السيطوية

 أيها األخوة وأيها األصدقاء

ف  هذه المناةبة، نقول لكل من نيعتعقع  معثعهعم 

تحت ةقف المك وع الوطن  ليتبيي  الديموق اط ، أن 

يدنا ممدودة، ليثمل الوطن  المكتع ك والعذي بعدون 

تكاتف قواه لن نستطيع أحداث اخت اق فثي  ف  بنعيعة 

هذا النظام الذي يكوي بتك يثاته الثكوائية وصفقاته 

المكبوهة الفئات الكادحعة وذوي العدخعل العمعحعدود، 

وآخ ها تك يثات اإليجارات والض ائب واةتفحال الهدر 

 .ف  المال الثام

إن التصدي لهذا األخطبوذ المال  السعيعاةع  العذي 

يض ب مخالبه ف  الجسم الوطن ، هو السبيل لحعمعايعة 

المكتسبات واةتثادة الحقوق السياةية واالجتعمعاععيعة 

المستيبة وإعادة االعتبار ليدولة الثادلة، الت  بتفعثعيعل 

دورها وحضورها، يتظيل الجميع بعخعيعمعتعهعا، وتسعود 

الك عية الوطنية الت  تضع حدًا لالةتباحة الت  تعهعدد 

األمن الوطن  والمجتمث  عي  السواء بعثعدمعا ةعادت 

  .قوى األم  الواقع عي  حساب الك عية الدةتورية

ف  ذك ى اةتكهاد قم  العجعنعوب، هعذه الع معزيعة 

البثثية، الوطنية، القومية، نعقعول لعه ولعكعل العذيعن 

ةقطوا شهداء عي  هذا الدرب النضال ، أن حزبك الذي 

تفتح وعيك السياة  عي  التدر  ف  مدرةته النضالية 

باٍق عي  عهدك، يناضل ف  لبنان كما ف  كل ةاحعات 

الوطن الث ب  الكبي  دفاعاً من قضايا األمة ف  الثع اق 

وفيسطين وكل أرو ع بية محتية كما يعنعاضعل فع  

مواجهة نظم االةتبداد والظيم واالةتالب االجتعمعاعع  

 . بكل أشكاله

نقول ألب  زياد ولكل رفاقه الكهعداء وكعل العذيعن 

يقبضون عي  جم  المبعاد  ويعتعمعسعكعون بسعالحع  

الموقف والبندقية، أن رفاقك ععيع  مسعاحعة العوطعن 

الث ب  الكبي ، يق أون ف  نفس الكتاب الذي ق أت فيه 

وينهيون من نفس الينبوع الفك ي الذي لن يجف أبعدًا، 

وةوف يبق  ينبض بالحياة طالما بق  ف  هذه األمعة 

 .صوت يصدح: أمة ع بية واحدة1 ذات رةالة خالدة

تحية لكم، وتحية لمن نحي  ذك اه وتحعيعة ألةع تعه 

الصبي ة رفيقة دربه األخت الثزيزة أم زياد ولعيعبع اععم 

زياد وعاصم وجنان الذين كب وا وبقعوا ععيع  ععهعده 

ععن وحعدة  وتحية لكل الكهداء الذين ةقطوا دفعاععا ً

لبنان وع وبته والذين ةقطوا ف  مواجهة أعداء األمعة 

 ف  فيسطين والث اق وكل أرو ع بية محتية.

تحية ل وح فقيد الحزب والوطن واألمة نائب األمعيعن 

الثام ليحزب وأمين ة  قيادة قعطع  لعبعنعان الع فعيع  

 .الدكتور عيد المجيد ال افث 

تحية ليث اق ومقعاومعتعه وقعائعد مسعيع ة العجعهعاد 

والتح ي  ال في  عزة إب اهيم األمعيعن العثعام لعيعحعزب 

 والقائد األعي  لجبهة الجهاد والتح ي ،

  تحية لفيسطين وانتفاضتها وآخ ها انتفاضة األقص  

عاشت فيسطين ح ة ع بية الت  لم ينسها الكهعيعد 

القائد صدام حسين ف  أقس  اليحظات ح اجة ، ععاش 

الث اق ح ًا ع بياً، عاش لبنان وطنيًا ديمق اطيًا ععاشعت 

األمة الث بية وما النص  إال حييف الكثوب العمعكعافعحعة 

    .ألجل الح ية واالةتقالل والتبيي 

وتخيل االحتفال قصائد شث ية بالمناةبة لعيعكعاعع  

 . الدكتور حسن جثف  النور الدين والكاع  عم  شبي 
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قام وفد من القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي 
االشتراكي مؤلف من رئيس الحزب المحامي حسن بيان 
وأعضاء القيادة الهام مبارك وعلي سكينة ومحمود 
إبراهيم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال 

آب وذلك لتقديم الشكر  ٩٢عون ظهر يوم الثالثاء 
لفخامته على التعزية بالدكتور عبد المجيد الرافعي وقد 
قدم وفد الحزب التعزية لفخامته بشهداء الجيش مع 
التأكيد على توفير الدعم السياسي والمادي والتسليحي 
للمؤسسة العسكرية كي تقوم بواجبها في حماية األمن 

 . الوطني والسلم األهلي

قام وفد من القيادة القط ية لحزب طييثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك  مؤلف من رئعيعس العحعزب الع فعيع  

حسن بيان وعضوي القيادة القط ية ال فعيعقعان ععيع  

ةكينة والهام مبارك، بزيارة لفخامة رئيس الجمهورية 

 18102/8//الساب  الكيخ أمين الجميل يوم الجمعثعة 

لكك ه وشك  حزب الكتائب عي  التثزية بوفعاة نعائعب 

األمين الثام لحزب البثا الث ب  االشعتع اكع ، رئعيعس 

حزب طييثة لعبعنعان العثع بع  االشعتع اكع ، ودععوتعه 

 ليمكاركة ف  إحياء ذك ى األربثين ليفقيد الكبي .

وكان اليقاء الذي عقد ف  دارة ال ئيس الجميل فع  

بكفيا وديًا جدًا، حيا نوه فخامته بالمكانعة العوطعنعيعة 

الت  كان يتبوأها الدكتور ال افث  ععيع  الصعثعيعديعن 

السياة  والوطن  فضاًل عن مكانته الكثبعيعة، وأشعار 

 إل  الثالقة الخاصة الت  كانت ت بطه به وبالثائية.

وقد ج ى اةتث او الوضع السياة  الثام والتأكيد 

عي  إقامة دولة المواطنة، الدولة المدنية التع  تصعان 

فيها الحقوق السياةية عيع  قعاععدة العمعسعاواة فع  

المواطنة، كما ج ى التأكيد ععيع  معواجعهعة العفعسعاد 

والكيدية السياةية وعي  أهمية دخعول العجعمعيعع فع  

مك وع الدولة، وتوحيد الجهود لحعمعايعة العمعقعومعات 

األةاةية ليدولة اليبنانية. وأن لبنان ال يحكم باةتقعواء 

ف ي  عي  آخ  وإال يدخل ف  دوامعة اةعتعيعالد أزمعات 

متك رة. وأن الكل ةيخع   خعاةع ًا معنعهعا والعتعجعارب 

 السابقة خي  شاهد عي  ذلك،

وقد شك  الوفد لي ئيس الجميل حسن اةعتعقعبعالعه، 

وت حيبه بأهمية إحياء ذك ى األربثين تك يعمعًا لعهعامعه 

 وطنية كبي ة كالت  كان يجسدها الدكتور ال افث .

هذا وكان وفد من قيادة الحزب ضم ال فيقعيعن ععمع   

شبي  وعبدو الكحيتي  عضوي القيادة القطع يعة قعد زار  

ب فقة عدد من ال فاق ف  قيادة ف ع البقاع، دولة رئيعس  

المجيس النياب  الساب  السيد حسين الحسين  ومعثعالع   

 الوزي  عبد ال حيم م اد رئيس حزب االتحاد، ليباية ذاتها. 
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التق  وفد من القيادة القط ية وف ع البقاع ف  حزب  

طييثة لبنان الث ب  االشت اك  ال ئيس حسين الحسين   

1 7 1 // ف  منزله ف  عين التينة، يوم الجمثة ف   

، وشك ه عي  التثزية ب حيل الدكتور عبد المجيد  02/8 

ال افث  ودعاه ليمكاركة ف  ذك ى األربثين ف  قص   

.رحب ال ئيس الحسين  بالدعوة    0267 األونيسكو ف   

وأكد مكاركته ف  الحضور. واةتث و تاريخا طويال من  

  657/ عالقته بفقيد الوطن والث وبة بدءا من الثام  

عندما زارا مثا ال ئيس ال احل جمال عبد الناص  م ورًا  

باتفاق الطائف وكواليسه وصواًل إل  ما بثد عودة  

فقيدنا من غ بته القس ية .ودار نقاش حول األوضاع  

السياةية ف  لبنان والمنطقة حيا أبدى ال ئيس  

الحسين  تفاؤله بالمستقبل مبينا ارتكابات السيطة  

المسيئة إل  الدةتور والقضاء من خالل نموذج   

الصوت التفضيي  ف  قانون االنتخابات وإعفاء رئيس  

مجيس شورى الدولة من منصبه ونقيه إل  موقع آخ   

قبل تقديم اةتقالته. واكد ال ئيس الحسين  ض ورة  

إطالق تح ك ضاغ  ليثمل عي  تثديل قانون  

االنتخابات ودفع السيطة إل  إج ائها مبديًا تفاؤله  

بالمستقبل. منوها بكل أط  الثمل الوطنية الثاب ة  

 .ليطوائف والميتزمة بفك ة الث وبة الجامثة 

 

 
التق  وفد من القيادة القط ية وقيادة ف ع العبعقعاع 

ف  حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  رئعيعس حعزب 

االتحاد الوزي  الساب  عبد ال حيم م اد ف  معنعزلعه فع  

بيدة الخيارة _البقاع الب ب . شك  الوفد باةعم قعيعادة 

الحزب الوزي  م اد عي  مبادرته إلرةال الوفود ليتثزيعة 

ب حيل الدكتور عبد المجيد ال افعثع  إلع   طع ابعيعس 

وبي وت والبقاع. ودعاه ليمكاركة ف  ذك ى األربعثعيعن 

آب ف  قص  األونيعسعكعو. رحعب العوزيع  مع اد  08ف  

بالوفد واكد مكاركته ف  ذك ى األربثين. وبثعد ذلعك 

ج ى نقاش ف  األوضاع السياةية ف  لبنان والمنطقة 

وكان هناك اتفاق ف  وجعهعات العنعظع  العمعتعثعيعقعة 

بمستقبل الحياة السياةية ف  لعبعنعان حعيعا تعثعمعل 

السيطة عي  التمادي ف  الته ب من إج اء االنتعخعابعات 

النيابية بثدما أف غت النسبية ف  قانون االنتعخعابعيعات 

الجديد من مضمونها. كما اتفقت وجهات النظ  حعول 

ض ورة تككيل إطار وطن  جعامعع لعألحعزاب العثعابع ة 

ليطوائف لتأةيعس معثعارضعة فعاععيعة واضعحعة فع  

توجهاتها الوطنيعة ععيع  العمعسعتعويعات السعيعاةعيعة 

 واالجتماعية  واالقتصادية                        

 

زار وفد من حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  

الدكتور أةامة ةثد رئيس التنظيم الكثب  الناص ي 

ف  صيدا، تقدمت الوفد ال فيقة إلهام مبارك، عضو 

القيادة القط ية ليحزب، وشارك بالزيارة  كل من 

ال فاق أحمد عيوش وصادق شثيب والدكتور نص ت 

 بيضاوي.

خالل اليقاء تناول الجانبان قانون االنتخابات 

وض ورة اتخاذ موقف موحد مع األحزاب والقوى 

الوطنية، كما تناوال ط ائ  مواجهة التحديات الت  

 تكهدها المنطقة. 

واتف  الجانبان عي  مواصية اليقاء من أجل التنسي  

وتبادل ال أي ف  القضايا المهمة عي  الساحتين 

 اليبنانية والث بية.
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تنع  ك،ا  الطلبة ف  لبنيان تيميييدة  2//٢٢/٨/٧يوم 
السال  المت،لت الرفيقة هناء حمود والت  وافتما المنية ظمير 
هذا اليوم بعد إصابتما برصاصة طائشة مينيذ ييومييين في  

 . بلدتما حوش الحريمة ف  البقاع
والشميدة هناء كانت مثاال للطالبة المجتمدة والمتي،يوقية، 
ت،تحت عيناها عل  العمل الطالب  والينيقيابي  في  كي،يا  
الطلبة، حملت ف  قلبما ووجدانما القضايا الطالبية والنقابية 
المحقة والعادلة، وكانت ناتطة مثابرة وممييزة في  حيميلية 
بدنا نحاسب، عرفتما ساحات االعتصامات والتمياهيرات ضيد 
منمومة ال،ساد والتسل  التي  أنيتيجيت فيوضي  وفيليتيانيا 

 ورصاصا رادرا كان ك،يال بوضع حد لحياتما.
منممة ك،ا  الطلبة وجماهيرها ف  لبينيان وإذ يينيعيون 
فقيدة الشباب الشميدة هناء حمود يعاهدونما عل  اليميضي  
قدما ف  النضا  من اجل القضايا الت  آمنت بميا وسيييكيون 
السال  المت،لت والغادر من أولويات القضايا الت  ستينياضيل 
من أجلما منممة ك،ا  الطلبة لوضيع حيد ليميذا اليمياهيرة 

 المتخل،ة والرجعية.
 . نا هلل وإنا إليه راجعونإ 

 

ف  تمام الساعة الحاديعة عكع ة معن صعبعاح يعوم 

، شيع أهال  02/8آب من الثام  2/األربثاء، الواقع ف  

حوش الح يمة والجوار شهيدة ال صا  المتفيت هنعاء 

حمود. وقد شارك حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  

بوفد كبي   من القيادة القط ية والعمعكعتعب العطعالبع  

القط ي وعدد كبي  من ال فاق .تقدم المكيثين حمعيعة 

 األكاليل من رفاق الثقيدة ف  كفاح الطيبة.

وقد ووريت الفقيدة العثع ى ضعمعن دمعوع العحعزن 

واألة  لما كانت تتمتع به من صفات التفوق الثيعمع  

والنضال . هذا وتتوجه قيادة العحعزب بعأحع  العتعثعازي 

ألهيها وتدعو لها بال حمة والبف ان وألهعيعهعا الصعبع  

 والسيوان. 

 

 

 رضوان ياةين

 أحد هنا .. ال  --
 وحدها الغربان تص،ع المدى والحل . 

 والرصاص الطائش يداعبنا أسرع من مداعبة الريح. 
ييكيبيحيه ال  وكلنا تمداء برس  رصاصة متي،يليتية، ووحيش 

 ابتماجه.
 الضحايا رعوا الدمع 

 جرعوا كالس  الزعاف 
 مثل مطر بين نارين 

 مثل دمعة بين ضحكتين 
ف  وطن  يا هناء .. محمور عليك أن تعيش كما تشتمي  أو 

 أن تموت كما تررب.
تبن ، كنيت فيييه ال الحل  الذا أسدلت ستارا رصاصة ت،ن  

 المناضلة الت  تعط  وال تأخذ.
 تبرعمين أماًل وحياة ف  قلوب وعيون كل من أحتاج الحياة.

 ورحيلك ، الزمن، الصبا.
 يلجأ إل  كلمات

 كما المحابر ف  كلماتنا تدور 
 إنه الموت الذا يالحقنا ويكسر توا ن الزمن.
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ف  ذك ى رحييه، ولمناةبة ععيعد األضعحع  

المبارك تم وضع إكييل من الورد عي  ض يعح 

المناضل  اف  المقدم باةم حعزب طعيعيعثعة 

 -لبنان الث ب  االشت اك  ف  بيدته زبعديعن 

قضاء النبطية، وعاهد ال فعاق الع احعل ععيع  

البقاء أوفياء ليثقيدة والمباد  وانه ةعيعظعل 

باٍق ف  قيوبهم ووجدانهم حعتع  تعحعقعيع  

أهداف أمتنا الث بية فع  العوحعدة والعحع يعة 

 واالشت اكية.

وف  الذك ى الثامنة والثالثين الةتكهاده قام ال في  حسعن  

غ يب نائب رئيس حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك  ووفعد  

من ف ع الكهيد موة  شثيب باإلضافة إل  حكد من قعيعادة  

الف قة الت  تحمل اةمه بوضع إكييل من الورد بعاةعم قعيعادة  

الحزب عي  ض يح الكهيد ف  بيدته ععيعن قعنعيعا فع  قضعاء  

حاصبيا حيا ألقيت كيمة ف  المناةبعة أشعارت إلع  معواقعف  

 “.األك م منا جميثاً ”الكهيد ونضاله مع رفاقه من الكهداء  

بثدها قام ال فاق بزيارة منزل الكهيد حيا تم تقديم درع 

تقدي ية باةم قيادة ف ع الكهيد موةع  شعثعيعب وتعجعمعع 

الم أة اليبنانية لزوجة الكهيد تقديع ًا لعدورهعا فع  تعحعمعل 

األمانة بثد اةتكهاده وتضحياتها من أجل أة ة ت بت ععيع  

نفس المباد  وةارت عي  نفس النهج، وكذلعك لعمعنعاةعبعة 

بيوغها ةن التقاعد من التثييم، وكعانعت كعيعمعات لعبعثعض 

“ أم حسعام” ال فاق أشادت بالكهيد، كمعا أشعادت بعوقعفعة 

وصب ها وصمودها، ودورها ف  تنكئة األجيال حيا أكدت ف  

المض  عي  نفس الط ي  مهما واجهته من صعثعاب وأنعهعا 

 كانت وةتبق  وفية ليكهيد ومبادئه.

   

شارك وفد من القيادة القط ية ومن فع ع 

الكهيد موة  شثيب لحزب طييثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك   فع  تكعيعيعع العمعحعامع  

محمود بيضون ف  بنت جبيل، كما تم وضعع 

إكيييين عي  ض يحه واحعد بعاةعم العقعيعادة 

القط ية لعحعزب طعيعيعثعة لعبعنعان العثع بع  

االشت اك  وآخ  باةم ف ع الكهعيعد معوةع  

 شثيب.



 7102آب  طليعة لبنان الواحد /

 

ف  الذك ى التاةثة والثك ين ليوم النص  الثظيعم 

وجهت القيادة القط ية لحزب طييثة لبنعان العثع بع  

ب قية إل  ال في  األمين الثام ليحزب هعذا  االشت اك 

 :نّصها

 ال في  القائد عزة إب اهيم المحت م

 األمين الثام لحزب البثا الث ب  االشت اك 

 القائد األعي  لجبهة الجهاد والتح ي 

 تحية رفاقية تحية الث وبة والنضال

ف  الذك ى التاةثة والثك ين ليوم النص  الثعظعيعم 

تنكد األنظار بنا إل  هذا الحدث القوم  الهام الذي أرخ 

لثهد ع ب  جديد، اةتنادًا إل  مثط  انتصعار العثع اق 

عي  عدوانية النظام اإلي ان  يوم دحع ه ومعنعثعه معن 

تحقي  أهدافه التوةثية ضد األمة الث بية ومخططاتعه 

التدمي ية لألمن القوم  الث ب  والبنية العمعجعتعمعثعيعة 

لكثب الث اق األصيل ف  ع وبته، المتين ف  وحعدتعه 

 .الوطنية

إن النتائج الت  تمخضت عن هذا االنتصار بأبعثعادهعا 

السياةية والوطنية والقومية، لعم تع ح العقعوى العتع  

تناصب األمة الثداء والت  تضم  ش ًا لها ، ولهذا ما أن 

وضثت تيك الح ب المف وضة أوزارها حت  بدأ العتعآمع  

عي  الث اق وعي  نتائج هذه الح ب إلجهاضها وضع ب 

المك وع النهضوي الذي أرة  دعائمه الحكم الوطعنع  

 .ف   ل ثورة السابع عك  الثالثين من تموز المجيدة

وأن تبدأ الدوائ  اإلمب يالية وتعيعك العتع  تعدور فع  

فيكها وت تهن لها، ف  إج اءات تضيي  اقتصادي تدر  

حت  الح ب ف  الثدوان الثالثين ، ومعن ثعم العحعصعار 

الظالم وانتهاء بالبزو واالحتالل وما ت تب ععيع  ذلعك 

من نتائج فهذا ليس إال ثأرًا وانتقاماً من إنجازات الثورة 

ف  مجال البناء والتحول الداخييين وفع  معجعال العدور 

الذي بات يؤديه الث اق ف  خدمة القضعايعا العقعومعيعة 

  وف  الطييثة منها قضية فيسطين،

إن الث اق بثد تسثة وعك ين عامًا عي  يوم النعصع  

الثظيم، والذي هو بح  يوم من أيام الب  القومية، لعم 

يهن ولم يستسيم لتحالف القوى المعثعاديعة بعل  عل 

يستحض  ف  يومياته كل الدالالت النضالية ليوم األيام، 

ويت جمها بالفثل المقاوم لالحتالل األمي ك  وليتعبعول 

الفارة  ولقوى الت هيب السياة  والتكفيع  العديعنع ، 

وإلف ازات االحتالل الت  أمثنت تخ يبًا ونعهعبعًا وفسعادًا 

 .وإفسادًا ليحياة السياةية والمجتمثية الث اقية

إن الث اق الذي انتص  ف  تيك الح ب الذي ج ع فيها 

كاس السم الم ة لمن ح و عييها وأطيع  شع ارتعهعا 

والذي قاوم الحصار والثدوان واالحتعالل ومعنعظعومعات 

الفساد، ةيثود قادرًا مقتدرًا مثاف  من كعل العجع وح 

الت  أثخنت جسده وةتبثا الحياة فيه مجددًا ف  ضوء 

اةتيهام دالالت النص  الثظعيعم، ودالالت العمعقعاومعة، 

واإلرث النضال  لحزبنا الثظعيعم فع   عل قعيعادتعكعم 

الحكيمة والذي يخوو مث كة تح يع  العثع اق وإععادة 

توحيده عي  األةس الوطنية والديموق اطية ك  يثيعد 

لببداد وجها الث ب  المك ق ولتثود عاصمة ليعثع وبعة 

وقبية لينضال القوم  ومحجًا ةياةيًا لكل العوطعنعيعيعن 

 والقوميين التقدميين من أمتنا الث بية،

إن القيادة القط ية لحزب طييعثعة لعبعنعان العثع بع  

االشت اك ، إذ تتوجه إليكم ف  هذه المناةبة المجعيعدة 

بالتحية واإلكبار، تثاهدكم وتعثعاهعد حعزب الع ةعالعة 

الخالدة، حزب الكهداء وعي  رأةهم الكهعيعد العقعائعد 

صدام حسين، وكل شهداء الثع اق العذيعن رووا أرو 

ال افدين وفيسطين بدمائهم الذكية دفاعًا عن وحعدة 

الث اق وع وبته من القادةية الثانية إل  أم العمعثعارك 

والحواةم، وفثاليات المقاومة بأن يبقوا عي  العثعهعد 

النضال  الذي ت بوا عييه، عهد اةتيهام مباد  البطولة 

الت  جسدها شثب الث اق وجيكه ف  ميحمة القادةية 

 . الثانية وأم المثارك الخالدة ومث كة الحواةم

  المجد والخيود ليكهداء

 عكتم وعاش الث اق ح ًا ع بياً موحدًا ديموق اطياً،

 عاشت فيسطين، عاشت األمة الث بية

 

 القيادة القط ية لحزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك 

 617102/8ف  



      7102آب طليعة لبنان الواحد /  

 

 

توقفت القيادة القط ية لحزب طعيعيعثعة لعبعنعان العثع بع  

االشت اك  أمام بدء الجيل اليبنان  لثمييعة عسعكع يعة ضعد 

فيول تنظيم داعل المتواجدة ععيع  األراضع  العيعبعنعانعيعة، 

 وأصدرت البيان التال :

1 17  6/أعين الجيل اليبنان  صباح هذا اليوم، السبت فع  

، القيام بثميية عسك ية لتح ي  األراض  اليبنانعيعة معن 02/8

إرهابي  تنظيم داعل، وف  هذه المناةبة تثين قيادة حعزب 

 طييثة لبنان الث ب  االشت اك ، ما يي :

تثتب  الجيل اليبنان ، وكل الععمععؤةععسععات األمععنععيععة  أوالً:-

ال ةمية اليبنانية، ه  الجامع الوطن  لكل اليبنعانعيعيعن بعكعل 

طوائفهم. وعي  اليبنانيين جميثعًا العوقعوف إلع  جعانعبعهعا، 

والدعوة إل  تسييح الجيل بما يمكنه من القيام بعواجعبعاتعه 

 الوطنية ف  حماية األرو والكثب.

ألن حماية األرو، وحماية األمن الوطن ، ه  مععن  ثانيًا:-

مهام الجيل ال ئيسية، تؤيد قيادة الحزب الثميية الثسك يعة 

الت  انطيقت صبيحة هذا اليوم، حت  إكمال مهمتها بعنعجعاح، 

وتح ي  الثسك يين األة ى الذين هم محتجزين لدى التنظيعم 

 اإلرهاب  المذكور.

تدعو المؤةسات ال ةمية والكثبية وكععل الععقععوى،  ثالثًا:-

الح يصة عي  حماية لبنان وأمن شثبه، إل  االنضعواء تعحعت 

خيمة المؤةسة الثسك ية ال ةمية، من أجل اةتكمال تح يع  

كل األراض  اليبنانية الت  ما زالعت تعحعت ةعيعطعة االحعتعالل 

 الصهيون  ف  مزارع شبثا وكف  شوبا.

إدانة كل أنواع اإلرهاب أيًا كانت هويتععه الععديععنععيععة  رابثًا:-

والمذهبية، وكل أنواع الحقن الطائف  الت  ُتمارس من شتع  

األطياف الدينية والمذهبية، وذلك لحماية األمن االجعتعمعاعع  

ليبنانيين من االخت اق اآلن ومستقباًل، وخاصة إيعالء العتع بعيعة 

الوطنية أهمية ألنها الوحعيعدة العتع  تعثعمعل ععيع  إحعبعاذ 

 مخططات اإلرهاب المذهب  وتجتا أصوله.

وأخي ًا، وإذ تجدد القيادة القط ية ثقتها بمؤةسة الجعيعل، 

فإنها تقف إل  جانبه، حت  تح ي  كل األراض  اليبنانية العتع  

يسيط  عييها إرهابيو تنظيم داعل، وتح ي  الجعنعود األةع ى 

 وإعادتهم إل  عائالتهم ةالمين.

 القيادة القط ية

 حزب طييثة لبنان الث ب  االشت اك 

 102/8 17 6/ف  

   

 

توقفت القيادة القط ية لعحعزب طعيعيعثعة 

لبنان الث ب  االشت اك  أمام إق ار المجعيعس 

النياب  لمثعظعم بعنعود العقعانعون العخعا  

بسيسية ال تعب والع واتعب، ورأت فع  هعذا 

اإلق ار إيجابية كبعيع ة تعتعمعثعل فع  حسعم 

السيطة لموقفعهعا إيعجعابعا لعجعهعة إععطعاء 

المو فين والمثيمعيعن العجعزء األكعبع  معن 

حقوقهم بثد مماطية وتسعويعف اةعتعمع ت 

 .عي  مدى أربع ةنوات

إن القيادة القط ية لحزب طييعثعة لعبعنعان 

الث ب  االشت اك  تهنئ الهيئات العنعقعابعيعة 

الت  عميت جاهدة لتحصيل العحعقعوق رغعم 

ةث  السيطة الدؤوب لمصادرة ق ارها .وف  

الوقت عينه تدعو إل  االنتباه لمخاط  تمويل 

السيسية بثد ربطها بالعمعوازنعة معن خعالل 

اةتسهال فع و الضع ائعب وخعاصعة رفعع 

 الض يبة عي  القيمة المضافة.

إن ض ورة تمويل السيسية والحفاظ ععيع  

االةتق ار النقدي يقتض  الجدية ف  محاربة 

الهدر والفساد وف و الض ائب عيع  أربعاح 

المصارف واةعتعثعادة حعقعوق العدولعة فع  

األمالك البح ية والعنعهع يعة وإععادة العنعظع  

باالتفاق غي  المجدي الذي يستهدف تحقعيع  

مصالح  ألصحاب السيطة ومنها عي  ةعبعيعل 

المثال بدالت اإليجار المع تعفعثعة لعيعمعبعانع  

الحكومية المستأج ة والمساعدات ليجمثيات 

الوهمية. ناهيك عن الته يب فع  قعطعاعع  

الخييوي والتدخين الذي إذا معا أضعيعف إلع  

الهدر ف  الواردات الجم كعيعة فع  العمع فعأ 

 والمطار فإنه يكف  لتمويل السيسية

إن القيادة تدعو إل  أوةع تح ك شعثعبع  

ونقاب  ضاغ  يدفع السيطة لالةتجابة إلع  

 هذه المطالب.

القيادة القط ية لحزب طييثة لبنان 

 102/8 18 6/ف  الث ب  االشت اك  
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/ 1/تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النياب ، بتاري  
، نم  حرا  األساتذة الثانويين المتعاقدين اعتصامًا ف  ٢٢/٨/ ٧

ساحة ريال الصلح، ورفعوا فيما ميذكيرة تيتينياو  ميطياليبيمي  
 المشروعة، وهذا نصما:

 
وتستمر  قوافل المناضلين  المتعاقيديين في  طيرييقيميا اليوعير  
الحالك المزروع ممال   ومآس  حي  رياب التثبيت والطبابية وبيد  
 .النقل والقبُ الشمرا والمستحقات الناقصة مع كل عملية قبُ

إن نضالنا هذا هو تيرف ووسيام لينيا كيليلينياا بياالعيتيصياميات 
والتماهرات والتحركات الدائمة الت  ل  تمدأ ولن تمدأ طالما هينيا  

 .سلطة تستموا عذاب  المواطن والمتعاقد والعامل
إن وجودنا اليوم هو للرد عل  تغافل السادة النواب عن حيقيوقينيا 

 .الت  تتتوج بالحق األو  واألخير بالتثبيت العاد  المنصف
نع ، أعددنا اقترا  قانون لتثبيت المتعاقدين الثانويين وأرسلينياا 
إل  المجلس وقد حو  إل  لجان التربيية واتدارة واليعيد  واليميا  

ولينن لي   ٢٢/٨-4-٢1والموا نة  ورئاسة الحكومة  ف  تياريي  
 .يوضع عل  جدو  أعما  لجنة التربية النيابية

 أيما السادة النواب :
لقد أعطيت  سلطة تشريعية ليتيشيرعيوا وتيدرسيوا اليقيوانييين  

ولتنص،وا أصحابما ولتعدلوا بما ما يتناسب مع الواقع وليس لتركيميا 
أو اتر،ا  عنما وبالتال  اصابة الضرر مصاليح وحييياة ومسيتيقيبيل  

 .المواطن
 :ما نتمناا من السادة النواب

وضع اقترا  قانون تثبيت المتعاقدين الثانويين  الذين تجياو وا -/
سنة ف  التعاقد وال يزالون  2/السن  أو الذين مض  عل  تعاقده  

،عل  جدو  أعما  لجنة التربية بأسيرع وقيت ميميكين 44دون سن 
 .وذلك من اجل دراسته ال من اجل رفضه

الطلب من كل من  معال  و ير التربية وميعيالي  و يير اليميا   -٢
تحديد قيمة  يادة اجر الساعة للمتعاقدين اليميتيضيمين في  بينيود 

 .سلسلة الرتب عل  أال تقل هذا الزيادة عن عشرة آالف ليرة
-٢٢/٨حماية عقود وساعات المتعاقديين ليليعيام اليدراسي  -3

 .وعدم السما  ألا كان بالتدخل  ل،س  أا عقد ألا متعاقد ٢٢/٧
الطلب من السادة النواب إعداد اقترا  قيانيون ييتيضيمين حيق -4

 . المتعاقد ف  دخوله الضمان الصح 
االنتباا لمستحقات المتعاقدين والطلب من و ير الميا  وو يير  -2

التربية التدخل ال،ورا لدى الميوظي،ييين في  اليو ارتييين  تعيادة  
النقص الحاصل ف  مستحقات المتعاقدين ال،صيل اليثيالي  وعيدم 

 .تكرار هذا العملية
 ح اك األةاتذة المتثاقدين ف  التثييم الثانويحمزة منصور/ 

   

توقف مكتب المثيمين القط ي فع  حعزب 

طييثة لعبعنعان العثع بع  االشعتع اكع  أمعام 

اةتحقاق انتخابات رابطة التثيعيعم العخعا ، 

 وأصدر البيان التال :

منذ م حية طوييعة معن العزمعن وضعثعت 

السيطة السياةية ف  لبنان كل ثقيها ليتآمع  

عي  ال واب  والهيئات النقابعيعة العثعمعالعيعة 

والطالبية والخدماتية خوفا ععيع  كعيعانعهعا 

السياة  وحمايعًة لعمعصعالعحعهعا الضعيعقعة. 

فأف غت االتحاد الثمال  الثام من مضمونعه 

وحولته إل  نقاباٍت متصارعة تعمعثعل أدوات 

ليسيطة تعحع كعهعا بعحعسعب مسعاومعاتعهعا 

 .ومحاصصاتها

وكان آخ  حيقات تيك المس حية العهعزلعيعة 

التدخل المباش  ف  انتخابات  رابطة )التثييم 

الخا ( حيا تحاول مافيا العمعال واإلقعطعاع 

السياة   إزاحة ال موز النقابية الوطنية التع  

تسث  لتحقي  مطالب المثيمين واةتبدالها 

 .بأبواٍق ةيطويٍة تح كها ةاعة تكاء

وهذا الواقع الم ي  حصل من قبل مع هيئة 

التنسي  النقابية ورابطة التثعيعيعم العثعانعوي 

والمهن  واتحادات نعقعابعات العنعقعل العثعام 

 .ومياوم  الكه باء وغي ها

لذلك يدين مكتب المثيعمعيعن فع  حعزب 

طييثة لبنان الث ب  االشتع اكع  ويسعتعنعكع  

هذه المس حية الت  تج ي اآلن ف  انتخابعات 

رابطة التثييم الخا  كما يطالب بع فعع يعد 

السيطة عن االتحادات والنقابات ف  لعبعنعان 

لك  يبق  الثمل الديمق اط  وةييٍة نافثعٍة 

لتحقي  مصالح الناس من خالل التحاور البّناء 

بين الكثب وقيادته. ويثين تأييده لينقعيعب  

نثمة محفوظ الذي اثبت صدقيته بعالعدفعاع 

 ..عن حقوق المثيمين ف  التثييم الخا 

مكتب المثيمين ف  حزب طييثة لبنان 

 ... 02/8-8-2الث ب  االشت اك  
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 . رضوان ياةين

تتدح   نحو الهاوية أوضاع الخدمات الصعحعيعة فع  

المدينة وتنتك  األم او كالطفيييات ف  الهواء والماء 

والت اب، يندر أن تجد مقيما ف  المدينة يتمتع بصعحعة 

جيدة، األوةاخ المنتك ة مقززة وتبثا عي  العبعثعيعان 

وجبل النفايات الجاثم عي  صعدور أبعنعاءنعا صعار معن 

يوميات الحياة تتكيف مثه ومخاط ه الفصعول، وكعأنعه 

المثيم السياح  الوحيد الذي أهدته الطبقة السياةعيعة 

ف  المديعنعة ألهعيعهعا العبعسعطعاء العطعيعبعيعن، حعتع  

المستكفيات لم تثد قادرة عي  تحديد أنواع األمع او 

والفي وةات المتنقية المعولعودة كعل يعوم، األمع او 

الس طانية تتبيبل بين العنعاس بعوتعيع ة معتعصعاععدة 

 .. واالختناقات وال بو والحساةية المؤذية لألجسام

األض ار البيئية الناجمة عن المكب معثع وفعة لعدى    -

الجميع ، مجالس بيدية تثاقبت ععيع  العمعديعنعة معنعذ 

عقود، ولم يستطع أي منها إنهاء مثاناة المديعنعة معع 

جبل نفاياتها الذي اةتم  بعالعتعضعخعم طعواًل وعع ضعاً 

وارتفاعاً، وبالتال  تفاقمت نتائجه البيئية السيبية عيع  

الهواء واإلنسان والث وة السمكية والتنوع البيعولعوجع ، 

إل  درجة أصبح المواطن وحده الضحية الوحيدة العذي 

يحاول با أكسي  مناعة ذاتية لحواةه وجسعده معع إن 

  . كل محاوالته المتك رة لم يكتب لها النجاح

والنفايات المت اكمة تنفخ ف  صحته أم اضًا متنوععة 

وجبل نفاياتنا قنبية بيئية وبائية تتهده باالنفجار بعأي 

لحظة، الطبقة السياةية ف  المدينة تتجاهل مخعاطع ه 

وموقثه الحساس بجوار المسيخ الحديا وةوق الخضار 

الجديد وبجوار المنطقة االقتصادية الح ة، وعي  بعثعد 

أمتار من مق  أتحاد بيديات الفيحعاء، العذي ال هعم لعه 

  .. ةوى إب ام الثقود والمناقصات

كيهم ف  المسؤولية ةواء والجميع عي  بعيعنعة معن  

واقثه المأزوم، وال زال ععيع  الع غعم معن العمعحعاولعة 

الخجولة لتكبيل مثمل الف ز ، يستقعبعل كعل أشعكعال 

النفايات الصيبة الكيميائية والطبية والمنزلية ومخيفات 

المصانع الت  تنته  كيها عند هذا العجعبعل وتعتعطعايع  

إضافة إل  ةحب مصحوبة ب وائح كع يعهعة ومعيعوثعات 

ليبيئة واإلنسان ولصحته ومؤذية ليحيعاة بكعكعل ععام 

كما ينزف باتجاه البح  ةوائل ونفايات صيبة، كمية غاز 

الميتان مع ارتفاعه المتزايد أصبحت من الخطورة التع  

تهدد السالمة الثامة، ويهدد تناميها بانفجار معخعيعف 

ليجبل، ومن أخطاره إضافة إل  تيوث الكاطئ أنعتعكعار 

القوارو واألفاع  والج ذان، أنه مكعب معن العثعوادم 

خصوصا مع بدء ف ز جزء من النفايات الوافدة، فإل  أي 

مدى يستم  اةتهتار المسؤولين بحياة المواطنين، لقد 

بي  اإلهمال الزب  وال يمكن السكوت عنه فعالعنعفعايعات 

 .. تهدد بإبادتنا باألوبئة واألم او وتيوث شواطئنا

كف  ةكوتا ولنثمل مثا لتخيعيعص طع ابعيعس معن 

الكارثة البيئية وليكن ق ارنا إزالة المكب الجاثعم ععيع  

 .... صدر مدينتنا
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 بقل  المحام  حسن بيان
، أقر المجلس النياب  الممدد ليه  ٢٢/٨ حزيران /    1/ بتاري   

حت  العشرين من حزيران قانوناً جديداً لالنتخابيات الينيييابييية،  
وت  نشرا ف  الجريدة الرسمية قبيل أن تينيمي  ميدة اليدورة  
 االستثنائية الت  تنتم  أيضًا بانتماء الوالية الشرعية للمجلس. 
إذًا، بعد العشرين من حزيران، أصبح القانون الجديد هيو 
القانون النافذ الذا ستجرا عل  أساسه العملية االنتخيابييية 
إال إذا طرأ تعديل أو تغيير أو طعن دسيتيورا في  أحيكياميه 
خال  ال،ترة ال،اصلة عن االنتخابات المقبلة الت  مدددت إلي  

، بعد تمديد للمجلس الحال  أحيد عشير تيميرًا ٢٢/٧أيار /
تحت عنوان التمديد التقن  وألجل إنجا  التحضيرات الال مية 
من لوائح تطب والبطاقة الممغنطة وتأليف الميئة المشرفة 

 إل  ما  هنالك من مستلزمات لوجستية.
هذا القانون تباينت ردود ال،عل عليييه، ميا بييين ميؤييد 
بحمياس ليه، إلي  مين اعيتيبيرا أفضيل اليميميكين ميرورًا 

 بالمتح،مين إل  المعارضين له. 
  ٢2/ هذا القانون الذا يقع ف  أحد عشر فصالً، احتوى عل   
 مادة، واقر بمادة وحيدة ف  جلسة نيابية استمرت ساعتين. 

إن القانون الجديد الذا تنم  عيلي  أسياسيه اليعيميلييية 
االنتخابية والت  تتشكل باالستناد إليما السلطة التشرييعييية 
يندرج ضمن القوانين العادية، إال أنيه ييخيتيليف عين هيذا 
القوانين بأنه قانون له عالقة بتكوين أه  مرفق دسيتيورا 
ف  النمام اللبنان . إال وهو المرفق التشريع ، وليميذا فيإن 

 القانون يجب مقاربته من عدة اتجاهات:
األو ، هو مدى مواءمته للنص الدستورا والثان ، هيو 
مدى مطابقته ألصو  التشريع، والثال ، يرتيبي  بياليبيعيد 

 السياس  للنتائج المترتبة عل  إفرا اته.
إن القانون الذا تو عت موادا عل  أحد عشر فصاًل، فيإن 
كثيرًا من فصوله وموادا، تتعلق بتقنيات العملية االنتخابييية 
وإجراءاتما التن،يذية وآليات التطبيق، وال يوجد خالف علييميا، 
سواء لجمة تشكيل الميئة المشرفة وتو يع األقيالم والي،ير  
وإعالن النتائج إل  كثير من المسائل اتجيرائييية، ليكين ميا 
يجدر التوقف عندا، بداية، هو أن مجرد سن تشريع، لضيبي  
وتنمي  العملية االنتخابية هو نقطة إيجابية لتيجينيب فيرا  

 تشريع  ف  هذا المجا .
إذًا، أن وجود قانون أفضيل مين عيدم وجيودا وأن كيان 
القانون مشويًا بكثير من العيوب. ث  أن االنتقيا  بيالينيميام 
االنتخاب  من األكثرا إل  النسب ، هو نقطة إيجابية أخيرى، 
لكن ما يجعل هاتين اتيجابيتين دون أثيٍر إييجيابي  بيبيعيد 
وطن ، معو  عليه هو أنه مشوب بعييوب في  اليميقياربيات 

الدستورية والقانونية وبالنتائج السياسية المتيرتيبية عيليييه 
أن النمام النسب  الذا انطوت عليه أحكام هييذا  اواًل، وثانيًا

القانون، ل  يكن النمام الذا كانت تيعيو  عيليييه اليحيركية 
الشعبية الت  ناضلت طوياًل العتماد نمام نسب  تينيعيكيس 

 من خالله إرادة التمثيل الشعب  الوطن .
من هنا، فإنه من خال  ما انيطيوت عيليييه أحيكيام هيذا 
القانون وما نص عليه الدستور يتبين أن بعُ أحكامه جاءت 

 مخال،ة للدستور.
 مخال،ات لنص الدستور

مخال،ة أحكام البند ) ( ميين مييقييدميية  المخال،ة األول :
الدستور حي  ينص هذا البند، عيلي  أن إليغياء اليطيائي،ييية 
السياسية هو هدف وطن  أساس  يقيتيضي  اليعيميل عيلي  

 تحقيقه وفق خطة مرحلية:
ولما كان القانون الجديد قد اعتمد ف  تو ييع اليميقياعيد 
االنتماء المذهب ، فإنه بذلك يكون قيد كيرس اليميذهيبييية 
السياسية ف  إعادة تكوين السيليطية االتيتيراعييية. وبيميذا 

مين  52و ٢٢التشريع يكون قد ت  تجاو  نص اليميادتييين 
وثيقة االت،اق الوطن ، ومعما تيحيو  اليميؤقيت إلي  دائي  

،ة وأصبح ثابتة من ثوابت الحياة السياسييية ل خا م هذا  . و
باعتبار أن قانونًا عاديًا عطل واقعيًا م،عو  نيص   دستورية
 دستورا.

: مخال،ة أحكام البند ) ( ميين مييقييدميية المخال،ة الثانية
الدستور حي  جاء ف  هذا البند،" بأنه ال فر  للشيعيب عيلي  
أساس أا انتماء كان" وهذا الجملة جاءت مطلقة، بحي  ال،ر  
يجب أن ال يكون ال عل  أساس عرق ، أو دين  أو ميذهيبي . 
لكن من خال  التقسي  اليذا اعيتيميدا اليقيانيون ليليدوائير 
االنتخابية، فإن اعتماد تقسي  الدوائر عل  أسياس الصي،ياء 
الطائ،  وال يغير من جوهر المسألة وجود تالوين تيكيلييية 
لتنوع طائ،  والذا جاء استجابة لدعوة قوى سياسية طائ،ية 
يجعل كل طائ،ة تنتخب نوابما. ولعل التقسيي  االنيتيخيابي  
الجديد لمدينة بيروت هو المثا  الصارخ عل  عملية الي،ير ، 
بحي  أن بيروت الت  ه  عاصمة ليبينيان، وهي  اليعينيوان 
األوضح لالختال  السكان ، ت  فر ها انتخابيًا عيلي  أسياس 
طائ،  وبذلك يكون القانون قد رس  خطو  تماس سياسية 
بقوة القانون وليس بقوة السال  الذا تطر اليميديينية إبيان 
األحداث وبد  أن يتجه لبنان نحو توفير منياخيات سييياسييية 
وتعبية لالختال  والعيش المشتر  حصل العكس. وهذا قد 
 تشكل مقدمة إل  تقسي  بيروت مستقباًل نطاقين بلديين.

 من الدستور ٢٨المخال،ة الثالثة: مخال،ة أحكام المادة 
تنص هذا المادة عل  أن عضو مجليس الينيواب ييميثيل 
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"األمة" جمعاء، والمقصود أنه ييميثيل الشيعيب، ألن الينيص 
األصل  أخذ عن النص  ال،رنس  والذا وردت فيييه كيليمية 

Nation   بدPeuple .وعندما عردب النص ل  تتغير الم،ردة 
وعندما ينص الدستور عل  أن عضو مجلس النواب يمثل 
كل الشعب، فمذا يعن  أنه يجب أن ت،سح ال،رصة للناخب 
اللبنان  أيًا كان مكان قيدا ف  سجالت األحوا  الشخصية، 
أن ينتخب المرتح الذا يرى فيه المواص،ات المطلوبة من 
وجمة نمرا. أما أن ينتخب المرتح من قبل ناخب  الدائرة 
االنتخابية ف  إطار التقسي  المناطق   فمذا تسق  عن 
عضو مجلس النواب تمولية التمثيل طالما ل  ت،سح 

 ال،رصة للناخب " الوطن " أن ينتخب هذا المرتح.
المخال،ة الرابعة: انعدام مبدأ المساواة الت  نص عليما 

  الدستور
أن التقسي  االنتخاب  الذا أقرا القانون الجديد، ل  يراع 
المساواة بين الدوائر االنتخابية فمنا  دوائر متشكلة من 
عدة أقضية، ودوائر من قضاء واحد، ومدن قسمت إل  
دائرتين كما ه  حا  بيروت، وأنه بالنمر إل  ت،اوت عدد 
المسجلين عل  لوائح الشطب، وبغُ النمر عن نسبة 
االقتراع، فإن القانون ل  يأخذ بنسبية المقاعد عل  عدد 
السكان المو عين ف  الدوائر. بحي  يمكن للمرتح أن ي،و  
ف  دائرة بعشرة آالف صوت أو ما دون، وف  دوائر أخرى 
بعشرة آالف وما فوق. وطالما أن القانون ل  يراع هذا 
المسألة فإنه تكل تجاو ًا ال بل خرقًا لمبدأ المساواة الت  

 نص عليما الدستور ف  مقدمته وبعُ موادا.
هذا المخال،ات الت  انطوى عليما القانون ه  مخال،ات 
دستورية، ألنه أوجد أرضية لواقع سياس  ومجتمع  تجعل 
البند )ا( من مقدمة الدستور والت  تنص أنه ال ترعية ألا 
سلطة تناقُ ميثاق العيش المشتر ، مسألة نمرية ول  
تعد تجد تطبيقاتما ال،علية عل  األرل من خال  رس  
فواصل بين المكونات المجتمعية بذريعة صدقية التمثيل 
الطائ،  الصحيح وبتطبيق هذا المقولة، بنسف ما نص 

 عليه الدستور ف  بندا األخير من مقدمته بند )ا(.
 مخال،ات ألصو  التشريع العادا

أما المقاربة لمخال،ة أصو  التشريع فم  مندرج تحت 
 جملة عناوين:

: أن القانون قد جاء م،تقرًا المخال،ة األصولية األول 
ألسبابه الموجبة، إذ أن األسباب الموجبة ألا تشريع قانون  
ه  من الشرو  الشكلية، وطالما أن القانون ل  ينطو عل  

 أسباب موجبة فمو بالتال  مشوب بعيب تكل  جوهرا.
إن قانونًا ترتب  به  عملية إعادة  المخال،ة الثانية:

تشكيل السلطة األه  ف  البنيان الدستورا، وه  السلطة 
مادة( بل جرى إمرارا   –االتتراعية، ل  تت  مناقشته )مادة 

بمادة وحيدة، واتضح أن المطلوب تمرير هذا القانون 
كتمرير المواد الممربة عل  الحدود. ونعتقد ال بل نجزم أن 
كثيرًا من النواب ل  يقرأوا القانون، وكثيرون منم  ال 
ي،قمون آليات تطبيقه وبالتال  فإن تشريعه، كان عشوائيًا 
عل  ررار كثير من القوانين، الت  تعد ف  المطاب  السرية 

ومن ث  تطر  صيغما الجاهزة للتصويت عليما دون مناقشة 
 وتمحيص وتدقيق.
: أن القانون أعط  الحق بممارسة المخال،ة الثالثة

االقتراع بالصوت الت،ضيل  ف  إطار القضاء الذا يت   
الترتح فيه عل  أساس مذهب . وإذا كان القانون ل  يضع 
ترطًا لممارسة االقتراع بالصوت الت،ضيل  لمرتح من 
مذهب معين ف  إطار القضاء من ضمن الدائرة الكبرى. إال 
أنه بحك  الواقع القائ  والشحن المذهب  الذا ارتقع 
منسوبه ف  اآلونة األخيرة، فإن األكثرية الساحقة من 
الناخبين ستعط  الصوت الت،ضيل  لمرتح المذهب الذا 
ينتم  إليه الناخب، وبذلك يكون القانون األرثوذكس  الذا 
ل  يمرر تحت عنوانه الواضح قد مرر تحت عنوان ملتبس، 

 هو العنوان الذا نص عليه القانون الجديد.
هذا من جمة جمة، أما من جمة ثانية، فإن الدوائر الت   
تض  أكثر من قضاء وفيما  تنوع مذهب ، فإن المقترعين ف   
دائرة صغرى ال يستطيعون أن يقترعوا بصوتم  الت،ضيل    
إل  مرتح ف  قضاء آخر من ضمن الدائرة االنتخابية الكبرى  

 وفق التقسي  المعمو  به للدوائر االنتخابية. 
المخال،ة الرابعة: ه  تلك الت  ترتب  باحتساب الحاصل 

 االنتخاب .
لقد حدد  القانون أن عدد األصوات الال مة  لل،و  هو 
حاصل قسمة عدد المقترعين عل  عدد نواب الدائرة 
االنتخابية، فإذا كان عدد نواب الدائرة خمسة وعدد 
المقترعين خمسون أل،ًا يكون العدد المطلوب لل،و  هو 
عشرة آالف صوت، وبما أن الترتيح  يت  عل  أساس اللوائح، 
واالقتراع عل  أساس اللوائح أيضًا، وعماًل بقاعدة النسبية 
 فإن الالئحة ت،و  بمقاعد بنسبة ما تحو  عليه من أصوات.

وحت  تدخل الالئحة ف  المنافسة عل  المقاعد يجب أن 
يكون حاصلما  االنتخاب  يساوا العدد المطلوب من 
األصوات بعد قسمة عدد المقترعين عل  عدد المقاعد 
المحددة للدائرة. وف  حا  المثا  أن المقترعين ه  
خمسون أل،ًا، والمقاعد المطلوب إتغالما خمسة، فعل  
الالئحة ك  تدخل ف  المنافسة يجب أن تنا  عشرة آالف 
صوت وما فوق، وإذا نالت أصواتًا أقل من عشرة االف، تخرج 
من المنافسة، ويحس  عدد األصوات الت  نالتما من الحاصل 

 االنتخاب  العام، ويعاد احتساب نصاب جديد لل،و .
فمثاًل إذا نالت الالئحة الثالثة تسعة آالف صوت، يطر  

=   5٢٢٢  –  2٢0٢٢٢ألف، فيصبح العدد  2٢هذا العدد من 
 صوت. ٢٢٢/4

وبعد تقسي  الحاصل بعد الطر  عل  عدد المقاعد 
صوت،  ٧٢٢٢=    2/    4/٢٢٢يصبح النصاب المطلوب لل،و  

وبحسب هذا النصاب الجديد تنا  اللوائح الت  دخلت 
المنافسة عددًا من المقاعد بنسبة ما نالته من أصوات. 

 والقانون حدد آليات احتساب ذلك وأيضًا نصاب الكسور.
صوت ال  5٢٢٢وهنا الم،ارقة، فإن الالئحة الت  نالت 

تمثل بأا مقعد فيما يصبح التمثيل بعد حس  ما نالته 
صوت، وبذلك يكون الذين اقترعوا  ٧٢٢٢الثالثة من أصوات 
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لالئحة الت  خرجت  من المنافسة رير ممثلين، علمًا أن عدد  
 أصواتم  ه  أعل   عدد أصوات الذين سي،و ون.

هذا أول  الشوائب وأما الشائبة الثانية، فإن القانون ل  
يعتمد وحدة المعايير للترتح ف  الدوائر الصغرى ضمن 
الدوائر الكبرى. ف،  دائرة مؤل،ة من أكثر من القضاء، يت  
الترتيح عن القضاء وفيه يمارس التصويت بالصوت 
الت،ضيل ، وف  دائرة أخرى مؤل،ة أيضًا من أكثر من قضاء 
وال يت  الترتيح ضمن نطاق القضاء وإنما ضمن نطاق 
الدائرة الكبرى، والمثا  عل  ذلك، دائرة بعلبك المرمل، 

راتيا وه    –وه  مؤل،ة من قضائين، ودائرة البقاع الغرب  
 أيضًا مؤل،ة من قضائين.

وأما الشائبة الثالثة، وه  تلك المتعلقة باالقتراع 
 بالصوت الت،ضيل ، فمذا الصوت يمارس ف  إطار القضاء 

وليس ف  إطار الدائرة الكبرى، ومن يقترع بصوت 
ت،ضيل  لمرتح ف  الئحة ثانية، ال يحسب الصوت وإنما 
تحسب الالئحة، كما أن من يقترع بصوتين ت،ضيليين، ال 
يحتسب أا منما، وإنما تحتسب الالئحة، وهذا احتساب 

 لألصوات بقوة القانون وليس بإرادة الناخب.
هذا الشوائب، تجعل من آليات العملية االنتخابية، آليات 
معقدة، فيما التبسي  هو المطلوب من ناحية واحترام إرادة  

 الناخب من ناحية أخرى.
 ف  مراقبة االنتخابات 

أجا  القانون ف  مادته العشرين لميئات المجتمع المدن  
ذات االختصاص، وتحت إتراف الميئة المشرفة عل  
االنتخابات مراقبة مجرياتما، لكن وفق ترو  محددة ه  أن 
تكون رير سياسية، وحائزة عل  عل  وخبر قبل سنتين من 
تقدي  الطلب إل  الميئة وأن تكون رير مرتبطة بأا جمة أو 

 طرف سياس ..
إن هذا الشرو ، وخاصة الشر  األو  يعن  أن كل هيئة 
تكون لما صبغة سياسية سوف تستثن  من مراقبة 
االنتخابات  وإذا كانت هيئات المجتمع المدن  ه  هيئات 
عامة وتمت  بالشأن  العام، أليس األمر ينطوا عل  توجه 
سياس  عام لديما؟ وإذا كانت العملية االنتخابية ه  عملية 
سياسية بامتيا ، فمل يعقل أن تستعبد جمعيات المجتمع 
المدن  الت  تنش  ف  الحقل العام من مراقبة عملية 
سياسية!! قد يكون م،مومًا أن ال تكون الجمعية مرتبطة بأا 
جمة سياسية وقد يكون م،مومًا أن ال يكون أحد أعضاء 
هيئتما العامة أو اتدارية مرتحًا، لكن ليس مقبواًل 
استبعادها من ممارسة الرقابة ضمن حدود األنممة المرعية 
اتجراء، وهنا لماذا ل  يشر القانون إل  هيئات دولية ذات 
صدقية ف  مراقبة االنتخابات وي،سح المجا  أمامما 
لممارسة رقابتما لمعرفة ماذا كانت العملية االنتخابية تت  
بش،افية أم تشوبما توائب؟ إن كل ذلك ي،ض ، أن الميئات 
الت  سي،سح المجا  لما لممارسة دورها الرقاب ، ه  تلك 
الت  تحو  عل  رض  الطبقة السياسية الت  ترعت 
القانون، وتكلت الميئة، وهذا تائبة تسجل عل  القانون 

 لمذا الناحية.

 ف  موجب االعترال السياس  عل  القانون
من هنا، فإن القانون الذا تنعكس من خالله عادة، إرادة 
التمثيل الوطن ، هو القانون الذا يعتمد لبنان دائرة 
انتخابية واحدة، وعل  أساس النسبية وخارج القيد الطائ،  
ترتحًا وانتخابًا، بحي  تحتسب أصوات المقترعين عل  
مستوى الساحة الوطنية، ويصبح بإمكان القوى العابرة 
للطوائف والمذاهب والمناطق أن تجد ن،سما من خال  ما 
تجسدا من حقيقة تمثيل تعب  ولو كان القانون قد أخذ 
بمبدأ تجيير األصوات لمرتحين وللوائح ضمن الدائرة 

 الوطنية الشاملة، لكان حد نسبيًا من توائبه الحادة.
إن المآخذ عل  "القانون األكثرا"، هو أنه يمنح المقاعد 
لمن يحو  النسبة األعل  من األصوات ولو كان الخاسرون قد 
حصلوا عل  أصوات وا نة ولمذا اختير النمام  النسب  لتجاو  
سلبيات القانون األكثرا. لكن إذا ما أخذنا بعين االعتبار 
بنسبة األصوات  الت  ستحذف من الحاصل االنتخاب  باعتبار 
أن الالئحة ل  تنل العدد المطلوب لل،و ، فإن من يخرج من 
دائرة المنافسة سيكون عددًا هائاًل من األصوات عل  
مستوى الدوائر الخمسة عشر. فمل هذا يكون انعكاسًا 

 لإلرادة الشعبية؟؟
إن النمام النسب  الذا يعمل له، سيحصر المنافسة 
ال،علية بين الكتل الطائ،ية والمذهبية، وأن ما كانت تحصل 
عليه هذا الكتل من مقاعد استنادًا إل  سياسة المحاد  
والتحال،ات ستحصل عليه عبر آلية احتساب جديدة، وه  
ستدخل المنافسة فيما بينما، فيما أخرجت القوى ذات 

 التمثيل الوطن  الشامل من دائرة المنافسة ال،علية.
عل  هذا األساس، فإن القانون االنتخاب ، وفضاًل عن 
تعقيداته الكثيرة فإنما يستبطن عوامل تأ ي  للوضع 
السياس ، ألنه نز  بالحياة السياسية من الطائ،ية إل  

 المذهبية، وألنه حرم المواطن حق االختيار الوطن  .
أن قانونًا يشرع تعادة إنتاج النمام لن،سه، ويجدد  

الشخصية الطائ،ية لمذا النمام يجب مقاومته ألنه سيرس  
خطو  تماس سياسية جديدة بين الطوائف والمذاهب من 
خال  التقسي  االنتخاب  للدوائر ويجب مقاومة هذا القانون 
ألنه يشرع التشرذم ويوفر أرضية تعادة تشكيل السلطة 

 عل  قواعد مذهبة الحياة السياسية.
لقد كان اللبنانيون يطالبون بإلغاء الطائ،ية السياسية 
فباتوا اليوم ف  ظل هذا القانون وما سي،ر ا من نتائج تحت 
عبء تشكيل هوية المذهبية السياسية وه  ليست إال إحدى 
نتائج تراجع المشروع الوطن  وضرب قواا، وإحدى مممريات 
ضرب المشروع القوم  وان،الت القوى الطائ،ية والمذهبية 
من عقالما. أنما من مؤترات برو  هويات طائ،ية ومذهبية 
عل  حساب الموية الوطنية والقومية، وهذا ما يعط  لعملية 
مقاومته كل المشروعية الشعبية والسياسية والوطنية وإنما 
بأساليب التعبير الديموقراط . أنه تحد مطرو  عل  الحركة 
الشعبية والوطنية وعليما أن ترتق  إل  مستوى هذا التحدا 

 لمغادرة دولة المذاهب إل  دولة المواطنة .
* * *  * * * 
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  المحام  حسن بيان

رّد ال ئيس شك ي صادر التحية ليسيطعة السعيعاةعيعة 

بكل أط افها بأحسن منها. فهو اخعتعار بعمعلء إرادتعه 

منف دًا إنهاء خدماته ف  ةيك السيطة القضائية، وه  

الت  تككل الضيع الثالا ف  ه مية بناء الدولة بما ه  

  . هيئة اعتبارية

فالقاض  صادر الذي شبل أعي  موقع فع  ةعيعطعة 

القضاء اإلداري وقارب ميفات ةاخنة، لم ي د أن يسجعل 

عي  نفسه، ال ضوخ لتطاول السيطة السيعاةعيعة ععيع  

السيطة القضائية. وهع  ةعيعطعة مسعتعقعيعة، تصعدر 

أحكامها باةم الكثعب العيعبعنعانع  العذي هعو مصعدر 

السيطات والسيد األعي  الذي ال تسود عييه أية ةيعطعة 

أم  واقع مهما بيبت نفوذها ونفاذها إل  العمعفعاصعل 

 . السيطوية

وبالتال  فإن ال ةيطة توجه عمل السيطة القضائعيعة 

إال أحكام الدةتور والقانون، وال ةيطة تمي  إمالءاتعهعا 

عي  القاض  إال ةيطة الضمي . وةيطة الضمعيع  هعذه 

تف و هيبتها المثنوية عي  القضعاة العمعتعذاكع يعن، 

 . وقوتها ال دعية أقوى من أي ةيطة مادية م ئية

والقاض  النزيه يختي  مع ميفاته بثيدًا عن تأثعيع ات 

السيطة السياةية بكافة أطيافها، يقارب الحقعوق فع  

ضوء مثط  الميفات وليس ف  ضوء معثعطع  نعفعوذ 

أصحاب هذه الميفات. ألنه لعو كعان العقعوي بعنعفعوذه 

يف و نفسه عي  ميفات التقاض ، لما كان هناك من 

حاجة لقضاء يحكم بالثدل ويثطع  العحع  لصعاحعبعه. 

والقاض  صادر كان من هذه الطينة الت  لم تحاب ولم 

تفتح األبواب ألصحاب النفوذ ليتأثي  ف  ق ارات الفصل 

 . ف  المنازعات

وألنه كذلك، لم يكن ي يح أصحاب العنعفعوذ العذيعن 

يتداولون السيطة وهم من طينة واحدة وإن اخعتعيعفعت 

  .تالوينهم السياةية

وأن يتخذ ق ار نقيه من رأس العهع م فع  العقعضعاء 

اإلداري إل  رئاةة غ فة تمييزية ف  القضاء العثعدلع ، 

فهذا فضاًل عن كونه مكوب بثيب إداري، وبعاإلمعكعان 

الطثن به، فهذا اإلجماع ف  مجيس الوزراء، وإن شّكعل 

إةاءة مثنوية لقاِو نزيه، إال أنه كان إشهادًا بأن هذا 

اإلجماع بين قوى متناف ة ةياةية، عي  اتخاذ مثل هذا 

الق ار، إنما يثبت بأن السيطة التنفيذية بكافة أط افهعا 

ال ت يد قضاء مستقعاًل وال قضعاء نعزيعهعاَ، وال قضعاة 

نزيهين، ألنها ةيطة محاصصة، وةيطة تثعمعل ععيع  

ض ب مقومات الدولة الت  تحكعمعهعا قعواععد أحعكعام 

 . الدةتور والقانون

إن ف و الوصاية السياةية عي  السيطة القضائعيعة 

وت هيب القضاة بتسيي  ةيف المناقالت عييعهعم هعو 

ف  بثده الدةتوري خ ق لمبدأ دةتوري عام، وهو فع  

بثده الثمالن ، اةتم ارًا لعنعهعج العتعحعجعيعم واإللعبعاء 

الواقث  لدور الهيئات ال قابية وذلعك ألجعل اةعتعمع ار 

النهب ف  المال الثام وتم ي  الصفقات العمعكعبعوهعة، 

والثمل بنظام المحاصصة الذي يبن  البعنع  ويعفعقع  

الفقي ، ومعا العتعكع يعثعات األخعيع ة حعول اإليعجعارات 

والض ائب إال المككوف من المستور، حيا ي اد لينهعب 

  .والس قة والهدر إن يكّ ع بقانون

وعييه فإن الق ار الذي اتخذته السيطة التنفيذية، وإن 

كان ينطوي عي  موقف كيدي معن العقعاضع  صعادر، 

فهذه السيطة الت  لم ي حها ةيوك ال ئيس صادر فع  

تثاطيه مع كثي  من الميفات، ت يد من خالل هذا الق ار 

أن توجه رةالة ت هيب لكل الجسم القضائ ، بعإفعهعام 

من لم يفهم بثد بأن بيدًا بات يفتق  ليق ار السعيعادي 

الوطن  لم يثد هناك مجال ليكالم عن ةيطة قضائيعة 

مستقية، إلن االحتواء السياة  السيطوي العذي ابعتعيعع 

الهيئات النقابية وطوعها لعمعصعيعحعة حعيعتعان العمعال 

والسياةة يجب أن يسعتعكعمعل بعاالحعتعواء السعيعاةع  

 . ليسيطة القضائية

ونحن مثك  المحامين وعي  األقل باةمنا الكخصع  

نتضامن مع كل ق ار تتخذه السيطة القضائية لعتعأكعيعد 

اةتقاللية ق ارها ، وحسنًا فثل ال ئيس صادر بأن اتخذ 

الق ار الذي يحفظ الك امة اإلنسانية وحصانة العمعوقعع، 

وهو بطبيثة الحال لن يجوع ألنه كان مكبثًا بمنظومة 

قيمية وةيبق  ولو حصل فسيبق  يثيعل بعكع امعتعه 

  . وإرث نظافة كفه

مب وك  ليسيطة السياةعيعة إجعمعاععهعارر ومعبع وك  

لي ئيس صادر وقفة عزه وهو عمل بمبدأ  تجوع الحع ة 

  وال تأكل بثدييها

* *  * * * 
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صر  ناطق باس  مكتب الثقافة واتعيالم اليقيومي  في  
 :القيادة القومية لحزب البع  العرب  االتتراك  بما يل 

تمدت عالقات المملكة العربية السعودية مع اليحيكيومية 
الحالية ف  العراق ف  اآلونة األخيرة تيطيورات أثيارت جيداًل 
واسعا بين أوسا  الحركات الوطنية والعربية ف  أقطار تت  

 . من وطننا العرب  وخصوصًا ف  العراق
فقد اتخذت الحكومة السعودية الشقييقية ليأليسيف عيدة 
خطوات تقارب وعل  نحو م،اج  و ميتيسيارع ميع الينيميام 
السياس  العميل الموال  تيران ف  العراق ل  تقتصر عيلي  
الميدان الدبلوماس  وما يقتضيه من ميبيادالت وميجياميالت 
وعالقات بروتوكولية، بل تعدتما إل  الميياديين السييياسييية 
واالقتصادية وحت  إل  المجاالت العسكرية واألمنيية. حييي  
استقبل كبار المسؤولين ف  المملكية رميو ًا مين حيكيومية 
أحزاب ايران وميلشياتما اترهيابييية في  اليعيراق بيحي،ياوة 
وترحيب واهتمام ل  يح  بما أا عراق  وطن  محيب ليبيالد 
الحرمين الشري،ين وحريص عل  دورها العربي  اتسيالمي  

عامًا،  سيواء  كيان رسيميييًا )قيبيل  ٢٨الريادا منذ أكثر من 
  .٢٢٢3االحتال ( أو رير رسم  بعد عام  

َومخمََّا أثار تيئًا من الغبار حو  هيذا اليخيطيوات تصيرييح 
لو ير الخارجية السعودا ف  معرل الترحيب بزيارة رئييس 
حكومة أحزاب إيران وعصاباتما الطائ،ية المجرمة ف  العراق 
إل  السعودية تضمن إتارة للعمد الوطني  قيبيل االحيتيال  
تخلو من اللياقة الدبلوماسية بدون وجود أا مسو  لما علي  
اتطالق. ث  تبعته تمنئة قدمما رئيس األركان السعودا إل  
و ير دفاع حكومة أحزاب إيران بي "النصر"  الذا حققيتيه في  
معار  الموصل الت  أسماها "معيار  الشيرف واليبيطيولية"، 
وه  المعار  الت  دمرت فيما قوات الحكومية وحيلييي،ياتيميا 
الموصل، وقتلت ودفنت اكثر من خمسين أل،ا من سيكيانيميا 
تحت ركام أحيائما المنكوبة، وتردت اكثر من مليون مينيمي  
بذريعة إخراج عصابات داعش اترهيابييية اليتي  سيبيق أن 

للتنكييل بيأهيليميا ميرتييين:  ٢٢/4أدخلتما ه  ن،سما عام 
بإخضاعم  أوال لسطوة وقميع وتيوحيش عصيابيات داعيش 
االرهابية، ومن ث  لجعلم  هدفا لحملة قصف وحشية عيلي  
يد قوات الحكومة ومليشياتما، وذليك ليالنيتيقيام مين هيذا 
الحاضرة العربية اتسالمية العريقة اليتي  أنيجيبيت عشيرات 
األلوف من مقاتل  وقادة جيش العيراق اليوطيني  وفصيائيل 

 .المقاومة الوطنية العراقية

َومخمََّا يزيد األمر ررابة ان بعُ هؤالء الذين احت،  بيمي  
األتقاء ف  المملكة ل  يخ،وا حقده  عليييميا وليي  ييكي،يوا 
ألسنتم  عن توجيه سيل من الشتائ  البذيئة عل  قيادتيميا 
والتمديد بغزو أرضما الطاهرة  واحتال  الحرمين الشريي،ييين 

 .وتقدي  الدع  ألعدائما من عصابات ومرتزقة الحوث 
وإذا كان مسؤولو حكومة المملكة، بخطوات التقارب هيذا 
مع النمام الموال  تيران ف  العراق، قد صدقوا ميا أعيلينيه 
بعُ أقطابه من تصريحات معتدلة ورربة ف  فك عزلتيمي  
العربية وف  اتخاذ موقف الحياد إ اء الينيزاعيات اتقيليييمييية 
)ويقصدون النزاع اتيران  مع السعودية(، فإن هيذا أسيليوب 
قد خبرا العراقيون، ويعرفون اقترانه بالتمييؤ ليالنيتيخيابيات 
المقبلة والسع  لخداع وكسب المالييين مين أبينياء جينيوب 
العراق الساخطين عل  ايران وأحزابما الديينييية اليطيائي،ييية 
الحاكمة وال،اسدة. وعليه فمن الضرورا للمسئولين األتقياء 
ف  المملكة العربية السعودية االنتباا لحقيقة جوهريية في  
سلو  هذا األحزاب. فسعيما لعدم اليتيصيادم ميع اليتيوجيه 
الجديد تدارة الرئيس األمريك  ترمب الذا اعلن عن نيييتيه 
التصدا لميمنة ايران وأحزابما الدينية اترهابييية الي،ياسيدة 
عل  العراق ال يعن  أبيدًا أن تيقيطيع صيالتيميا اليرحيمييية 
والعقائدية المصيرية بإيران وبمشروعما التوسع  اترهابي  
الطائ،  ضد البالد العربية واتسالمية وف  المقدمة مينيميا 

 .بالد الحرمين الشري،ين
ونحن نقو  هذا ألننا نخش  عل  بالد الحرمين الشري،ين 
وعل  دورها الريادا ف  األمتين العربية واتسالمية خشيتنيا 
عل  سورية واليمن والبحرين والكويت بعد أن  اد الميشيروع 
التوسع  التخريب  اتيران  تغواًل، منذ أن بدأ تن،يذ مشيروع 

السد الكبير الحام  لالمة العربييية  -إسرائيل تسقا  العراق
واتسالمية،  وفق المخط  الذا ن،ذته أميركا وبريطانيا منذ 

تنما  العراق ومحاصرته تمميدًا تسقاطه بالغزو  55٢/عام 
  .  ٢٢٢3واالحتال  ف  عام 

ونود التأكيد عل  ضرورة أن ال ي ساء فممنا هينيا، فينيحين 
لسنا ضد قيام عالقات ودية طبيعية وقوية بيين اليدوليتييين 
الشقيقتين الجارتين المملكة العربية السيعيوديية واليعيراق. 
فمذا ما كانت القوى الوطنية العراقية وما تزا  تطيليبيه مين 
ممثل  المملكة الشقيقة، وهو بالضرورة ييعيني  في  هيذا 
المرحلة تعزيز صمود تعب العيراق بيوجيه هيييمينية إييران 
ومخططاتما اترهابية الرامية لت،تيت تعب العراق وتيغييييير 
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والئه الوطن  وهويته الدينية. وال يت  ذلك 
إال من خال  عدة سبل منما تقديي  اليعيون 
المادا للماليين من سكان المحافمات الت  
استمدفتما إيران ودمرتما وتيردت أهيليميا، 
والح،اظ عل  كرامة وحياة اليمياليييين مين 
أبناء العراق الينيا حييين اليذيين تيردتيمي  
عصابات داعش ومليشيات إيران، واحتضيان 
عشرات األلوف من كوادر العراق اليوطينييية 
المشردة، وأخيرا تقدي  كافة أتكا  الدعي  
لألطراف الوطنية العراقية الحقيقية الممثلة 
لمذا الماليين وريييرهيا ميادييًا وإعيالميييًا 

 .وسياسيًا
وهذا بالطبع تي ء، وتيقيديي  تيزكييية 
وترعنة مجانية للنمام الطائ،  اترهيابي  
المرتب  ارتباطًا عقائديًا ومصيريًا بالنميام 
اتيران  ت ء آخر مخيتيليف تيمياميًا. فيميذا 
النمام المتسل  عل  اليعيراق قيد اقيتيرف 
بحق العراقيين جرائ  منكرة فقتل أكثر من 
مليونين من العراقيين، وترد منمي  أكيثير 
من ثمانية ماليين داخل اليعيراق وخيارجيه، 
ودمر جميع المدن ف  الميحيافيميات السيت 
الت  احتضنت اليميقياومية اليوطينييية ضيد 
االحتال  ث  احتضنت الثورة الشعبية بييين 

ضد حكومة الميمينية  ٢٢/4و ٢٢/٢عام   
اتيرانية  برئاسة المجرم اترهاب  اليقياتيل 

 .نورا المالك 
ونحن ال نتمن  وال نيرييد ليكيثييير مين 
األوسا  الشعبية اليعيربييية اليواسيعية أن 
تشكك ف  سالمة موقف المملكة وحكيومية 
خادم الحرميين الشيريي،ييين مين الينيميام 
الص،وا اترهاب  الدموا ال،اسد المتسلي  
عل  تعب العراق. فمذا النميام ال ييخي،ي  
ارتباطه الكامل والمصييرا بيإييران اليعيدو 
األو  للعرب والمسلمين وفي  ميقيدميتيمي  
بالد الحرمين الشري،ين، والداع  والمحير  
لعصابات حزب اهلل وفروعه اترهابييية في  
اليكيوييت واليبيحييريين وتييرق اليمييميليكيية، 
ولعصابات الحوث  ف  اليمن الت  ال تخي،ي  
نواياها الشريرة ليطيعين بيالد اليحيرمييين 
الشري،ين من الجنوب. وهو ال يستحق مين 
العرب والمسلمين الشرفاء حكامًا ومنمميات 
مجتمع مدن  ومثق،ين إال اتدانة لجيرائيميه 
المنكرة والتصدا لسييياسياتيه اتقصيائييية 

 .الطائ،ية المعادية للعرب والمسلمين

تثييقًا عي  منع المصيين من دخعول األقصع  الكع يعف يعوم 

صدر عن مكتب الثقافة واإلعالم القومع   02/8تموز  4/الجمثة 

 البيان التال :

ف  خطوة مدروةة تندر  ضمن ةياةة التهويد وإف اغ القدس 

من ةكانها، وتحديًا لمكاع  ماليين الث ب والمسيمعيعن فع  كعل 

مكان، أقدمت قوات االحتالل الصهيون  يوم أمس الجمثة المواف  

عي  ج يمة منع أداء صالة الجمثة فع  العمعسعجعد  102/8تموز41/

  .628/األقص ، وذلك ليم ة األول  منذ احتالله عام 

إن مث كة االقص ، اليوم، واحدة من الصفحات المك قعة العتع  

يخوضها الث ب المقدةيون األوفيعاء لعيعدفعاع ععن العمعقعدةعات 

بسواعدهم ودمائهم الطاه ة، وه  واحدة من أهم المثارك العتع  

تستوجب اةتنفار أبناء األمة وحكد الطاقات وتوحيد الكفاح حعتع  

التح ي  الكامل ألرضنا الث بية ف  فيسطين من البح  إلع  العنعهع ، 

  .وضمان ح  الثودة لكل مواطن  هذا القط  الث ب  المبتصب

إن إحباذ حيقات التآم  المستم ة عي  مقدةات الث ب الديعنعيعة 

الموجودة عي  كامل ت اب فيسطين، ه  من أولويات نضالنعا فع  

حزب البثا الث ب  االشت اك ، الذي انطي  من إيمان مطي  بكعون 

قضية فيسطين ه  قضية قومية جهادية، ت تب  ارتباطًا عضعويعاً 

بكفاح أمتنا عي  ط ي  تحقي  وحدتها وح يتها واةتقاللعهعا، إلع  

جانب أنها قضية غي  قابيه ليتجزئة أو التف ي  أو المقايضة وتحعت 

  أي عنوان كان.

لقد ثبت، من خالل ما شهده تاريخنا العمعثعاصع  فع  العثعقعود 

االخي ة، أن تثامل بثض األنظمة والمنظمات الث بية خعار  تعيعك 

الم تكزات القومية، أو التف ي  بثناص ها األةاةية، والم اهنة عي  

احتماالت بثض نوايا المثتدين لم يعكعن إال ةعيع ًا وراء السع اب 

الخادع، بل أنه لم يحق  لكثب فيسطين الحد األدن  من االةتق ار 

  واألمن وضمان الثيل المطمئن.

إن حزبنا الذي أعين لألمة عب  تاريخ مسي ته تيك الثوابت وععبرع  

عنها ف  منطيقاته الفك ية منذ بدايات تكوينه ف  أربثينات الق ن 

المنص م، وأعطاها ُبثدًا نضالياً ف  مقولة قائده المؤةس  الوحدة 

ط ي  فيسطين، وفيسطين ط ي  الوحدة ، وت جعمعهعا إلع  واقعع 

حين اتخذ ق اره التاريخ  بإرةال أول كتيبة جهادية بقيادة لعجعنعة 

، لتستم  بثد ذلك صعفعحعات العكعفعاح 647/الحزب التنفيذية عام 

والجهاد والتضحيات المتواصية ف  م احل التصدي كافة لعيعثعدوان 

الصهيون  وبضمنها صفحة الكفاح القائمة اليوم، فإنه يؤكد عيع  

أن المساومات أو التسويات وأنصاف الحيول، الت  يج ي التيويح بها 

ةياةيًا بين الفينة واألخ ى، لن تنه  الثعدوان العمعسعتعمع  ععيع  

األقص  الك يف، وأن هذا الهدف النبيل يقتض  تجنعيعد وتعوحعيعد 
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كافة القوى والطاقات البعكع يعة والعمعاديعة لعألمعة 

الث بية، والز ِّ بها ف  مثع كعة العتعحع يع  الكعامعل، 

  .وااللتزام بها فك ًا وقوالً وعمالً 

إننا ف  الوقت العذي نعديعن فعيعه هعذا العثعمعل 

الثدوان  الجبان ندعو جماهي نا الثع بعيعة فع  كعل 

مكان إل  تثوي  مبادراتها ليتعصعدي لعهعذا العفعثعل 

الكائن، وندعو الحكومات والعمعنعظعمعات وجعامعثعة 

الدول الث بية لتتحمل مسعؤولعيعاتعهعا، كعمعا نعدععو 

المنظمات الدولية كافعة، وفع  معقعدمعتعهعا األمعم 

المتحدة، ليتصدي لهذا الثدوان الذي يتثارو كيعيعاً 

مع مباد  اإلعالن الثالم  لحقوق اإلنسان والقانعون 

الدول ، مؤكدين عي  أن المجع معيعن ةعيعثعمعدون 

لتك ار االعتداء عي  مقدةات الث ب والمسيمين، ف  

أية ف صة، مستبيين ضعثعف األمعة وانعقعسعامعهعا 

وتكتت رأيها وقوتها، حيا تتواصل حمعالت العبعزو 

واإلبادة والتفتيت والعتعكع يعد بعقعيعادة العتعحعالعف 

الصهيون  األمي ك  الفارة  الذي يستهدف حعاضع  

  األمة ومستقبيها وهويتها ووجودها.

ولكنه ف  مقابل الضثف الذي ييمُّ باألمة تعبعقع  

اإلرادة الكثبية الفيسطينعيعة معثعيعمعًا معهعمعًا فع  

التصدي ليثدوان الصهيون ، وما اةتكعهعاد ثعالثعة 

أبطال فيسطينيين ف  مواجهة جعنعود العثعدو فع  

القدس الك يف، إالر المثل األعي  ف  التصدي لقوتعه 

الثسك ية. وةتبق  المقاومة الفيسطينية الكثبعيعة 

ه  األمل األكب  الذي ععيعيعه نع اهعن فع  تعحع يع  

 فيسطين.

اننا، ف  حزب البثا الث ب  االشت اك ، وانطعالقعاً 

من إيماننا ال اةخ بأن ص اعنا مع هذا الكيان المسخ 

هو ص اع وجود ال ص اع حدود، فعإنعا نعؤكعد ععيع  

الثوابت الت  ناضل من أجيهعا حعزبعنعا وجعمعاهعيع ه 

الواةثة، وقدموا ف  ةبييها أغي  التضحيعات العتع  

ةتبق  رايات خفاقة تهتدي بها األجيعال الصعاععدة 

ف  كفاحها، فنضال األمة العثع بعيعة العتع  تعواجعه 

الثدوان االةتعثعمعاري الكع س وتعتعصعدى ألبكعع 

هجمات الك  الب ب ية ف  أكث  من مكان من ربوعها 

الثزيزة هو خي  دليل عي  أنها أمة حعيعة معفعثعمعة 

بالقدرات المتجددة والوع  العنعضعالع  لعمعواصعيعة 

مسي تها حت  تحقي  النصع  العنعهعائع ، بعإذن اهلل 

 وبثونه.

 عاشت أمتنا الث بية المجيدة 

 عاشت فيسطين ح ة أبية ع بية من النه  إل  البح  

المجد والخيود لكهداء القعدس العثعالثعة العذيعن 

 قدموا أرواحهم فداء لتح ي  فيسطين.

 مكتب الثقافة واإلعالم القوم  

 

: 

 

تعليقًا عل  ما يتعرل له المسجد األقص  مين انيتيميا  
صميون  لحرمته، أدل  الناطق الرسم  ف  القيادة القوميية 

 :لحزب البع  العرب  االتتراك  بالتصريح اآلت 
إن ما يتعرل له المسجد األقصي  اليييوم مين إجيراءات 
صميونية، إنما يشكل خطوة ف  سياق تن،يذ مخط  اليعيدو 
فرل الصمينة عل  كل معال  الحياة العربية و األعيان ذات 
الدالالت الدينية واترث الثقاف  ف  عموم فلسطين وأوليميا 

 .القدس
أن ما أقدمت عليه سلطة االحتال  الصميون  مؤخرًا، فمو 
فضاًل عن كونه يشكل انتماكًا خطيرًا لحرمية ميقيام دييني  
يتبوأ موقعًا رمزيًا هامًا عند العرب والمسلمييين، فيإنيه في  
الوقت ن،سه يشكل انتماكًا خطيرًا لميثاق األمي  اليميتيحيدة 
وقراراتما ذات الصلة بحماية األعيان الدينية والثقافييية في  

 .البالد الواقعة عبر االحتال 
إن القيادة القوميية إذ تيرى بيأن ميا ييقيوم بيه اليعيدو 
الصميون  ليس رريبًا عن طبيعته العنصرية، تعتبير أن ميا 
يتعرل له األقص  اليوم إنما هو اسيتيحيضيار ليميشيميديية 

، وتقدام تارون عل  تدنيسه والذا كيان 515/إحراقه عام 
باعثًا تتعا  انت،اضة األل،ين واليتي  عيرفيت بيانيتي،ياضية 

 .األقص 
وعليه فإنما تدعو جماهير تعبنا ف  فلسطين واليقيدس 
أواًل والقوى الحية ف  األمة العربية ومرجعياتيميا اليرسيمييية 
وعل  رأسما جامعة الدو  العربيية، ودو  ميؤتيمير اليعيالي  
اتسالم ، ألن تتخذ الميوقيف اليذا ييتيالءم وخيطيورة ميا 
يتعرل له األقص ، أولي  اليقيبيليتييين وثيالي  اليحيرمييين 
الشري،ين، كما تدعو األم  المتحدة ومنمماتما إعالن عيدم 
مشروعية أا إجراء تقدم عليه سلطة االحيتيال  مين تيأنيه 
تغيير معال  األقص . وف  هذا المناسيبية تيذكير اليقيييادة 
القومية بالقرار التاريخ  الذا اتخذا الرئيس القائد الشميييد 
صدام حسين، يوم ات،ق مع خيادم اليحيرمييين الشيريي،ييين 
المرحوم الملك فمد بن عبد العزيز عيلي  قيطيع اليعيالقيات 

كل دولة تنقيل سي،يارتيميا إلي    السياسية واالقتصادية مع
القدس المحتلة، وما كان لذلك الموقف من أثير رادع وبيميا 

 .يوجب استحضارا ف  هذا الوقت بالذات
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إن القيادة القومية ليحيزب اليبيعي  اليعيربي  
االتتراك ، وه  تكبر بجماهييير تيعيبينيا في  
القدس المحتلة وعموم فلسطين انيتي،ياضيتيميا 
وتصديما وتحديما تجراءات العدو وتوجه التحيية 
للشمداء الذين سقطوا ف  حرم األقص  وتتمن  
الش،اء العاجيل ليليجيرحي  واليحيريية ليأليسيرى 
والييمييعييتييقييلييييين تييدعييو الييقيييييادة السييييياسييييية 

بيكيل ميرجيعييياتيميا اليرسيمييية   ال،لسطينييية
والشعبية، ألن تكون وحدة الموقف مما يتيعيرل 
له األقص  قاعدة يؤسس عليييميا تعيادة بينياء 
وحدة وطنية فلسطينية تكون قادرة عل  قيييادة 

لمواجمة االحتال  بكل تيخيوصياتيه،   الجماهير
وبما يمكنما من إعادة االعتبار للنيميج اليميقياوم 

ال خيييار لشيعيبينيا   بكل األتكا  المتاحة والذا
رييرا ليحيميايية األقصي  وتيحيريير كيل أرل 

كيميا   فلسطين واستعادة الحقوق الميغيتيصيبية،
تدعو القيادة القومية المنممات الحزبية وحيثميا 
تواجدت إل  إطالق ال،عاليات النضالية انيتيصيارًا 
لألقص  كعنوان لقضية فلسطييين واالنيتيصيار 
النت،اضة جماهير فلسطين الت  تواجه باليليحي  

 .الح  آلة الحرب الصميونية
الناطق الرسم  ف  القيادة القيومييية ليحيزب 

 البع  العرب  االتتراك                                                           
 د. أحمد توترا

 

ف  تثميم لمكتب أمانة ة  القط  صدر بتوجيه من الع فعيع  

األمين الثام ليحزب المناضل عزة إب اهيم تحددت الجهات التع  

تمثل الحزب بما يصدر عنها من بيانات وتص يحات وما عداها ال 

يمثل رأي الحزب، وفيما يي  الجهات المخولة بط ح وجهات نظ  

 الحزب والتثبي  عنها حص ًا:

 البيانات ال ةمية الصادرة من القيادة القومية. -/

الناط  ال ةم  باةم القيادة القومية الع فعيع  العدكعتعور  -0

 أحمد الكوت ي.

 البيانات ال ةمية الصادرة من قيادة قط  الث اق. -5

الناط  ال ةم  باةم قيادة قط  الث اق ال في  أبو ععيع   -4

 األمين.

أي تص يح أو حديا من غي  الجهات أعاله ال يمثل رأي الحزب  

 أو موقفه بل يثب  عن رأي كاتبه الكخص .

 

 المستكار اإلعالم  لي في  القائد

02-2-02/8 

   

ال لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

 ال لــقــانــــون

 اإليجارات التهجريي
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بمناةبة الذك ى التاةثة والثك ين ليوم انعتعصعار 

الث اق عي  الثدوان اإلي ان  الذي ابتدأ ف  شه  أييول 

، أصدرت قيادة قط  الثع اق العبعيعان 672/من الثام 

 التال :

 يا أبناء شثبنا المجاهد

تحل عيينا اليوم الذك ى التاةثة والعثعكع ون لعيعوم 

نص  الث اق واألمة المبين ف  العثعامعن معن آب ععام 

الذي دح  فيه مقاتيو جيكنا الباةل وأبناء شثبنا  677/

األب  الثدوان اإلي ان  الباشم ععبع  ثعمعانع  ةعنعوات 

حسوم مت عة بنجيع الدم الطهور والتعضعحعيعات وأروع 

مآث  ومالحم الفداء والجهعاد... ذلعك ان العمعثعتعديعن 

اإلي انيين شنوا عدوانهم الباشم البادر ف  ال ابع معن 

مستهدفين الث اق الذي غدا بعفعثعل  672/أييول عام 

الثعالثعيعن معن  -اإلنجازات المتميزة لثورة السابع عك  

تموز الثظيمة القيثة الناهضة لح كة الثورة العثع بعيعة 

المثاص ة الت  قدمت الدعم المادي والمثنوي الفعثعال 

ليمقاومة الفيسطينية الباةية ولح كات التح ر الث بعيعة 

وف  بيدان الثالم الثالا وبما ألهب مسعيع ة العنعضعال 

 القوم  المثاص  لألمة الث بية.

ولذلك كيه فأن أبطال جيكنا الباةل وأبناء شعثعبعنعا  

المجاهد ش عوا بكن الهجوم المقابل فانبثقت مث كة 

قادةية الث ب الثانية الت  جسدوا فيها صور البطعولعة 

النادرة ف  مقاتية الثدو اإلي ان  وخصوصاً ف  مثعارك 

 -العطعيعب  -ومثارك الكيب  670/ش ق البص ة عام 

 674/وامتداد المثارك فع  العثعام  675/الفكة عام 

 675/وحت  مث كة تا  المثارك ف  هور الحويزة عام 

وصعواًل إلع   678/و الحصاد األكب  والميالد ف  ععام 

مثارك التح ي  الكب ى الت  ابتدأت بمث كة تح ي  الفاو 

ومثارك تحع يع   677/ف  السابع عك  من نيسان عام 

الكالمجة وزبيدات ومجنون ومثارك التعوكعالت والعتع  

أفضت إل  نص  الث اق واألمة المبين ف  الثعامعن معن 

والذي ق ع ج س اإلنذار من جديد لقوى  677/آب عام 

مثسك  أعداء الثورة والث اق واألمة فعأفع غعوا معا فع  

جثبتهم من مخططات تآم ية خسيسة ولئيمة تمثعيعت 

ف  شن الثدوانات المتتالية الثدوان الثالثين  الباشعم 

والحصار الجائ  الذي امتد ثالثة عكع  ععامعاً  /66/عام 

وحت  شن عدوان الحيف األمي ك  األطيس  الصهيون  

والعذي جعابعهعه  0225الفارة  واحتالل الث اق ععام 

مجاهدو البثا والمقاومة منذ يعومعه األول معجعابعهعة 

جهادية وواصيوا جهادهم المعيعحعمع  بعوجعه تع كعات 

المحتيين األم يكان واالحتالل اإلي ان  وريعا االحعتعالل 

األمي ك  حيا ةيمت أمي كا الث اق لقمة ةائبة إلي ان 

عي  حد التثبي  الدقي  لي في  المجاهد عزة إبع اهعيعم 

األمين الثام ليحزب والقائد األعي  ليجهاد والتعحع يع ... 

ولقد كان ليوقفة الكفاحية الباةية لمجاهدي العبعثعا 

والمقاومة دورها المكهود ف  مجابهة التمدد والزحف 

اإلي ان  الذي اةتهدف الث اق وةوريا ولبنعان وأقعطعار 

الخييج الث ب  بل اةتهدف األمعن العقعومع  العثع بع  

 ب مته.

 يا أبناء شثبنا المكافح الصاب  

 يا أبناء امتنا الث بية المجيدة

 يا أبناء اإلنسانية جمثاء

واليوم يستنف  مجاهدو البثا والمقاومة طاقعاتعهعم 

وقدراتهم الكفاحية كيها لعمعواصعيعة العجعهعاد بعوجعه 

االحتالل اإلي ان  الببيض حت  دح ه نهائيعًا وهعذا معا 

يستيزم تحقي  وحدة العقعوى العوطعنعيعة والعقعومعيعة 

واإلةالمية كافة واصطفافهعم فع  صعف معجعاهعدي 

البثا والمقاومة لك  يحققوا التح ي  الكامل والثمي  

ليث اق واةتقالله التام والعنعاجعز وتعحعقعيع  ةعيعادتعه 

وت صين وحدته الوطنية والمض  قدمًا ععيع  طع يع  

 النهوو الوطن  والقوم  واإلنسان  الكامل.

تحية المجد لكهداء قادةية الث ب الثانية وشعهعداء  

 البثا والث اق واألمة.

تحية المجد والثز لكهيد الحج األكب  ال في  العقعائعد 

صدام حسين رحمه اهلل ولعيعكعهعداء الع فعاق أعضعاء 

ألعف شعهعيعد  22/القيادة والكادر المتقدم واكث  من 

 بثث .

تحية الثز والفخار لي في  المعجعاهعد ععزة إبع اهعيعم 

األمين الثام ليحزب والقائد األعي  ليجهعاد والعتعحع يع  

 ومجاهدي البثا والمقاومة وأبناء شثبنا المجاهد.

 ول ةالة أمتنا المجد والخيود.

 102/8 ف  الثامن من آب عام قيادة قط  الث اق  
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قيادة  الناطق الرسم  باس   الرفيق أبو عل  األمين  صر  
 :قطر العراق لحزب البع  العرب  االتتراك  بما يل 

مع انتماء معركة استعيادة اليقيوات اليحيكيومييية ميديينية 
الموصل من تنمي  داعش اترهاب  تكيشي،يت بيجيالء كيل 
جوانب وت،اصيل المخط  الجمنم  الخبي  اليذا وضيعيتيه 
ايران لتوجيه ضربات تديدة وتدميرية لليحيركية اليوطينييية 
العراقية وطليعتما فصائل الميقياومية اليوطينييية اليبياسيلية 
ولتكريس هيمنتما عل  العراق ومنه إل  أقطار عربية أخرى. 
ف  مواجمة ظل  نمام اتباع ايران وسياستيمي  اليطيائي،ييية 

للشعب العراقي  بيكيافية  اتقصائية وفساده  واضطماده 
مكوناته، اندلعت ثورة العشائر الشعبية الوطنية اليعيراقييية 

تمثل اكيثير مين ثيليثي   الشاملة ف  ست محافمات عراقية 
مساحة البالد وانض  إليما ماليين من أبناء العراق، وتضامين 

 . أبناء جنوب العراق بسلسلة انت،اضات ضد ايران
ن،ذت ايران بتوجيه من  عي  نمامما خامينيئي       وإ اء ذلك  

ميخيطيطيا   وبتواطٍؤ واضح مع إسرائيل واتباعما ف  واتنطن  
خبيثا لتص،ية الحركة الوطنية العراقية وفصائلميا اليميقياومية  
وانت،اضة العشائر، وأوكلت تن،يذا لحزبما اليميتيسيلي  عيلي   
الييعييراق، حييزب الييدعييوة ورئيييييسييه اترهييابيي  نييورا  

ويقض  هذا المخط  بتجميع فلو  تنمي  القاعدة   المالك  .  
اترهاب  ف  إطار منممة إرهابية أتد تطرفا وتوحشا وإيغيااًل  
ف  س،ك الدماء، وتوجيمما لتن،يذ هيدف واحيد هيو تيدمييير  
المناطق الثائرة ف  العراق حاضنة المقاومة الوطنية العراقيية  
وتشريد أهلما وتغيير طبيعتما السيكيانييية وتصي،ييية حيركية  
المقاومة الوطنية المناهضة لالحتال  اتيران  والتيسيتير وراء  
تعارات تغال  ف  اليتيطيردف واليميزاييدة عيلي  اليوطينييييين  

وهذا الحالة الخطيرة تكون مبررا ورطاء ألميرييكيا     .العراقيين 
وايران للقيام بأوسع حملة تدمير تاملة للمدن العراقية اليتي   
كانت معاقل للمقاومة والمحافمة عل  هوية العراق األصييلية  
وهذا التدمير هو جزء أصيل من مخط  رزو العراق ون ،ذ ذات  
المخط  ف  الشقيقة سورية ف  تيأكيييد واضيح عيلي  انيه  

 مخط  تامل ووضع قبل فترة ليست بالقصيرة . 
وقد بدأت حكومة اترهاب  وأضاف الرفيق أبو عل  األمين: 

نورا المالك  تن،يذ هذا المخط  المريب بتيميرييب األليوف 
بيحيوادث  ٢٢/٢م عا من إرهابي  القاعدة من سجون العراق

وهيكيذا .مدبرة لتوفير المقاتلين للتنمي  اترهاب  الجيدييد 
اترهاب  المشبوا أرل اليعيراق في  عيامي   دخل التنمي  

ف،تح له المالك  أبواب مدن العراق، حييينيميا  ٢٢/4و 3/٢٢
أمر عشرات األلوف من وحيدات اليجيييش والشيرطية بيعيدم 

المماجمين، وبال،رار  مقاتلة بضع مئات من مجرم  التنمي  

أسليحيتيميا اليثيقيييلية  من المحافمات المذكورة وتر  جميع 
وريرها وأعتدتما مع جميع المصارف واليدوائير اليحيكيومييية 
وأموالما وأجمزتما وآلياتما للتنمي  اترهاب  لتكون رصيييدًا 

 .عسكريا وماليا ضخما يغذا عمليات التدمير المنم  
البع  ومقاتلوا من كبار ضيبيا  اليجيييش  وكان مناضلو 

الوطن  العراق  وأبطا  المقاومة أو  من تعرل الضطيمياد 
خيميسية مين  وتعسف وإرهاب تنمي  داعش حي  اختطيف 

ضابيطيًا مين كيبيار  2٢الرفاق أعضاء قيادة البع  وأكثر من 
ضبا  الجيش العراق  الوطن  وكيبيار قيييادات اليميقياومية 
ومنم  عشرات من مقاتل  جيش رجا  الطريقة النقشبندية 

عل  الموصيل  التنمي  اترهاب   منذ األيام األول  لسيطرة 
والمحافمات العراقية تما  بيغيداد، وميا ييزا  مصيييرهي  

  .مجموال حت  اآلن
ث  أتت المعار  الت  خاضتما القوات الحكوميية السيتيعيادة  

ليتينيمييي    حكومة حزب الدعوة   المدن العراقية الت  سلمتما  
داعش اترهاب  فكش،ت عن جانيب جيدييد مين اليميخيطي   
الخبي ، حي  انمالت قوات الحكومة ومعيميا قيوات اليتيحياليف  
الغربية بالقصف التدميرا المائل عل  هذا المدن عل  نحو ال  
يتناسب أبدا مع حج  التنمي  االرهاب ، وال يراع  أبيدا كيون  
األهداف المقصوفة أحياًء سكنية ومناطق مأهولية بيالسيكيان.  
و اد عل  ذلك النمج الدموا الذا اعتمدته عصابيات اليحيشيد  
الشعب  والقائ  عل  المعاقبة الجماعية لسكان تيليك اليميدن  
تعبيرا عن حقد طائ،  عنصرا ص،وا دفيين. وقيد تيكيررت  

مشاهد التدمير المروع الشياميل   ف  كل تلك المدن المنكوبة  
والتمجير واالنتقام من السكان الذين اكتووا من قبل بميييمينية  

 .مجرم  داعش وإجراءاتم  اترهابية التعس،ية 
وبعد هروب فلو  إرهابي  عصابات داعيش مين اليميدن 
العراقية المنكوبة ، اتضح حج  التدمير المائل لمذا اليميدن 

حج  جرائ   والعدد الكبير للضحايا من المدنيين ، كما اتضح 
النمب والسلب الت  ارتكبتميا عصيابيات اليحيشيد الشيعيبي  
الموالية تيران من ممتلكيات سيكيان هيذا اليميدن، فضيال 

  .جريمة التشريد والتمجير المتعمد للماليين من السكان عن 
واكد الرفيق أبو عل  األمين إن مديينية اليميوصيل بياتيت 
النموذج األتد وضوحا لنتائج المخط  اتيران  الصميييوني  

ف  جريمة التيدمييير اليميائيل  الخبي  باستخدام داعش أداة 
لحواضر العراق حواضن حركة المقياومية اليوطينييية  المنم 

العراقية. ف،ضال عن تمجير وتشريد أكثر من مليونييين مين 
أبناء المدينة، أستشمد األلوف عل  يد التنميي  اليميتيوحيش 
وبنيران القوات الحكومية والتحالف الدول . وثمة ألوف أخيرى 
من األبرياء ما تزا  جثامينمي  اليطياهيرة ميطيميورة تيحيت 
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كما ه يدميت عشيرات  .أنقال المدينة العريقة
األلوف من منا   السكان وجميع مرافق البينييية 
األساسية ليليميديينية مين جياميعيات وميدارس 

 .ومستش،يات وجسور ودوائر عمومية وأهلية
إن حديثنا عن جريمة تدمير الموصل العريقة 

انتقاصا من تضحيييات   مدينة أم الرما  ال يعن 
أبناء العراق ف  دحر التنمييي  اترهيابي ، وان 
الخلل الكبير الذا قاد إل  هذا الخسائر الكبييرة 
والتضحيات المروعة ف  معركة طرد التنيمييي  
اترهاب  يعود إل  اتصرار األمريك  واتييراني  
عل  تدمير حواضن المقاومة الوطنية العراقية، 
ومدن العراق األبية، وكذلك استثيميار حيكيومية 
اتباع ايران للمروف الت  هيأتَما داعش للميمنة 
عييليي  هييذا الييحييواضيين، إضييافيية إليي  عييدم 

قوات التحالف الغرب  عل  تجنب إصابية   حرص
المدنيين واعتمادها عل  إحداثيات ومعيليوميات 

 .  مغلوطة من القيادات الحكومية
واختت  الرفيق أبو عيلي  األمييين تصيرييحيه 

ييؤكيد    قائاًل: إن حزب البع  العرب  االتتراك 
ان ممارسة التطردف واترهاب ليست حكرًا عيلي  
تنمي  داعش بل إن مليشيات ايران المتسلطية 
عل  رقاب العراقيين تمارس أتكااًل من التطردف 
والبطش والتعسف واترهاب ال تيقيل بشياعية 
وتوحشا عما تمارسه عصابيات داعيش بيل ان 
اكييثيير ميين مسييؤو  أمييريييكيي  اعييتييرف بييان 

مين  الميليشيات التابعة تيران اكثير إرهيابييية 
ولذلك فإن صمام األمان تتاعة األمين  داعش.

واألميان والسيالم والييعيييش اليكييريي  وحيكيي  
والحد من تيييوع وانيتيشيار اليتيطيردف  القانون 

ييكيمين في  إ الية نيميج  واترهاب ف  العراق 
اتقصاء واالجتثاث والتمييز السياس  واليدييني  
والمذهب  والعنصرا من الحيكيومية وإداراتيميا 

 ومن الحياة السياسية ف  البالد.
كييمييا يييقييتييضيي  ذلييك الييتييحييرر ميين اليينيي،ييوذ  

وخصوصا الميمنة اتيرانية، وإلغاء نيميام   األجنب   
المحاصصة العرقية والمذهبية والدينية، وتحيريي   
كل المماهر والتشكيالت المسلحة رير النمامييية  
مثل المليشيات، وتص،ية جيوب ال،ساد المميمينية  
عل  الحكومة وإداراتيميا. وييتيطيليب األمير أيضيا  
إفسا  المجا  أمام ماليين العراقيين للعيودة إلي   

وتيميتيعيمي  هي    وطنم  والعيش بأمان وسالم  
بجميع حيقيوقيمي  اتنسيانييية   وجميع العراقيين  

والمشاركة بال تيميييييز أو إقصياء في    والمدنية  
فخي    العمل ف  الدوائر الحكومية واتسمام ال،اعل  

 الحياة السياسية. 

 حسن خليل رريب
من احتال  العراق كانت بداية المؤامرة عل  الوطن العيربي ، وعيلي  
أرل العراق يجب أن يت  دحرها. وأما األسباب فم  ميتيعيددة اليوجيوا 
واألهداف. وقد عبَّر عنما دونالد رامس،يلد، و ير الدفاع األسبق ف  إدارة 
الرئيس األميرك  جورج بوش اتبن، ف،  حينما قيا : ييميثيل اليعيراق 
محورًا لدائرة ف  المنطقة إذا ت  إسقاطه فستتيمياوى دوليميا كيأحيجيار 
الشطرنج. وبال،عل أخذت األحجار تتداع  واحدًا تليو اآلخير. وميا أبيطيأ 

 تداعيما كانت انطالقة المقاومة الوطنية العراقية.
ورن ٌّ عن البيان أن منمومة الدو  الت  تاركت باالحتال ، وعددهيا أكيثير  
من ثالثين دولة، ه  الت  راحت تتداع  واحدة تلو األخرى، ليتيليوذ بسيالمية  
جنودها؛ حت  وصل االنميار إل  الواليات اليميتيحيدة األميييركييية، عسيكيريياً  

 .//٢٢ واقتصادياً، فالذت بسالمة جنودها واقتصادها هاربة ف  أواخر العام  
وألنما لن تتر  العراق ألهله بعد أن دفعت الثمن اليبياهي ، سيلَّيميت 
العراق إل  النمام اتيران ، الذا ال يقل حرصًا عنما ف  إبيقياء اليعيراق 
تحت هيمنته، لضمه إل  إمبراطوريته الموهومة، كحيلي  عشيفيش في  

 مخيلة أول  األمر فيه.
من كل مشاهد مسلسل احتال  العراق كان كل من تيار  فيييه، أو 
قدَّم العون له، أو من سكت عنه، محتيالي رياصيبيًا ليه. إلي  أن دفيعيت 
التطورات باتدارة األميركية إل  االعتراف بخطأ احتاللما، ما عدا النميام 
اتيران  الذا ظلَّ مصرًا عل  أن احتالله مشروع، ألنه يبرفر ما  ع  أنيه 
أمر إلم  يقض  بتصدير )الثورة اتسالمية( إل  خارج األراض  اتيرانيية 
والت  تأت  دو  الوطن العرب  ف  األولوية منما انطالقًا من تيميسيكيه 
باحتال  العراق. وهذا األمر أثار مخاوف معم  الدو  العربية، والذا أدى 
بدورا إل  إعالن إدارة ترامب، رئيس الواليات المتحدة األميركييية، إلي  
إعالن رضبه من أن أميركا دفعت الدم والما ، بينما النيميام اتييراني  
 اسيتأثر بكعكة احتال  العراق، وأخذ يمدد أمن الدو  الصديقة ألميركا.

نحن ال تممنا تعارات إعالن الندم من أحد، وال تممنا إعالنيات اليحيق 
اتلم  تيران بتصدير ما تزع  أنه ثورة إسالمية. كما ال يميمينيا وقيوف 
الكثير من الدو  والحركات السياسية عل  الحياد. بل ما يممنا أن يقتنيع 
كل هؤالء بأن احتال  العراق كانت جريمة يجب أن يحاسب عليما جميييع 
من تاركوا فيما. كما أن يقتنعوا أن االحتال  هو جريمة دولييية بيغيُ 
النمر عمن تار  فيه، فليس هنا  من احتال  عدو واحتيال  صيدييق، 
فكل من هو موجود عل  أرل العراق ويدع  عملية االحتال  السياسية 

 هو بمثابة المحتل. 
وحي  إن رئيس الواليات المتحدة األميركية قد اعترف بخطأ االحتيال  
أساسًا، واعترف أيضًا بأن إيران تحتل العراق اآلن بسبب دع  أميركا لميا 
وسيعمل عل  إخراجما منه، فلن يعنينا االعتراف طالما أنه لي  ي يتيرجي  
إل  أفعا . هذا وإذا كنا نبار  االعتراف، فإننا لن نطمئن إل  أن أمييركيا 
ستصحح الخطأ إذا ل  تترج  وعودها. وهيذا لين يضيييرنيا تيييئيًا إذا 
أسممت أميركا ف  إعادة العراق إل  أهله ضمن دائيرة الشيرو  اليتي  
أعلنتما قيادة المقاومة الوطنية العيراقييية، وسيييبيقي  هيذا ميوقي،ينيا 
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المشرو  خوفًا من أن يرتدَّ رئييس أميييركيا عيلي  وعيودا، 
خاصة أن اتدارات األميركية عوَّدتنا عيلي  سيليو  وسيائيل 

 الخداع ف  النمر إل  كل القضايا العربية.
وإن ما هو مطلوب أيضاً، أن يكتشف كل من تار  ف  احتال   
العراق أنه أخطأ ف  تقديراته سابقاً، ويعيميل عيلي  تصيحيييح  
أخطائه عل  قاعدة إنماء احتال  إيران، ويعمل، كما تد  وقيائيع  
المواقف المعلنة عل  أن له مصلحة أساسية ف  تخليص العيراق  
من االحتال  اتيران ، ألن ذلك االحيتيال  ييميدد أمين اليوطين  

 العرب  كله، وخاصة الدو  العربية المحيطة بالعراق. 
وألن الصداقة بين الدو  تقوم عل  مبادئ دولية وإنسانية 
من أهمما احترام مبادئ المصالح المشتركة بين اليدو  أواًل، 
وأن ال تخترق تلك المبادئ سقوف قوانين العالقات المتكافئة 
ثانيًا، وأن تت  معالجة الخالفات بييين اليدو  عيلي  قيواعيد 
ُف  الحوار والديبلوماسية ثالثًا، وأن ال ت سيتيخيدم اليقيوة لي،ي
النزاعات رابعًا، نعتبر كل من يخرق تلك القواعد باليعيالقيات 
مع العرب عدوًا حت  يعود إل  رتدا، ساعتئذ ال يبق  ميبيرر 

 لبقائه عدوًا بل يتحو  إل  صديق حمي .
واستنادًا إليه، نعتبر حت  اآلن أن من اعترف بيال مشيروعييية  
احتال  العراق أنه يسير باالتجاا الصحيح، وكل مين أعيلين أنيه  
سيساعد العراق عل  دحر االحتال  يتقدم خطوة إيجابية جديدة،  
ولن تكتمل ترو  تصني،ه بمثابة الصديق، وتطبه من دائيرة  
العدو، ما ل  يت  تحويل الوعود إل  أفعا  ملموسة يت  تتويجما  

 بإيصا  العراق إل  تاط  التحرير الكامل والشامل. 
بين اعتراف أميركا بخطأ احتال  العراق، واعتراف األنميمية 
العربية األخرى بسوء التقدير عندما داهنت أو تاركت أميركا 
باحتالله، يبق  النمام اتيران  هو الوحيد الذا بقي  مصيرًا 
عل  الخطأ مدافعًا عن مشروع يحيميل أضيغياث أحيالم مين 
يؤمن باألساطير والبدع ف  عصر تغيَّرت فيه اتيديولوجييات 

 الغيبية، ورابت معه إل  رير رجعة.
وألن تحرير العراق، ف   مانه ومكانه، له أولوية ميرحيلييية 
عل  طريق تحرير كل أرل عربية محيتيلية. وألن كيل مين 
يساه  ولو بلبنة ف  التحرير، حت  من الذين كانوا السيبيب 
ف  احتالله، ي عتبر عماًل إيجابيًا ورافدًا مسياعيدًا مين روافيد 
المقاومة الوطنية العراقية. وألننا نعتبر أن المواقف مقييياس 
لتمييز العدو من الصديق، فإن تحويليميا مين سيليبييية إلي  
إيجابية، هو تحويل لتصني،م  ف  دوائر الصداقة واليعيداوة. 
ولمذا فليس من عائق يحو  دون قبيو  أا جيميد دولي  أو 

 عرب  أو إقليم  يصب ف  مصلحة عملية التحرير.
وألن النمام اتيران  ما يزا  مصرًا علي  ريييه بياحيتيال  
العراق، فإن استراتيجية المرحلة تقتض  وضع كل جمد في  
سبيل دحرا. وليس اعتبارا صديقيًا أخيذ اليبيعيُ ييبيررون 
مواق،ه ف  العراق، وف  الوطن العرب ، عل  قاعدة حقه ف   
تأمين مصالحه تارة، وتارة أخرى عل  قاعدة أنه له الحق في  
ملء ال،را  الذا تركه بعُ العرب ف  احتضان قضايياهي . 
ألن ف  هذا التبرير ما يحمل كل أنواع التناقيُ ميع قييي  
حسن الجوار، ومع قي  العالقات بين الدو ، ومع اليقيوانييين 
والتشريعات األممية، وحت  مع كيل قييي  اليعيالقيات بييين 

األنممة اتسالمية، التي  تيقيو : إذا اقيتيتيل فيئيتيان مين 
المسلمين فاصلحوا بينمما، وقاتلوا الت  تبغ  حت  ت، ء إل  
أمرها. وهل أمام الذين يداهنون النمام اتيران  من العرب، 
أنممة وأحزابًا، أن يحددوا من هو البار ؟ وهل البار  طيرف 
 آخر رير الذا عقد حل،ًا مع )الشيطان األكبر( باحتال  العراق؟
إننا وقبل أن نحاسب النمام اتيران ، ألنه عندما ييرتيكيب 
كل الجرائ  ف  العراق فإنه يقبُ ثمنًا كبيرًا يبلي  حيجيميه 
حج  إفالس دولة رنية كالعراق. عليينيا أن نيحياسيب تيليك 
األنممة واألحزاب والقوى الت  تبرر لنمام رييير عيربي  أن 
يضمن مصالحه عل  حساب بلد عرب  فيقتل ويدمر وينيميب 
ويمجفر ويستوطن داعمًا تلَّة من الخونة الت  تديير عيميلييية 
سياسية رير ترعية ألنما معيَّنة من قبل احتال ، واالحيتيال  
رير ترع  بكل المقاييس. وه  مدانون أيضًا، ألن الي،يرا  
السيادا الذا تركته األنممة العربية ال يجيز عيلي  اتطيالق 
للدو  واألنممة، ممما كان تصني،يميا، أن تيدمير الشيعيوب 

 والمجتمعات بحجة أن الراع  كان )عدوًا للغن (.
وهنا، وعل  قواعد حسن الجيرة بين العراق وإيران سيليك 

، وبيعيد 5٧٢/طريقما النمام الوطن  ف  العراق منذ العام 
انتماء الحرب بينمما منذ التسعينيات من القيرن اليعيشيريين. 
والت  أفشل فيما )الحرس الثورا( بقياداته الميتيشيددة كيل 
محاوالت تضييق ذات البين بين الدولتين الجارتييين. وعيلي  
القواعد ذاتما، بعد احتال  العراق، دعا الرفيق عزت ابراهي ، 
قائد جبمة الجماد والتحرير، النمام اتيران  إل  التراجع عين 
ريه، والعودة إل  رتدا من أجل تقصير مسافات اليخيسيائير 
الت  يدفعما الشعبان العراق  واتيران . وعلي  اليرري  مين 
كل ذلك، وعل  الرر  من أن اليكيثييير مين اليدو  قياميت 
بمراجعة أخطائما، بق  النمام اتيران  مصرًا عل  مميارسية 

 الجريمة بحق العراق والعراقيين.
وأما اآلن، وبعد المتغيرات عل  الصعيييد اليدولي  واليعيربي ،  
تبق  المقاومة الوطنية العراقية، ضارطة عيلي  اليزنياد اليذا  
أطلق رصاصة الرحمة عل  االحتال  األميرك  لتيطيمَّير اليعيراق  
من كل محتل ممما بلغت قوته أو أوهياميه. فيعيليت ذليك في   
السابق وحيدة، وحققت ما ل  تحققه أية ثورة أخرى ف  العيالي ،  
وه  اآلن أكثر تمسكًا بمدف التحرير، وه  تع  تيمياميًا كيييف  
تست،يد من المتغيرات الت  حصلت بعين ال،احص المدر  لكيل  
ما يحي  بما من عوامل وظروف جديدة. كما أنما تيدر  حيجي   
المزايدات البملوانية الت  ت ثار ف  وجه تحال،اتما، التي  تشيكيك  
بجدوى تلك التحال،ات. ولكنم  ما أدركوا أن اليميقياومية اليتي   
كانت قادرة عل  مواجمة االحتال  بكل وجيوهيه وتيعيقيييداتيه،  
 لم  قادرة عل  أن ت،صل ر َّ التحال،ات الجديدة عن سمينما. 

وإذا كان ما نود توجيمه من نصيحية ليلينيميام اتييراني ، 
 وللذين ينافقونه القو  والنصيحة، هو التال :

إن دحر االحتال  اتيران  للعراق، ولكل ما تبق  لالحيتيال  
األميرك ، له أولوية مطلقة، بتحال،اته وتروطه ووسيائيليه. 
ويبق  عند المقاومة العراقية الخيار األساس ، إذا ما ظيميرت 
أية بوادر للتلكؤ والتسويف والخداع، هو أنما لن تتر  سيال  
 المقاومة بكل أصنافه حت  تحرير العراق بشكل كامل وناجز.
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 كتب المح ر السياة 

جمثت ثورات تموز ف  مص  والث اق أبثاد أعم  من 

صدفة تاريخية، فه  أبثاد تيتق  فيها عوامل العثعورة 

القومية ضد ما خططت له العقعوى العمعثعاديعة لعألمعة 

الث بية من مكاريع تهدف إل  تقسيمها وتعفعتعيعتعهعا، 

 وإبقائها ف  حالة الجهل والتخيف.

ولك  نتأكد من أن عامل المعؤامع ة ضعد العقعومعيعة 

الث بية ه  فثل دائم راف  التاريعخ العحعديعا لعألمعة، 

عيينا أن نضع نصب أعيننا الق ار األم الذي نصت عيعيعه 

مق رات مؤتم  كامبل بان مان، الذي حدد اةت اتعيعجعيعة 

االةتثمار والصهيعونعيعة تعجعاه العجعزء العثع بع  فع  

 اإلمب اطورية الثثمانية.

ت مق رات مؤتم  بان معان ) (، 628/  –  625/لقد نصر

الذي اةتب  إةقاذ اإلمب اطورية الثثمانية، عي :  إبقاء 

ومحاربعة   .شثوب هذه المنطقة مفككة جاهية متأخ ة

 –ومن إعادة ق اءة العمعكع وع  .أي توجه وحدوي فيها

المؤام ة األم، واعتباره ةاري المفثول ف  كعل زمعان 

ومكان من الوطن الث ب  الكبي ، طالما لم يصعل إلع  

 أهدافه كامية.

إن تالوة تيك المق رات والوقوف ف  وجهها، واجعب 

قوم  عند كل المؤمنين بوحدة األمة وتقدمها، ومنهعا 

نتأكد كم كانت كل دعوة إل  القومية والوحدة الث بية 

خطًا أحم  يثتب ه االةتثمار والصهيونية تعحعدِّ واضعح 

ألهدافهما، ومنها نتأكد أيضًا كم كانت دعوة العبعثعا 

والناص ية تمثِّل ذلك التحدي. ونتأكد أيضًا كعم كعانعت 

مكاريع االةتثمار والصهيونية مستثجية ف  العقعضعاء 

عي  الدعوتين مثًا. وفيها ما يفسِّ  اةتثجالهعمعا فع  

. والت  يأت  عيع  628/توقيت ح ب حزي ان من الثام 

رأةها إجهاو أهداف ح كة التح ر الث بية التع  كعان 

 البثا والناص ية يحمالن لواءها بككل رئيس .

ولما لم تؤد ح ب حزي ان نتائجها العمع ةعومعة فع  

إةقاذ شثار الوحدة الث بية، إذ  يت الناص ية ععامعاًل 

دافثًا ف  رفع شثار التح ي  والوحدة، وانطالقة العثعورة 

 –الكثبية الفيسطينية، وتفجيع  ثعورة السعابعع عكع  

ف  الثع اق، نعتعائعج  627/الثالثين من تموز من الثام 

 بارزة ف  تحدي أهداف الح ب ضد القومية الث بية. 

نتيجة كل ذلك تواصيت المؤامع ة فصعواًل ومع احعل. 

وكععان الععهععدف إعععادة تععجععديععد حعع كععة االةععتععثععمععار 

والصهيونية ف  إةقاذ ما يستطيثون إةقعاطعه معن 

األنظمة والح كات القومية. وما ج ُّ مص  ف  عهد أنعور 

السادات إل  توقيع اتفاقية كامب ديفيد ةوى الخطعوة 

األول . الت  تيتها خطوة احتواء المقاومة الفيسطينعيعة 

ها إل  توقيع اتفاقية أوةيو ف  الثام  ، ولعم 665/وج ِّ

يب  ةوى الحيقة الث اقية الت  اةتثصت ععيع  العحعل 

أكث  من عك  ةنوات لم تف العمعؤامع ة بعالعبع و إالر 

 .0225بإةقاذ النظام الوطن  ف  الثام 

الصهعيعونع  كعل    –لقد اةتخدم التحالف االةتثماري  

وةائل اجتثاث الفك  القوم ، ولم يفته اةتبالل ح كات  

اإلةالم السياة ، ألنه حسب أن عقيدة تيعك العحع كعات  

ه  المضاد الداخي  ف  مث كة المواجهة مع العحع كعات  

القومية، خاصة أنها رفثت شثار )ما ُوجدت القوميعة إالر  

لمحاربة اإلةالم(. ولهذا السبب احتضن حع كعة اإلخعوان  

المسيمين ف  أكث  من قط  ع ب ، ووثر  العثعالقعة معع  

النظام اإلي ان ، واةتخدمهمعا كعحعصعان طع وادة فع   

حصار الح كات القوميعة. ومعا فصعول إشعهعار العثعداء  

المنتك ة ف  هذه الم حية ضد الدعوة القومية، والثمل  

عي  بناء دول دينية، ةوى الخب  اليقين الذي يعؤكعد معا  

ت عييه مكاريع تفتيت وتجهيل الث ب، منذ معؤتعمع    نصر

بان مان وصوالً إل  مك وع حدود الدم الذي يطبعع اآلن،  

ومنذ ةت ةنوات خيت، بج ائمه الهمجية الحج  والكجع   

 والبك  ف  أكث  من قط  ع ب . 

ف  عتمة هذا الييل الث ب  الطويعل، وفع  معنعاةعبعة  

ذك ى انطالقة ثورت  تموز ف  مص  والعثع اق، تعبعقع   

الثورتان بأهدافهما القومية مكثاًل يض ء آخع  العنعفع   

الث ب  المسدود. وتقع مسؤولية إدامة هذا األمعل ععيع   

عات  البثا والناص ية وكل الح كات األخ ى الت  تؤمعن  

بأن الحل يبق  مثقودًا عي  نعواصع  خعيعل العثع وبعة.  

وليث ف القاص  والدان  ممن أعينوا الح ب ضد الث وبة  

واعتب وها ف  حكم الميتة أنها لن تموت طعالعمعا  علر  

 هناك من يهتدي بأهداف الوحدة والح ية واالشت اكية. 

فيا أبطال البثا الذين ألحقوا الهعزيعمعة بعالعواليعات 

المتحدة األمي كية ف  العثع اق، ويعا أبعطعال العحع كعة 

الناص ية الذين ما زالوا يحتضعنعون العفعكع  العقعومع  

بحدقات الثيون، هذه م حيتكم ف  توحيعد الصعفعوف، 

وتوحيد الصوت، وتوحيد السواعد، من أجل إععالء رايعة 

القومية الث بية الت  تحتها وحدها نعخعوو معثع كعة 

المواجهة ضد كل أعدائها وكارهيها والذيعن يعمعنُّعون 

 النفس بموتها صباحاً ومساء.
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 أحمد علوش
عندما أكت  عنك، احتار من أين أبدأ، تعجز الكلعمعات 
وتهرب المفردات، أبقى ساعات طوال اسعتعععرض معع 
نفسي صفاتك ومزاياك، وال أغالي  إذا قلت أنعك معن 
طراز خاص، فالكل يعرف ذلك، الجرأة والصدق، العوفعاء 
والطيبة، عناد المناضل وصالبة الثائر والمتفائل دائمعًا، 
آمنت بفجر أمعة، بعثعالثعيعتعهعا  العوحعدة والعحعريعة 
واالشتراكية( وحملت همها من ميدان إلى ميعدان، ومعن 
ساحة إلى أخرى، كنت على الدوام مسكونًا بحع  هعذه 
األرض الطيبة، في وجدانك شموخ العنعخعيعل وخضعرة 
الزيتون، وفي ضميرك وجع الفقراء وألمهم، وفي غعمعرة 
هذا كله كنت تستقوي على المرض، وفي حركة دائعمعة 
ال تهدأ لم تعرف يومًا التع  وال تسعرب إلعى قعلعبعك 
اليأس أو اإلحباط، االنكسارات التي كانت تحدث هعنعا 

 وهناك لم تزدك إال عزمًا.
ظافر المقدم، الصديق الوفي والعرفعيعق العمعخعلع ، 
المناضل الصل ، العنيد في الحق، كان معتعرفعععًا ععن 
الصغائر، بعيدًا عن ملذات الحياة جريئًا عندما يتطعلع  

 األمر ذلك وودودًا في كل األوقات.
كان ظافر أنموذجًا للبعثي كما يريده، حزبه العظيعم، 
حزب البعث العربي االشتراكي، جسد في شعخعصعيعتعه 
صورة البعث كما يج  أن تكون، صورة األمة العجعديعدة 
وقد أزالت غبار الزيف والتشويه، وأدران التجزئة والعفعقعر 
والمرض والتخلف، كان حالة ناهضة تسيعر نعحعو زمعن 
النهوض واالنبعاث، ونحو المشروع الرسعالعي العععربعي 
الجديد، رحل قبل األوان فترك في القل  غصة وحعزنعًا 
في وجوه الرفاق، إال أنه القدر الذي ال مهرب منه، فنحعن 
تعودنا أن نودع أحبتنا بطي  خاطعر ألنعنعا نعؤمعن أن 
الموت طريقنا للحياة، وأن دمنا الذي يغسل تراب وطننعا 

 العربي الكبير ال بد أن يزهر في صحرائنا القاحلة.

ماذا أحدث عنك أو أقول فيك، فقد ال يدرك من أنعت 
إال الذين عرفوك وعايشوك عن قرب، وما أكثعرهعم فعي 
حزبك، وفي الحركة الوطنية اللبنانية التي حاولت حتى 
آخر نبض في عروقك لكي تسترد وحدتها وعافيتها، أم 
في فلسطين ألنك فعلعسعطعيعنعي العهعوى واالنعتعمعاء 

 والممارسة، وكذلك في ميدان العمل القومي.
ظافر يا ابن لبنان الذي نعتز وابن الععروبعة فعخعرنعا، 
أيها المقاوم من حقول التبغ في جنوبنا العزيعز، أيعهعا 
الفلسطيني في مواقع القتال وميادين المواجهات معن 
أيلول إلى ما لحق، أيها العراقي العاشق ألشجار النخيل، 
أيها العربي الذي ال يعرف اليأس وال العقعنعوط، أيعهعا 
الطي  البسيط بساطة جداول أرضنا، الصعلع  صعالبعة 

 صخور جبالنا.
قد أبالغ القول أني لم أصدق أنك رحلتع تلقيت الخبر 
بذهول، وقد أبالغ أكثر إذا قلت لك أنني في لعحعظعات 
معينة أنسى ذلك وأستجير بك، ورغم االستحالة لطالعمعا 
تمنيت وأنا أسير في شوارع النبطية، العمعديعنعة العتعي 
أحببت أن ألتقيك ألسألك في بعض القضايا، واستنيعر 
برأيك بما نحن فيه ولترد ساعتها عن سؤال: لماذا عدت 
وأرسم على الورق إجابة قد تحمل بنظر البعض نوعًا معن 
البالهة: "ألمارس موتي ثانية.. فالموت شهي" فأمثالعك 
مثل كل اآلخرين ال يحبون الموت، لكنك ال تخافه كعمعا 

 يقول الشاعر سميح القاسم عن الموت...
 وكما قال فيك رفيق دربك موسى شعي :

 "يا رفيق الدرب
 يا زيتونة األرض الجريحة

 أيها الثابت في قاع الله 
 تقبض النار وال تطلق صيحة..
 “ علمتني يد الكلمة نصيحة...

  علمتنا دروس وأعطتنا عبر وحزمة كبيرة من النصائح.
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 عمر تبل القصيدة ألقيت ف  الذكرى السنوية الستشماد الرفيق موس  تعيب.                                                   

  ( يوضاس هو يموذا المتآمر عل  المسيح./)

نعسى معن لعه  لم أنَس وجهَك، كيعف ين
ها أنَت فيما بيننا تحكععععي لععععععععنا         

 تحكععي ونننتععصتن والطريععق طويعععععلة  
 قد كنَت معن جيعل يعضيءن بموـتعععععه 
 قمت والعـق يعا قمعرَ الجنعوـب قصيععععدًة 
نعععععععععا   أسععرجت خيولععك، قلَتهععا وبالدن
َك العنيععدةن صرخعععععًة    كانععت قععصيدتن
 ال تبخلععنع علععى الرفعععععععععاق بطلعععة  
 قععد كنععت إذ تلقععي القععصيدة ننتخععي
 كععان الجنععوبن وجرحععهن لععك منبعععرًا 
 أسععرجت خيوَلععَك يععا ابععَن أرض  لععم يععزلت 
 يععا ابععَن الجعععنوـب، وكععلا جععرح  قععاـس 
 والبعاصن يعا هيفعاءن قعبرَك كعان فعععي
 صععع   إذا القنعععاصن صععاد يتيععععععمًة 
 البععاص لععن يععأتي فععسيري دونععععععما  
 ال بععد أن َتـجععدي فلععسطينًا ولعععععععععو 
 هيفععا تععداخلت الخرائععععطن فارسععمي 

 ال بعععدن أن تعععدنو فلعععسطين  ولععععععععو    
عععَك نازفعععًا بعععصدورنا   معععا زال جرحن
بلغك الحكيععمن رسالعععععًة   موسععى سععين
خطئعععا عبعععد األمعععير وظافععععععرًا    لعععن تن

ععععععععععة وكفععر كععال         وتعانقععت شرقيع
 قععل للععذين بطيبععععععة اتععسدوا الععثرى
 إنععي ألنععسى وجععععععَه ألععـف سياسععي

          

 هذا التواجععععععععدن في قعلعوب العنعاـس   
عـق مع سعي  عععن عمعـق آمععععععععال  وععمت
نعععععععععاها ونحعن نعقعاسعي  وَلكمت سلكت
 ويكونن في المشكاـة كعالعنعبعععععععععراس 
عَك أين مسعاـس   فالمعععوتن لعم يعمعسعست
 شععلو على األنعيعععععععععاب واألضعراس
 تمتعدا معن زاخععععععععععععو إلعى األوراـس 
 في نبض شعرك قعوة العمعتعععععععراس
 فالشعر في سعوح العنعضعال ـنعطعاسعي
 حععدث فشعععرك خعععععععارج األقعواـس 
 أبناؤها جعععععععععلعوا العثعرى كعلعبعاـس 
 1حيَن الضمادن يعكعونن معن "يعوضعاـس"
َلما النععاسن باألكيعععععععععععععاـس   زمععن   ين
 وأصععيععبععـت األخععالقن بععاإلفععععععععععععالـس 
ععرعاـس   وطععن  وال أهعععععععععععععععععععععل  وال حن
 جسععدًا بععععععععععععععال روح  وال أنعفعاـس 
ععرعاـس   وطععنععًا بععال وطعععععععععععععععععععععن  وال حن
 عععادتت مععواكععبععكععم عععلععى األرمععععععاـس 
 وجععن الععجعععععععععراح يععقعاسن بععاألعععراـس 
ا يعانـي جيععععععلنا ويقععععععععععاسعي  عمع
 يتعععععععععععارف الشععهداءن باإلحسعاس 
 والطيبة احتفعععععععععلعت بعأكعرـم نعاـس   
 صمت الجراـح إذا تكلععععععععععععععم قعاـس 
 وحععذاَء حععامععي األرـض لسععتن بععنععاـس 

          


