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 :قيادة قطر العراق
  لنكمل نصر القادسية الثانية باالنتصار على الغزو ا�يراني

لمناسبة يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة قطر الـعـراق لمناسبة يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة قطر الـعـراق لمناسبة يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة قطر الـعـراق لمناسبة يوم النصر العظيم، أصدرت قيادة قطر الـعـراق 
    لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:

 أيها الشعب العراقي العظيم
لـنـصـر الـعـراق واألمـة    ٣١ الذكرى الـ    ٨ -٨ تحل علينا اليوم  

على ايران ومحـاوالت    ١٩٨٨ العربية التاريخي والحاسم في عام  
بزج قـوات الـحـرس    ١٩٨٠ -٩ -٤ غزوها للعراق التي بدأت يوم  

الثوري اإليراني والجيش في معارك مع الـعـراق، لـكـن الـعـراق  
والـذي    ١٩٨٠ -٩ -٢٢ صمد وأجبر على الرد الـعـسـكـري يـوم  

استهدف القوات اإليرانية الضخمة المحتشدة على الـحـدود مـع  
العراق تمهيداً لدخولها إليه، فتنـاثـرت تـلـك الـقـوات وفـقـدت  
المبادرة التي صارت بيد العراق، وتواصلت المعارك في مختـلـف  
الجبهات وأبدى الجيش العراقي الباسل قدرة عالية على إحـبـاط  
الهجمات المتتالية للقوات اإليرانية وانتهت بدحرها عبر ثـمـانـي  
سنوات من الصمود والقتال الملحمي وتضحيات آالف الشـهـداء  
وبفضل عبقرية الخطط العسكرية، وأجبر خميني علـى اإلقـرار  

باعترافه الشهير بأنه (يـقـبـل    ١٩٨٠ -٨ -٨ بالنصر العراقي يوم  
بوقف إطالق النار وكأنه يتجرع كأس السـم الـزعـاف) بـعـد أن  
بقي ثمانية أعوام يرفض بإصرار وعناد إنهاء الحـرب ويـواصـل  
تصدير الفوضى والفتن إلى األقطار العربية تحت غـطـاء زائـف  

 .هو  نشر الثورة اإلسالمية 
 أيها الصامدون في الوطن العربي 

لقد حاول العراق منع الحرب بكافة الطرق والوسائـل ألنـه 
كان في ذروة عـمـلـيـات الـبـنـاء واإلعـمـار وشـق الـطـرق 
االستراتيجية وتخصيص المليارات للتنمـيـة وفـتـح عشـرات 
الجامعات وآالف المدارس التي وصلت أقصى الريف واألهوار، 
وكهربة الريف وبناء التصنيع الثقيل وتأسيس مسـتـشـفـيـات 
متخصصة ضخمة صارت مثاالً للنجاح في حماية حياة الـنـاس 
وصحتهم، ولهذا لم يكن من مصلحة العراق الناهض خـوض 
الحرب على اإلطالق ألنها تحمل الـخـراب والـدمـار وتـمـنـع 
التنمية المستدامة وتشرد الناس، فـجـاء خـمـيـنـي وفـرض 
الحرب عليه فتغيرت أولوياته وذهبت أكثر الموارد لـحـمـايـة 
العراق من الغزو واإلرهاب . وفـي األمـم الـمـتـحـدة مـئـات 
الوثائق الرسمية التي أرسلها العراق إليها لتوثيق العـدوانـات 
اإليرانية وإعالم المجتمع الدولي بها وحثه علـى مـنـع ايـران 
من إشعال الحرب ، وقبل العراق أيضاً كل الوساطات العربيـة 
واألجنبية التي قامت على منع التصعيد وحل المشاكل بـيـن 
البلدين بالتفاوض والطرق السـلـمـيـة...إلـخ وكـان أبـرزهـا 
وساطة (منظمة المؤتمر اإلسالمي) التي طرحـهـا الـرئـيـس 
الباكستاني ضياء الحق بعد أسبوع من اندالع الحرب فقبـلـهـا 

 !العراق فورا ورفضها خميني
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة 

لقد كان المخطط اإليراني معلناً وصريـحـاً وبـال غـمـوض 
حيث أعلن خميني أن هدفه الرئيس هو إسـقـاط األنـظـمـة 

العربية انطالقاً من إسقاط النظام الوطني في العراق، ألنـه 
السد المنيع والرادع لالنتشار االستعماري اإليرانـي، وفـرض 
الوصاية اإليرانية على األقطار العـربـيـة ولـهـذا فـإنـه شـن 
سلسلة هجمات ضخمة بعضها وصل عدد المشاركـيـن فـيـه 
مليون إيراني وأطلق عليه اسم (هجوم الـمـلـيـون)، فـدارت 
معارك رهيبة على امتداد الحدود بين البلدين كـان الـنـصـر 
فيها للعراق وكانت القادسية الثانية وبحق أول انتصار عربـي 
في حرب طويلة ضخمة ومدمرة، وهو انتصار يحيـلـنـا جـبـراً 
إلى استكالب الطغمة اإليرانية الحاكمة حالياً وعدواناتها على 
األقطار العربية بواسطة ميليشياتها مثل حزب اهللا في لبنـان 
والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق وخـاليـاهـا 
النائمة في السعودية ودول الخليج العربي ونشرهـا الـفـتـن 
الطائفية مما يستدعي اإلعداد للتحرير وإنقاذ األمة العـربـيـة 

 . من الخطر اإليراني
 يا أبناء قواتنا المسلحة البطلة 

واليوم ونحن نواجه تدمير مدن كاملة وتهجيـر أكـثـر مـن 
خمسة ماليين عراقي خارج العراق وخمسـة آخـريـن داخـلـه 
واستشهاد أكثر من مليونين ونصف الملـيـون عـراقـي بـعـد 
الغزو فقط وانتشار الفقر الـمـدقـع لـدرجـة وصـول نسـبـة 

% وتلويث البيئة المتـعـمـد ٤٠العاطلين عن العمل ألكثر من 
وغلق المصانع والمزارع ألجل بيع السلع اإليرانية بـدالً عـن 
اإلنتاج العراقي، وتدمير الخدمات األساسية وانهيار التـعـلـيـم 
وتهريب مليارات الدوالرات مـن أمـوال الـعـراق كـل شـهـر 
وتهديم المستشفيات واعترافات كافة األطـراف بـفـسـادهـا 
المتجذر...إلخ ونتيجة لهذه الكوارث غير المسبوقة لـم يـبـق 
أمام شعبنا سوى إنهاء هذه العـصـابـات اإلجـرامـيـة وإنـقـاذ 
العراق بكافة الطرق والوسائل المتاحة فظهر أبـنـاء الشـعـب 
وهم يدينون العملية السياسية الفاسدة ويرفضون التـبـعـيـة 

 . إليران ويدعون لطردها ويتمنون عودة نظام البعث
 أيها العراقيون األباة 

إن ذكرى القادسية الثانية التي توجت بيوم النصر العظيـم ال  
تذكرنا فقط بآالف الشهداء الذين ضحوا بـأرواحـهـم مـن أجـل  
استقالل العراق وهويته الوطنية والقومية بـل أيضـاً تـحـفـزنـا  
إلعادة بناء قوانا وتوحيد صفوفنـا مـن أجـل طـرد إيـران مـن  
العراق وتطهيره من اتباعها الفاسدين، فإلى النضـال والـمـزيـد  
من الصمود لتحقيق هدفنا المقدس وهو إنقاذ العراق. الـمـجـد  
والخلود لشهداء القادسية الثانية ضباطاً وجنوداً. الـفـخـر والـعـز  
لضباطنا وجنودنا وأبناء شعبنا في الجيش الشعبي الذين قاتلـوا  

 ببسالة وسفحوا دماءهم من أجل حرية واستقالل العراق.  
تحية عطرة لذكرى قائد القادسية الثـانـيـة الشـهـيـد صـدام  
حسين. وتحية حب ووفاء وإخالص للقائد المجاهد عزة إبراهيـم  

 . وهو يقود شعب العراق نحو نصر آخر يكمل القادسية الثانية 
 ٢٠١٩-٨-٨/ قيادة قطر العراق قيادة قطر العراق قيادة قطر العراق قيادة قطر العراق 
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 كلمة الطليعة


ـ�رع و�ـ��ـ� �� �� �����ـ�ـ� ��ـ�ـ�ـ��ـ�، ��
ـ�ـ� ���
0�/.�- ��,، �+��ر وز(ـ� ��ـ)ـ'ـ &ـ%ل �#�ـ"�م �ـ��
ـ�وط ��
���0و<� =;�ز�ت ��)' �>;��:. و78 6�ـ5 �ـ+ـ�ـ�ـ 34ـ2ت 
�/E�� ��)'��� ��/%ر(� ��D ����ن �� "��دت" �ـ)ـ��ـ� @ـ7ـ? 

�M�E 4ن ��ـLوح ��/ـ%ري I �ـ7ـ�ـ�Hن Gـ�@ـ7ـF �ـ'ـ� � ?N�(O'��
 ��Rي �Qي P7Nـ, S�ر(� و%� I ر�ت ��ز���/� ,��T ولUO�

 ���  Vـ� WG�S� �;��@ X�O�و�� .��'���و��� و�=8�� "�8�%��"
0�/.��Zـ�H وو;ـ%ب �� ���'(�� ��E/� م�+OO� �)ر%/�� ���'(��

�+%��? و���\'� ������ �=;��].� �M��]�T 
�و�ـ� 4ن @[ـ7ـF _ـ�^ـ� ���
ـ.ـ� �� `& V� ،ل�S� �(�7.�
 aـ)ـ@ # b&و cR^���� ?��%+�� م�d&4 `^و �M>4ر ��و���'�ل �
��g%0 و@/%د �f()� ��ـ�ـ�ب. وeـR� &ـ` �ـ�ـ�و�ـ� وو�;ـ: 
���M. و �6T�a @�0ض @.�7` ��+ـ��ـ%ن ^ـhن Tد�ر@ـMـ� ��ـPـOـ�ـ� �

.��&j��� ت 6�ت�/�U�� �7 ��4م��k��و ��[�/'� @O)�ض �
  I 2ـGـ)ـ��� c�hن �8��� c�O'�د و&  ̂،[�H�lO�� c���8 d� �'m Vn�
@.�d&�� `�7م ��+��%�� ،�H��H�lO�� �M]، وa\�G [�H�lO�#� �Re �+��%ن  

ـ'ـ�ـMـ�  G Dـ�ـ� ���S� ���%�� V� 

ً
�8j.�� p+�7.@ 4و �'��%م

  Dـ�� �H�q�H�lO�#� ���S�)�م. و�م ��\���� r�� دون Vn�و [�H�lO�#�
���d&�� �Mم ��+��%��s �HـMـ� @ـ�ـ\ـ�ـa ��ـ)ـ'ـ��ـ� �ـ�ـ2  � `7.�@ #

 .-�./� pe &��� ��%;%د ��0
ً
����H�7?، 4;��: _��%� 4م ������ 

�'� #5f ^�,، 4ن ��)'���  I��H�7ن ��\'� �+��%ن e% 8ـ��ـ%ن 
�G'�ت ���@7.� ���)' �G\'ـMـ� 8ـ��ـ%ن ��[ـ'ـ�ن +O��و ،'(��
�د ��ـ+ـ��ـ%�ـ�ن ��
ـ�وط ��ـ%�;ـ: @ـ%^ـ�eـ� & ��#;�'O�p. و8
�G'�ت 6�ت ����� mـ'ـ� �ـ�ـ)ـ'ـ��ـ� tـ2 +O��و �H���H�7��� ���'(��
 � I�O.�7` و��Oـ�ـ0ـ�ـR، ^ـ��ـ+ـ��ـ%ن �� �& �� �6Tو ،�H���H�7���
 �ـV @/ـ%(ـ� ��و<ـ�ع و��ـOـMـ�] 

ً
�[�0�m uSـ�ـ� ��ـ)ـ�sـ� �ـ

 ��=G+�ف.
0�/.��H�Z �ـ'ـ� GـOـ)ـ�ـ` �ـ��ـ)ـ'ـ��ـ�، �� ���S� ���%�� ��4
 ^'�@�S�� �.7�� ���a وpe &��� ��%;%د ��0�/.�-  I��H�7ن.

 V� wm� ,@�G���ـz �ـV  Re٧١� ��%;%د ��Rي @)%د �O{ ،
ً
����

� 8%| وRe� ��%;%د ��ـRي (7� ������ ,O(�7N4ي و;%د {��، و
 F3ـ� <ـ%��ـjـ~ـ�ـ%] }[ـ� ���Qي ��O)27 ��, �� ��%�ن ��
O/� �3jH~� �'\�4%(�ت / ��[ـ��ـF ��ـ���ـ�ـp ��ـ%Nـ- ��ـRي 
�� ,'n�� ?��%+��H��N% ������ �=;ـ��] &ـ�ـ~ـ'ـ� _ـ�ن ��ـ�ـ�ـ%] 
 F[ـ��ـ�و� ،�Hـ)ـ��ـ�ـ�ـ�&ـ�ت �/�� V4ي �ـ I 

ً
�'q�8 -�./�0��

 F[ـ��ـ�و� ،�Hـ)ـ��ـ�ـ�ول ����+%| ��Rي &�دت �N4ه ;��)� ��ـ

�c و�� �eـ�ـ�H@ـMـ� kO�� a��� �H��e ,@�[��;T دت��و� X�Rي &��
.�� ����OP 6�ت ���

 �� ��%;%د ��0�/.�ـ- �ـ'ـ� eـ% sـ%] # ��(O�� نh^ ,��و�
��, �d&4م ���ـ�ـ%] ��/ـ�ـ�� 4و ��ـ�ـ�ـ%] �=�/ـ�� 4و � `7.�@
 # Xـ�Oـ�ـ/ـ.ـ�ـ- و�ـ��^ -Nو [%s ,�� ���4 �7ب�� c��M��
@/a�+O �4%ره 6T #T� �/ـ+ـ� �=;ـ��]�ت ��ـD @ـ��ـ� و;ـ%ده 
 �H)���ـ�و� �H��N%�� ثj~�� ت��(;��� ?� �M�� ��/�=� و����
 
ً
jـ��ث �ـ� �M�� c� I @.�7` و�&�و���و���. و���, ^hن 4ي �
 � I�O;#� �H��7'���� ��ـ��ـ� وI ��ـ)ـ8jـ� �ـ� 

ً
��@%@ rn(�G

0�/.�Zـ�ـI �H �ـ.ـ�8ـMـ�. �� �H�7(
�� �H��7�� �;�%O@ D�� ��و���
�ول ��)���ـ�H 8ـ� @ـ+ـ�ـ�ت �ـ+ـ��ر ;ـ��ـ)ـ� ��ـ�ول �� ���_ �6Tو
 VـGRـ�� ?�Z�./�0�� �T [%���م ��� ;Z/�� دول ��(� �H���(��
�ـnـG pـ7ـ+ـ� &ـ` ^ ?N%O�� �^4 ر�7� V� 

ً
�8j.�� �M��T �%&��

 
ً
، ����H7Oر 4ن ���وج ��0�/.�- �ـG aـnـV �ـ�و;ـ�

ً
�'q�8 cد%(��

 _�ن �ـ�ـ�ـ�ـ� �tـOـ�ـ�ب ��رض و@ـ�ـ0ـ�ـR �ـ'ـ�ـ�ـ� � ،
ً
���%N

"@���/� I �8%7/� 2t "20��Oر(� �Sـ�GـW. و6T� _ـ�ن 4^ـ��د 
0�/.�Z; �%7/�m� ?�Z/�� دول @%�;ـ�و� ^ـ�ـMـ� ^ـ�hـ'ـ� �� V�
 pـ+ـ� Xـ�Oـ�/� &ـ�#ت ;ـ'ـ)ـ�ـ� و�ـ���ت ���� و#�& ���_

.�H��N%�� ,HO)%e ��� 
ً
�\^�k� -�./� ��%;%د ��0

��c�q ��ـ�و�ـ�ـ�، ^ـhن ���ـa ��ـOـkـ�c @ـ%�ـ� �� �7/Z��� ��4و
��a و��D _ـ��ـ� @
ـ�ف �ـ�ـ�ـ, (O�����7 و.��� |��� :��s�

.?�;j�� ��
 و@��Gه ������, و_��� t%ث و@
و�R�h^ 5ن ��0�/.�- ��Rي �4ـR �ـ0ـ� ��ـ�ـ�ـ%] I ��ـ�ول 
� �.��8 #� وpe �ـ'ـ~ـ��ـ� �ـ.ـ�8ـ� eـ%(ـ� ���)����H _�ن �%ز �
���Pf، و��4 ���ـZـ/ـ7ـ� �ـ%3ـ�qـ` ��/ـ0ـ�، ^ـhن �ـ7ـ�ـ�Hن �ـ�ـ� 
 �T ��ـ%�ـ�ـ� �Sـ��ـ� 

ً
0�/.�- و�H�O�� ���� �0� �+�3د���

.�M��T cر�f=� ت�; �'m �H�Z�./�0�� 
�h^ ،��e Vن ��0�/.� I ?�Z��H�7ن، ��/%� _����(t V� Vـ2 
� ��رض �����8h^ ،�H���H�7ـOـMـa وTن ��� ?���H�7�G VGR+�'%ن ���
 pـeد و�_��� ��M�4 #T �O8U ��/� ��@7.� �ـ'ـ�� ز�ـ- �ـkـ

..�7�O��� aM>4ر �T cد%(��� -N%�� aM+� �.7@�� 
وReه �=�O8U�� ���8 # @�.7` �ـ�ـ�ـMـ� ��
ـ�وط ��ـ0ـ�و<ـ� 
 Dـ�وط ��
�� �(>�� �+7@ D�����8 و=� ����k%ل �� 

ً
��%��8

.�H��N%�� ��و��� I ��OP�� �.�/�� �eد�� 
 aـMـ�ـnـ'ـG # VـGRـ�ـ�ـ? �Zـ�ـ./�و�N�Rm ae �'�h^ ،5ن ��0
 Vn'G # ،�7ب 8%��� و�������� �H���H�7��� ��/Zs� ب�/�m�
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.'(�� `& �M�و4و �H���/�=� �H����� aM8%+& V� aM����& 
و&` ��)' ��Rي S� V� %e+%ق ������H ������� �ـ��/ـ�ن 
 VـMـ�ـ\ـ'ـ� �ـ+ـ��ـ%ن، و��ـ�� VM�� I 8, ��'�ر���.� '
G �'�T
��)�دI �G ��ـ+ـ.ـ��ـ�ت ��ـ��ـ�ـ� و�=�ـOـ�H;ـ�ـ�. و�ـV �ـjل 
 ���O)��ض و��8 ��)'��ـ� ��ـ0ـ�ـ/ـ.ـ�ـZـ�ـ�H، ^ـ�hـ, Gـ'ـ�ـ� �ـ�ـ
 cـ��ـ�kـ� �ـ+ـ��ـ%ن _ـ��ـ'\��� VM�� V� ر�� 4ي�'� -�./�0��
��ـ� و���ـ�ـ��ـ� وtـe2ـ�. وeـG �Rـ)ـ- &ـ��ـ�ن �M��.: و�و�
�  I��H�7ن ���H�Oر 4ي �Re Vه �#��Oـ��ـ�ت ;�%O�� -�./�0��
 �Hـ�ـ��Hـ7ـ�ـ�و�O�� �� �6TرO/G # ,�h^ ،�e.�� ��)'ـ I ��/ـ%ق ��ـ
 ��وG �� �Re[.�ه �� Wk7�V ^�ص �' �ـ�رج �ـ7ـ�ـ�Hن 4و �ـ

.��H�7� ��+.�ع ���ص ��
� ��4�� ��]�D 34ـ2ت &ـ%ل �ـ�ـ�^/ـ� ��ـ�ـ� ��ـ)ـ��ـ�ـ� tـ2 
 ����H�7 و��ـD �ـ�4ت �ـ.ـ�ب fـ)ـ7ـ%ي <ـ�� ��(�� �H���H�7���
0�/.�Zـ�ـ�H �ـ� �� ���'(�� �T 4ن �%ل W7� �� /%ري�وح �L��
 4ن ��+ـ.ـ��ـ�ت 

ً
�'�� �+7/� � T;�ز�ت �'��S� �.^�G%ل �

 pـe �Hـ�ـZـ/ـ.ـ�ـ�� ��ـ)ـ��ـ�ـ� ��ـ0ـ��� :.+O/@ D�� �������
�ـ�ـMـ� ��ـ.ـ��ـ� � :��G ت��8.� pe، و��ر���و� [�H�7�� ت��8.�
 �/7ـ+ـ�، وI �ـ.ـ�ـ` '� cز�;= �M� ��%�� و# ��Oج ��)��
��S#ت ^hن ��)'��� ����H���H�7 # @/ـOـ.ـ�ـ� �ـ� &ـ�;ـ� eـRه 
��+.���ت و���h^ X�Oن �#د�ـ�] �ـEن eـ�ـ�כ �ـ�ـ�^/ـ� �ـ'ـ��ـ� 
���H�7ـ�ـe ،�Hـ% �د�ـ�] tـ2 �� ����(�� ���� ���
� 2t �H�Z�./�^

 ���k و# G.��` و��S� �8ل. 
 �Hـ�ـZـ.ـ�ـ/�0�� ���'(�� �(�7N ي 234 &%لR�� �h^ ��e Vن _
و� �Re I��� �8%�R�ت ��r ��(ـ�ـ�Hً �ـ�ـ� �=Nـjق و�ـ�ـe rـ% 
���+� I �'�] ��^��. ^0ـp و8ـ� Gـ'ـ� ^ـ�ـ, �ـ7ـ�ـ�Hن �ـEز�ـ� 
������ &�دc، ^��+�ر�� ��/����� ��%<%��� @+Oـ�ـ �ـ�ـ: 
 �j� V�Mـ� �ـ�ـ� و�8ـ� �;ـOـ'ـ��ـp و�T/ـ�� .G ����dfT �G4
 ,HـOـ'ـ+ـ�ر�ـ� aـO, # @ـ�ل %�S� aف ��)��%ن 4ن ر��(G ،و����

.84�م ����M وز(� ��)' D�� �+)�.�� هRM� 
 "�/�G�%� V ��%ز(�" ورO� �7t.ـ7ـ�ـ` 4&ـdـ�م 

ً
#�; ��'�و�% �

 Vn'G ^�ـ �=;ـ��]�ت M^ ،2G�(��c��c و&��8 ��� ?��%+��
0�/.ـ�ـZـ�ـI �H و8ـ� �� ���'(�� ��� �H��%��8 

ً
��D @�0ض �8%د�

�aG ��%;ـ7ـ�ت  @��;� ^�, ����ت +@ V� c�kO�� a��� ت�H��e
 I ـ�MـOـ'ـeـ� 4و8ـ0ـ� �4ـ2_ـ� �/ـ������M و���� �)ـ� �H7@���
 � eـRه �=;ـ��]�ت ��[ـ�tـ.ـ� �ـ�ـ�^ Vn'G eو��و�؟، و��
0�/.�I �H�Z 4و�8ت @.�ح ^ـ�ـMـ� �
ـ�ر(ـ� @�ـ0ـ�ـ� �� ���'(��
0�/.��H�Z و�T+�ط &` ��)%دc و��m ?N%O'� @�ـ  �� ��]+��

��, �)� ��%د �0+� ��+�ن؟� 
Tن وز(� ��)' � I E.�4�Oـ%8ـ�ـ� وI ��ـ+ـ�ر�ـ� ��ـ%<ـ%�ـ�ـ� 

:����O�� ر�ت�H7O�j� 
�ـ�  -١��(�� ���  �G يR�� �%��+�� 4�7�� `�7.@ Vn'G # ,�T

 I -ـ�ـ./�0�/.�- ��+� I a��H�7ن، 6T 4ن ��0�� �7/Z��� ~���
 �Hـ�ـ�ـN%ـ�ـ� �Mـ��d&4 `7.@ ,� ��دو # X�S� �%��+�� ه�m�� £
� 4ر<�M، و�����e X�Oכ ��ـOـkـ��ـ� �� �%��M��N و��+�'? ���

.4�7�� �Re `�7.O� ��(8�وو �H��%��8 
٢-  �T ,م د^ـ)ـ� Tر�&� ��%<� و�ـ;� '(�� cوز�ر ��_�ن �

�G'�ت ��ـ��ـ�ـ� و�#;ـOـ'ـ��ـ�ـ� +O�� �)ز�و V� ��0ر�#� �^�&

و^�ص ��)' 4ن G'�ـ� ��ـ+ـ�ـa ��ـ0ـ�ـ/ـ.ـ�ـ- I �ـ7ـ�ـ�Hن &ـ` 
 Vـ0ـ�د@ـ, �ـOـ��ـ� c%ض و���%�ـ� �4ـ��� p��^ V� c�0دO�#�
�Gـ ��ـ+ـ��ـ%ن (O� 5�6و ����� �G�M� �)%(@و N%�ر¥ ��)'

١٢٨/ �` ��S#ت _�ن Q: ��ـ%�ـ%ج �T �ـ)ـ�sـ� ٢٠١٠.� Iو ،
 �S%�ر �? ���و�� ��ـ�ـ7ـ�ـ��Hـ�ـ�H و�=Nـ�ر�ت ��� V� z��� �Re
 cـ�mRـ%<ـ� �ـ�ـ�ـ? Zـ/ـ.ـ�ـ�0�� ����
�� ����~'O�� ت�H��M��و
 �Hـ�ـZـ/ـ.ـ�ـ�
�ع �+��%ن 4و �'��%م @�\a ��)'��� ��ـ0ـ@ ae�0@
و@���p �ـ)ـ.ـ� ��ـ%<ـ� ��ـ�ـ7ـ�ـ��H ��ـ)ـ�م، و�ـ)ـ.ـ� ��ـ%<ـ� 
 �T ��ــOــlــ�ــq�Hــ�ــS� �Hــ��ــ� 

ً
��ــ0ــ�ــ/ــ.ــ�ــ- ��ــ�ص، ��ــOــ�ــ�Hد�

.¨��& p��'O;� ��4ن �n7f 2^%O�ن و�H�7� I �H�Z�./�0�� 
� وز(� ��)' ���7درc �ـOـ)ـ�Gـ �ـmRـ�c وز(ـ� -٣�� :Q ن�_

 I `7��� '(��٦/٦/ ��D �ـ'ـkـ� �ـ�ـ0ـ�ـ/ـ.ـ�ـZـ�ـ?  ٢٠٠٥
 I ر�ــ� ��ــ%�ــ%دGــI V �ــ7ــ�ــ�Hن و��/ــ�ــ�ــ? �
ـــdــ

 OP�� VM�� Iـ�ـ0ـ�، �ـnـ�ـMـ� �ـa @ـnـj��  Vت '(�� ��������
�� ��S� VM�� ��lO�� �Mـ�c و��ـD @ـ�ـ\ـa �ـ+ـ��ـ%ن و_ـ�ن ��f
 Re Iه ��m، VM'� _ـ�ن '(�� a�\�O� ���� ���� د�QT ن�d�=��

و��ــRي 8®ــ �ــ'ــ�ــ�  G١٨٩/١٩٨٤ــ0ــ�ض @ــ)ــ�Gــ ��ــ+ــ��ر 
 V� wm4 ر���'� V� -�./�0��٦٠ ،��M� 

و&ـG # bـOــa و<ـ� �=;ـ��]�ت ��[ـ�tــ.ـ� �ــ�ـ� ��ـ%;ــ%د 
0�/.�- I ���ق ��"�ع @��Hز#ت V� �����4 ز�و(� @ـ.ـ7ـ�ـ` ��
�وX و���� ���pm2 �ـ�ـ, �� F�]�� ����O�� ���'(�� وط�f
 � �N �Tق ��ب sـ%] ;ـ�Gـ

ً
�د��� ,(^�� ?./�^ :(f ���

� eـR� ���ـ�س �� . cد%(�� `& `)�N �08لTت و�O
j� �Tد ��
� �k��H�7ن m'� ��%;%د ��0�/.�- nG �'�T%ن �hر�&� �� V� نh^
 V� ¨���� ر^� ����d%س �#;�'O�p و��� -�./�0�� �>%��
0�/.�Zـ�ـ? �ـV 4;ـ @ـ)ـ�(ـ� �ـ'ـ%دeـa ��/ـ�ـ�� �� e�_

 و��O'/5 �` ��)%د� Vn'G # p(�7N `km c��H�Oزل ��,.
 
ً
�ـ7ـ�ـ��Hـ�ـ�H، 4ن @[ـ� @
ـ�(ـ)ـ��� �.���d�h� ,�h^ ��e Vن ��/
0�/.��H�Z و@ـ0ـOـ� �ـ�ـjت �ـ��ـ� �� ���'(�� a�\�O� 

ً
����


ـ�وط �� Vـ� `+kO@ن و�H�7� I ����(�� �H�Z�./�
�_�ت ��0��
 �c 4ن @ـOـ)ـ��ـ��8 ��� T;�ز�ت ��)' و����k%ل �� ��%�.��
 
ً
 �ـ8UـOـ�

ً
�و�� ����H���H�7 �� ��%;%د ��0�/.�- ����H7Oره و;ـ%د���

2 �+�� ���V، وG �� �Re'ـ�ـp �#�ـ0ـOـ�ح �ـ�ـ� �ـ.ـ��ـ7ـ� t ,�n�
 �H���QTً و&O@ # bـkـ%ل 

ً
�&�O0�� ��و�
�� ��
�#;O'���� و��)�

���P'�ت �T 8ـ�ـ��ـ �ـ%8ـ%@ـ� @ـ�ـ0ـ�ـ� �ـ� <ـ�ـF ��ز�ـ� 
 ����'O;#�–   ـ%<ـ��� Fـ�> �M�0n)و ،��
���O8#د�G و��)�

 �'�ـ�E �ـV ��ـOـ���ـ�ـ�ت 
ً
�����-، ���� و4ن ��H�7ن �nG V%ن �4

� �H�7�RM� �#���0ر. /�� 
6T� _�ن &` ��ـ�و�ـ� ��ـ�ـ7ـ�ـ��Hـ�ـ�H 4ن @ـ.ـ7ـ` 8ـ%��ـ�ـ�ـMـ�، ^ـhن 
 �Hـ�ـ��0�/.��Zـ? &ـ` �#�ـOـ0ـ�دc �ـV �ـ�ـ� �Sـ+ـ%ق ��ـ��
 <'F��%> V ��+��%ن ��ـRي 

ً
�(7Nو '(�� `& �Mو�� �������

 �� ��%;%د ��0�/.�- mـkـ��ـ� ��ـOـlـ�ـq�Hـ�ـ�H @ـ0ـ�ض ��(OG
��H�7ن و���ـkـ� �ـ�ـ%;ـ%د � �k��� �Re Iو . ً�H�q�H�lO�� 

ً
�()�
@

�M('Q VGRـ'ـ� ��ـMـa ��ـ+ـ%| ��ـ%�&ـ� I و8ـ� �� -�./�0��
 Vـ)ـ�° و�ـ�ـ+ـ%| ��� Vو���ـ �Hـ�ـZـ�./�@O)�ض ��+[�� ��0
 rـ�ـ�ـ%�m Vـ.ـ2 �ـ�ج �ـ� �<'�,  V�4��H�7ن ��ـ%Nـ- �ـOـkـٍ

� ��رض.�� R0�G و��ت F�.PO��  
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لمناسبة انعقاد دورتها األولى لهذا العام وتزامناً مع حـلـول 
الذكرى الحادية والخمسين لثورة  السابـع عشـر مـن تـمـوز 
المجيدة وما وصلت إليه األوضاع العربـيـة أصـدرت الـقـيـادة 

 :القومية لحزب البعث العربي االشتراكي البيان اآلتي
علـى مسـاحـة  ومناضليها األبطاليا جماهير أمتنا العربية 

 الوطن العربي الكبير
سنة كانت األمة العربية علـى  ٥١في مثل هذه األيام قبل 

موعد مع حدث ثوري عظيم، استطاع في زمن قـيـاسـي، أن 
يعيد االعتبار لدولة العراق الوطنية ودورها في رسم مـالمـح 
مستقبلها، مستقبل البناء الوطني المتين وتوفـيـر الـقـاعـدة 
الصلبة للمشروع النهضوي الذي يرفع من مستـوى اإلنسـان 
العربي ويضع ثروات األمة في خدمة أهـدافـهـا الـتـنـمـويـة 
الشاملة ويحمي البوابـة الشـرقـيـة لـلـوطـن الـعـربـي مـن 
االختراقات المعادية ويؤمن الحاضنة األمينة لقضايا النـضـال 
القومي العربي وفي الطليعة منها قضية فلسطين ويجعلـهـا 

 .في صميم أولويات الجماهير
عاماً، انبلج فجر الثورة العربية عـبـر واحـدة مـن  ٥١قبل 

أبرز تجلياتها، بعدما اطلقها حزب ثـوري مـجـرب، وحـمـلـت 
رايتها قيادة مناضلة، واحتضنها شعب متجذر فـي وطـنـيـتـه 
ومتفان في الدفاع عن عروبتـه، تشـهـد لـه بـذلـك جـوالت 

 .المواجهة والمعارك مع العدو الصهيوني
ولم تكن ثورة السابع عشر من تموز التي أقـامـت صـرحـاً 
وطنياً على أرض العراق وشكّلت بإنجازاتها تحدياً لكل القوى 
التي ناصبت األمة العداء من صهاينة واستعماريـيـن وفـرس 
صفويين وقوى رجعية عربية متعددة التوجـهـات، لـم تـكـن 
ثورة وطنية عراقية وحسب، بل كانت ثورة قومـيـة عـربـيـة 
بأهدافها ومداها وبالقوى المحركة لها، إنسانية في مراميهـا، 

عاماً، قاعدة  للـنـضـال الـقـومـي  ٣٥ولهذا شكَّلت على مدى 
  واإلنساني التحرري النهضوي.

وإذ تمر األمة العربية في هذه األيـام بـمـرحـلـة شـديـدة 
القسوة ، فألنها بعد احتالل العراق وإسقاط دولته الـوطـنـيـة 
ذات البعد القومي، باتت في حال انكشاف وبما مكَّـن الـقـوى 
المعادية ألن تصعد من عدوانها انطالقاً من كيان االغتصـاب 
الصهيوني اإلرهابي في فلسطين، ومن كيان الولي الفـقـيـه 

العنصري في طهران الذي يمعن تغوالً في العـمـق الـعـربـي 
مستحضراً كل الحقد الشعوبي الدفين ضد العروبـة مـكـمـالً 
بعدوانيته، متعددة األشكال، األهداف الصهيونية الرامية إلى 
تفكيك البنى المجتمعية لضرب عناصر المنـاعـة الـقـومـيـة، 
وعقد  المؤتمرات الدوليـة واإلقـلـيـمـيـة لـتـمـريـر الـحـلـول 
التصفوية للقضية الفلسطينية، وآخرها مؤتمر المنامة الـذي 
انعقد تحت شعار "ورشة السالم من أجـل االزدهـار"، والـذي 
يراد له توفير إطار اقتـصـادي لـمـشـروع "صـفـقـة الـقـرن" 
االستسالمي الذي تطرحه أميركا كمشروع (حل)، وهـو بـمـا 
ينطوي عليه من مضمون سياسي، إنـمـا يشـكـل تصـفـيـة 
للقضية الفلسطينية عبر تحويلها من قضية شعـب ســلـبـت 
أرضه وهجر منها ويمنع عليه الـعـودة إلـيـهـا وطـمـس كـل 
حقوقه الوطنية وهويته القومية إلى قضية خدمات إنمـائـيـة 

 .وبنى تحتية
إن القيادة القومية لحـزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
وبمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسيـن لـثـورة السـابـع 
عشر من تموز المجيدة، وفي ظل ما تتعرض لـه األمـة مـن 
أبشع أشكال العدوانية والتخريب، وما تختلج به من مخاضات  
ثورية في أكثر من ساحة من مشرق الوطن العربي الـكـبـيـر 
إلى مغربه، ترى بأن ما تختزنه هذه  األمـة فـي ذاتـهـا مـن 
عناصر قوة وقدرة على االنبعاث المتجدد  كفيل بأن يوفر لها  
كل مقومات الصمود والمقاومة والتي من خاللها تثبت أنـهـا 
أمة حية عصية على االحتواء والتطويع والتطبيع وأن رهانـهـا 
يبقى قائماً على الجماهير الـمـنـاضـلـة كـي  تسـتـمـر فـي 
مسيرتها النضالية لدحر المخططات المعادية وحماية حـقـهـا 
في الوجود والتحرر من كـل أشـكـال االسـتـالب السـيـاسـي 

 .واالقتصادي واالجتماعي
لقد كان قدر األمة العربية عبر تاريخ نهـضـتـهـا الـحـديـث 
مواجهة شبكة واسعة من تحالفات القوى المعادية، إال أنـهـا 

القيادة القومية وانطالقـاً لم تهادنها أو تستسلم لها، لذا فإن 
من هذا اليقين التأريخي تؤكد على أن أمتنا لن تهـادن رغـم 
عنف الهجمة المتعددة األطراف، وسوف تـبـقـى تـقـاوم ألن 
الصراع على األمة وفيها بات صراعاً يهدد وجودها وكينونتها 
من ثالثة أخطار رئيسية هي: خطر المـشـروع الصـهـيـونـي 

 
 * �()'ل ��%��ق �د# "! � ���ف ���� و���وي �������

���5��وع ��<�=>; �):��� �9)/�78 �6 �5��وع ���3ر2 و�01/�د.ن ��دو�ر ,+ �� * 
 ?�%�� @%� * G>رE�� F>د�ن ���دت �.�)�/�ر ���BCכ ��



      ٢٠١٩آب /طليعة لبنان الواحد     

 

االحتاللي، وخطر المشروع الفارسـي الصـفـوي الـعـنـصـري 
التوسعي، وخطر القوى المذهبية والتكفيرية. وهي األخـطـار 
األساسية التي تحظى بالرعاية األميركية اإلمبريالية وتشكل 

 أدواتها الضاربة في قلب األمة.
وترى القيادة القومـيـة أنـه رغـم قـرع  طـبـول الـحـرب 
اإلعالمية مع النظام اإليراني فإن ذلـك لـيـس إال مـحـاولـة 
البتزاز وسلب موارد األمة العربية وإضعاف دولـهـا تـمـهـيـداً 
لتمرير المخطط الصهيوني الكبـيـر، عـبـر االدعـاء الـواهـن 
باحتواء الدور اإليراني ضمن منظومة المصالـح األمـيـركـيـة 

 األساسية.
وتلفت القيادة القومية للحزب إلى أن المـوقـف األمـيـركـي 
الذي يدعي مناهضة النظام الـفـارسـي وتـقـلـيـم األظـافـر 
النووية للوحش اإليراني من جهة، إنما يدعه يطلـق أنـيـابـه 
اإلرهابية الطائفية من جهة أخرى لتنهش جسـد األمـة فـي 
العراق وسوريا ولبنان واليـمـن والـبـحـريـن واألحـواز، وفـي 
السودان والمغرب العربي والقرن األفريقي وأقطار الـخـلـيـج 
العربي ممعناً في تخريبها وتفتيتـهـا وتـغـيـيـر تـركـيـبـتـهـا 
السكانية ونهب مواردها وتسخيرها لاللتفاف على العقـوبـات 
األمريكية الـمـزعـومـة، وكـل ذلـك عـلـى مـرأى ومسـمـع 

 اإلمبريالية األمريكية ومباركتها.
من هنا، فإن القيادة القومية للحزب إذ تعيد التأكيد عـلـى  

أن الحزب هو من حدد مركزية القضية الفـلـسـطـيـنـيـة مـن 
قضايا األمة، تؤكد بأن المخاطر الـتـي تـهـدد هـويـة األمـة 
ووجودها القومي أفرزت قضايا مركزية ال تقل أهـمـيـة عـن 
قضية فلسطين في انعكاساتها على الواقع القـومـي، حـيـث 
يشكل األمن القومي وحدة عضوية وأن أي تهـديـد ألي مـن 

 مكوناته الوطنية هو تهديد لألمن القومي العربي برمته.
ومن هنا فان قضية العراق، وهي في حقـيـقـتـهـا لـيـسـت 
قضية تحرير أرض عربية من االحتالل المزدوج، األمـيـركـي 
اإليراني وحسب، وإنما قضية تحرير القاعدة الـتـي يـنـطـلـق 
منها االندفاع االستعماري التوسعي اإليراني في اسـتـهـدافـه 
لكل األمة العربية والتي بدون تحريرها لـن تـنـجـح جـهـود 
التصدي لذيوله وامتداداته في األقطار االخـرى، لـذا فـإنـهـا 
تمثّل في الوقت الراهن قضية مركزية لألمة برمتها، تتطلب 

 جهوداً استثنائية متواصلة.
فكما لم تكن فلسطين مستهدفة لذاتـهـا بـدءاً مـن وعـد 
بلفور وانتهاًء بوعود ترامب المتالحقة، فإن العراق لم يـكـن 
مستهدفاً  لذاته وحسب  بدءاً من الـعـدوان اإليـرانـي عـلـيـه 
ومروراً بالعدوان الثالثيني وانتهاء بالغزو واالحتالل وتمكـيـن 
النظام اإليراني من غرز مـخـالـبـه فـي بـنـيـتـه الـوطـنـيـة 
واالجتماعية وإحداث تغيير في التركيب الديموغرافي بـهـدف 
تمزيقه والعودة به إلى ما يجعله مجرد خليط مـن مـكـونـات 
عشائرية عرقية طائفية ، بـال أي رابـط وطـنـي وال هـدف 

يـعـيـش واحـد نهضوي يصهر الجميع ويؤسس لكيان وطني 

فيه أبناؤه متمتعين بحقهم في المواطـنـة والـمـسـاواة فـي 
 الحقوق والواجبات والموارد العمالقة.

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي تـرى 
بأنه لوال احتالل العراق وإسقاط نظامه الوطني الـذي جـاءت 
به ثورة تموز المجيدة وإطالق يد نظام الولي الـفـقـيـه فـي 
تخريب بنيته االقتصادية واالجتماعية، ومـا تـبـع ذلـك مـن 
جعل العراق بوابة لتصدير الـفـتـن الـطـائـفـيـة والـعـرقـيـة 
واإلرهابية إلى أقطار عربية أخرى، وتسـهـيـل تـدخـل هـذا 
النظام العنصري الطائفي في ساحات عربية أخرى مـبـاشـرة 
أو عبر أذرعه الميليشياوية واألمنية، ما كان للعدو الصهيوني 
أن يتمادى في عدوانيته المتصاعدة على جماهير فلسطيـن، 
ويقدم على قضم أراضٍ عربية إلى كيانه الغاصب كمـا حـال 
الجوالن، ولما كان نظام طهران التوسعـي قـد تـمـكّـن مـن 
التحكم بسوريا وعطَّل مشروع الحل السياسي الـعـادل فـي 
اليمن واستثمر من خالل دعم قوى التكفير الدينـي ومـراكـز 
التخريب المجتمعي لتدمير البنية الوطنية ، عبـر تشـكـيـالت 
ميليشاوية ارتبطت بمركز تحكم وتوجيه إيرانـي مـهـمـتـهـا 
تنفيذ أجندة المشروع الفارسي الصفوي الذي حـقـق مـا لـم 
يستطع المشروع الصهيوني تحقيـقـه مـن اخـتـراق لـبـنـى 
المجتمع العربي رافعاً شعارات مزيفة انطالقاً من الـمـتـاجـرة 

 .واالستثمار السياسي األمني بقضية شعب فلسطين
الضجة اإلعالمية الـدائـرة أن وترى القيادة القومية للحزب 

حول المواجهة العسكرية المزعومة بين واشنطن وطـهـران، 
تؤكد أن الغرض األساسي والنهائي من حـمـلـة الـتـصـعـيـد 
األميركي ضد النظام اإليراني هو اإللـهـاء مـن اجـل إبـرام 
"صفقة القرن" وليس إيقاف التوسع االستعماري لنظام الولي 

 الفقيه الدموي وقطع األذرع اإلرهابية له فعالً.
وتشدد على أن النظام اإلرهابـي اإليـرانـي الـذي يـدعـي 
مناهضة االمبريالية ، ومن خالل جرائمه المتكررة ضد أقطار 
األمة، وتحديداً في العراق بشكل خاص، الذي كان فـي ظـل 
قيادته الوطنية سنداً أساسياً لقضية فلسطين، هو مسـاهـم 
رئيسي في دعم المشاريع اإلمبريالية في المنـطـقـة وعـلـى 
رأسها تصفية القضية الفلسطينية ودفع المشاريع الخيـانـيـة 
إلى أمام، وإن ادعاءات هذا النظام بنصرة شعب فـلـسـطـيـن 
ومقاومته كذبة كبرى يراد منها التغطية على موقفه الفعلـي 

تموز لم تكن ثورة  ٣٠-١٧ثورة 
وطنية عراقية فحسب بل كانت 
 قومية في أهدافها وإنسانية 

 في مراميها



 ٢٠١٩آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

في تصفية القضية الفلسطينية و تـلـمـيـع صـورتـه الـتـي 
انفضحت دمويتها من خالل جرائمه الـبـشـعـة فـي الـعـراق 
وسوريا واليمن واألحواز، ومن خالل عمله على إثارة الـفـتـنـة 
الطائفية في لبنان والبحرين والمملكة العربـيـة السـعـوديـة 
وغيرها من أقطارنا العربية عبر األذرع اإلرهابية التي شكّلها 
مباشرة، أو تلك التي يدعمها، لتنفيـذ وتسـويـق مشـاريـعـه 
العنصرية الطائفية اإلرهابية التوسعية في وطننـا الـعـربـي 

 وعالمنا االسالمي، بل وفي العالم كله.

وفي ضوء هذا الواقع الذي تعيشه األمة، وانـطـالقـاً مـن وفي ضوء هذا الواقع الذي تعيشه األمة، وانـطـالقـاً مـن وفي ضوء هذا الواقع الذي تعيشه األمة، وانـطـالقـاً مـن وفي ضوء هذا الواقع الذي تعيشه األمة، وانـطـالقـاً مـن 
المسؤولية القومية التي يفخر حزب الثورة العربـيـة، حـزب المسؤولية القومية التي يفخر حزب الثورة العربـيـة، حـزب المسؤولية القومية التي يفخر حزب الثورة العربـيـة، حـزب المسؤولية القومية التي يفخر حزب الثورة العربـيـة، حـزب 
البعث العربي االشتراكي بتحمل أعبائها فإن القيادة القومية البعث العربي االشتراكي بتحمل أعبائها فإن القيادة القومية البعث العربي االشتراكي بتحمل أعبائها فإن القيادة القومية البعث العربي االشتراكي بتحمل أعبائها فإن القيادة القومية 
وأمام المنعطف المصيري الذي تمر به األمة إنما تؤكد على وأمام المنعطف المصيري الذي تمر به األمة إنما تؤكد على وأمام المنعطف المصيري الذي تمر به األمة إنما تؤكد على وأمام المنعطف المصيري الذي تمر به األمة إنما تؤكد على 

    ::::ما يليما يليما يليما يلي
أوالً: إن الخطر الشامل الـذي يسـتـهـدف األمـة الـعـربـيـة 
بهويتها القومية ووجودها وتاريخها ومستقـبـلـهـا، يـتـطـلـب 
مواجهة شاملة لكل من يهدد األمن القومي العربي، وهـذا ال 
يقتصر على المشروع الصهيوني بكل ركائزه وداعمـيـه بـل 
يشمل أيضاً المشروع الفارسي الصفوي المتكامل معه ، بكل 
ركائزه وأذرعه، وكل القوى السائرة مع هذين المـشـروعـيـن 
واللذين باتا يشكالن فكي كماشي يكمل أحدهما دور اآلخـر 

 .بالنتائج وبالسياقات واألدوات العملية المنفّذة لدوريهما
لقد باتت مواجهة األخطار المحدقة باألمة العربية، الـيـوم، 
تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى بـاعـتـبـارهـا ضـرورة 
قومية تحتاج إلى إعادة فرز الخنادق والـخـروج مـن الـدوائـر 
الرمادية في تحديد المواقف وعبر صيـاغـة مشـروع شـامـل 

 .للمواجهة على الصعيد المرحلي واالستراتيجي
فمشروع "صفقة  القرن" وكل ما يبني عليـه مـن مـواقـف 
ومؤتمرات هو ليس التهديد الوحيد لألمة، وإذا كـان كـل مـا 
صدر من مواقف ضد هذه الصفقة ، ينظر إلـيـه بـإيـجـابـيـة 
ويجب التأسيس عليه وتـطـويـره لـلـحـيـلـولـة دون تـمـادي 
تداعياته السلبية على الواقع الوطني الفلسطيني كما عـلـى 
الواقع القومي العربي، إال أن هذا ال يكفي لتحقيق الهدف مـا 
لم يتم القضاء على األسباب التي أدت إلى هذا التداعي وفـي 
مقدمها قبر مشروع المد الشعوبي الـفـارسـي عـن طـريـق 

 مواجهته بموقف قومي موحد وفعال.
وإنه لمن المؤسف جداً أن بـعـض مـن يـروج لـلـمـشـروع 
الفارسي العنصري الطائفي ويوفر له التسـهـيـالت ويـعـمـل 

على منحه أغطية للتحرك هم مـمـن يصـنـفـون أنـفـسـهـم 
"وطنيين " و " قوميين" عرب. إذ باتوا يدافعون عن الـنـظـام 

متبنين ادعاءاته الزائفة بأنـه مـعـاد اإليراني دفاعاً مستميتاً 
لإلمبريالية والصهيونية ، وهو زعم متهافت  تدحضه أحـداث 
التاريخ ووقائع الحاضر التي تؤكد قيام هذا النظام بـتـنـفـيـذ 
األهداف اإلمبريالية في المنطقة بحذافـيـرهـا، لـذا فـانـهـم  
بتجاهلهم كل ما يقوم به هذا النظام التـوسـعـي اإلرهـابـي 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن واألحواز وأقطـار الـخـلـيـج 
العربي، وهم بهذا التجاهل إنما يـمـعـنـون فـي مـوقـفـهـم 

 .المعادي لألمة في حقيقة األمر
إن النضال العربي الذي يتطلب توحيد الموقف الفلسطيني 
على برنامج مقاوم ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينـيـة 
وبما يوفر غطاًء للصمود الشعبي فـي األراضـي الـمـحـتـلـة 
وتفعيل المقاومة على كل مساحـة فـلـسـطـيـن، فـإن هـذا 
النضال يتطلب وبنفس المستوى إسقاط كل أشكـال تـغـول 
المشروع الفارسي في األقطار العربية التي يعبث بهـا، وهـو 
ما لن يكون إال عبر قطع أذرعه وإخراج تشكيالته العسكـريـة 
واألمنية واالقتصادية والثقافية من األرض العـربـيـة وإنـهـاء 
كل أشكال وصايته على الساحات العربية التي رسـخ فـيـهـا 
نفوذه السياسي واألمني، وعلى أن يكون ذلك مقروناً بقـيـام 
القوى التي ارتبطت بمراكز الـتـوجـيـه والـتـحـكـم اإليـرانـي 
بالعودة إلى مرجعيتها الوطنية ولـتـأديـة دورهـا فـي إطـار 
التفاعل الوطني اإليجابي البناء مع أبناء مجتمعها بعيداً عـن 

 .االرتهان لمراكز التوجيه والقرار في إيران
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتــراكــي  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

المجيدة، تعتبر أن  ١٧وفي الذكرى الحادية والخمسين لثورة 
هذه الثورة التي صار االنقضاض عليها، ثأراً  من إنـجـازاتـهـا 
والدور الذي قامت به باعتبارها نموذجاً لـلـنـضـال الـعـربـي 
وداعماً أساسياً لكل قواه، والتي جسدت على نحو حي مبـادئ 
الحزب في التغيير والبناء الثوريين، هي ثورة باقية بأهدافهـا 
وقيمها وروحها المتجذرة التي باالستناد إليها انتـظـم شـعـب 
العراق في أروع مقاومة شعبية باسلة استطاعت أن تتـصـدى 
لالحتالل األميركي الغاشم وتتمكن بـفـعـلـهـا الـجـبـار مـن 
هزيمته وطرده شر طردة، ولتشرع فـي الـتـحـضـيـر لـبـنـاء 
األرضية الالزمة إلعادة البناء الوطني، قبل أن تعـود الـقـوى 
العميلة التي ائتلفت قبل الغزو ، لعرقلة نتائج الفعل المقاوم 
والحيلولة دون توظيفه في إعادة العراق إلـى سـابـق عـهـده 

 .الوطني
وإذا كان العراق أغرق في بحر من الدماء بعد خروج أميركـا 
ودخول إيران على خط الهيمنة والتسلط والتخريب والتنكيـل 
فألن مخطط استكمال االستيالء على كل فلسطين ال يمكـن 
تمريره إال إذا كان العراق ممزقاً ومسلوبـاً لـقـراره الـوطـنـي 
ومسروق الخيرات والثروات الوطنية، وهذا الذي بدأته أميركـا 
في العراق وأوكلت مهامه الالحقـة إلـى إيـران بـعـد خـروج 

كما أن فلسطين لم تكن مستهدفة لذاتها 
فإن العراق لم يكن مستهدفًا لذاته بل 

 هو استهداف لAمة العربية كلها
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قواتها المدحورة منه، وامتد بتداعياته إلى سوريا التـي أديـر 
الصراع فيها من اجل تدميرهـا وتشـريـد أهـلـهـا وإضـعـاف 
مقوماتها في مؤامرة انخرط فيها النظام الطائـفـي األسـدي 
بتحالفاته اإلقليمية والدولية والقوى التي صنفت زوراً عـلـى 
الثورة وكانت تنفذ مشاريع وتـوجـهـات الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة 
والدولية التي استثمرت بها وحولت سوريا إلى سـاحـة خـراب 
ودمار وساحة تصفيات ال تملك إال االستجابة لالمالءات الـتـي 
تفرض عليها ولذلك فإن الخروج من هذا الواقع المرير الـذي 
تنوء تحت أعبائه الضاغطة األقطار العربية الـتـي تـمـزقـت 
وحدتها الوطنية وتعصف بها أزمات بنيوية ال يكون إال عـبـر 
حلول سياسية تعتمد خارطـة طـريـق ذات أسـس وطـنـيـة 

 .وقومية واضحة
فطريق الحل في العراق هو إسقاط العملـيـة السـيـاسـيـة 
التي أفرزها االحتالل األميركي وتلقفها الـنـظـام اإليـرانـي، 
وإسقاط كل رموزها وهياكلها السياسية واألمنيـة واإلداريـة 
والعسكرية واالجتماعية، وإعادة بناء عملية سياسية جـديـدة، 
تستحضر من خاللها كل المقومات األساسية الـتـي اسـتـنـد 
إليها العراق في بناء دولته الوطنية قبل االحـتـالل، وتـعـيـد 
تفعيل مؤسساته الوطنية السـيـاديـة وخـاصـة الـمـؤسـسـة 
العسكرية وإطالق الحريات الديمقراطية ضمن اطار التعددية 
السياسية  التي تقوم على أسس وطنية، وإلغاء كـل أشـكـال 
التفريس السياسي واألمني والثقافي واالجتماعي، حتى يعود 
العراق في إطار بيئته الوطنية الجامعة إلى أمـتـه الـعـربـيـة 
هوية وانتماًء ودوراً فاعالً وبما يليق بتاريخ شعبـه الـمـجـيـد 

 .ومكامن قوته البشرية والمادية
وطريق الحل في سوريا، هو في إنهاء كل أشكـال الـتـدخـل  
الدولي واإلقليمي في شؤونها وإخراج كافة القـوات األجـنـبـيـة  
والقوى الميليشياوية خاصة تلك التـي اسـتـقـدمـهـا الـنـظـام  
اإليراني، وإنهاء كل أشكال االستثمار الدولي واإلقـلـيـمـي فـي  
قوى التكفير الديني، وإطالق عملية سياسية جديدة تعيد بنـاء  
الحياة السياسية على أسس التعددية السياسيـة والـمـمـارسـة   
الديموقراطية الحقة  وتنهي تسلط المنظومة األمـنـيـة عـلـى  
الحكم وإدارة البالد والعباد ومحاسبة المسؤولين عـن جـرائـم  
الحرب التي ارتكبت بحق أبناء العراق وسوريا، وإعادة النازحيـن  
إلى ديارهم حيث كانوا وما زالـوا ضـحـيـة لـمـخـطـط الـفـرز  
السكاني والتغيير الديموغرافي خدمة للـمـشـروع الـتـوسـعـي  
اإليراني من جهة والمشروع الصهيوني من جهة أخرى، وبذلـك  
تعود  سوريا لتستعيد دورها كمـوقـع عـربـي مـتـقـدم  فـي  
مواجهة العدو الصهيوني بعد أن شوه حاضرها ودورها نـظـام  
طائفي قمعي أمعن في  قمع الحراك الشعبي بما مكّن الـقـوى  
الدولية واإلقليمية وخاصة الـروسـيـة مـنـهـا واإليـرانـيـة مـن  

 .اإلمساك بمفاصل الدولة السياسية منها واألمنية 
وطريق الحل في اليمن هو في وقف التدخل اإليرانـي فـي 
شؤونه الداخلية وإسقاط كل الـنـتـائـج الـتـي تـرتـبـت عـن 

انقضاض الزمر الحوثية علـى الشـرعـيـة، واعـتـمـاد الـحـل 
السياسي المستند على نتائج الحوار الوطني والقرار األممـي 
والمبادرة الخليجية، وبهذا الحل يعـاد االعـتـبـار لـلـشـرعـيـة 
وتنهي كل أشكال التدخل اإلقليمي وبشكل خـاص الـتـدخـل 
اإليراني، ويوقف الصراع الذي أدمى  اليمن ورفـع الـخـسـائـر 
البشرية االقتصادية، ودمر المرافق الحياتيـة، ومـعـه يـعـود 
اليمن إلى حاضنته القومية في ظل الحـل السـيـاسـي الـذي 
يوفر أمناً وطنياً وسياسياً واجتماعياً وبمشاركة كافـة الـقـوى 
التي تحسم خياراتها باالنضواء تحت سقف الـحـل الـوطـنـي 
للبدء بإعادة إعمار اليمن عبر إطالق مشروع قـومـي يـمـول 
ويدار بمرجعية عربية إلعادة تأهيل ما دمـرتـه الـحـرب ومـا 

 .ألحقته من خسائر في كافة بناه االقتصادية والخدمية

وطريق الحل في ليبيا، هو في إنهاء كل أشـكـال الـوجـود 
الميلشياوي والتشكيالت القبلية  والجهوية التي باتت تشكـل 
بوابة  لتدخل خارجي إقليمي ودولي، وبما يمكّن مـن إعـادة 
األمن واالستقرار إلى كافة الربوع الليبية وإعادة بناء الـدولـة 
الوطنية، وتحقيق وحدة المؤسسـات السـيـاسـيـة واألمـنـيـة 
والتأسيس لحياة سياسية سليمـة تـقـوم عـلـى الـتـعـدديـة 

 .والديموقراطية
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتــراكــي  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

التي نظرت إلى جوهر الحراك الشعبي العربـي بـأنـه دلـيـل 
عافية وصحة وحيوية الجماهيرية العربية، تسـتـحـضـر هـذا 
الموقف في تقييمها لهذا الحراك الذي انطلق فـي قـطـريـن 
عربين هما على قدر من األهمية في البنيان  العربي، وهـمـا 

 .السودان والجزائر
لقد استطاع الحراك الشعبي في هاتـيـن السـاحـتـيـن، أن 
يعيد االعتبار للحراك الشعبي العربي من خالل الديناميـكـيـة 
التي تميز بها والتمسك بسلميته رغم محاوالت الـمـنـظـومـة 
األمنية المتحكمة، وخاصة في السـودان، جـره إلـى مـيـدان 

 .الصدام المسلح
والقيادة القومية إذ تقدر عالياً ثـورة جـمـاهـيـر السـودان 
والتي كان للحزب دور فاعل في إطالق الحراك المـمـهـد لـهـا 
وقيادته وضبط إيقاعه وتعزيز خـطـابـه السـيـاسـي ضـمـن 
تحالف قوى اإلجماع الوطني ومن ثم قوى الحرية والتغـيـيـر، 
ترى أن هذه الثـورة الـتـي اسـتـطـاعـت أن تسـقـط حـكـم 
الديكتاتورية التي مثلها نظام عمر البشيـر، بـقـدر مـا هـي 
إنجاز وطني وجماهيري سوداني هي في الوقت نفسه تعبيـر 
عن الحيوية النضالية التي تختزنها األمة العربية، وهـي فـي 

النضال العربي يتطلب توحيد الموقف 
الفلسطيني على برنامج مقاوم وتفعيل 

 المقاومة على كل ساحة فلسطين



 ٢٠١٩آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

السياقات التي حصلت عليها، شكّلت رداً على محاوالت فرض 
التيئيس على األمة وفرض الهيمنة الدولية واإلقليمية عليهـا 
عبر المشاريع السياسية واالقتصادية الـتـي تـديـرهـا قـوى 

 .العولمة المتوحشة
وإذا كانت قوى الثورة فـي السـودان قـد اسـتـطـاعـت أن 
تفرض نفسها رقماً صعباً في المعادلة الداخـلـيـة ال يـمـكـن 
تجاوزها في البحث عن مخرجات للحل السياسي، إال أن قـوى 
الردة داخل السودان وخارجه لن تتـقـبـل بسـهـولـة حصـول 
تغيير وطني ديموقراطي ينهي دور الـمـنـظـومـات األمـنـيـة 
ويطلق الحريات السياسية. وبالتـالـي فـإنـهـا سـوف تـبـقـى 
تتربص بالمتغيرات اإليجابية عبر دعم  القوى الـتـي تـربـت 
في أحشاء النظام السابق إلعادة تمكـيـنـهـا مـن السـلـطـة، 
وإجهاض كل النتائج اإليجابية التي أفرزها الحراك الشعـبـي. 
وعليه فإن على جماهير السودان وقواه القومية والـوطـنـيـة 
والتقدمية والديموقراطية وكل القوى الـتـي أدت دوراً فـي 
تفجير الثورة، وحزبنا في طليعتها، أن تكـون يـقـظـة  مـمـا 
يخطط ضد الثورة للحيلولة دون قيام دولة وطنية ذات بـعـد 
قومي واضح تكون مدنية ديموقراطيـة تصـان فـي ظـلـهـا 
الحريات العامة وأن ينحصر دور الجيش والمؤسسات األمنـيـة 
بوظيفة حماية األمن الوطني والقومي وحماية المكـتـسـبـات 
التي تحققت تحت مظلة القرار السياسي المدني المنبثق من 
اإلرادة الشعبية الذي عبرت عنها الجماهير التـي نـزلـت إلـى 
الميادين في مظاهراتها المليونية ولـيـكـون السـودان فـي 
طليعة األقطار العربية التي تبني نهضتـهـا الـديـمـقـراطـيـة 
التنموية على أسس سليمة في الوقت الـذي يـمـارس دوره 
القومي المأمول في حماية األمن القومي الـعـربـي والـدفـاع 
عنه كجزء أساسي من امته العربـيـة ضـد مـا يشـهـده مـن 

 مشاريع استعمارية توسعية ببعديها اإلقليمي والدولي. 

واألمر ذاته بالنسبة للجزائر حيث آن األوان لدخـول الـبـالد 
مرحلة التغيير السياسي السلمي الديموقراطي الـذي يـوفـر 
عناصر المناعة للوحدة الوطنية ويعيد تفعيل دور هذا القطر 

 .العربي المهم على المستوى القومي
إن القيادة القومية للحزب التي حددت مصادر الخطر  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

المهددة لألمن القومي العربي والتـي يـلـخـصـهـا الـتـحـالـف 
الموضوعي بين قوى الرأسمـالـيـة الـعـالـمـيـة الـمـتـوحشـة 
والصهيونية العنصرية والصفوية الفارسيـة الشـعـوبـيـة، ال 
تعفي األنظمة العربية من مسؤولية ما آلت إليه األوضاع مـن 

 ترد وانكشاف. 
فهذه االنظمة، المرتهنة لمراكز القرار الدولية واإلقليـمـيـة 

التي تامرت على فلسطين ومقاومتها وحاصرتهـا، تـتـهـافـت 
اليوم على التطبيع مع العدو الصهيوني وتسعى لالـسـتـقـواء 
بالقوى الدولية واإلقليمية، في الوقت الـذي تـتـعـرض فـيـه 
لالبتزاز السياسي والمالي من قبل من يزعم تقديم خـدمـات 
أمنية لها. ولهذا فإن هذا الدعم  الذي يتـم دفـعـه لـتـوفـيـر 
مظلة حماية غير حقيقية لو تم توجيهه للقوى العربية الـتـي 
تصدت لالحتالل األميركي في العـراق وقـاومـت الـمـشـروع 
الفارسي فيه، وللثورة الفلسطينية، لما كان الوضع وصل إلى 
هذا المستوى من التردي ولما كانت القوى الدولية واإلقليمية 

 استقوت على األمة، وتمادت في ابتزازها واالستهانة بها.

وعليه فإن مواجهة األخطار الـمـحـدقـة بـاألمـن الـقـومـي 
العربي توجب أوالً وقف التطبيع مع العدو الصهيوني وتقديم 
كل الدعم لثورة شعب فلسطين ومناضيلها لتجذيـر صـمـود 
جماهيرها، وتقديم الدعم السياسي والمادي للقوى الوطنيـة 
في مواجهتها للتغول اإليراني في العراق، وعندهـا سـيـعـود 
الوضع إلى توازنه، وتعود األمة لتمسك بناصية قـرارهـا، وال 
تعود  فلسطين لقمة سائغة تقدم على طبق "صفقة القـرن" 
الخيانية، وال يعود المشروع الفارسي يعبث بأمن العراق مـن 
شماله إلى جنوبه وامن الوطن العربي من شرقه إلى غـربـه، 
وال يعود الدور التركي يعبث بـالشـمـال السـوري وال تـعـود 
الحلول السياسية المزعومة ترسم في ظل توافق أمـيـركـي 

 .روسي يضع مصالح الكيان الصهيوني فوق كل اعتبار
إن القيادة القومية للحزب إذ تسـتـعـرض مصـادر   خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

الخطر المهددة لالمة العربية ومستقبل أجيالها تخلـص إلـى 
ان هذه التهديدات ال تنحصر في طـابـعـهـا األمـنـي وحسـب 
وترى في استفحال ظاهرة الفساد اإلداري واالقتصادي الـتـي 
تستنزف الموارد العربية  وفـي تـخـلـف الـبـنـى الـتـحـتـيـة 
االقتصادية والمجتمعية في األقطار العربية  والعجز المـزمـن 
ألنظمتها عن مواكبة تـطـورات الـعـصـر وتـبـنـي الـحـلـول 
المجتمعية التي من شانها تـوفـيـر ابسـط حـقـوق اإلنسـان 
العربي في الحياة الحرة الكريمة مـن خـالل الـقـضـاء عـلـى 
البطالة وتوفير فرص العيش الالئقة  ووقف النزف الـحـاصـل 
في العقول والكفـاءات، ان كـل ذلـك يشـكـل الـمـقـدمـات 
والعوامل الحقيقية التي أفضت إلى االنهيارات األمنيـة الـتـي 

تـدعـو الـحـزب  تشهدها األمة. لذا فان الـقـيـادة الـقـومـيـة
وجماهير األمة العربية إلى تصعيـد نضـالـهـا لـلـثـورة ضـد 
منظومات الفساد الحاكمة  وتصـعـيـد الـنـضـال نـحـو بـنـاء 
مؤسسات حديثة مواكبة لتطورات العصر وحاجـاتـه، وإنـجـاز 

النضال العربي يفرض قطع أذرع تغول 
 المشروع الفارسي وإنهاء وصايته 

 على الساحات العربية

الحراك الشعبي في السودان والجزائر 
تعبير عن الحيوية النضالية التي 

 تختزنها اVمة العربية
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التنمية المستدامة و تحقيق اإلصالح االقتصادي والـعـلـمـي 
والتربوي والقانوني الكفيل بتحقـيـق كـل ذلـك وتـرصـيـن 
الجبهات الداخلية ضـد االخـتـالالت األمـنـيـة والـتـداعـيـات 

 السياسية والعسكرية التي تهدد وجود األمة في الصميم.
إن القيادة القومية للحزب وهـي تـؤكـد عـلـى الـمـوقـف 
المبدئي بكل ما يتعلق بالصـراع الـدائـر عـلـى أرض هـذه 
األمة، تدعو قواعد الحزب وجماهيره إلى تصـعـيـد نضـالـهـا 
المقاوم ضد كل احتالل تتعرض له األرض الـعـربـيـة، فـي 
فلسطين والعراق واألحواز والجزر العربية الثالث في الخليـج 
العربي، وفي غيرها من األراضي العربية المحتلة، كما تدعو 
إلى تصعيد نضالها الـديـمـوقـراطـي ضـد أنـظـمـة الـقـمـع 
واالستبداد، وألجل إنجاز التغيير الوطني الديموقراطـي فـي 
حده األقصى واإلصالح السياسي فـي حـده األدنـى وإقـامـة  
الدولة المدنية والتأكيد على اعتبار الديموقراطية والتعدديـة 
السياسية وتداول السلطة من ثوابت الـخـطـاب السـيـاسـي 
للحزب في الساحات التي تتوفر فـيـهـا ظـروف ومـعـطـيـات 

 النضال الديموقراطي.
وفي هذه المناسبة، مناسبة الذكرى الحادية والخـمـسـيـن 
لثورة السابع عشر من تموز، توجه القيادة القومية الـتـحـيـة 
للرفاق مفجري هذه الثورة، من قضى منهـم شـهـيـداً ومـن 
توفاه اهللا ومن ما يزال منخرطاً في العمل الـنـضـالـي، لـمـا 
زرعوه في ارض العروبة من تجربة عمالقة سيبقى يخلـدهـا 
التاريخ بإنجازاتها النهضوية الوطنية والقومـيـة الـمـشـرقـة 
والتي ستبقى راية خفاقة  تتلقفها األجيال الصاعدة ومـنـارة 

 تهتدي بها إلدامة زخم النهوض الحضاري المتنا المجيدة.
كما توجه التحية للرفاق في منظمات الحزب فـي عـمـوم 
الوطن العربي وهم يخوضون معارك الـنـضـال دفـاعـا عـن 
امتهم العربية وحقوقها المشروعـة فـي الـوحـدة والـتـحـرر 
وتحية لهم في لبنان حيث يخوضون نضاالً يومياً ضد نـظـام 
المحاصصة والفساد ويدعمون قضايا النضال الـعـربـي فـي 
كل ساحاته، وتوجه التحية إلى نضال الرفاق في فلـسـطـيـن 
المتواصل رغم ظـروف االحـتـالل والـحـصـار االقـتـصـادي 
والضغط األمني، ونضال الرفاق في األردن في دفاعهم عـن 
القضايا القومية ومواجهة منظومة الحكم الفاسدة، وللرفـاق 
في البحرين الذين وقفوا موقفاً متميزاً ضد مؤتمر الـمـنـامـة 
الخياني وقادوا حملة مناهضة له، وللرفاق في اليـمـن الـذي 
أعادوا االعتبار لدورهم في إطار التحـالـف الـوطـنـي لـدعـم 
الشرعية ولرفاقنا في تونس الذين يبذلون جـهـداً مـتـمـيـزاً 
لتفعيل مؤسسة المؤتمر الشعبي العربي ومقاومة التطـبـيـع 
مع العدو الصهيوني، وتوجـه الـتـحـيـة أيضـاً لـلـرفـاق فـي 
تنظيمات الحزب في ليبيا والجزائر وسائـر أقـطـار الـمـغـرب 
العربي الذين انخرطوا في الحراك الشعبي منـذ انـطـالقـتـه 
وأطلقوا موقفاً حددوا من خالله ثوابت رؤيـتـهـم لـلـتـغـيـيـر 

 .الوطني ضمن ضوابط الخطاب الوطني ببعده القومي

والقيادة القومية إذ تشيد وتنوه بدور منظمات الحزب فـي 
داخل  الوطن العربي وخارجه، توجه التحية الخاصة لـلـرفـاق 
في قطر العراق، وهم يواجهون أشرس مـعـارك االجـتـثـاث 
متعددة األوجه، وتعتبر أن صمودهم في ظل الظروف هائلة 
الصعوبة التي يمر بها العراق والدور الذي يؤدونه في تحريك 
الفعاليات الشعبية ضد مخططات التفريس وفـي مـواجـهـة 
منظومات الفساد هو الذي جعل صمودهم ينعكس صـمـوداً 
لدى الجماهير في كثير من المدن والقرى العراقية التي باتت 

 تهتف باسمهم كلما ضامها ضيم االحتالل وعمالئه.
وإن القيادة القومية التي واكـبـت تـطـورات الـوضـع فـي 
السودان لحظة بلحظة توجه التحية للرفاق في قيادة الحـزب 
وكوادره وكل مناضليه، وتفخر بالدور الـذي أدوه، وتـخـص 
بالتحية الرفيق األمين العام المساعد للحزب أمين سر قيـادة 
قطر السودان المناضل علي الريح السنهوري ودوره الحيـوي 

 .في قيادة هذا الحراك
تحية لألمين العام للحزب القائد األعلى للجهاد والـتـحـريـر 

وهو يواصل حمل رايـة الـبـعـث  الرفيق القائد عزة إبراهيم
بكل اقتدار ويقود نضال األمة العربية فـي هـذه الـمـرحـلـة  
نحو تحقيق أهدافها المشروعة لتستعيد دورهـا الـحـضـاري 
بين األمم، ويقود العراق نحو التحرير الـكـامـل مـن بـراثـن 

 .االحتاللين األمريكي واإليراني
تحية لألبطال الذين فجروا ثورة السابع عشر من تموز، مـن  

 رحل منهم إلى ربه ومن يواصل مسيرة الثورة والمقاومة. 
تحية لشهداء الحزب واألمة وعلى رأسـهـم شـهـيـد الـحـج 

 األكبر الرفيق القائد صدام حسين.
تحية للعراق ومقاومته الباسلـة، ولـفـلـسـطـيـن وثـورتـهـا  

 .واألحواز وانتفاضتها المتواصلة، والحرية لألسرى والمعتقلين 
    القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي

 ٢٠١٩أواخر تموز 
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 لبنان –محمد نجيب  

إنه العناق األول بين قلمي و أصابعي.. عناق سبقـه تـردد   
لم أعهده في نفسي.. تردد؟! نعم، هو تردد ال غـيـر.. تـردد 
محاط بهالة من الخوف الذي يالمس أطراف الخشية.. لمـاذا؟! 
ألنها المرة األولى التي سأدون فيها ما تمليـه عـلـي روحـي، 
فقد اعتدت كتابة كلمات عقلي.. وعقلي فقط. لكن ال بأس.. 
فال احد يسمع هذه الكلمات،  فأنا أتكلم بصمت مع أوراقـي.. 

 أوراقي التي تحفظ سري...
أعرف أن رحلة قلمي في صحراء كـراسـي هـذا، سـتـكـون  

رحلة شاقة والعثرات المتوقعة كافية لتثبيط أي قلم لمـجـرد 
السماع بها.. لكني ال اكترث لمثل هذا.. وقد أذّنت في معشـر 

 األقالم أن ال مفر من المسير..
 سأمضي متحديا كل شيء.. عقلي.. يدي.. مجتمعي..   
سأمضي مخاطرا بقلمي اذا خارت قواه وعجز عـن إكـمـال   

مسيرتنا، أنا وهو، فكالمي كثير كبحر ال ينضب، والسير فـي 
 غياهبه متعب ومضني..

سأمضي شاهرا قلمي، راداً لسهام الضالل بورقي.. ورقـي   
 الذي لم يكن بياضه سالماً على الجهل أبدا..

سأمضي مستنيرا بنور ربي ... واضعا مبادئـي وقضـيـتـي   
 نصب عيني.. غير ابه وال مكترث لشيء..

إن ما سأشرع به ليس قصة عشق رومـانسـيـة أبـطـالـهـا   
مزيفون وأحداثها مخترعة والحب فيها لـم يـتـخـطـى بـعـده 

 المادي...
قصتي ال لقاء بين العاشقين في آخرها.. وال وفـاة تـفـرق   

حبيبين اجتمعا في أولها.. قصتي ال فراق فيها ألنـهـا كـانـت 
 أصالً بال لقاء..

لم أرد الحد أن يعرف بقصتـي هـذه.. إال أنـي لـم أطـق   
الكتمان وال أقدر على الجهر.. فكانت الكتابة طريقي ألجـهـر 

 بصمت.. وال بوح بما تضيق به صدور العالمين..
على الرغم من انه رحل قبل أن أعي من هذه الفانـيـة إال   

النزر اليسير، إال أن طيفه ال زال يرافقني حتى اللحظة الـتـي 
اغرس فيها هذه الكلمات في أرضي البيضاء.. يرافقني أينمـا 
ذهبت وكيفما وجهت بصري.. يجيبني كلما اناديه، ويزورنـي 
كلما اشتاق إليه.. وهذا ما يميز قصتي.. حيث ال قيود تـحـول 

 بيني وبين معشوقي..
كان كل شيء في حياتي اكثر من طبيعي... عـلـى األقـل   

عادي.. كانت أيام وليالي عمري تمر كما تمر علـى أتـرابـي.. 
إلى ان احتلت جيوش بصري ذاك الوجه.. ولكن أي احـتـالل؟! 
كان احتالال انقلبت فيه كل اآليات فسيطر الـمـفـعـول عـلـى 

الفاعل ..وانقلب السحر على الساحر.. واضحى الجالد أسـيـراً 
بين يدي السجين.. نعم! لقد سيطر ذلك الوجه على كـيـانـي 
بأكمله حتى وصل إلى قلبي.. فأسر روحي وقـيـد وجـدانـي.. 

 وهنا بدأت قصتي..
لقد مر على أمتنا المجيدة من األعياد ما يـزيـد عـن الـف   

وأربعمئة.. لكن ذلك العيد كان مختلفاً.. مختلفاً كثـيـراً.. لـم 
يكن مدعاة فرح وسرور اللهم إال من تجـرد مـن إنسـانـيـتـه 

 وإيمانه وعروبته.. ولست ذاك اللعين..
لقد تعكر التهليل في بيت اهللا وقبلة المهلـلـيـن.. وكـأنـي   

بأمتنا المجيدة قد عادت سيرتها االولى، فـقـتـلـت صـدامـهـا 
 وراحت تبكيه..

لكن مهالً.. هل أمتنا هي من قتلت صـدام؟؟ كـال.. فـمـن   
تقتله أمته يندرس اسمه ويمحى ذكره.. وأين صدام من كـل 
هذا؟ فها هي األقالم تتسابق لتزين صفحات التاريخ بـاسـم 
صدام.. واألوراق تتصارع أيتهن تحمل تاريخ صدام المـجـيـد 

 بين طياتها..
بل قاتل صدام هو قاتل العدل في مـحـراب عـمـر.. هـو   

قاتل القران في محراب عثمان.. وما هو إال قاتل الصالة فـي 
 محراب علي.. فعليهم جميعا الف تحية وسالم..

سألني قلبي يوماً هل شـهـدت صـلـب الـمـسـيـح وقـتـل   
 الحسين؟ فقلت نعم لقد رأيت إعدام صدام..

تقاضى قلبي وعقلي إلي يوماً، فقـال عـقـلـي ان قـلـبـك   
طافح بحب صدام وقد أنهكني فأفتني فـي أمـري.. وكـانـت 
أعجب محكمة في التاريخ.. محكمة قاضيها حائر تـائـه فـمـا 
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بالك بالمختصمين.. وبما أنه ال قانون للـحـب، خـرج قـلـبـي 
 منتصراً وعقلي راضياً قانعاً..

لست أدري كيف أبدأ وماذا أقول عن هذا العشق الـفـريـد..   
إال أني سأكتب ما تستطيع هذه الوريقات أن تـحـمـل وقـعـه 

 وصداه..
حين أنظر في وجه صدام أقف محتاراً، فـتـارة أراه الـنـور   

الذي أضاء في ظلمات امتنا المجيدة وأخـرى أراه الـمـجـاهـد 
 الذي أعاد للعرب ما خسروا من كرامة وشرف..

سنين مضت واألقالم ال تزال تكتب، فالحديث عن صـدام   
كثير وطويل.. وأيام انطوت ولـم تـطـق األلسـن السـكـوت 
وتمردت العقول على النسيان.. وساعات تصرمت ولـم يـزل 

 أنين القلوب يشتد كلما ذكر صدام..
فأي صدام هو؟ لست أدري.. لسـت أدري أهـو كـريـم أم   

جواد؟ اهو مهيب أم مهاب؟ اهو شهيد أم سيد الشـهـداء؟ أي 
ذلك هو؟ في الحقيقة انه ليس أي ذلك.. بل هو كـل ذلـك.. 

 فهو صدام.
إن ما يعزيني ويحمل عني أوزار الفراق وأثقال الغياب، هـو 
ذلك الطيف الذي يعيش معي في منزلي.. في غرفتي.. فـي 

 يقظتي ونومي.. بين طيات أوراقي وكتبي.. 
ال زال صدام معي كأنه لم يرحل.. ال زال يعـيـش مـعـي..   

نتجاذب اطراف الحديث.. فتارة يخبرني بما وجد عند ربه مـن 
نعم واالء.. ويا خجلي حين أبادله الخير بالشر فـأحـدثـه عـن 
حال امته بعد رحيله.. وتارة أشكو وإياه إلى اهللا ما نحن فـيـه 
من ذل ومهانة.. ثم ارسل نظراتي إلـى وجـه صـدام فـأراه 
يقاوم دمعته التي سرعان ما يطلق لها العنان لتسـرح عـلـى 
صفحات خده.. أراه وقد بانت بل تجلّت أمارات الحزن واالسى 
في سماء وجهه الناصع.. وكيف ال يحزن وهو يرى شعبه الذي 
احبه يموت أمام عينيه.. كيف ال يبكي وهو يرى العراق ينزف 
وأمته التي ضحى بنفسه وأهله وماله وولده فداًء لها تحتضـر 

 أمام ناظريه..
لكنه ما يلبث ان يمسح دموعه وينظر إلي ويبتسـم تـلـك   

االبتسامة الساحرة.. فهو مؤمن بوعد اهللا وموقن بأن النصـر 
 آت من اهللا ولو بعد حين وان اهللا ال يخلف الميعاد..

لم يشأ عقلي أن ينساه وأبت عيني إال أن تـذرف الـدمـع   

شوقا وحنينا إليه.. فكيف أنساه وقد ملك قلبـي وشـاطـرنـي 
 فكري؟

لقد أحببنا صدام حبا تعجز السن الشعراء عن وصفه.. حبـاً   
ال تطيقه قلوب العاشقين.. أحببناه ولم تجمعنا بـه صـدفـة، 
وعشقناه ولم تره أعيننا، ونحن متيمـون بـه ومـا راسـلـنـاه 

 كالمتيمين..
لم نشأ لجفونه أن تتعانق.. وال للسانه أن يغلق عليه إلـى   

 األبد.. ولكن ما كان لنا إن نشاء وقد شاء اهللا..
لقد كرهت العناق يوم تعانق جفني صدام.. ومقت الـنـوم   

 يوم نام صدام إلى األبد..
أعرف أن األفكار قد تناثـرت.. والـمـعـانـي قـد تضـاربـت.. 
والكلمات قد تشتتت.. ولعل هذا الذي يجمـعـنـي مـع بـاقـي 
المتيمين الصداقين في قصصهم.. حيث ال كالم واضـح، وال 

 معان مسبوكة وال حديث يفهم إال ما كان بين العشاق..
إال أن الذي أحب صدام مثلي ووصله كالمي هذا، هو وحـده 

 القادر على فهم ما أقول..
لقد رحل صدام حسين إلى رفاق خير منـا.. والـى عشــاق   

أفضل منا.. والى حياة اسمى وارقى من حياتنا.. كيف ال وقـد 
 رحل إلى جوار مليك مقتدر..

لقد صبرت على الم الفراق ألن صـدام أراد أن يـفـارقـنـا   
شهيداً إلى جوار ربه، وهنا، أنا كغيري من الـعـشــاق الـذيـن 
يتحملون األلم، بل يسعدون به، إن كان فيه رضى المعشوق 
وسعادته.. لكن مهما طال الفراق، فإننا حتما سنلتقـي عـنـد 
المعشوق األكبر في دار خلده.. هناك حيث محمد وعلي وأبي 
بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين وكل الشهداء.. سنكـون 
أنا وصدام، إن شاء اهللا، امنين مطمئنين.. تحيتنا سالم.. وال 

 شيء غير السالم.. ألننا في دار السالم..
أما اآلن فقد تحقق ما كنت اخشى.. لقد انهك قلمي وتعبـت 
أوراقي وخذلتني في منتصف الـطـريـق.. غـيـر أن الـركـب 
سيصل يوماً ما.. وسينـبـت الـخـيـر فـي صـحـراء أوراقـي.. 
ومحاقي سيصبح بدراً يوماً ما.. وإلى حينها.. والى حين الفرح 
األكبر واللقاء األعظم.. وعلى وقع صدى الـعـروبـة سـأجـدد 

 عشقي لصدام.. اآلن... وإلى األبد...
                                                                                                              * * * * *
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    محمد حالويمحمد حالويمحمد حالويمحمد حالوي
    عضو قيادة قطرية سابقاً عضو قيادة قطرية سابقاً عضو قيادة قطرية سابقاً عضو قيادة قطرية سابقاً 

 
إن الغاية التي تؤسس األحزاب السياسية من أجلـهـا، هـي 
المشاركة في الحياة العامة بغية تنقية المجتمع من الـفـسـاد 
ومواجهة اإلقطاعيات السياسية والنهوض بالبالد مـن حـالـة 
التخلف والمراوحة إلى حالة التطور والتقدم وإحالل الـعـدالـة 
والمساواة بـيـن الـمـواطـنـيـن عـلـى اخـتـالف أوضـاعـهـم 

 وانتماءاتهم في الداخل ولمواجهة  أعداء الوطن في الخارج.
انطالقاً من هذه المفاهيم واألهداف يلجأ مؤسسو الـحـزب 
إلى وضع قانون أساسي ونظام داخلي يتـضـمـنـان نصـوصـاً 
حول كيفية العمل والممارسة لتحقيق مبادئ الحزب وأهدافه 
ولتحديد شروط االنتماء والواجبـات والـحـقـوق ومـواصـفـات 
األعضاء لتحمل المسؤوليات ومتطلبات تبوء المواقع القيادية 
في المستويات كافة، بحيث تـكـون األحـزاب مـدرسـة فـي 
ترسيخ الحياة السياسية والديمقراطية وفي تداول السـلـطـة 
في رأس الهرم وفي مختلف المـواقـع الـحـزبـيـة مـن خـالل 
الممارسة الديمقراطية المعبر عنها في االنتخابات الداخـلـيـة 
التي تحرر األعضاء من الشخصانية وتسلط "الرئيس القائد " 
وعدم االستئثار بالسلطة من جهة وإليصـال األكـثـر كـفـاءة 
وجهداً نضالياً من جهة ثانية .فضالً عن التجدد عـبـر إيصـال 
أجيال جديدة تتابع المسيرة الحزبية المرسومة وفق  المبادئ 

 واألهداف التي أنشئ الحزب على أساسها.
غير أن واقع األحزاب وخاصة التقليدية منهـا، فـي لـبـنـان 
والمنطقة العربية وفي اإلقليـم لـم يـجـسـد عـمـلـيـاً هـذه 
الطروحات النظرية حيث برزت الـوراثـة الـحـزبـيـة بـأوضـح 
معانيها وقد شكلت منذ أمد بعيد ركناً أسـاسـيـاً مـن نـظـام 
العمل الحزبي. واألمثلة المعروفة كثيرة في هذا المـجـال، إذ 
أن هذه الظاهرة تركت بصماتها المؤثرة في  تاريخ أحزابـهـا 
سواء مع المؤسسين أو مع الوارثين وحتى وقـتـنـا الـحـاضـر، 
فكم من إبن ورث أباه  أو عمه أو خاله وكم من رئيـس حـزب 

مهد الطريق، ألخيه  أو شقيقه أو صهره أو قـريـبـه، لـيـحـل   
مكانه بسبب المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك، بغية ضـمـان 
االستمرارية  في الزعامة السياسية والعائلية، بوسائل تـبـدو 
في الشكل ديمقراطية لكنها ديكتاتوريـة فـي الـمـضـمـون، 
األمر الذي ال يتطابق مع السيرة الحزبية للرفـيـق الـمـرحـوم 

الدكتور عبد المجيد الرافعي ومما يجعلنـا مـن بـاب الـوفـاء  
 واألمانة

أن نقف بتقدير عال من خالل  معـايشـتـه فـي مسـيـرتـه 
الحزبية وحيث تولى المسؤولية األولى  للحزب في لبنان على 
مدى عشرات السنين كأميـن سـر وفـي عضـويـة الـقـيـادة 
القومية وال سيما في  موقع نيابة األمين العام للحزب بحـيـث 
كان حريصاً دائماً على االلـتـزام بـاألصـول الـديـمـقـراطـيـة 
والشفافية بالتعامل مع الرفاق، فلم يحاول أن يفرض رأياً أو 
يطلب مركزاً حزبياً ألحد وحتى ألقرب الناس إليه والمقربـيـن 
منه كزوجته الرفيقة ليلى بقسماطي التـي واكـبـتـه طـيـلـة 
مسيرته الحياتية فـي أقسـى أنـواع الـمـالحـقـة والـتـشـرد 
والتهجير في كثير من المراحل الـنـضـالـيـة. وكـذلـك األمـر 
لألقرباء  اآلخرين في الحزب، فقد كان ألواخر العمر والسيـمـا 

، يدع الـعـمـلـيـة ٢٠١٦في المؤتمر القطري األخير في العام 
الديمقراطية الحزبية تأخذ مداها األقصى وفق نظام  الحـزب 
وقوانينه من خالل المحاسبة والمراقبة والـتـدقـيـق بصـورة 
دورية ومستمرة، مؤكداً على أهمية تجديد الروح النـضـالـيـة 
وبث الحيوية والتطوير في أساليب العمل النضالي المواكـبـة 
لمقتضيات  العصر السياسية واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة 
والتكنولوجية على اختالفها حتى بلغ التسعيـن مـن الـعـمـر 
وهو يعطي الحزب روحاً شبـابـيـة مـحـفـزة دائـمـاً ويـرفـده  
بمواقف مبدئية صلبة ويضخ في شرايينه دمـاء اإلنسـانـيـة 
والتضحية والقيم الوطنـيـة الـتـي تصـون حـقـوق الـوطـن 
والمواطن وأيضاً مكرراً دائماً مراهنته علـى جـيـل الشـابـات 
والشباب بكل أمل وتفاؤل، فلم يكن  لليأس والتشاؤم مـكـان 
في قاموسه السياسي حتى الرمق األخير من حياته، رغم  مـا 
لحق بالحزب من انتـكـاسـات عـلـى الصـعـيـديـن الـوطـنـي 

 والقومي.
وهكذا كما كان عبد المجيد الرافعي المـثـال فـي الـعـمـل 
اإلنساني والوطني والقومي، كان الحارس الدائم لـلـمـبـادئ 
والقيم واألصول الديمقراطيـة، الـتـي صـانـت الـحـزب مـن 
الشوائب التنظيمية ورسخت عملية تداول السلطة بعيداً عـن 
أية  شخصانية، أو توريث عائلي، فـانـتـقـل زمـام الـقـيـادة 
بصورة سليمة إلى القيادة الحالية عـبـر انـتـخـابـات حـزبـيـة 
ديمقراطية فعلية.. األمر الذي يبقي الرفيـق الـحـكـيـم إرثـاً 

 نضالياً ومدعاة للفخر واالعتزاز على مدى الزمن.
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
على غرار ما يفعله اللصوص المحترفون في تشبيك حبال 
خداعهم للناس األبرياء بهدف االنقضاض عليهم على حـيـن 

 غفلة،
وعلى طريقة حرامية البيوت أو ما يطلق عليهم في مصـر 
الشقيقة "الهجامة" الذين يستغلون غياب أصـحـاب الـبـيـوت 

 فيدخلونها بدون استئذان،
هكذا دأبت أطراف نافذة في السلطة الحاكمة في التعامـل 
مع "تسليك" أزمة النفايات عبر إيجـاد حـلـول سـريـعـة لـهـا 
بواسطة المطامر على طول وعرض األراضي اللبنانيـة بـدءاً 

 من الناعمة إلى الكوستا برافا فالشمال اللبناني الحزين،
هذا الشمال، وتحديداً البقعة الجغرافية الكبيرة الـمـمـتـدة 
من قضاء الكورة في بلدة بكفتين المحاذية إلـى طـرابـلـس، 

 –إلى عكار ومطمر بلدة سرار، فزغـرتـا وقضـاءي الضـنـيـة 
المنية حيث سجلت األيام الماضية سـلـسـلـة مـن عـمـلـيـات 
االحتيال التي قام بها "الهجـامـة" الصـغـار وهـم يـحـاولـون 
تدشين مطمر جديد في بلدة الفوار كانوا قد اشتـروا األرض 

 التي سيقام عليها مسبقاً،
وكانوا سينجحوا في اإلقالع بمشروعهم "المـطـامـري" لـوال  
وعي األهالي ومساندة أهل طرابلس والضنية والمنية وزغرتـا  

 وغيرهم، األمر الذي أدى إلى التراجع خوفاً من نقمة الشارع، 
والمتصاص ما أصاب "الهجامة" الكبار من حالة االعـتـراض 
الصاخبة هذه، نزلوا بأنفسهم يستنكروا مع المـسـتـنـكـريـن 
دون أن يخالجهم أي ذرة من خجل أو تـأنـيـب ضـمـيـر عـلـى 
طريقة من يقتل القتيل ثم يهرع للسير في جنازته ويحرص 

 أن يكون في مقدمة المعزين.
لم يكتف هؤالء، بأن مدينة طرابلس الـتـي تـحـولـت إلـى 
مدينة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى على أيدي ممثلـيـهـا 
األثرياء الذين جعلوا منها أفقر مدينة على شاطئ المتوسط، 
باعتراف أحد ممثلي الطبقة السياسية التي ينتـمـون إلـيـهـا، 

 هؤالء أنفسهم،
وبدالً من وضع الحلول الجذرية لمكب النـفـايـات الـقـديـم 
القائم على شاطئ المدينة والممتد طوالً وعرضـاً لـعـشـرات 

 األمتار.
عادوا وأنشأوا مكباً آخر مالصقاً له وبلغ منهـم الـتـآمـر أن 
يقيموا مطمراً آخر في بلدة الفوار شرق المديـنـة وال يـبـعـد 
عنها سوى كيلو مترين أو أكثر، كأنهم يريدون قتل كل حيـاة 
في طرابلس وتطويقها بالسم الزعاف والغازات المنبعثة عن 

 هذه المطامر،
وللقارئ أن يقدر كم ستكون نسبة المـصـابـيـن بـأمـراض 
السرطان جراء التلوث الغـازي الـذي سـيـصـيـب الـمـنـاطـق 
المأهولة بالسكان القريبة من المطامر وكم ستـدفـع هـؤالء 
إلى ترك أمالكهم وبيعها بأبخـس األثـمـان جـراء صـفـقـات 

 تجارية واستراتيجيات بيئية معدومة ومشبوهة.
لم ولن يهنأ للهجامة الكبار وأذنابهم الصـغـار، بـاالً حـتـى 

الـكـورة، وسـرار –اآلن وهم يشهدون تراجعهم في بكفتيـن 
مجدليا، ولـهـذا يـقـول الـعـارفـون أن   –عكار، واليوم الفوار 

األنظار تتجه اآلن ناحية بلدة دير عمـار وخـراجـهـا األمـيـري 
الكبير بغية حط رحال المطمر الجديد فيها وقد حط الـرحـال 
فعالً في جبل تربل ، وهذا يعني أن الجهات الرسمية المعنية 
بإيجاد حلول علمية وجذرية ألزمة النفايات، قد أفلسـت ولـم 
يعد أمامها من حلول سوى العودة إلى فكرة المطـامـر، وكـل 
ما تواجهه هذه السياسة الفاشلة من اعتراض، سـيـقـابـلـهـا 
هؤالء بالمزيد من المراهنة على الوقت وامتـصـاص نـقـمـة 

 أبناء المناطق ليس إال،
إزاء ما تقدم، وحيث أننا ال ندعي امتالك العصا السـحـريـة 

 التي تنهي أزمة النفايات بين ليلة وضحاها،
غير أن ذلك يجب أن ال يمنعنا من دق ناقوس الخطر ورفـع 
الصرخة عالية مطالبين أهل االختصاص البـيـئـي وأصـحـاب 
وجهات النظر المتباينة والمتناقضة حول أهـمـيـة الـمـطـمـر 
والتسبيخ والفرز من المصدر ثم التفكيك الحراري والمحارق، 
إلى مسؤوليات البلديات، كي يـوحـدوا جـهـودهـم جـمـيـعـاً 
والخروج من حال التنظير إلى حيثيات الـحـلـول الـعـمـالنـيـة 

 العلمية الجذرية الجاهزة للتطبيق الميداني على األرض
فبعض ما يجري اليوم من مناظرات ونظريات يـكـاد يـقـارب  
الجدل البيزنطي الذي جعل زعماء بيزنطية يختلفون على جنس  

 المالئكة، فيما المهاجمون كانوا يداهمونهم على  األبواب. 
وكل الخوف اليوم أن ال ينتهي هذا الجدل الصاخب القـائـم 
حول معالجة أزمة النفايات، وأن يطول بنا الـوقـت وال نـجـد 
أنفسنا سوى شعباً مخدوعاً ينام فـي سـبـات عـمـيـق، فـإذا 
استيقظ سيجد أنه يغط في مطمر كبير من النفايات يـمـتـد 
على طول وعرض هذا البلد المنـكـوب، دون تـمـيـيـز بـيـن 

 لبناني وآخر،
فهل من يسمع ونواجه الكوارث المقبلة علينا قـبـل فـوات 
األوان أم أننا شعب ال يستحق العيش إال وسـط الـمـطـامـر، 

 المطامر أيضاً! -ومقابر 
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 دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  

الصلبة  النفايات إلى تطبيق قانون إدارة اللبنانية الحكومة
، لحل أزمة النفايات المستمرة في البيئة المقترح من وزارة

 لبنان، التي تتراكم في الشوارع وتحرق في الهواء الطلق.
واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته أمس السبت، أن على 
اللجنة الوزارية المكلفة بملف النفايات أن تدرس فوراً 

يونيو/ ٣خريطة الطريق التي قدمتها وزارة البيئة في 
قانون إدارة  ، والتي تهدف إلى تطبيق٢٠١٩  حزيران

الجديد، وتقديم مسودة نهائية إلى مجلس  النفايات الصلبة
 الوزراء تحمي حق كل فرد في الصحة.

    
    الحكومة تتلكأ في حلّ األزمةالحكومة تتلكأ في حلّ األزمةالحكومة تتلكأ في حلّ األزمةالحكومة تتلكأ في حلّ األزمة

وقالت مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا باإلنابة 
في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه: "كان لدى الحكومة 
أربعة أشهر إليجاد حل ألزمة النفايات في الشمال، لكنها ال 
تزال تتلكأ وتعتمد أنصاف تدابير مؤقتة. ويدفع السكان في 
الشمال ثمن تقاعس الحكومة المستمر عن إدارة أزمة 

 النفايات في البالد".
إبريل/ نيسان الماضي، أقدم مالك    ٥ وذكر البيان أنه في  

مكب عدوي المكشوف وغير المنظم، الذي تستخدمه أقضية  
  ١٧ الضنية، والكورة، وزغرتا وبشري منذ    -المناطق المنية  

عاماً، على إغالق المكب. ولفت إلى ما أشارت إليه وسائل  
يحرقون   إعالم محلية، بأن بعض السكان في الشمال 

التي تراكمت على األرصفة وأغلقت الشوارع في   النفايات 
 ألف شخص للخطر.   ٣٣٠ بعض الحاالت، ما يعرض صحة نحو  

، ٢٠١٧ووجد تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" في 
يهدد صحة السكان المجاورين. وأبلغ  أن حرق النفايات كان

السكان عن مشاكل صحية تشمل مرض االنسداد الرئوي 
المزمن، والسعال، وتهيج الحلق، وأمراض الجلد والربو. كما 
تبين وجود صلة بين تلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات 
في الهواء الطلق وأمراض القلب وانتفاخ الرئة، ويمكن أن 

 يعرض هذا التلوث الناس لمواد مسرطنة.
    

    خريطة طريق بيئيةخريطة طريق بيئيةخريطة طريق بيئيةخريطة طريق بيئية
ولفت البيان إلى أنه في غياب أي تحرك من جانب الحكومة 

 ٦المركزية، أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي، في 
أغسطس/ آب الجاري، أن النفايات ستزال من الشوارع 

" حتى يتم االتفاق على parkingوتخزن في موقع مؤقت "

موقع مطمر صحي جديد، دون أن يحدد مكانه. لكن النائب 
قال لوسائل اإلعالم المحلية، إن الموقع في  طوني فرنجية

  الضنية. -بلدة تربل في قضاء المنية 
ووصف مسؤول بوزارة البيئة خريطة الطريق، بأنها خطوة 
نحو تنفيذ االستراتيجية الوطنية التي كُلفت الوزارة بوضعها 

بشأن اإلدارة المتكاملة  ٨٠/٢٠١٨القانون رقم  بموجب
. ٢٠١٨سبتمبر/ أيلول  ٢٤للنفايات الصلبة، الذي أُقر في 

رغم أنه كان ينبغي اعتماد االستراتيجية في مارس/ آذار 
الماضي، وقال المسؤول بالوزارة إنها ال تزال قيد المراجعة 
تماشياً مع تعليقات جماعات المجتمع المدني والجهات 
المعنية األخرى، وسترسل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية 

 الشهر الجاري.
في  بتوسيع مطمر برج حمود توصي خريطة الطريق

موقعاً آخر مقترحاً لمطامر صحية  ٢٤بيروت، وتتضمن 
جديدة في جميع أنحاء البالد، ولكن لم تخضع جميعها 

القانون اللبناني،  لتقييم األثر البيئي المطلوب. وبموجب
يسري مفعول التقييم عامين، بعد ذلك يجب على وزارة 
البيئة النظر في ما إذا كان هناك أي تغييرات على أرض 

 الواقع تستدعي إجراء تقييم جديد.
ورأت "هيومن رايتس ووتش" إن على مجلس الوزراء عدم 
الموافقة على توسعة مطامر النفايات، أو إنشاء مطامر 

 جديدة دون التأكد أوالً من إجراء التقييمات البيئية المالئمة.
وتتضمن خريطة الطريق أيضاً مشروع قانون يحدد 
الرسوم والضرائب التي يمكن أن تفرضها الحكومة المركزية 
والبلديات، لتغطية تكاليف إدارة النفايات الخاصة بها. 
واعتبرت المنظمة أنه بدون مثل هذا القانون، لن تكون 

 الوزارة وال البلديات قادرة على الوفاء بمسؤولياتها.
أما البلديات خارج بيروت وجبل لبنان المسؤولة عن جمع 
نفاياتها ومعالجتها والتخلص منها، فمن المفترض أن 
تحصل على جزء من تمويلها من "صندوق بلدي مستقل" 
تموله الضرائب التي تجمعها الحكومة المركزية. مع ذلك، 

غير منتظمة. وقال صاحب مكب عدوي لـ  كانت المدفوعات
"هيومن رايتس ووتش"، إن السبب الرئيس لقراره إغالق 
مكب النفايات هو عدم تسديد البلديات للمستحقات 

 المترتبة عليها.
    

    فقدان الثقة بالحكومةفقدان الثقة بالحكومةفقدان الثقة بالحكومةفقدان الثقة بالحكومة
وقال لبنانيون لـ "هيومن رايتس ووتـش"، إنـهـم فـقـدوا 
ثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة النفـايـات بـطـريـقـة ال 



      ٢٠١٩آب /طليعة لبنان الواحد     

 

تضر بصحتهم وبيئتهم. منذ بدء أزمة النفايـات 
، التي تراكمت خاللها النفـايـات فـي ٢٠١٥في 

تـدابـيـر  شوارع بيروت، اعتمدت الحكومة علـى
ال تـحـلّ الـمـشـاكـل  وإصالحات مؤقتـة مؤقتة

الكامنة إلدارة النفايات في لبنان. ويذهب نـحـو 
بالمائة من نفـايـات لـبـنـان إلـى مـكـبـات  ٨٥

مفتوحة أو مطامر. لكن باحثين فـي الـجـامـعـة 
 ١٢إلـى  ١٠ األميركية في بـيـروت وجـدوا أن

فقط من النفايات ال يمكن تسبيخهـا أو  بالمائة
 إعادة تدويرها.

وأكــد الــبــيــان أنــه "نــظــراً ألن مــطــامــر 
تقترب بسرعة من سعـتـهـا الـقـصـوى،  بيروت

على اللجنة الوزارية مراجعة خريطة الـطـريـق 
واالستراتيجية بشكل عـاجـل، واعـتـمـاد نـهـج 
متكامل إلدارة النفايـات الصـلـبـة يـقـلـل مـن 
اعتماد لبنان على المطامر، ويمنـح الـبـلـديـات 
الموارد التي تحتاج إليها ألداء واجـبـاتـهـا. وأن 
تمتثل أي خطة تـقـدم إلـى مـجـلـس الـوزراء 
ألفضل الممارسات البيئية والصـحـيـة الـعـامـة 

والقانون الدولـي. وأن  للقانون اللبناني وكذلك
تضمن احـتـرام حـق كـل فـرد فـي الصـحـة، 
والعيش في بيئة صحية، وأن يكون كل شخص 
مطلعاً بالكامل على المخاطر التي تهدد صحتـه 

 في منطقته".
واعتبرت أنه على وزارة البيئة أيضاً أن تباشـر 
في أقصى سرعة في مراقبة االمتثال لـقـانـون 
إدارة النفايات الصلبة، والتـأكـد مـن مـعـاقـبـة 
المخالفين بشكل مـنـاسـب وإحـالـة الـقـضـايـا 

 المعنيين. المدعين العامين البيئيين على
وقالت لما فقيه: "سكان لبنان لهم الحق فـي 
بيئة صحية. مع ذلك، لطالما تقاعست الحكومة 
اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية لحـمـايـة 
هذا الحق. إن أراد لبنان تجنب كـارثـة نـفـايـات 
أخرى في األسابيع القليلة المقبلة، فعلى اللجنة 

 الوزارية التحرك بسرعة".

    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
بغض النظر عن رأينا بالعسكرة، فالعسكر هم في نهاية الـمـطـاف 
أبناء لنا وأخوة وآباء وأعمام وأخـوال، ومـا يضـرهـم، يضـر الشـعـب 
اللبناني بغالبيته الساحقة، وما يسعدهم، يسعد الوطن، ويهنـأ الـبـال 

 أنهم أخذوا ما يستحقون.
وبغض النظر عن الرواتب التقاعدية المرتفعـة الـتـي يـتـقـاضـاهـا 
المتقاعدون من الضباط ذوي الرتب العليا، والتي صار المواطن العادي 
يعرف تفاصيلها بفضل اإلعالم المفتوح على المأل، ال سيما أن البعض 
منهم يتقاضى أكثر من راتـب ألكـثـر مـن وظـيـفـة ومـنـهـم نـوابـاً 
ومسؤولين حالياً من المتقاعدين وقد جاهروا بـذلـك فـجـعـل الـنـاس 

 تتساءل لماذا وكيف!
فإن الغالبية العظمى والساحقة من المتقـاعـديـن األمـنـيـيـن، هـم 
عسكر، ال ينالون من الرواتب التقاعدية سوى ما يستحقـون، وأحـيـانـاً 
أقل من ذلك، وقد واكب اللبنانيون عن كثب تضحيات أبنائهم الجنـود 
ومعاناتهم وهم يقومون بالواجب المقدس المناط بهم فـي حـمـايـة 
 لبنان وأمنه واستقراره وقطع أيدي العابثين به داخل الحدود وخارجها.

بغض النظر عن هذا وذاك، فإن ما يسـتـحـق الـقـول أن الـتـحـرك 
الميداني الذي قام به متقاعدو القوات المسلحة منذ الثالثين من شهر 
نيسان المنصرم حتى اإلقرار النهائي للموازنة في المجلس اللبنـانـي، 
كان غاية في التنظيم والتحشيد والقدرة عـلـى إيصـال الصـوت إلـى 
أعلى المستويات في الدولة والمجتمع بالطرق الحضارية التي يحتاجها 
كل عمل ديمقراطي سلمي ومشروع لكي ينجح ويحقق الهدف، وهـذا 
ما بدت عليه أصداء هذا التحرك الذي حرص أصحابه أن يكون تـحـركـاً 
مطلبياً ليس إال، بعيداً كلياً عن التجاذبات السياسية الـحـاصـلـة بـيـن 

 المكونات الحزبية ليؤكد على حقيقتين أساسيتين:
األولى: االستقاللية في طرح المطالب والـتـفـانـي فـي سـبـيـل  -١

 التشبث بها وعدم التفريط بأي من بنودها.
التنظيم الذي يحتاجه هذا الطرح وأبعاده عن أي غـوغـائـيـة أو  -٢

 استغالل أو وصاية سياسية داخلية.
إزاء ما تقدم، ال نجد أمامنا في هذه الـعـجـالـة، سـوى اسـتـحـضـار 
تجربتي االتحاد العمالي العام وهيئة التنسيـق الـنـقـابـيـة وهشـاشـة 
التنظيم البنيوي الذي صار عليه االتحاد، واإلضعاف واالستضعاف الذي 
تحولت إليه هيئة التنسيق بعد وضع اليد عليها وتدجينها وهـي الـتـي 
عقدت عليها اآلمال في سد الثغرات النقابية والنضالية الـتـي اعـتـرت 
االتحاد المتحول بدوره إلى أداة طيعة بـأيـدي الـطـبـقـة السـيـاسـيـة 
الحاكمة، وميليشياتها المذهبية وأصحاب النفوذ من رأس المال الوافد 
الذين عطلوا كل ما أنجزته الرأسمالية الوطنية على مدى عقود بـعـد 
االستقالل بعد أن أدت سياساتهم المالية إلى تدمير كل ما له عـالقـة 
بالصناعة والزراعة واالقتصاد المتين وصوالً إلى تدمير ما تبـقـى مـن 

 برسم كل المعنيين بالحراك المطلبي اللبناني
 (إضاءة على التحرك الميداني للعسكر المتقاعدين)
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قيم وحصانة وطنية منذ ما بعد اتـفـاق الـطـائـف 
 حتى اليوم.

قد يقول قائل، إن العسكر هـم بـطـبـيـعـتـهـم 
منظمون، وأنه ال بد من "قبة بـاط" أو ثـمـة أمـر 

 يومي متستر دفعهم إلى القيام بذلك،
وقد يصدق البعض ذلك ويسـتـنـكـره الـبـعـض 

 اآلخر.
غير أن األهم أن الـمـقـارنـة وأوجـه الـتـشـبـيـه 
المطلوبـة بـيـن تـحـرك الـمـتـقـاعـديـن وحـراك 
اللبنانيين اآلخر، يجـب أن يـكـون فـي مصـلـحـة 
الحراك الشعبي القائم على األرض اللبنانية مـنـذ 
ما يقارب العقد من السنين حيث أصابه ما أصـابـه 
من عثرات وتعثرات ومطبات وضـغـوط وكـل مـا 
دفعه إلى التراجع النسبي حتى اليوم ولم يـحـقـق 
ما كانت تصبو إليه الحركة المطلبية اللبنانية ومـا 

 علقت عليه من آمال.
إن للحركة المطلبية اللبنانية تاريخهـا الـعـريـق 
في قيادة الشارع اللبناني واسـتـقـطـاب مـخـتـلـف 
الشرائح االجتماعية والنقابية والعمالية إلى كنفهـا 
وهذا ما يشهد عليه ماضيها الذي يجب أن تعتز به 
وتجعل منه حافزاً لنفض غبار الـتـعـب والـقـنـوط 
الذي أصابها والسيما في السنتين األخيرتين بعدما 
 جرى تطويقها من قبل الطبقة السياسية الحاكمة.

من هنا، فإن األمل يتجدد بإصرار فـي الـكـوادر 
الشابة المناضلة التي ما زالت تقبض علـى حـجـر 
الثبات في المواقف، وهؤالء موجودون داخـل كـل 
المكونات السياسية والشعبية اللبنانية ولهـم مـن 
المواقف والتجارب ما يجعـلـهـم مـقـبـولـيـن لـدى 
مختلف شرائح المجتمع اللبناني، كما أن لهـم مـن 
االستقاللية الذاتية وجرأة الموقـف مـا يـؤهـلـهـم 

 لقيادة الجماهير اليوم وغداً.
من الذي يمنع بعد كـل ذلـك أن يـكـون لـلـحـراك  
المطلبي اللبناني زخمه النضالي والتنـظـيـمـي عـلـى  
غرار ما هو عليه المتقاعدون العسكر، طالما أن الوعـي  
ـالـي يـتـحـقـق بـوجـود   السياسي واالجتماعي والنـض
ـابـة   جماهير شعبية تتوق إلى التـغـيـيـر، وطـالئـع ش

 تطمح إلى أن تتكلل مسيرتها بثقة أبناء شعبها. 
نقول ذلك، ألن لنا ملء الثقة بأن التغييـر قـادم 
وحاصل ال محالة، وال بد لنا بين الفينة واألخرى أن 
ننتقد ومن باب النقد البناء ليس إال، لتبقى بوصلة 
العمل الشعبي اللبناني العابر للمناطق والطوائـف 
والمذاهب هي البوصلة التي تقودنا إلى الـخـالص 

 وإلى التغيير الحقيقي المنشود.

 إكليل على ضريح الشهيد علي حديفة
وضع الرفاق في حزب 
طليعة لبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي إكـلـيـالً مـن 
ــح  ــري ــى ض ــل ــورد ع ال
الرفيق الشهيد المرحوم 
علي حديفة في بـلـدتـه 
عين قنيا، صـبـاح يـوم 

فـي  ٢٠١٩/٨/٨األحد 
 الذكرى السنوية الستشهاده.

وقد قام بوضع اإلكليل الرفيقان حسن غريب نائب رئيس الـحـزب 
والرفيق علي سكيني عضو القيادة القطرية بحضـور أعضـاء قـيـادة 
فرع الشهيد موسى شعيب وعائلة الشهيد باإلضافة إلـى حشـد مـن 

 أبناء البلدة وممثلي بعض األحزاب الوطنية.
كما زار الرفاق بعد وضع اإلكليل وقراءة سورة الفاتحة عـن روحـه 

 الطاهرة منزل العائلة حيث كان في استقبالهم زوجته وأوالده.
الرفيق حسن غريب ألقى في المناسبة كلمة أشاد فيها بمنـاقـبـيـة 
الشهيد ودوره وما قدمه في خدمة أمته وشعبه وقريته، كمـا أكـد أن 
شهداء البعث هم مشاعل هذه األمة، وأن الحرب علـى الـبـعـث هـي 
حرب على العروبة ووجودها ودورها ورسالتها لذلـك يشـتـد الـتـآمـر 
عليها وعلى حزبها، وأثنى على عائلة الشهـيـد الـتـي بـقـيـت وفـيـة 

 لمسيرته ومبادئه.
زوجة الشهيد قدمت مداخلة تحدثت فيها عن الشـهـيـد وعـطـائـه 
وأكدت على المحافظة على عهده والـمـضـي فـي طـريـق اإليـمـان 

 بمبادئه واألهداف التي قضى من أجلها.
 

 رحيل المناضل حسن بعلبكي
فقدت فرقة الشهيد سعـد الـخـطـيـب 
وفرع البقاع في حزب طـلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي الـرفـيـق الـمـنـاضـل 

 ... حسن عبد الرزاق البعلبكي
الذي مـا أتـعـبـتـه سـنـيـن الـنـضـال 
بعقودها األربعة ويزيد. فترجل عـنـدمـا 
أقعده المرض في سنينه األخـيـرة وهـو 
المعروف بين رفاقه بسيرته الـنـضـالـيـة 
المشرفة وكرمه ونبله صـاحـب الـبـيـت 

 المفتوح  الذي كان يعتبره بيت الحزب 
عانى الرفيق المرحوم ما عاناه رفاقه اآلخرين من الوجود السـوري 
ونال نصيبه من االعتقال والعذاب ولم تغيره الظروف رغم قسـوتـهـا 
غادرنا بعثياً مثلما قضى حياته مبدئياً ال يساوم علـى الـقـيـم الـتـي 

 يحمل وقدوة نضالية لمن عرفه 
 نم قرير العين يا رفيقي فذكراك خالدة في الرفاق واألبناء 
 إلى رحمة اهللا مع الشهداء على طريق تحقيق أهداف األمة
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���^�` ��ـ�ـ�<ـ   �f٨/١٧)� ��ج ����;�� G%م ��/�7 
%�4 �
�ر) ��Rي و�^O, ��ـ�ـ�ـG �Hـ%م �sـ'ـ)ـ� ) �m�& a��8

٨/١٦   
ً
�/ـc2 �[ـ��ـ�ـ� �)� �ـ)ـ��ـ�c �ـ� ��ـ�ض �ـ�ـMـ�ـ�

��O'�ت 4ر�)� �+%د �� V��� V�G aـ0ـ�رق Sـ\ـ� �ـ�ـ�دق 
 ���[�ل �#;�'O�p و��%N- و��+%|.

 
��� ��Rي �fرכ  ^�, &
ـ� fـ)ـ´ mـ7ـ2 �ـV _ـ���
 ،�Hـ�ـ%�ـ�ـs� [ـ�&ـ�ـ��و� ��;���ج ��� p��'O;#� z�.��
��, ر^�ق ��0+�� �V 4�[�] ��+��دc ��ـ+ـ.ـ�(ـ� و��ـdـ�در +@

.�H���H�7��� `N���� �^�_ V� ب�S� I م�+O�� 
 �T ـ�ـ�;��
��� �V ��4م �Lل ��0+�� I ��ج ����� `�.��
 ;���7 ����دوف &�W وري ���w و�F &�ن �'�` �ـz _ـ
�H�7k, و�4�q�8, ور^�8,، و8� ر�3ه ر�S�  r�qب ��ـ�^ـ�ـ` 
8�ه  ���� 2�Rي و<ـ� �ـ�ـ�ـ, �� I µ/� %eن و�H�� V/&
��)ـ� �ـ7ـ�ـ�Hن N ب�S �)�.+�� cد��+�� a��� ���jن و�&_T
���ن ��% � ��M
��)�° �#pm��f و{�� ���a ��8دc �8ع ��
� �� ,mj��O\�� و�'� ;ـ�] I ��ـ�3ـ�] �� ���Rي _�ن ��0+�
 ����78ـHً� 8ـ® 

ً
������ 

ً
0+�� ���H��T ،27n ���%م �%دع ر^�+���

 eـ'ـ%�ـMـ� 
ً
jـ2 &ـ��ـe�'s� 0%ف� I 

ً
j>��� ,@��& ردح

�#;O'���� و���O8#د�G و�#;ـOـ'ـ��ـ�ـ�، mـ'ـ� ��ـ+ـ[ـ�Gـ� 
 c2ـ� V� 

ً
��� ��Sب و�&+0G ,�����%�H��N و��+%���. و�0+

 �E@ Vد�G و�;: �[ـ�X �ـMـ'ـ� 
ً
��%G �%��%@ �� VGR�� ق�^���

��Gت. و_�ن Nـ�ـ�ـ� &ـ�ـ�@ـ, �ـ~ـ�ل kO��ت و��%(��� ���_
 rـ�ـ0ـ�ـ�م �mـ: و�+��  �H7�.� ف��ي R�� ��0O�� ن�/�=�
و�S[%ر ����O;#� ,HO��� [�H��4 ?� aq'��ـ�ـ� ��ـD �ـ�د�ـOـ, 
.,���+^ ��
)%ر ��)�رم ���Sن  و��¶ ��)'�` ���� [�^%�� 
27 %�4 �
ـ�ر �ـEن n�� �� ���^�` ر�S� r�qب ��0+�e��و

��ف و���7د¥ ��ـD �ـ�<ـ �;ـ�ـMـ� e<� 
ً
� ��Sب  و^��+7G

 Vـ��ـ` ���ـ2 �ـ�� b&/��� و�, ���و �O0@ R�� ��+0��
.,@��& 

 �0+�� و��8دS� cـ�ب ��ـOـ)ـ�زي �ـ)ـ�� c��4 ��7+@ �و8
.V^��� a���� م�'@T 

 Vـ� 
ً
��� ��Sب ���%م و�&+^"  �)�.+�� cد��+��  p(� Iو

��, � ,�4���m�& a��8 `�^ (�4ـ% �
ـ�ر)، ��ـRي >��� c2�
 I �0ـ%ف �Sـ�ب �ـ�ـR @ـ0ـOـ� 

ً
j>��� ,@��& 8® ردح


)ـ´ ��ـRي �ـ�@ـ, �� و��, ��/���، و_�ن �~�ل ����<
�ت �, ��&�ت ���[�ل O;#� ,HO��� I'ـ��ـ�ـ� I �ـ�ج Mfو

��;�� و���� ,HO��H��N% ��و��.�� 

�K ?��< (@�, ��$ر)$L -M$5"�� N�� >5� �.ج �	���
P�1M$58 Q��R �8 

ً
�

 �	�Tب و�?�  :>H.0�	� Qد$��	� 
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Tن ��+ـ�ـ�دc ��ـ+ـ.ـ�(ـ� Sـ�ب Nـ�ـ�ـ)ـ� �ـ7ـ�ـ�Hن ��ـ)ـ�° 
�#�T p(�@ 6T pm��f ���^�ق ��I ?�~(7 �7ـ�ـ�Hن و;ـ'ـ�eـ2 
��H�7ن و���� ��)����H و^�� c���m�& a��8 `�^ (�4ـ% �
ـ�ر) 
 cـ�(ـ�(�� �+�^��� ,ر^�+� در� V� ،�')�n�� ,@��4 V� م�+O@
�� �&E� ,O�O)�زي و@)�ي ر^�I ,8 ^ـ�ع q��ر و4و#ده و�
4م �
 
ً
j>��� ����ن ��% و��)��] ��R�ت �ن ��Sب ^+� ��M
��
 
ً
 Tر3ـ�

ً
 ���H�78ً�، ��ش ��(� ���ـ0ـr و�ـ�ت �ـPـ�ـ0ـ�

ً
������

 I ��4@ـ, ���ـ�ـ�� وeـ% _ـ�ن 
ً
��/�O� 

ً
����'O;�و 

ً
����]�

 �/ـc2 &ـ��ـ, ود�qـS� a[ـ%ر I و;ـ��ن 
ً
و��7+� �6ـ��

 �وc�m�6 ر^�8ـ,. ��ـ�&ـ'ـ� �ـ, و4�ـMـa 6و(ـ, ور^ـ�8ـ, ���ـ
 و��/�%�ن."

 ���M7��; V �)� ��8دc 8.� ��/ـ%د�ن �ـ�ـkـ�ب ��ـ0ـ+ـ�ـ
�� ���&%م "%�4 �
ـ�ر" ورqـ�ـS� rـ�ب q�� �+���27n، و@
و��+��دc ��+.�(� ����8ت @)�(� �V ���^�ـ` ���ـ? ��ـ)ـ�م 
��kب �4? �� 8ـ�ـ�دc 8ـ.ـ� ��/ـ%د�ن ��ـ�^ـ�ـ` � ���/��
 cـ+ـ�ـ�د�[ـ�] ��ـ�^ـ�ق 4�ـ%ري و�M/ـ�ـ�ـ� �)��� ��� �q�+��
��+%���، k�  %�4'%د و�f %�4'�] و�4% ز(ـ� و�4ـ% �ـ'ـ� و�4ـ% 
��kب I ��ردن، m'� ���\'ـ�ت � ���(�� cد��+�� Vل، و��]�
 �Hـ�ـ�ـN%ـ�ـ/ـ� ��Uـ, ��ـOـ)ـ� �'m .VN%�� رج�� I �H���S�

 .�7� �#;O'���� و��\'� �0mح ��.

�1ـ� �%ـ,  �"� V� �	� W6� Q�'X8 و � �1"$ت
 :P�  Y$� ���Z	� 
��9	$� Y$'ب رT�1	 >H.0�	� Qد$��	� 

  �Hـ�ـ�� V\� ��mون ود�ع و���4 �
�ر: ^�ر�H�O8 ��'� و� 
ً
ود���

�V ��0ق �RMه ��/��� ر�s� at�ح ���H��^ D و��ـD ;ـ)ـ�ـ�  
 ��ـ5  

ً
��Hـ�ـ�ـ�ن ;�&ـ5 �_ �� �����ل �+�� �/nO@ ل�����

  �c و�7N �Re _ـ���� 5O�4 ������ ر��'O��� ه�']@ ��m
  5�E� ف���#� �^�@ ��m �'�\(�� ������� هRM� ?��U��
7�4 �'%ت و�08? و�V �ـ�mـ�.  � ��� '(@ 

ً
�'q�د ��mو ��(@

  .�M;�%�� �+.�� I 
ً
�'q�5 د�(Q دכ���و_�ن  

ً
��H��� ��m 

 ������� ����+� r�� %ن�و�� VGR�� 5��4و ,;�%@ ��m
�c، و��m د�I ً�'q ��.+� ��رض ��S�م �m�(�� Vـ� ����

�)��m ��)�و�� ���n� # D ^�ـMـ� و# �ـ+ـ� �ـ�و�ـ� ��ـ0ـnـ� 
 
ً
��� ��� ^�5 و�

ّ
�m 5@��+(� �';�@ 5m%��=�/�� و_�ن �

 
ً
�� �ـ�ـ0ـ��] و�/ـOـ)ـ

ً
��(O/و� [�.(�� 

ً
��(O/� ��m 5��

.,� V�U@ �'� 
ً
 �R7ل &��@5 6ود�

��4 �
�ر و@��H��^ �m ��%8ـz و��ـ)ـ+ـ�ـ�c وmـ�ـ�  �G ��ر&
�رכ 4ن �� @��H��^ ,Om �): �#&ـOـ'ـ�ل و�ـnـV �ـ%8ـ0ـ5 �

.�0��(�� �M;�%� �%� ��� �84)�� 4ن # ���ر  
 �%M�� °�� ��4ن و�� و�/�ر&�� �+p ��%;, و���� و��
 _ـ��
ـ'ـr و_ـ�ن 

ً
��° ��¹ �ـ�° ��ـ0ـU�د mـ�ـ� و�<ـkـ�

� و# @ـ�ـkـ�ز T# �ـ'ـ� @ـ�UـV �ـ,+� # 5�� 
ً
�(q�و<%&5 ر 

 Vـ� ��4� I ���3 �M��H�7ن و^�و��M @ـ'ـOـ c��f �H��^ ��m
ز��% � �T��V' و�V ��ـ�ـ�ـ« ��ـ)ـ�° �T 84ـ�º ��ـ�ـ�ب 

 و&ـ��ـ5   ��)�°
ّ

bـf 5ـ�ـ� و&�#ت ����ـ�ن �ـ
ً
����m و�&

 و�&� I &�ل
 �ًHـ��ـ�ـ� 

ً
�0�� ��mه و�'t I ت%'G # 4ن z�/�� ر�Tن 8

 و�e 4ن @ـ�&ـ و��ـ�ـ'ـ� �4ـ7ـ� 
ً
���4 �و��m # @)�ف ���'

 �
�ر ^5�h �%ف @7+� �G �H��^ �'���^ 5�e42 ر^�58 و'>
.��8�'�4 V� 5@ر%� %k� ت%�� ��.O/G V� �H��^  

  
ً
��4 �
�ر �s� I%ب وn/� ��(� ��m%�ـ� �G 2��� ��¼�+� ن�_

�G+� َوَ�ـ7َـ� ���ـ2 و{ل  & p��'%¶ f)�: و£�^� ��+�م و�
  [��M
�fف ���E� V�U@ ��m VGن ;�%�5 ��)�° ���وس ���

 .�0�\� �G���4 �� ر �� �'m �%@�� VGR��  
 -�%�
�� ور�] �)
5 وI pn�4 ��4 د����P� p^� 4ن @�
 و��4 4دري 4ن �4): ����ـ%ع ����� �T ��n7^ [�d7�� ���

.��7�� �Mk'�G # D�� pe 
��4 �
�ر وE� -�4 `3&ـ¿ m6ـ��כ I 8ـ�ـ´ ورو¾  

ً
ود���

 �وO� �MO8ـnـ%ن �4ـ� ��ـ��Á و��ـ�À و�ـOـnـ%ن �4ـ� ��ـ�ـ
ــ� ــ) ــ� ــ' ; �Hــ ــ� ــ%� �ــ 8 I Âــ ــ%ن �� nــ Oــ ــ�c و� ــ� ــ� ــ+  و��

 �� ��4 رو&5 ^/%ف @7ـ+ـ/s� #T כ ��5 ��%تR�EG V�
�e��� ��4 ��& 

p+�^ور Ã4 �G ر�
� ��4 �G 
ً
 ود���
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 :
��9	� V� �	$� �&رد�,	� [�,* V� �	� W6� $"� 
   cد�M
�� ����+@ 5� 

 c����� :Ä ب�
 �0O&� I#ت ���/`، و @��78 4ن @
8�57، 4ود�a3 5���&4 �^�_ ,O �ـ�^ـ�ت  ��'& ،��0)���

°�(�� a�S� ت#�MO�� I. 
 cـ�دMـ
�� cـ��رt ـ�/^�H�@ ،غ%��? �.% @5 ��و� و ��7
و�t�رS� c[%ر، ���k ���� ��ـz �ـ'ـ�כ ^ـ.ـ��ـ7ـOـ5 

,>�+��^ 
ً
j��_ 

ً
��'� 5�'G V� ،,�_ �'(���... 

� p0� ��m�c��M �ـV ��ـ�ن �T ��ـ�ن، ^�ـ�رت ��ـ�ن 
 pـ.ـÆـ%د، و�@F�k� I �;�M �'%دכ، �+� ��Oـnـ�ت ��ـ

�� .���sزc، و�زد&�م ��%�8 و ^[%ل ��+�
��4 �
�ر 

 �8%�� �ر ��2ه، ;M7%ي ��4 @��+�� �nOÇ@ ��4 È(�
 ،cـ�ر/s� �7MO�� ،cر��s� �0¼ل وO�� ��'& 5�� ،,��\�
 I ـ��ـ%د��ـ� ��ـ��ح، و��ـ"s� I 

ً
و��� �7PO��Éכ �20�

 . �s'%ح

5 �ـ+ـ.ـ� @�ـ] 4&ـ��ن (� ��
ـ�Mدc و��� ����+@ 5�

 .��0+��] وj&4م ��~%�ر
�ر MO� ،�H��^ [�'��� c�&%� ��]+�� 0O� 5�G I%م ر&�

�M;�%�� `^�@ I �;%� . 

>��? K�$L V� �	� Q$�? �� Q\4�& 
 

•  ����H�� ج��ـ�ر و1ـ�ر� و�ـ�.، ��١٩٥٨ �>��=+ �، �Oوج و�G 7ـ'Gـ� �و.د، �
 زو�)V��� 7=�� "���م ���رכ �T> ���=�دRBC� �1�S��� Fب.

•  Xـ>�� Yـ)ـ�5ـ� Z 
ً
�<T� 9=/�ت، و\�ن=%�E�� ]>(�� بR^� !" YE0 �

.�=���(�.� �/=��<�� �E_`�C� �1د�رa� �/b=ي و����S��� 
•  .@C^� �=�� +=���� ��%c Fد�=d <T�و�=+ د��ب و +=���� �d�V �_ e�� 
 �cرכ Z �%�رכ �^Rب ����CS5� ،�=��T=/� و��E=�_=� و�.�)���=�.   •
•  I I%@ ٢٠١٩/٨/١٦ 
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في وقفة وفاء البـن الـجـنـوب وقـمـره، وفـي مـهـرجـان 
 جماهيري حاشد

أحيا حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي الذكرى التاسعـة 
والثالثين الستشهاد قمر الجنوب القائد موسى شـعـيـب فـي 

 ٢٨/٧/٢٠١٩سهل الميذنة في كفررمان مساء يـوم األحـد 
بحضور عضو القيـادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي أمين سر قيادة قطر لبنان لحزب طلـيـعـة لـبـنـان 
الرفيق المناضل حسن بيان، الرفاق أعضاء القيادة القطـريـة 
للحزب ، ممثل رئيس التنظيم الشعبـي الـنـاصـري الـنـائـب 
أسامة سعد الرفيق محمد ضاهر، عائـلـة الشـهـيـد الـقـائـد، 
ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ، ممـثـلـون عـن األحـزاب 
والقوى الوطنية، ممثلون عن األندية والـجـمـعـيـات، رؤسـاء 
 بلديات ومخاتير وحشد من الرفاق وجماهير الحزب والضيوف

. 
بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب القى الرفيق حسن بيان 
كلمة بالمناسبة قال فيها "في كل مرة نقف فيها على منصة 
من نحيي ذكراه، نجد أنفسنا أكثر انشداداً لصاحب الـذكـرى، 
وأكثر التصاقاً بتلك الشخصية التي جبلت عجيـنـتـهـا بـعـرق 
الكادحين منذ تفتحت براعم الحياة لديها، فلم تجد نفسها إال 
حيث يجب أن تكون .مناضل طالبي وحرم الجامعة الوطنـيـة 

يشهد على ذلك ،ومكافح عمالي وتظاهرت عمال غندور خير 
دليل، وفالح يتصدر نضاالت مزارعي الـتـبـغ فـي الـجـنـوب، 
وفدائي مع المقاومين يعيش ويعايش كل ظروف حـيـاتـهـم 

 " . في المتاريس والخنادق وعلى كل الجبهات
وأضاف بيان "أبو زياد الذي نحيي ذكرى استشهاده التاسعة 
والثالثون، لم يكن يعرف ويعرف ببطاقة هويته الشخـصـيـة، 
فهو وإن كان ابن الشرقية من حواضر جبل عامل وولـد عـام 
االستقالل إال أنه كان يعرف ويعـرف بـهـويـتـه الـنـضـالـيـة، 
بعنوانيها الوطني والقومي التي اختصرت بهوية واحدة ،هـي 
هوية البعث .هذه الهوية التي أحبها حب الهوى أشبعت ذاتـه 
وفاضت على حزبه وشعبه وأمته عطاء ينبض بالحياة ويـبـث 

  .الروح لبعث الحيوية النضالية في صفوف الجماهير
إن "أبا زياد" وبما كان يمثل وما انطوت عليه شخصيته من 
معطيات إنما انطوى على اختصار مكثف لـكـل الـمـنـظـومـة 

  ". القيمية التي تنطوي عليها الشخصية االعتبارية لألمة
وقال بيان " كان كريماً ووفياً ومقداماً، ألن الكـرم والـوفـاء 
واإلقدام هي من السمات العربية األصيلة، وكان خلوقاً، ألنـه 
كان مؤمناً بأن األمم أخالق ما بقيت وكان مـحـبـاً ألنـه كـان 

  مشبعاً بفكرة أن القومية هي حب قبل كل شيء.
لم يكن يظن يوماً أنه سيغدر به ولمـاذا يـغـدر بـه؟ وهـو 
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صوت الطالب والعمال والفالحين وكل الكادحين، وهو الثائـر 
مع ثوار فلسطين والمناضل ألجـل وحـدة األمـة وتـحـقـيـق 
أهدافها في الوحدة والحرية واالشـتـراكـيـة. لـكـن غُـدر بـه 
واستهدف كعنوان نضالي قومي وكقائد لـمـن يـحـمـل لـواء 
مطالبهم ورفع معاناتهم وإنـهـاء اسـتـالبـهـم االجـتـمـاعـي 

  . والوطني والقومي
أبو زياد الشهيد ذهب باكراً، لكن كـمـا كـان فـي حـيـاتـه 

  يشــكــل حــالــة امــتــالء نــفــســي، وتــعــبــوي لــنــا، بــقــي
بما تركه من إرث نضالي بالسلوك النضالي اليومي، والشعـر 
الثوري الملتزم ،يشكل حالة امتالء نضالي نعب من معيـنـهـا 

 ". وال نرتوي وال ننسى

وقال أيضاً وهل ننسى غزل الكادحين، وهـيـفـاء تـنـتـظـر 
الباص على مفرق تل الزعتر وإبل الـقـمـح (كـفـار يـوفـال) 
واسرج خيولك، وقتلوني وقالوا أنت قاتل إلى كل أيـقـونـاتـه 

  .الشعرية التي باتت على كل شفة ولسان
أبو زياد، ابن عائلته الصغرى التي لم يشبعها حباً وحـنـانـاً 
،ترك لها إرثاُ ال يقدر بثمن، ترك لها إرث االعتزاز باألب الـذي 
قبض على جمر الموقف حتى االستشهاد وهـذه سـمـة مـن 
سمات الكبار، وأما العائلة الكبرى فترك لها اإلرث األهم، إنـه 
اإلرث النضالي الذي شكل إضافة نوعية للتراكمية النضالـيـة 
التي ينهل من معينها مناضلو الحزب على مسـاحـة الـوطـن 

  .العربي الكبير
أبو زياد، يا أيها الرفيق واألخ العزيز ،كثيرون لم يـعـرفـوك 
ولم يتعرفوا عليك قبل استشهادك، لكن من خالل ما تركـت 
من إرث، أصبح الكل يعرفك ،فأنت بت عنواناً ورمـزاً، وأنـت 
دائماً في وجدان رفاقك على المستوى الـفـردي والـجـمـعـي، 
فأنت وإن قضيت شهيداً وفارقت جسداً، فأنت الـحـي دائـمـاً، 
وهل ينسى رفاقك وهل تنسى األمة أبطالها وشهداءهـا. إن 
نسينا الشهيد صدام حسين ننسى الشهيد موسـى شـعـيـب، 
وإن نسينا الشهداء تحسين األطرش وأبو علي حالوي وعـلـي 
حديفة وكل الشهداء الذي ال يتسع المجال لذكرهم في لبنان 
وفلسطين والعراق وعلى مساحة الـوطـن الـعـربـي نـنـسـى 

الشهيد الذي أحببناه حبين، حب هوى الرفـاقـيـة وحـب ألنـه 
  ".أهل لذاك

وختم بيان قائال " إن أبا زياد ،كان كبيراً في حـيـاتـه كـمـا 
بعد استشهاده، ألنه كان رفيقاً للقائـد الـمـؤسـس مـيـشـال 
عفلق ولرفاقه الحكيم وأبو فادي وظافر وكان رفـيـقـاً لـكـل 
المناضلين الذين ساروا وما يزالون على طـريـق الـجـلـجـلـة 
النضالية إلى أن يدحر األعداء الذين يهددون األمـة بـأمـنـهـا 
االجتماعي والقومي، إلى أن تنتصر على أعدائها الـمـتـعـددي 

  .المشارب والمواقع
  ". تحية لمن نحيي ذكراه والمجد والخلود للشهداء األبرار

وتخلل االحتفال مشاركة فنية لفرقة الكوفية الفلسطينيـة 
و شارك الشعراء عمر شبلي وحسين شعيـب وعـلـي جـمـعـة 

 . بإلقاء قصائد بالمناسبة إضافة إلى الشابة ريم علي أحمد
وقد اطلق الحزب بالمناسبة طابعا بريديا للشهيـد الـقـائـد 
إضافة إلى بطاقة بريدية عبارة عن صورة للشهـيـد مـوسـى 

وحوله عدد من الرفاق فـي سـهـل  ١٩٧٦شعيب أخذت عام 
الميذنة في كفررمان في نفس الـمـكـان الـذي أقـيـم فـيـه 

 . االحتفال
وفي الختام كرم الحزب عائلة الشـهـيـد مـوسـى شـعـيـب 
ممثلة بنجله زياد وابنته جنان إضافة إلـى تـكـريـم عـائـلـة 
الشهيد علي حديفة ممثلة بزوجته السيدة سلوى أبـو دهـن 
وكذلك كرم الحزب الشعراء المشاركين إضافـة إلـى رئـيـس 
جمعية بيت المصور في لبنان األستاذ كامل جابر لمساهمتـه 

 . في تصميم الطابع التذكاري والبطاقة البريدية

 
 .... وإكليل على الضريح

وقبل بدء المهرجان قام الرفيق حسن بيان، رئـيـس حـزب 
طليعة لبنان العربي االشتراكي وعدد من الرفاق واألصـدقـاء 
بوضع إكليل من الورد على ضريح الشهيد القـائـد والشـاعـر 
موسى شعيب في بلدته الشرقية تليت بعدها سورة الفاتحـة 
لروحه الطاهرة، كما تم قراءة الفاتحة على ضريـح الـرفـيـق 

 هاني شعيب.
* * * * * 
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قام األخ ربيع مينا، رئيس جمعيـة بـنـاء اإلنسـان ونـاشـر 
صحيفتها بزيارة مقر حزب طليعة لبنان العربي االشـتـراكـي، 
في شارع المصارف حيث ألتقى بأمين سر فرع الشمال عضـو 
القيادة القطرية للحزب الـرفـيـق رضـوان يـاسـيـن. تـنـاول 
الطرفان سبل تطوير العالقات المشتركة وتفعـيـل أنشـطـة 
الحراك الشعبي في مواجهة منظومة الفساد وحيتـان الـمـال  
والعمل على تشكـيـل أوسـع ائـتـالف لـلـقـوى السـيـاسـيـة 

 للمواجهة. 

واستعرض الطرفان ما وصـلـت إلـيـه بـلـديـة طـرابـلـس 
 وضرورة تزخيم عملها خصوصاً بعد االنتخابات األخيرة . 

كما أكد الطرفان على أهمية مواجهة الـقـرارات الـجـائـرة 
بحق الفلسطينيين الصادرة من وزارة العمل بدفع من القوى 

الفلسطينية مؤكدين  -التي تبطن الشرور للعالقات اللبنانية 
عــلــى اســتــمــرار األنشــطــة دفــاعــاً عــن حــقــوق األخــوة 

 .الفلسطينيين
* * * * * * 
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عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فـي لـبـنـان /
لجنة طرابلس والميناء والشمال؛ اجـتـمـاعـهـا الـدوري يـوم 

فـي مـركـز تـجـمـع الـمـرأة  ٢٠١٩الخميس  األول من آب 
اللبنانية بطرابلس مبتدئة اجتماعها بتوجيه التهنئة للجيـش 
اللبناني  في عيده .كما أبدى الحضور ارتـيـاحـهـم النـتـخـاب 
رئيس البلدية الجديد الدكتور رياض يمق ونـائـبـه األسـتـاذ 

 خالد الولي.

إلى ذلك، ناقش أعضاء اللجنة قرار وزير  العمل اللبناني الـذي  
جاء جائراً بحق اإلخوة الفلسطينيين خالفاً للـمـواثـيـق الـدولـيـة  

 مؤكدين ضرورة الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم، 
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة االتصاالت وتـكـثـيـف 
النشاط بهدف تفعيل تشكيل لجان فرعـيـة عـلـى مسـتـوى 
األحياء  للقيام بالنشاط التعبوي المطلوب حفاظاً على قضيـة 

 .المستأجرين من الضياع

� 
 �!�$�ع �)�� ��'ق �%$#�"!

قدمت قيادة فرع الشهيد تحسين األطرش لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي تهانيها لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس بلديـة 
طرابلس بعد ظهر اليوم الثالثاء في السادس من الشهر الجاري وذلـك 
في القاعة العامة لغرفة الصناعة والزراعـة والـتـجـارة فـي الـمـديـنـة 
مسجلة ارتياحها النتخاب الدكتور رياض يمق رئيساً للبلدية وقد تحدث 
أمين سر الفرع الرفيق رضوان ياسين مـتـمـنـيـاً أن تـكـون الـتـهـانـي 
الحقيقية لمدينة طرابلس غداً عبر نجاح الرئيس الجديد في الـتـغـلـب 
على كل المعوقات التي اعترت عمل البلدية خـالل السـنـوات الـثـالث 

 المنصرمة،
هذا وكانت قيادة حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي في الشـمـال 
وطرابلس  قد سجلت ارتياحها النتخاب الدكتور ريـاض يـمـق رئـيـسـاً 
جديداً لبلدية طرابلس بعد المخاض الطويل والمعاناة الـذي عـاشـتـه 

المدينة طوال األشهر الماضية والتي نتمنى أن ال تتكرر مع الرئيس الجديد ونائبه األستاذ خالد الولي وتكون بادرة خـيـر عـلـى 
المدينة إنماًء وازدهاراً مستفيدين من أخطاء الماضي واعتبار ما تقدم حـافـزاً ألبـنـاء طـرابـلـس كـي يشـحـذوا الـهـمـم فـي 

 .االستحقاقات البلدية والنيابية المقبلة لإلتيان بالعناصر الكفؤةً والمجربة التي تمثلهم خير تمثيل
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
جريمة حرب ضد اإلنسـانـيـة تـلـك الـتـي نـفـذهـا الـعـدو 

، وهي ليست األولى ولـن تـكـون “ صور باهر” الصهيوني في 
األخيرة، فهذا الكيان االغتصابي الـذي أقـيـم عـلـى األرض 
الفلسطينية هو جريمة بحد ذاته ألنه استند إلى حـق الـقـوة 
في مواجهة قوة الحق، عندما اقتلع شعبا مـن أرضـه واحـل 
مكانه شذاذ اآلفاق، بدعم من كل قوى الشر والـعـدوان فـي 
العالم، ومارس بكل عنصرية حاقدة العدوان والمجـازر وكـل 
أشكال الجرائم بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني ضـاربـا 
عرض الحائط بكل األعراف والـمـواثـيـق الـدولـيـة وقـرارات 
الشرعية الدولية، ومعتمداً سيـاسـة االسـتـيـطـان ومصـادرة 
األراضي لتكريس واقع زائف يطيل أمد مشروعـه ويـعـطـيـه 

 .شرعية مفتعلة بخلق وقائع على األرض
أمام هذه الجريمة التي تأتي في سياق مـخـطـط عـدوانـي 
مدروس وطويل ومدعوم من اإلدارة األمريكية التي أعـلـنـت 
الحرب على الشعب العربي الفلسطيني في محـاولـة يـائسـة 
لتصفية القضية الفلسطينية من خالل صفقة القرن وورشـة 
المنامة يجد دعاة التطبيع مع العدو انفسهم في موقف حـرج 
وهم يتبجحـون بـتـمـسـكـهـم بـحـقـوق الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني، وباتوا أمام مسؤولية مـوقـف حـاسـم يـتـجـاوز 

 بيانات اإلدانة إلى التراجع عن سياستهم من خالل:
وقف كل أشكال التطبيع مع العدو وممارسة ضغوط جديـة -

على الواليات المتحدة األمريكية لوقف سياستها الـعـدوانـيـة 
 .وإجبار العدو الصهيوني على وقف ممارساته اإلجرامية

تقديم الدعـم السـيـاسـي والـمـادي لـلـشـعـب الـعـربـي -
الفلسطيني الذي يتصدى بصدور عارية وإيمان عميق للعـدو 
ويؤكد تمسكه بارضه ووطنه ويرفض كل أشـكـال االقـتـالع 

 .والتذويب والتوطين
واذا كان أبناء فلسطين بنضالهم اليومي والـطـويـل عـلـى 
مدى أكثر من قرن قد أجمعوا على موقف وأحد في مـواجـهـة 
صفقة القرن وورشة المنامة فانهم الـيـوم أمـام مسـؤولـيـة 
إنهاء االنقسام وتحقيق الـمـصـالـحـة واسـتـعـادة وحـدتـهـم 
الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية علـى أرضـيـة 
مشروع مقاوم يراجع برؤية نقدية شاملة السياسات السابقـة 

 .ويبدأ مرحلة جديدة
وبالتوازي مع تصعيد هذا الشـعـب لـنـضـالـه عـلـى أرض 
فلسطين يؤكد هذا الشعب في الشتات تمسكه بحق الـعـودة 
ورفضه كل أشكال التوطين، خاصة أبناء فلسطين في لبنـان 

الذين اعتبروه على الدوام ممراً وليس مقراً ويصـرون عـلـى 
العودة إلى وطنهم وأرضهم وهم بذلك يلتقون مع إخوانـهـم 
اللبنانيين في موقف موحد مما يلقي علينا في هـذا الـظـرف 
الدقيق الذي ترتفع فيه مخاوف التوطـيـن كـأحـد تـداعـيـات 
صفقة القرن، أن نتعاون معاً لتعزيز صـمـودهـم وتصـلـيـب 
موقفهم ال زيادة الضغوط المعيشية وحرمانهم مـن فـرص 
عمل قليلة امامهم، وهم الذين حرموا مـن حـقـوق مـدنـيـة 

 .وإنسانية طيلة سبعين عاماً
إن القوانين وجدت لخدمة اإلنسان ومتى كـانـت غـيـر ذلـك  
يصار إلى إلغائها أو تجميدها وليـس تـفـعـيـلـهـا فـي ظـروف  
اقتصادية سيئة وأوضاع سياسية بالغة الدقة والخطورة لكي ال  
نسهم من حيث ال ندري في دفع األمور نحو خيارات سيـاسـيـة  

 نرفضها وال يريدها أبناء فلسطين المقيمين في لبنان. 
لذلك ندعو إلى إعادة نظر شاملة باإلجراءات التي اتخذتـهـا 
وزارة العمل مؤخرا والذهاب نحو إقرار حقـوقـهـم الـمـدنـيـة 
كاملة وعدم ربط ملفهم بملفات أخرى تختلف فـي الـظـروف 
والمعطيات، فأبناء فلسطين في لبنان الجئين وال تـنـطـبـق 
عليهم قوانين العمالة األجنبيـة ولـقـضـيـتـهـم خصـوصـيـة 
ولوجودهم على أرض لبنان ظروف ومعطيات معروفة أيضـاً، 
وهم لم يتواجدوا في لبنان بحثاً عن فرصة عمل بل نتـيـجـة 
ظروف قسرية حتمتها عـمـلـيـة تـهـجـيـرهـم عـن أرضـهـم 

 ووطنهم.
إن إعادة النظر من موضوع العمالة الفلسطينية في لـبـنـان 
بإيجابية وموضوعية ضرورة إنسانية وسـيـاسـيـة فـي هـذا 
الظرف الدقيق ولنواجه معاً صفقة القرن وتداعياتها الراهنـة 
والمستقبلية بموقـف واحـد.. وبـهـذا نـخـطـو فـي االتـجـاه 

 .الصحيح
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مرة أخرى يكشف العدو الصهيوني عن عنصريته وتـنـكـره 
ألبسط الحقوق اإلنسانية التي كفلتها المواثيق واالتـفـاقـات 
الدولية  ونصت عليها الرساالت السـمـاويـة وهـي تـمـكـيـن 
اإلنسان من ممارسة طقوسه وواجباته الدينية بمنأى عن أي 
ضغط أو عنف أو اعتداء . وهذا حق كفلته الدساتير والشرائـع 
واألعراف، بحيث أن كل من يتعدى على ممارسة هـذا الـحـق 
إنما يرتكب جرماً موصوفاً يضعه تحت المساءلة الـقـانـونـيـة 

 والسياسية واألخالقية.                      
ن ما اقدم عليه العدو الصهيوني صبيحـة يـوم األضـحـى إ

ضد المصلين وأوقع عشرات الجرحى   هو أكثر مـن اعـتـداء، 
إنه جريمة ضد اإلنسانية، ألن قوات االحـتـالل لـم تـنـتـهـك 
حرمة األقصى وحسب، بل حاولت أيضاً منع المـصـلـيـن مـن 
تأدية فريضة صالة العيد في مناسبة هي ذات وقـع خـاص 

 عند المسلمين عامة والعرب منهم خاصة.                                                
وإذا كان العدو باقتحامـه األقصـى الـمـبـارك، عـمـد إلـى 

،فـإن شـعـبـنـا فـي   ٢٠٠٠استحضار ما قام به شارون عام 
فلسطين المحتلة الذي اطلق انتفاضته يوم ذاك تحت شـعـار 
انتفاضة األقصى  هو اليوم ليس أقل تصميماً عـلـى إطـالق 
انتفاضة جديدة ضد االحتالل، خاصة وأن العدو يمضي قـدمـاً 
في تهويد كل معالم الحياة في فلسطين الـمـحـتـلـة عـامـة 

 والقدس خاصة.                        
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي إذ توجه 
التحية لجماهير فلسطين المحتلة تكبـر بشـعـبـنـا صـمـوده 
وتحديه ومقاومته لالحتالل رغم الظروف الصعبة التي يـمـر 
بها والحصار الذي  يتعرض  له النتزاع تنازالت منه بـكـل مـا 
يتعلق بحقوقه الوطنية وأولها حق العودة. وإذ تواجه جماهير 
فلسطين آلة الحرب الصهيونية باللحم الحي وتقدم الشهـيـد 
تلو الشهيد دفاعاً عن الحق القومي وعن الـمـقـدسـات فـألن 
هذه الحقوق هي حقوق غير قابـلـة لـلـتـصـرف وال تسـقـط 
بالتقادم وان المقدسات وخاصة األقصى هي قبلة للمسلمين 
قاطبة وأن فلسطين وقدسها الشريـف هـي قـبـلـة قـومـيـة 
للعرب، وهذا ما أكد عليه شهيد الحج األكبـر الـقـائـد صـدام 
حسين (إن فلسطين هي في قلوبنا وعيوننا إذا ما اسـتـدرنـا 

 إلى أي من الجهات األربع).                     
إن الذي حصل صبيحة األضحى المبارك في الـقـدس، هـو 
جولة من جوالت الصراع المفتوح مع العدو الصهيوني الـتـي 
تبقى دولته دولة قائمة باالحتالل رغم االعتراف الدولي بـهـا 
والذي فرضته موازين القوى وليس موازين الحقوق. وعـلـيـه 
فإن إصرار شعبنا على التمسك بارضه وتحويـلـه مـقـاومـتـه 
اليومية إلى انتفاضة شاملة  إنما هي السبيل الوحيد إلفشال 
مخطط العدو بتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه وحـمـايـة 
المقدسات وكل معالم الحياة الوطنية الـفـلـسـطـيـنـيـة مـن  

 مخاطر التهويد  والصهينة.                             
ن القيادة القومية لحزب البعث العربـي االشـتـراكـي الـتـي  إ 

تضع هذه الجريمة ضد المصلين  فـي األقصـى فـي سـيـاق  
المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية والتي تشكل صـفـقـة  
القرن احدى تعبيراته تدعو إلى توفير كل الـدعـم السـيـاسـي  
والمادي والمالي للجماهير الصامدة الصابرة والتي  بمواجهاتها  
اليومية  تعيد االعتبار للثورة الفلسطينية، كـثـورة تـكـتـسـب  
مشروعيتها من مسارها النضالي الذي بدأ التأسيس لـه مـنـذ   

استعماري باغتصاب فلسـطـيـن    -بدء تنفيذ المخطط الصهيو  
عمالً بوعد بلفور والذي يتجدد اليوم بوعود ترامب. وإذا كانـت  
جماهير فلسطين ترتقي بتضحيـاتـهـا إلـى  الـحـد األقصـى  
الممكن في ظل الظروف المحيطة بهـا إال أن مسـتـوى األداء  
العملي  للقوى  الفلسطينية على مختلف طيفها  السياسي هـو  
دون الحد األدنى المطلوب، بحيـث أن االنـقـسـام السـيـاسـي  
والتشظي  وتغليب الصراع على السلطة على الصراع مع العدو  
لم يضعف الموقف المقاوم وحسب بل بات ينعكس سلباً علـى  

        الصمود الشعبي والمستفيد األول هو االحتالل. 
من هنا يجب االرتقاء بالموقف السـيـاسـي إلـى مسـتـوى 
تحقيق وحدة وطنية فعلية وعلى قاعدة برنامج مقاوم يكـون 
قادراً على استيعاب كل فعالية نضالية وتوظيفه في خـدمـة 
مشروع التحرير وفي طليعتها المواجهـات الـمـسـتـمـرة فـي 
األقصى وآخرها انتفاضة األضحى كما العمليات التي ينفذهـا 

 مناضلون في الضفة والقطاع ضد الجنود الصهاينة.                               
تحية ألهلنا في فلسطين المحتـلـة وتـحـيـة النـتـفـاضـة  

 األقصى في يوم األضحى المبارك.
تحية للشهـداء. الشـفـاء لـلـجـرحـى والـحـريـة لـألـسـرى 

 والمعتقلين.                                      
 

 ١٢/٨/٢٠١٩في
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توضح هذه النشرة أهم القوانين والمراسيم التي تـنـظـم 
العمالة األجنبية بشكل عام والعمالة الفلـسـطـيـنـيـة بـوجـه 
خاص. ويمكن القول إنه ال توجد قوانين واضـحـة وحـاسـمـة 
كما ال توجد مراسيم تطبيقية بهذا الخصوص وهـي قـابـلـة 
لتفسيرات متعددة كما أنها ال تحمل في مضـمـونـهـا عـدالـة 
للعامل الفلسطيني فضال عن أنها ليست شاملة وهي تحتـاج 
لزيادة في بعضها بحيث تشمل المهن الحرة ويحتاج بعضـهـا 

  .اآلخر لتطوير بنيوي كبير
الـالجـئـيـن  ١٩٤٦أوال: هل شمل قانون الـعـمـل لـعـام 

 الفلسطينيين؟
 ١٩٤٦أيـلـول  ٢٣صدر أول قانون عمل في لبـنـان فـي 

والذي نظّـم الـوضـع الـقـانـونـي لـرب الـعـمـل ولـلـعـمـال 
والمستخدمين في لـبـنـان وحـيـنـهـا لـم يـكـن الـالجـئـون 

  .الفلسطينيون قد هاجروا إلى لبنان بفعل النكبة
ومن متفرعات هذا القانون ما يخص العمال األجانب والذي 
تم تعريفهم بالعمالة الوافدة والتي يجب أن تـحـصـل عـلـى 
موافقة مسبقة بالعمل فـي لـبـنـان مـن خـالل السـفـارات 

  .اللبنانية وقنصلياتها في الخارج وبالتواصل مع أرباب العمل
أما بخصوص الالجئين الفلسطينيين وقواهم العاملة فـال 
يمكن تصنيفها ضمن فئة الـعـمـالـة الـوافـدة وال األجـانـب 
بالمعني التقني وبالشروط السابقة التي وردت في الـقـانـون 
باعتبار أن العمالة الفلسطينية وصلت إلى لبنان قسرا بسبب 

وليست ضمن آليات العمالة الـتـي يشـتـرط  ١٩٤٨نكبة عام 
حصولها على الموافقة المسبقة للعمل والقدوم من الـخـارج 

 .بهذا الخصوص
الذي ينظم عمل  ١٧٥٦١ثانيا: ما هو المرسوم التشريعي 

 األجانب، ومدى قوته القانونية؟
القانون والمرسوم التشريعي: القانون يصدر عن مـجـلـس 
الشعب. أما المرسـوم الـتـشـريـعـي فـيـصـدر عـن رئـيـس 
الجمهورية في حاالت خاصة تتصف بالعجلة عـنـدمـا يـكـون 
مجلس الشعب خارج دورات انعقاده، وهو يـمـاثـل الـقـانـون 
مرتبةً، فيمكنه تعديل القوانين، كما يمكن للقوانين تعديـل 

 .المراسيم التشريعية
كـان  ١٨/٩/١٩٦٤الصادر في - ١٧٥٦١إن المرسوم رقم 

مـن خـالل  ٢واضحا بتحديد العمالة األجنبية في المادة رقم 
  :النص التالي

على األجنبي الذي يرغب بالدخول إلى لبـنـان لـتـعـاطـي  "
مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصـل مسـبـقـا عـلـى 
موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية قبل مجيئه اليه، إال 
إذا كان فناناً فيحصل على هذه الموافقة من مديريـة األمـن 

  ".العام
والفلسطيني مقيم أصال في لبنان ألسـبـاب خـارجـة عـن 
إرادته، فكيف يمكن تطبيق المرسوم الوارد أعاله، ومـاذا لـو 
أخل بشروط العمل وسحبت منه إجازة العمل، إلى أين سيتم 

 ترحيله؟
واآللية المتعارف عليها سنويا بأن وزير العمـل الـلـبـنـانـي 
يصدر قراراً يحدد فيها األعـمـال الـمـحـصـورة مـمـارسـتـهـا 
باللبنانيين دون غيرهم باإلضافة إلى األعمال فـي الـمـهـن 
الحرة كالهندسة والطـب والـمـحـامـاة والصـيـدلـة والـمـهـن 
المنظمة بنقابات، ويحق لألجانب ممارسة المهن المـتـبـقـيـة 

مهنـة وتشـمـل مـهـن  ٤٥حتى  ٤٠والتي تتراوح أحيانا بين 
 الزراعة والبناء وغيرها 

بادر وزير العمل اللبـنـانـي طـراد حـمـاده،    ٢٠٠٥ في العام  
لـعـام    ١٧٥٦١ وضمن الصالحيات التي يتيحها له الـمـرسـوم  

فـي حـزيـران/ يـونـيـو    ١/٦٧ إلى إصدار المذكرة رقم    ١٩٦٤ 
، التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المـهـن  ٢٠٠٥ 

اليدوية والمكتبية المحصورة ممارستها بـالـلـبـنـانـيـيـن دون  
غيرهم والتي كانت محظورة على الفلسطـيـنـيـيـن مسـبـقـا،  
وذلك بشروط معينة أبرزها أن يكون مـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن  
المولودين على األراضي اللبنانية، وأن يـكـون مسـجـال فـي  
سجالت مديرية الشؤون السياسية والالجئين التـابـعـة لـوزارة  

  .الداخلية. ولكن بعد حصولهم على إجازة العمل كونهم أجانب 
أما بخصوص المهن المنظمة في نقابات (الطب والهندسة 
والصيدلة والمحاماة..) فهي محظورة تماما علـى الـالجـئـيـن 
الفلسطينيين ألن القانون الذي ينظم هذه المـهـن يشـتـرط 

 .المعاملة بالمثل وأن يكون المهني لبناني الجنسية
 العمالة الفلسطينية؟ ٢٠١٠ثالثا: هل نظم القانون عام 

وبعد سلسلة من الـتـحـركـات الشـعـبـيـة  ٢٠١٠في العام 
وبدعم من كتلة اللقاء الديمقراطي التي يترأسها النائب وليد 
جنبالط أصدر المجلس النيابي الـلـبـنـانـي تشـريـعـاً حـمـل 

 ٥٩الذي عدل المادة  ٢٤/٨/٢٠١٠تاريخ  ١٢٩القانون رقم 
من قانون العمل الذي أعفى الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـن شـرط 
المعاملة بالمثل واشترط الحصول على إجازة عمل مـجـانـيـة 

  .من وزارة العمل
الـذي عـدل    ٢٤/٨/٢٠١٠ تاريـخ    ١٢٨ وكذلك القانون رقم  

من قانون الضمان االجتماعي وأعفى الفلسطينيين من    ٩ المادة  
شرط المعاملة بالمثل لالـسـتـفـادة مـن تـقـديـمـات الضـمـان  
االجتماعي، واستثناهم من تقديمات صندوقي المرض واألمومة  

 :والتقديمات العائلية. وأصبحت اآلليات المطبقة كالتالي 
 .إلغاء شرط المعاملة بالمثل
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إفراد إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتمـاعـي حسـابـا 
منفصالً مستقالً لديها لالشتراكات الـعـائـدة لـلـعـمـال مـن 
الالجئين الفلسطينيين، على أال تتحمل الخزينة أو الصنـدوق 

 .الوطني للضمان االجتماعي أي التزام مالي تجاهه
االستفادة من تقديمات تعويض نهاية الـخـدمـة وطـوارئ 

 .العمل
االستثـنـاء مـن تـقـديـمـات فـرعـي الـمـرض واألمـومـة 

 .والتعويضات العائلية
أما شروط االستفادة من الضـمـان االجـتـمـاعـي فـكـانـت 

 :كالتالي
مع االحتفاظ باألحكام التي ترعى تطبيق قانـون الضـمـان 
االجتماعي، يخضع لفرع تعويض نـهـايـة الـخـدمـة الـالجـئ 

 :الفلسطيني العامل على األراضي اللبنانية بالشروط التالية
 .أن يكون مقيماً في لبنان

أن يكون مسجالً في مديرية الشؤون السياسية والالجئين ـ 
 .وزارة الداخلية والبلديات

 .أن يكون مرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكثر
أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانيـن واألنـظـمـة 

 .المرعية
والمشكلة بهذا اإلجراء أن الـالجـئ الـفـلـسـطـيـنـي سـوف 

% لصـالـح الضـمـان ٢٣,٥يستقطع من دخلـه مـا نسـبـتـه 
% وهـي ٨االجتماعي وال يستفيد مـنـه سـوى مـا نسـبـتـه 

 .تعويضات نهاية الخدمة
 :% موزعةً على النحو التالي٢٣،٥يدفع للصندوق 

 % من األجير)٢% من صاحب العمل، و٧مرض وأمومة ( %٩
 تعويضات عائلية (من صاحب العمل) %٦
 نهاية الخدمة (من صاحب العمل) %٨

 إلدارة الصندوق (من صاحب العمل) %٠،٥
هذا الواقع جعل العامل الفلسطيني ال يسعى للحصول على  
إجازة عمل بسبب هذه االستقطاعات والتي لن يستفيد منـهـا،  
فضال عن أن شروط الحصول على إجازة عمل يشتـرط وجـود  
عقد عمل بين رب العمل واألجير كي يحصل على إجازة العمل  
من وزارة العمل والكثير من أرباب العمل يرفضون توظيـف أو  
تشغيل العمالة الفلسطينية بعقود تلزمهم بتعويضات نهـايـة  
خدمة وباستقطاعات للضمان االجتماعي، لذلك يتم استـغـالل  
العمالة الفلسطينية بهذا الخصوص. كما أن إجراءات الحـصـول  

 .على إجازة العمل معقدة لدرجة االستحالة 
وضمن الرؤية الفلسطينية اللبنـانـيـة الـمـشـتـركـة الـتـي 
صدرت عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني فإنـهـا تـوصـي 
إجراء تعديل بخصوص االسـتـفـادة مـن عـائـدات الضـمـان 

% مـن دخـل األجـيـر ٨االجتماعي واستقطاع فقط ما قيمته 
الفلسطيني وهي القيمة التي يستفيد منـهـا تـحـت عـنـوان 

 . "تعويضات نهاية الخدمة " فقط
وطالبت الرؤية بتسهيل إجـراءات الـحـصـول عـلـى إجـازة 

 .العمل دون تعقيدات

رابعا: من جديد الفلسطينيون أجانب وفـق خـطـة الـوزيـر 
 كميل أبو سليمان لتنظيم عمالة األجانب

انطلق مفتشو وزارة العمل في األراضي اللبـنـانـيـة كـافـة 
، فـي إطـار فـرض ١١/٧/٢٠١٩يوم الخميس الموافق فيه 

تطبيق قانون العمل والتأكد من امتـالك الـعـمـال األجـانـب 
إجازات عمل بما في ذلك الفلسطيني، وذلك بعد انتهاء مهلة 
السماح التي أعلن عنها وزير العمل كميل أبو سليمان خـالل 
إطالقه خطة مكافحة اليد العاملة األجنبية غـيـر الشـرعـيـة، 
ودامت شهراً إفساحاً في المجال أمام الشركات والمـؤسـسـات 
كي تسوي وضعها وتحصل على إجازات عمل للعمال األجانب 
غير الشرعيين لديها. وقد فرضت الوزارة الشـروط الـتـالـيـة 

 :على أصحاب العمل الفلسطينيين وهي
 ل.ل٤٨٠,٠٠٠الحصول على إجازة عمل بمبلغ 

 ل.ل. في البنك ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠إيداع مبلغ 
 ٣التعهد بتوظيف لبنانيين (موظف فلسطيني مقابل كـل 

 لبنانيين)
 :خالصة القول

ال توجد منظومة قوانين ثابتة لتنظيم عمالـة الـالجـئـيـن 
 .الفلسطينيين في لبنان

الالجئون الفلسطينيون في لبنان ال يـمـكـن اعـتـبـارهـم 
 .أجانب ألسباب موضوعية وأسباب عملية

اعتبار الفلسطيني أجنبي يتوجب عليه الحصول على إجازة 
 .عمل يعقد األمر وال ينظمه

الالجئ الفلسطيني في لبنان ممنوع من ممارسة الـمـهـن 
الحرة ال سيما الطب والهندسة والصيدلة.. وكل الـتـعـديـالت 

 .التي حصلت لم تلتفت إلى هذه الفئة من المهن
والخاصة بالعمل والضمان  ٢٠١٠التعديالت القانونية لعام 

االجتماعي لم تكن عادلة ولم يكن لها مراسيم تـطـبـيـقـيـة 
 .تراعي حقوق العمال الفلسطينيين، وفيها تعسف واضح

خطة وزير العمل أبو سليمـان فـيـمـا يـخـص الـالجـئـيـن 
الفلسطينيين لم تستند إلى قوانين واضحة وال إلى مراسيـم 
تطبيقية ناجزة، وهي اعتبرت الالجئين الفلسطينيين أجانـب 

  .وفرضت عليهم ضرورة الحصول على إجازة عمل
  :المطلوب

أوالً: عدم اعتبار الالجئ الفلسطيني أجنبي يتوجب عـلـيـه 
 .الحصول على إجازة العمل

ثانياً: تعديل المراسيم التطـبـيـقـيـة الـخـاصـة بـالـعـمـل 
والضمان االجتماعي بحيث ما يستقطع من معاشات الـعـمـال 

 .الفلسطينيين يرد إليهم الحقا كما هي النسبة تماما
ثالثاً: السماح للمهنيين الفلسطينيين من أطباء ومحـامـيـن 
وصيادلة وغيرهم من العمل بهذا المهنة وتعديل القـوانـيـن 

 .الناظمة لذلك
 

 ١٩/٧/٢٠١٩بيروت في 
    المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد)
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 المكتب النسائي 
 لحزب طليعة لبنان 

زار االتحاد النسائي الديمقراطي 
 منظمات نسائية فلسطينية ويلتقي

قام وفد من المكتب النسائي لـحـزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتـراكـي ضـم كـل مـن إلـهـام 
مبارك، رندا نحلة، عناية فرحات، عليا مـحـفـوظ، 
رجاء زعيم وفاطمة رحيل بزيارة لالتحاد النسائـي 
الديمقراطي (ندى) في مخيم مار الياس حيث اكد 
الوفد على موقف الحزب المبدئي مـن الـقـضـيـة 
الفلسطينية والذي يعتبر فلسطين قضية الـعـرب 
المركزية وقد تطرقن إلى األزمات المستمرة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني في الشتـات وخـاصـة 
في مخيمات اللجوء في لبنـان حـيـث أن الشـعـب 
الفلسطيني محروم من ابسط الحقوق اإلنسانـيـة 
وعلى رأسها حق العمل وحق امـتـالك الـمـسـكـن 
باإلضافة إلى الوضع الصـحـي الـمـأسـاوي الـذي 
يعيشه شعبنا الفلسطـيـنـي مـن جـراء تـقـلـص 
خدمات األونروا ، ويأتي قرار وزير العمل بتفعـيـل 
قانون العمل اللبناني والـذي اعـتـبـرنـاه قـانـونـاً 
يحفظ للبنانيين بعضاً من حقوقـهـم ولـكـن مـع 
استثناء األخوة الفلسطينيين واألخوة السـوريـيـن 

 . لخصوصية سبب تواجدهم في لبنان
وخلصنا إلى القول أن الخوف من أن يكون هـذا 
القرار هو احدى التداعيات المترافقة مع ما يـعـرف 
بصفقة القرن والتي عبر الحزب عـن رفضـه لـهـا 
ولكل ما يحاك لهذه األمة من مشـاريـع تـفـتـيـت 
والتشديد على أن فلسطيـن عـربـيـة بـحـدودهـا 

 . التاريخية وعاصمتها القدس
كما زار الوفد مخيم برج البراجنة حيث الـتـقـى 
عدداً من الفعاليات وممثالت عن كافة المنظـمـات 
والجمعيات في المخيم وقد اكد الـوفـد عـلـى أن 
الشعب العربي هو شعب واحد وان الحق اإلنساني 
وحق العمل من أولويات مطالبنا ونحن شركاء في 

 . المسار والمصير
كما أشرنا إلى موقف العراق فـي ظـل الـحـكـم 
الوطني ووصية الشهيد صدام حسين الخالدة وهو 
على مقصلة الكرامة مـن فـلـسـطـيـن والشـعـب 

 . الفلسطيني
وفي السياق نفسه التقى وفد المكتب النسـائـي 

 . مع جمعية النجدة االجتماعية في بعلبك

بعد زيارة المكتب النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي بعد زيارة المكتب النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي بعد زيارة المكتب النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي بعد زيارة المكتب النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 
لعدد من المنظمات والقيادات النسائية الفلسطينية في المخيمات لعدد من المنظمات والقيادات النسائية الفلسطينية في المخيمات لعدد من المنظمات والقيادات النسائية الفلسطينية في المخيمات لعدد من المنظمات والقيادات النسائية الفلسطينية في المخيمات 

    صدر عنه البيان التالي: صدر عنه البيان التالي: صدر عنه البيان التالي: صدر عنه البيان التالي: 
نحن اليوم وبعد مرور حوالي الشهر على قرار وزير العمل 
بتطبيق قانون العمل والذي يشمل األخوة الفلسطينيين نرى 
التداعيات الخطيرة لمفاعيل هذا القرار على أبناء الشعب 
الفلسطيني في مخيمات لبنان والذي بدأ بالتعبير عن غضبه من 

 . ازدياد تضييق الخناق االقتصادي عليه
إذ أن ما تشهده المخيمات من تحركات وغضب، إنما مصدره 
األساس، اإلمعان في تجاهل معاناته، التي تبدأ من السياسي العام 
الذي يتهدد قضيته، إلى الفقر والتهميش والعزل والحرمان من 

 .أبسط الحقوق
يأتي قرار وزير العمل في وقت يعيش الشعب الفلسطيني في 
الشتات وخاصة في المخيمات اللبنانية وضعاً إنسانياً مزرياً ال يحسد 

عاماً مازالت تتجاهل ٧١عليه إذ أن الدولة اللبنانية وبعد مرور 
الحقوق اإلنسانية لهذا الشعب الصامد والصابر، الحقوق الذي 

 . كفلتها المعاهدات الدولية والتي وقع عليها لبنان وتعهد بتنفيذها
يأتي هذا القرار الجائر موجهاً طعنةً لصمود هذا الشعب الذي 
رفض التوطين وتمسك بحق العودة إلى وطنه النهائي فلسطين، 
أتى وكأنه خدمة واستكماالً  للمشروع المرسوم للمنطقة لتصفية 

 ). القضية الفلسطينية وما عرف (بصفقة القرن
إننا في المكتب النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 
وانطالقاً من موقف الحزب المبدئي تجاه القضية الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة اللجوء في لبنان، 
نجدد التأكيد على موقفنا الرافض للتوطين وضمان حق العودة إلى 
فلسطين بحدودها التاريخية وعاصمتها القدس، كما نطالب وزير 
العمل بالعودة عن قراره كما نطالب بإصدار تشريعات تضمن الحق 
اإلنساني في العمل والتملك والتعليم والطبابة والحد من الحصار 
الخانق للمخيمات مساهمةً في دعم صمود هذا الشعب بمواجهة ما 
يحاك له من مؤامرات لتصفية القضية، كما نؤكد أننا ننبذ كل 
الخطابات التي تحث على الكراهية والعنصرية التي صدرت عن 
بعض األصوات المشبوهة والتي ال تمثل جوهر الشعبين اللبناني 
والفلسطيني اللذين أثبتا تالحمهما النضالي في أكثر من تاريخ 

 . ومحطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني
 

 ٢٠١٩-٨-٨بيروت في 

 المكتب النسائي 

 لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي: 

 نطالب وزير العمل بالرجوع عن قراراته 

 ولمنح اVخوة الفلسطينيين حقوقهم المدنية
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في نطاق متابعتها لألوضاع السياسية العامة التي تمر بهـا الـبـالد، والسـيـمـا  
األجواء العنصرية والمذهبية واالنفالت األمني المتوج بالعمل السياسي الشعبـوي  

 الذي ينذر بأوخم العواقب السلبية على مسيرة األمن واالستقرار في لبنان، 
عقد اللقاء الوطني لألحزاب والقوى الديمقراطية والنقابيـة فـي الشـمـال. 
اجتماعه الدوري في مقر حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي في طـرابـلـس 

/ الجاري حيث تم استعراض مجمل القضايا الساخنـة ٢٩/٧مساء يوم االثنين 
              : بلديا ومحليا وفلسطينيا وخلص في مناقشته إلى ما يلي

الدعوة ألطالق أوسع مشاركة شعبية دعما لحقوق الفلسطينيين حـيـال  -١
الضغوط التي تستهدف معيشتهم في لبنان . والمشاركة بوفد تضامني كبير 
تجاوبا مع دعوة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية مساء غد الثالثاء فـي 

 مخيم البداوي 
توجيه التحية ألهالي الفوار في انتفاضتهم لدحر مطمر العار والـمـوت،  -٢

دفاعاً عن صحة أبنائهم مع ضرورة وضع الحلول الجذرية للمطامر ومعـالـجـة 
وضع النفايات باألسلوب العلمي والحديث المعتمد في جميع الدول المتقـدمـة 

 بعيداً عن منطق الصفقات والمحاصصة 
دعوة الطبقة السياسية في المدينة إلى رفع اليد عن بلديـة طـرابـلـس   -٣

وترك أعضاء مجلسها البلدي ينتخبون الرئيس ونائب الـرئـيـس بـعـيـدا عـن 
منطق الوصاية الذي أوصل البلدية إلى الوضع المزري الذي تعيـشـه الـيـوم، 

 .وقد تم تجاوز هذه األزمة الحقاً وانتخب رئيس للبلدية ونائب الرئيس.
كما توقف المجتمعون حيال ما يعانيه األهالـي مـن انـقـطـاع مـتـكـرر  -٤

للكهرباء وترك المواطن يعيش تحت رحمة أصحاب المولدات الذين يمـعـنـون 
 في احتكاراتهم متهربين من وضع العدادات   

حث لجنة اإلغاثة على ضرورة معالجة قضية احـتـراق سـوق بسـطـات  -٥
 جسر نهر أبو علي بصورة تحفظ حقوق المتضررين وتحمي قوتهم اليومي.        

كل ذلك في ظل تجاهل الطبقة السياسية للمدينة وقضاياهـا اإلنـمـائـيـة 
وكأنهم في غيبوبة متجاهلين سخط األهلي وغضـبـهـم الـذي لـن يـرحـم، 

 ... وسيحاسبهم كان ذلك عاجالً أم عاجالً
كما هو الحال. مع الحكومة المتوقفة عن اجتماعـاتـهـا بسـبـب الـخـالفـات 

 . السياسية والصراعات الداخلية ورمي كل  طرف بالمسؤولية على اآلخر

للتضامن مع اVخوة الفلسطينيين  أحزاب الشمال:
 وإيجاد الحلول للكهرباء وللنفايات 

 ورفع اليد عن بلدية طرابلس

عقد اللقاء الوطني لـألحـزاب والـقـوى  
الديمقراطية والـنـقـابـيـة فـي الشـمـال  
اجتماعه الدوري في مقر حـزب طـلـيـعـة 
لبنان العربي االشتراكي بطرابلس مسـاء 
يوم السبت الثالث من شهـر آب الـجـاري  
حيث تداول الـمـجـتـمـعـون فـي األمـور 

 :التالية
يستنكر المجتمعون االنفالت األمني -١

الحاصل مؤخراً في مخيم عـيـن الـحـلـوة 
ووضعه في خانة التأثـيـر عـلـى الـحـراك 
الشعبي اللبناني الفلسطـيـنـي الـرافـض 
لقرارات وزارة العمل اللبنـانـيـة الـجـائـرة 

 بحق األخوة الفلسطينيين في لبنان،
مع التأكيد علـى ضـرورة رأب الصـدع  
داخل الصف الفلسطيني لضمان وحـدتـه 

 .وتماسكه
كما يسـتـنـكـر الـلـقـاء قـرار مـنـع -٢

الفلسطينيين حاملي الجواز األردني مـن 
دخول األراضي اللـبـنـانـيـة والـمـطـالـبـة 
بالعودة عنه مع التأكـيـد عـلـى الـرفـض 
الكاملً للنزعة العنصرية الـنـافـرة بـحـق 

 .الشعب الفلسطيني
على الصعيد التنظيمي تقـرر إبـقـاء -٣

اجتماعات الـلـقـاء مـفـتـوحـة لـمـواكـبـة 
 األنشطة المقررة من قبل المجتمعين،

وبناء على ذلك تم االتصال بأمانة سـر 
الفصائل الفلسطينية في الشمال لـعـقـد 
لقاء مشترك بهدف تـنـسـيـق الـخـطـوات 

 .واألنشطة  المشتركة
هذا وقد تم التباحث أيضاً في الشـؤون 
التنظيمية الداخلية للقاء بصـورة تـؤمـن 
األداء المساعد عـلـى تـنـسـيـق الـعـمـل 

 .واألنشطة مستقبالً

 اللقاء الوطني Vحزاب الشمال 
 يستنكر أحداث مخيم 

عين الحلوة ويرفض قرار منع 
 الفلسطينيين 

 حاملي الجوازات اVردنية 
 من دخول لبنان



      ٢٠١٩آب /طليعة لبنان الواحد     

 

افتتحت فصائل المقاومة واللجنة الشعبية وشباب مخيم الـبـداوي خـيـمـة 
الكرامة في مخيم البداوي الستقبال المتضامنين مع الالجئين الفلسطينيـيـن 

 . في لبنان ضد القرارات الجائرة التي اتخذتها وزارة العمل
وقد كان في استقبال المتضامنين قيادة الفصائل الفلسطينية في الشمال 

  وشباب مخيم البداوي.
 : وقد شاركت الوفود التالية

وفد اللقاء الوطني الديمقراطي والنقابي وقد تحدث باسمهم رضوان ياسـيـن  
و يضم، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب طليعة لبـنـان الـعـربـي االشـتـراكـي،  
حركة الشعب، منظمة العمل الشيوعي، الحزب السوري القومي، لجنـة الـدفـاع  

 .عن حقوق المستأجرين القدامى في الشمال وتحدث باسمهم  غورنغ حموي 
جمعية بناء اإلنسان تحدث باسمها ربيع مينا، حركة الناصريين المستقليـن  
المرابطون تحدث باسمهم عبداهللا شمالي، التنظيم القومي الناصري تـحـدث 
باسمهم درويش مراد، أصحاب المهن الحرة في الحزب الشيوعي الـلـبـنـانـي 
تحدث باسمهم فالديمير يوسف، حركة االنتفاضة الـفـلـسـطـيـنـيـة تـحـدث 
باسمهم نائب األمين العام خليل ذيب أبو ياسر، وفد الجبهة الـديـمـقـراطـيـة 
برئاسة عضو مكتبها السياسي  أركان بدر أبو لؤي، أمين سر فصائل منظمـة 

 التحرير في الشمال أبو جهاد فياض،
 . فعاليات وشخصيات فلسطينية ولبنانية

 . وأكد المتحدثون على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني
وقد ألقى أمين السر الدوري للفصائل في الشمال أبو عدنان عـودة كـلـمـة  
شكر لبنان الستضافته الالجئين، وشكر جميـع األخـوة الـلـبـنـانـيـيـن عـلـى 
تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكداً أن الفلـسـطـيـنـي ال 
يريد التوطين والتهجير، يريد العيش بكرامة إلى حين العودة إلى فلسطـيـن، 

 . وقال أن الفلسطيني في لبنان كان على الدوام عنصر أمن واستقرار للبنان
ودعا وزير العمل إلخراج الفلسطيني من التجاذبات الداخلية عبـر تـجـمـيـد 

 . القرار واستثناء الفلسطيني من مفاعيل قرار العمل
يذكر أن خيمة االعتصام ستبقى مفتوحة الستقبال األخوة المـتـضـامـنـيـن 

 . بدءاً من الساعة السادسة من عصر كل يوم حتى التاسعة ليالً
 فصائل المقاومة واللجنة الشعبية وشباب البداوي 

 # ثورة الكرامة #

 خيمة تضامن في البداوي

عقد في مركز حـزب طـلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي بطرابلس ظـهـر يـوم 
 الخميس األول مـن شـهـر آب الـجـاري،
اجتماع تنسيقي مشترك ضم القيـاديـيـن 
في اللقـاء الـوطـنـي لـألحـزاب والـقـوى 
الديمقراطية والـنـقـابـيـة فـي الشـمـال 
األستاذ رضوان يـاسـيـن مسـؤول حـزب 
طليعة لبنان في الشمال واألستاذ جمـيـل 
صافية مسؤول منظمة الحزب الشيـوعـي 
اللبناني واألستاذ غورنغ حـمـوي رئـيـس 

 لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين،
حيث كانوا في اسـتـقـبـال أمـيـن سـر 
الفصائل الفلسطينية فـي الشـمـال األخ 
أبو جهاد يرافقـه مسـؤول حـركـة فـتـح 

 بطرابلس األخ جمال الكيالي،
وقد تدارس المجـتـمـعـون السـلـبـيـات 
االجتماعية واالقتصاديـة الـنـاجـمـة عـن 
قرارات وزير العمل اللبناني فيما يتـعـلـق 
بالعمال الفلسطينيين في لبنان وأهمـيـة 
تكثيف الجهود المشتركة للعودة عن هذه 
القرارات الجائرة الـمـتـزامـنـة مـع بـوادر 
صفقة القرن المشـبـوهـة الـرامـيـة إلـى 

 التصفية النهائية للقضية الفلسطينية،
ــتــوافــق عــلــى إبــقــاء  هــذا، ومــع ال
االجتماعـات مـفـتـوحـة بـيـن الـقـيـادات 
الوطنية اللبنانية والفلسـطـيـنـيـة تـقـرر 
إقامة مهرجان مشترك سوف يقام عصـر 
يوم الجمعة القادم في الثامن مـن شـهـر 
آب في قاعة الشهيد تـحـسـيـن األطـرش 
بشارع المصارف بطـرابـلـس وذلـك مـن 
ضمن اإلجراءات المزمع اتخاذها في هـذا 

 (وقد تم تنظيم هذا المهرجان).. الصدد

-لقاء وطني لبناني 
فلسطيني مشترك في مركز 
حزب طليعة لبنان بطرابلس 
لتدارس خطوات المواجهة 
لقرار وزير العمل المجحف 
 بحق العمال الفلسطينيين



 ٢٠١٩آب   /طليعة لبنان الواحد 

 

�Vت ���/و ���63',���� �N ������L#�M�� W
HJ� -�$X 

�� :��� �M8'ظ: �N��� 
Dد�����S �%$��\ � و,#�� �L#�N� � .�/ن ]�� �J	�Lل و���� �> ��L#�N 

نص كلمة الرفيقة الدكتورة عليا محفوظ مسؤولة المكتب 
 النسائي لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي في الشمال،

في اللقاء التضامني مع أطفال فلسطين وأسراها المعتقلين  
في سجون االحتالل الصـهـيـونـي والـذي أقـيـم عصـر يـوم  

 .في دار الندوة الشمالية بطرابلس   ٨/٨/٢٠١٩ الخميس  
من البحر إلى النهر " ، "فلسطين هي القضية المركزيـة " لـم  "

ـابـر   ـان نـعـزفـه عـلـى مـن تكن يوما مجرد شعارات وكـالم  رن
االحتجاجات والتضامن بل عناوين نضاالت سطرناها بسـيـل مـن  
ـا   ـا وإخـوانـن ـاقـن ـا مـع رف ـازلـن دماء وشـهـداء وتـراب وطـن. وم

 . الفلسطينيين من شهداء واسرى في سجون االحتالل الصهيوني 
ما زالت المعركة والمؤامرة التي تستكمـل فصـولـهـا اآلن 
لتصفية القضية عبر ما يسمى صفقة القـرن بـالـتـالزم مـع 
إضعاف عمل األونروا من أجل  اإللغاء وبالمقابل ما صدر مـن 
قرارات بحق العمال الفلسطينيين في لبـنـان ضـمـن عـمـل 
ممنهج لتوزيع وتوطين المـشـتـت عـبـر آلـيـات عـمـل لـهـا 
محدداتها الزمانية والمكانية مع ما يرافق هذه المشاريع مـن 
استهداف لفلسطينيي الداخل عبر القمع والتعذيب والحرمـان 
من حقوق المواطنة بأبسط أشكالها وما يتعرض له األسـرى 

أسـيـراً  ٥٧٠٠في سجون االحتالل الذي يفـوق تـعـدادهـم 
طفالً وطفلة وذلك حسب مركز األسـرى  ٢٥٠وأسيرة  بينهم 

للدراسات ما يدلل على الجهود التي تبذل من أجل قلع جذور 
فلسطين عبر أطفالها وإن أمكن من أرحام أمهاتـهـم. وعـنـد 
الحديث عن األطفال في فلسطين فـهـم لـيـسـوا كـأطـفـال 
العالم، هم من ولدوا وكبروا وتفتحت عيونهم علـى حـواجـز 
االحتالل، وجرائمه بحقهم، وحق عائالتهم، وبحق كل شـيء 

  فلسطيني.
ففي فلسطين، ال  يتواجد األطفال في المالعب أو الحدائق أو  
المدارس والنوادي فقط ، بل تراهم يتقدمون الصفـوف األولـى  
في الفعاليات الوطنية، والمواجهات مع جيـش االحـتـالل عـلـى  
نقاط االحتكاك، وفي المسيرات، يحملون علم وطنهم، ويرددون  
الهتافات، بل في كثير من األحيان يردد الكبار الهتاف وراء طـفـل  

  يحمل على األكتاف، ليكون ذلك الطفل مشروع قائد. 
إن اآلالف من أطفال فلسطين يعيشون  مشاهد المواجهات 
واإلصابات والشهداء، خالل االحتجاجات الشعبية المتـواصـلـة 
ضد الكيان الغاصب الذي ال يفوت فرصة إال وينتهـك حـقـوق 

 هؤالء األطفال الذين ولدوا أبطاالً،
وما حصل مؤخراً في فلسـطـيـن وتـحـديـداً فـي الـقـدس 
عاصمة فلسطين األبدية، بأن تقوم الشرطـة اإلسـرائـيـلـيـة 
 ل عـلـى أنـه قـائـدعامد، ويبإصدار أمرٍ باعتقالِ الطفل محم
كبير وباستطاعته تدمير هذا الكيان، ما هي إال  حال ضـعـف 

 .وتخبط يعيشها هذا الكيان بكل ما تحمله الكلمة من معنى
اليوم كما في كل يوم  نوجه تحية إكبار  إلى فـلـسـطـيـن 
والى كل الشعب الفلسطـيـنـي نـوجـه الـتـحـيـة إلـى نسـاء 
فلسطين اللواتي يلدن األبطال فالنساء فـي الـعـادة يـلـدن 
األطفال إال نساء فلسطين يلدن الـقـادة واألبـطـال ولـهـؤالء 
األطفال أجمل التحية فهم األوسمة على الصدور والـتـيـجـان 

 على الرؤوس فمنهم نستمد األمل بغد زاهر وبتحرير قريب 
إننا ننحني أمام قوة صمود األسرى األبطال نساًء وشيـوخـاً 
وشباباً وأطفال ونقول لهم أننا معهم علـى دروب الـنـضـال 
وسنردد كل يوم وصية الشهيد القائد  صدام حسـيـن تـحـيـا 

 فلسطين العربية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس.
    
    

    المكتب النسائي  المكتب النسائي  المكتب النسائي  المكتب النسائي      
        لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيلحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيلحزب طليعة لبنان العربي االشتراكيلحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
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قال القيادي في تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير، أمـيـن 
سر قطر السودان لحزب البعث العربي االشتراكي علي الريح 

إن تـوقـيـع االتـفـاق بـيـن  «الشـرق األوسـط»السنهوري لـ
المجلس العسكري وقوى التغيير، رغم أنه ال يلبي طمـوحـات 

مشـتـرطـا  «خـطـوة إلـى األمـام»الشعب السوداني، لـكـنـه 
استكماله بالوثيقة الدستورية التي لم يتم التوافـق عـلـيـهـا 

 .بعد (وقد تم االتفاق عليها وتوقيعها الحقاً)
وشكك السنهوري في إصرار المجلـس الـعـسـكـري عـلـى 

قـبـل الـتـوافـق عـلـى اإلعـالن  «توقيع االتفاق السيـاسـي»
رسـائـل إلـى »الدستوري، واعتبره مـحـاولـة مـنـه إلرسـال 

، فحواها أن المفاوضات تسير باتجاه إيجابي، لـوقـف «الخارج
أي عقوبات قد تفرض عليـه، مشـيـراً إلـى أن قـوى إعـالن 
الحرية كانت تريد التوقيع على االتفاق واإلعالن الـدسـتـوري 

 .في وقت واحد
وقال السنهوري إن المفاوضات التي ستبدأ الخميـس بـيـن 
المجلس العسكري وقوى إعالن الحرية والتغيير، سـتـنـاقـش 
القضايا الخالفية في الوثيقة، مشيراً إلى أن التـوقـيـع عـلـى 
االتفاق من دون حسم مسألة المجلس التشريعي يـعـنـي أن 

وسنظل نتفاوض حوله حتى »أشهر،  ٣تعليقه لن ينتهي في 
 .«نهاية الفترة االنتقالية

أعتقد أن هنالك نـيـات مـبـيـتـة مـن الـمـجـلـس »وتابع: 
العسكري إللغاء وتجميد المجلس التشريعي، بـحـيـث تـؤول 
سلطات التشريع إلى مجلس السيادة وهذا أمر مرفوض مـن 

وأوضح السنهوري أن المقتـرح الـمـطـروح بـإسـنـاد  .«جانبنا
ابتدار سلطة التشريع وسن القوانين من قبل مجلس الـوزراء 
وإجازتها من مجلس السيادة يحوله إلـى مـجـلـس رئـاسـي، 

 .«وهذه وصاية منه على الثورة والشعب»
وانتقد تسليم السلطة السيادية العليا للعسكرييـن طـوال 

شهراً، واعتبرها انتقاصا من سيادة الشعب، ومـن قـدرة  ٢١
قوى الحرية والتغيير على إنجاز أهداف ومطالب الثورة، بـيـد 

من إيجابياته تمكين المشـاركـة الـوطـنـيـة »أنه عاد للقول: 
لجماهير شعبنا، وقواه السياسية واالجتماعية فـي السـلـطـة 

 .«وهذه خطوات نحو األمام
بموازين القوى القائمة اآلن، كان ينبغي االنـتـقـال »وتابع: 

إلى سلطة مدنية كاملة، وهذا مطلب القوى الخـارجـيـة بـأن 
 .«تخضع الجيش واألمن لسلطة مدنية
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ادلى المهندس عادل خلف اهللا، عضو قيادة قطر السـودان 
لحزب البعث العربي االشتراكي والقيادي في قـوى الـحـريـة 

حول االتفاق  ١٨/٧/٢٠١٩والتغيير، بتصريح ل "الهدف" في 
اإلطاري السياسي بين الحرية والتغيير والمجلس العسـكـري، 
قال فيه: إن ما تم التوقيع عليه ال جديد فيه، سـوى حـادثـة 
التوقيع التي لم يتم التقيد فيها بما هو متفق عـلـيـه والـذي 
يقضي بالتوقيع على الوثيقتين السياسية والدستـوريـة فـي 
وقت واحد. وعدم تضمين كثير من المالحظـات الـجـوهـريـة 
على النص االبتدائي. ولذلك جاء  دون الحد األدنى وال يـعـبـر 
عن تطلعات شعبنا وفي مقدمتها  (السلطة المدنيـة) فـلـقـد 

 ٢١كرس االتفاق السلطة بيد المجلس العسـكـري، ولـمـدة 
شهراً في مستهل الفترة االنتقالية وخصم الثالثة أشهر التـي 
استفرد فيها العسكري منذ أبريل وحتى اآلن عملياً بالسلطة. 
ولقد حول االتفاق  قضايا جوهرية وفي غاية األهـمـيـة إلـى 

  .قضايا مؤجلة،  سيما ما يتعلق بالتشريع
وعلى الرغم من أن ما تم التوقيع عليه مستـهـل بـعـبـارة  
اتفاق سياسي، لكنه في الـجـانـب (الـمـتـعـلـق بـالـمـجـلـس 
التشريعي) أشار إلى احتفاظ كل من الطرفين بوجهة نظـره، 
في إشارة إلى تمسك قوى الحرية والتغيير بالنسب والمعايير 
المتفق عليها سابقاً، وعدم اعتماد العسكري لها دون  تحديـد  
دقيق وواضح لطبيعة العمل اذا تمسك كل طـرف  بـوجـهـة 

 نظره؟ وهي سابقة فريدة في تجارب (التفاوض)
واألهم من هذا وذاك؛ لماذا يتراجع االتفاق عـن مـا صـدر 

" واالتـفـاق السـابـق بـيـن ٨٥٤في القرار اإلفريقي رقم  "
المجلس العسكري وقوى الـحـريـة والـتـغـيـيـر. والـوسـاطـة 
األثيوبية. وبدال عن تضمين أحقية قوى الحرية والتغيير عبـر 
رئيس الوزراء في تشكيل الوزارات من كفاءات وطنـيـة مـرر 
وجهة نظر العسكري بأن يكون الوزراء كفاءات مستقلة، دون 
تحديد لمعناها وإضافة (يجوز استثناء لرئيس الوزراء اختـيـار 
شخصيتين حزبيتين ذات كفاءة مؤكدة) وهو نص استطرادي 
يكشف توجه العسكري الستبعاد كفاءات قوى الحريـة تـحـت 
غطاء مفهوم غامض  ومضلل تم االتـفـاق عـلـى إزالـتـه أو 

  تحديده.
االتفاق في مجمله كما أشرت أمس األربعاء بقناة "العربي" 
يشكل انتكاسة لمفهوم ومطلب السلطـة  الـمـدنـيـة بـكـل 
دالالته الشعبية وضروراته في االنتقال السـلـمـي لـلـتـحـول 
الديمقراطي وتوفير مناخات الـتـصـدي لـألزمـة الـوطـنـيـة 
الشاملة والتصدي بحزم وجدية لتصفيـة ركـائـز الـتـمـكـيـن 

  واالستبداد.
وتساءل خلف اهللا: هل بمقدور مـفـاوضـي قـوى الـحـريـة  

والتغيير بعد توقيعها على 
االتفاق السياسي باألحـرف 
األولى أن تـحـدث تـطـوراً 
نوعياً في وثيقـة اإلعـالن 
ــا  ــذا م ــوري؟ ه ــت ــدس ال
ستجـاوب عـلـيـه جـلـسـة 

 .التفاوض القادمة
وأضـــاف خـــلـــف اهللا:  

بشكل عام االتفاق ال يخدم مفهوم الدولة المدنية وال يـدفـع 
بالبالد إلى اتجاه االستقرار، لعدم استيعابه ألهم الـمـطـالـب 
والتطلعات الشعبية، التي لن تـكـف قـطـاعـات واسـعـة مـن 
الشعب من التمسك بها واستمرار وتصاعد فعالياتها السلمية 
للدفاع عنها. إضافة إلى مطلوبات الـتـحـول الـديـمـقـراطـي 

 .بتصفية ركائز التمكين
ما  فيما يتعلق باللجنة المستقلة للتحقيـق فـلـقـد نسـب أ

االتفاق تشكيلها إلى جهة مجهولة من خالل اإلشارة باالتفاق 
 .إلى تشكيل (فعل مبني للمجهول) لجنة تحقيق مستقلة

وعليه فان االتفاق في مجمله ال يـعـبـر عـن الـتـطـلـعـات 
الشعبية وال يعبر عن ميزان القوة الذي أحدثه شـعـبـنـا بـعـد 

يوليو. والراجح ثقله لصالح الشعـب  ١٣يونيو و ٣٠مليونيات 
واألهداف الثورية لالنتفاضة الجسورة، في الوقت الـذي كـان  
وما يزال فيه المجلس العسكري في أسوأ حاالته بعد ارتكابه 
لمجزرة فض االعتصامات وانتهاكاته المتواصلة لحق الشعب 
في التعبير السلمي والتعدي على حقوقه وكـرامـتـه مـثـلـمـا 
حدث في السوكي والضعين والحتانة  عند لحظة التوقيع وما 

 . بعدها. والتي عمقت من عزلته وعدم الثقة الشعبية فيه
وهو ما أكد عليه بيان حزب البعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 

يوليو، الذي  أشار إلى دخول بـالدنـا   ١٣يوليو و ٦الصادر في 
مرحلة جديدة، لن يتوقف فيها الصراع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي من أجل الديمقراطية والعدالة والسالم والتقـدم 
والكرامة وحقوق اإلنسان. كما لن يـتـوقـف تـعـبـيـر الـقـوى 
الوطنية والثورية الشعبية الشبابـيـة فـي الـتـعـبـيـر عـنـهـا 
والتضحية في سبيلها وصوالً إلى تجسيد األهـداف الـثـوريـة 
لالنتفاضة على أرض الواقع . وهو ما يضع قوى الحرية أمـام 
اختبار جدي في أن تكون بحق حالة تعبيرية عـن تـطـلـعـات 
الشعب ومفصحة عن روح وجسارة انتفاضته بتقوية موقفهـا 
وتمتين وحدتها وااللتزام الصارم بميثاقها واحتـرام تـقـالـيـد 

 .العمل المشترك
    

    الهدف": الخرطومالهدف": الخرطومالهدف": الخرطومالهدف": الخرطوم""""
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قال عضو قيادة قوى الحرية والتغـيـيـر وجـدي صـالـح إن 
المحاكمة الحقيقية التي تقتص لدمـاء الشـهـداء بـالسـودان 
ستأتي، إذ تم االتفاق على تكوين لجنة تحـقـيـق مسـتـقـلـة 
مهمتها التحقيق في جريمة فض االعتصام وكـل الـجـرائـم 
التي ارتكبت في السودان، معتـبـرا أن مـا يضـمـن نـزاهـة 

 واستقاللية اللجنة هو سيطرة قوى الثورة على السلطة.
) مـن بـرنـامـج ٢٠١٩/٨/٧وأضاف في تصريحاته لحلقة (

"بال حدود" أنه يجب محاكمة كل من ارتكب جـرمـا فـي حـق 
الشعب السوداني ونهب ثرواتـه، واسـتـرداد تـلـك األمـوال، 
مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستحترم أي اتفاقيـة تـحـقـق 

 مصلحة البالد، وستراجع كل اتفاقية يشوبها شبهة الفساد.
أما عن وثيقة "اإلعالن الدستوري" فقد اعتبر أنـهـا تـلـبـي 
معظم أهداف الثورة، مؤكدا أن هذا االتفاق يمكن أن يشكـل 
نقطة تحول في تاريخ البالد السياسي واالجتماعي ومـدنـيـة 

 السلطة.
    

    تحفظات على االتفاقتحفظات على االتفاقتحفظات على االتفاقتحفظات على االتفاق
وتعليقا على تحفظات الحزب الشيـوعـي السـودانـي، بـأن 
الشراكة مع المجلس العسكري لن تؤدي إلى تفكـيـك قـوات 
الدعم السريع، ولن تحل جهاز األمن والمخابرات، أشـار إلـى 
أنه من الصعب تفكيك قوات الدعم السريع وقد أصبحت اآلن 

 جزءا من القوات المسلحة السودانية.
أما جهاز األمن والمخابرات فاعتبر أنه قد تـحـقـق مـطـلـب 

إعادة هيكلته، إذ أصبح اآلن جهاز المخابرات العامة، وتتمثـل 
مهمته في جمع المعلومات وتحليلها وتـقـديـمـهـا لـلـجـهـات 

 المختصة، ليؤكد بذلك أن االتفاق يحقق مدنية السلطة.
التي عـبـرت عـن -وأكد أن هدف الحوار مع الجبهة الثورية 

هو الوصول إلى تفاهمات  -رفضها لوثيقة اإلعالن الدستوري
 لتحقيق سالم ومدنية الدولة.

وعن صالحيات المجلس السيادي، قـال إنـه رمـز الـدولـة 
ويعبر عن سيادتها، وليست له سلطة تنفيذية، بل يـكـتـفـي 
بتعيين رئيس الوزراء ويعتمد الوزراء الذين يختارهم رئيـس 
الوزراء، مشددا على أنه ليس للمجلس صالحيات كبيرة، ألن 
النظام سيكون برلمانيا والقرارات تتـخـذ بـأغـلـبـيـة ثـلـثـي 

 األعضاء.
وأوضح صالح أن السلطة االنـتـقـالـيـة تـرفـض سـيـاسـة 
التمحور وأسلوب الوصاية، أما من الناحية االقتصادية فاعتبر 
أنه ال يمكن توقع تحول ما بين يوم وليلة، ولكن يمكن وضـع 

 البالد في مسارها الصحيح نحو التنمية االقتصادية.
إعالمياً، وصف صالح التلفزيون السوداني بأنه كان "مسخـاً 
مشوهاً" ال يشبه السودان، مطالبـاً بضـرورة تـحـويـلـه إلـى 
رسالة إعالمية تعبر عن آمال الـثـوار، وبـخـصـوص مـكـتـب 
الجزيرة، أكد أن النضال في السودان كـان مـن أجـل حـريـة 
اإلعالم والصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، مـؤكـداً 

 أن التغيير قادم.
*  * * * 
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له التحية والتجلة والتقدير فبثمارها تعرفونهـا كـمـا قـال 
المسيح علية السالم. فعناصـر حـزب الـبـعـث بـمـكـونـاتـه 
المختلفة أثبتوا لشعبهم أنهم األكثر دراية ونضجاً سـيـاسـيـاً 
واألكثر ثباتاً في إدارة المعركة فهمهـم األول واألخـيـر كـان 
الوطن وشعبه وليس المغنم رغم أن كوادرهم األكثر تأهيالً 
وجديرة بتبوء أعلى الوظائف بالدولة ولـم يـزدهـم ذلـك إال 
تواضعاً وواصلوا المسيرة مع رفاقهم بقـوى الـحـريـة حـتـى 

 نهاية المطاف دون كلل أو ملل أو حسابات ربح وخسارة.

 فبرهن أنه حزب وطني من الدرجة األولى.
فالتحية لهم قيادة وقاعدة وأخص هنا السيـد السـنـهـوري 
صاحب الحضور الدائم في معارك التفاوض. كما ال يفـوتـنـي 
أخي الحبيب خلف اهللا ضيف معتقالت النظام المداوم وأتمنى 
أن تتشرف وزارة الطاقة والتعدين بقيادته  لسفينتـهـا. فـهـو 

 من أهل البالء والعطاء والتأهيل والخبرة والكفاءة.
 التحية لحزب البعث ولكل الشرفاء في بالدي

*  * * * 
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سيظل الصراع حول الموارد الطبيعية المتـنـاقصـة أحـد  -
 أسباب الصراعات البينية بإقليم دارفور

بناء السالم وجمع السالح وحصره في القوات النـظـامـيـة  -
 هو أحد أهم أسس بناء الدولة المدنية السلمية

تفعيل دور لجان حماية الـمـوسـم الـزراعـي ومشـاركـة  -
السكان المحليين في هذه اللجان يعزز التـعـايـش السـلـمـى 

 والتآخي بين المزارعين والرعاة
محاسبة الجناة وعدم تحويل الصراع المهني إلـى صـراع  -

 بين المكونات هو المدخل لتجاوز المواجهات
حكومة شمال دارفور العسكرية ولجنتها األمنية تتحـمـل  -

 المسؤولية كاملة في هذه األحداث
جماهير الشعب السوداني األبي تابعتم أخبار أحداث شنـقـل  
طوباى المؤسفة، التي حدثت صبيحة يوم عيد الفـداء، والـتـي  

من الـمـزارعـيـن وواحـد مـن    ٤ أشخاص (   ٥ راح ضحيتها عدد  
  .الرعاة) على حسب التقارير الواردة من شهود عيان بالمنطقة 

 :جماهير شعبنا البواسل
لم تكن هذه األحداث جديدة بل كانت هي السمة السائـدة 
طوال الثالثين عاماً الماضية، دون أن يكون هناك أي مسعـى 
جدى لمعالجتها، آنيا أو جذريا وعدم إفالت الجناة من العقـاب. 
بل كان النظام السابق يستثمر هذه األحداث من أجـل خـلـق 
الفرقة والشتات بين مكونات شعبنا في إقليم دارفـور حـتـى 

 .يسود حكمه الديكتاتوري البغيض
واليوم وقعت هذه األحداث في ظل انتصـار ثـورة الشـعـب  
السوداني العظيمة والتي لخصت شعاراتها في الحرية والسالم  
والعدالة ووسيلتها السلمية، مما يستوجب على قوى الثورة أن  

تنظر لهذه األحداث بمنظار عـلـمـي ومـوضـوعـي مـن أجـل  
معالجتها جذريا، في إطار شعارات الثورة المجيدة و مـن خـالل  
سعي قوى الثورة لمعالجة قضايا الحرب والسالم وتداعـيـاتـهـا  
بمفهومها الشامل والعادل في جميع ربوع البالد وعـلـى وجـه  
الخصوص في إقليم دارفور والمناطق االخرى، ولذا يـجـب أن  
نؤكد على أن الصراع حول الموارد المتناقصة هي أحد أسبـاب  
عدم االستقرار األمني باإلقليم مما يوجب إدراج هذه القضـيـة  
من ضمن البرنامج اإلسعافي للفترة االنتقالية. وكذلـك جـمـع  
السالح فعال وليس قوالً كما ظل يـفـعـل نـظـام االسـتـبـداد  
والفساد وحصره في القوات النظامية، باعتباره هو اآلخر عامل  
من عوامل االستقرار واإلزدهار، عالوة على ذلك تعميق ثقافة  
المراحيل والصواني لدى كل من المزارعين والرعاة، وتـكـويـن  
لجان لحماية المواسم الزراعية بمشاركة السكان الـمـحـلـيـيـن  
والجهات األمنية واإلدارية على نطاق كـل وحـدة إداريـة مـن  
القيادات الوطنية الميدانية، ذات األفـق الـوطـنـي الـوحـدوي  
والبعيدة عن مؤججي الصراعات والنعرات القبلية غير الوطنية،  
وقبل هذا وذاك تحميل المسؤولية كاملة لحكومة والية شمـال  
دارفور ولجنة أمنها، إذ عليها أن تقوم فورا بالتحقيق وقـبـض  
الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى ينالوا جزاؤهم حتى ال  

 .تتكرر تجارب النظام السابق الظالمة 
وعاش الشعب السوداني حرا موحدا تحت ظـل سـلـطـة  -

 الحكم المدني
 المغفرة والرحمة للشهداء األبرار وعاجل الشفاء للجرحى -
 

 م٢٠١٩أغسطس/١٣ 
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وجه الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان وجه الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان وجه الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان وجه الرفيق حسن بيان رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي برقية تهنئة إلى البعث في السودان العربي االشتراكي برقية تهنئة إلى البعث في السودان العربي االشتراكي برقية تهنئة إلى البعث في السودان العربي االشتراكي برقية تهنئة إلى البعث في السودان 
وقوى الحرية والتغيير وأبناء السودان على ما حققوه من وقوى الحرية والتغيير وأبناء السودان على ما حققوه من وقوى الحرية والتغيير وأبناء السودان على ما حققوه من وقوى الحرية والتغيير وأبناء السودان على ما حققوه من 

    إنجاز عظيم وفيما يلي نصها:إنجاز عظيم وفيما يلي نصها:إنجاز عظيم وفيما يلي نصها:إنجاز عظيم وفيما يلي نصها:
    
    الرفيق  المناضل علي الريح السنهوري الرفيق  المناضل علي الريح السنهوري الرفيق  المناضل علي الريح السنهوري الرفيق  المناضل علي الريح السنهوري     

    األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي األمين العام المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي 
    أمين سر قيادة قطر السودان للحزب أمين سر قيادة قطر السودان للحزب أمين سر قيادة قطر السودان للحزب أمين سر قيادة قطر السودان للحزب 

    الرفاق المناضلون أعضاء قيادة الحزب الرفاق المناضلون أعضاء قيادة الحزب الرفاق المناضلون أعضاء قيادة الحزب الرفاق المناضلون أعضاء قيادة الحزب 
 تحية رفاقية، تحية العروبة والنضال 

من رفاقكم في لبنان الذين واكبوا انتفاضة جمـاهـيـر 
السودان منذ لحظة انطالقتها، نتوجه  إليكم وعـبـركـم 
إلى قواعد الحزب وكل مناضليه وإلـى شـعـب السـودان 
العظيم بأحر التحيات الرفاقية والنضالية، مكبريـن فـي 
هذه االنتفاضة نقاءها الثـوري والـتـي حـافـظـت عـلـى 
سلميتها برغم ما تعرضت له من قمع وتنكـيـل وعـنـف 
مفرط، والتي بإصرارها على إنجاز عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر 
الوطني الديمقراطي باالستناد إلـى الـحـراك الشـعـبـي 
سطرت أروع المالحم النضالية التي وضـعـت السـودان 
على طريق التحول السياسي الذي يعيد بـنـاء السـودان 
على األسس الوطنية الديمـقـراطـيـة ويـنـهـي  حـكـم 
المنظومات األمنية ومـنـظـومـات الـفـسـاد السـيـاسـي 
واالقتصادي والمالي واإلداري ويقيم الـدولـة الـمـدنـيـة، 
دولة المواطنة التي تحكمها قواعد المساواة في الحقوق 

 والواجبات . 
إن التجربة الفريدة التي تجسدت فـي ضـبـط إيـقـاع 
حراك الشارع، وضـبـط الـخـطـاب السـيـاسـي والـوعـي 
الوطني الذي تجلى في وحدة القوى التي قادت الـحـراك 
وحولته إلى ثورة شاملة، هي خـطـوة تسـجـل لـلـقـوى 
الوطنية السودانية في تجربتها الجبهوية التي جـمـعـت 
طيفاً سياسياً واسعاً والتقت على برنامج موحد ،استطاع 
أن يشكل أساساً في بلورة مخرجات الـحـل بـعـنـاويـنـه 

الدستورية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ورسـم  
مالمح المرحلة المقبلة لـهـذا الـقـطـر الـعـربـي، الـذي 
استطاع حراكه أن يعيد االعتبار لـلـمـعـطـى اإليـجـابـي 
للحراك الشعبي العربي الذي تعرض لالختراق في أكـثـر 

 من ساحة عربية،
باسم القيادة القطرية للحزب في لبنان وكوادره وكـل 

مناضليه، نهنئكم أيها الرفاق المناضلون بما استعطـتـم 
تحقيقه، ونخص الرفيق المناضل  األمين العام المساعد 
أمين سر قطر السودان علي الريح السنهوري بالـتـحـيـة 
ولكل الرفاق في قيادة الحزب وكل مستوياته الذين أدوأ 
دوراً مميزاً في إدارة الحراك وقيادته بجوانبه السياسـيـة 
واإلعالمية والجماهيرية ونقدر عالياً التجربة الجبـهـويـة 
التي استطاعت قواها أن تقدم نفسها فريقاً واحـداً فـي 

 الشارع وعلى مستوى العالقات السياسية.
كل التحية لكم أيها الرفاق، ألنكم أثبـتـم أن الـحـزب 
كان وسيبقى في صف الجماهيـر وهـو  جـزء  لصـيـق 
بحراكها وهو مهما اشـتـدت الضـغـوطـات والـمـؤامـرات 
الداخلية والخارجية عليه سيبقى قادراً عـلـى تـجـاوزهـا 

أهداف الجماهير في التغيير الـوطـنـي  ويناضل من أجل
وأهداف األمة في الوحدة والحرية واالشتراكية والـتـحـرر 

 والتحول االجتماعي التقدمي .
كل التحية لقوى الحرية والتغيير ولجماهيـر السـودان 
التي بقيت على زخمها التعبوي والمجد والخلود للشهـداء 
األبرار الذين بتضحياتهم وجهد المناضلين ومعانـاتـهـم 

 وضع الشعب أقدامه على سكة التغيير . 
 دمتم قيادة رائدة للنضال الجماهيري 

 ودمتم ذخراً لنضال أمتنا العربية 
 ٥/٨/٢٠١٩بيروت في 
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أبرقت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي أبرقت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي أبرقت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي أبرقت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي 
االشتراكي مهنئة الرفيق األمين العام المساعد للحـزب االشتراكي مهنئة الرفيق األمين العام المساعد للحـزب االشتراكي مهنئة الرفيق األمين العام المساعد للحـزب االشتراكي مهنئة الرفيق األمين العام المساعد للحـزب 

    باإلعالن الدستوري في السودان، وجاء في البرقية:باإلعالن الدستوري في السودان، وجاء في البرقية:باإلعالن الدستوري في السودان، وجاء في البرقية:باإلعالن الدستوري في السودان، وجاء في البرقية:
  

الرفيق المناضل علي الريح السنهوري، األمين الـعـام 
المساعد لحزب البعث العربي االشـتـراكـي، أمـيـن سـر 

 قيادة قطر السودان للحزب المحترم                                              
 تحية رفاقية ، تحية العروبة والنضال.                                              

بقلوب مفعمة بكل الحب والتـقـديـر نـتـوجـه إلـيـكـم 
وعبركم إلى حزبنا المنـاضـل فـي السـودان وقـيـادتـه 
القطرية وقواعده والى تحالف قوى الحرية والتغيير والى 
جماهير السودان التي احتضنت الثورة، بأحـر الـتـحـيـات 
الرفاقية وأنتم تقودون مسـيـرة الـحـزب وتـؤدون دوراً 
متميزاً في الثورة الشعبية التي أسقطت النظام األمـنـي 
االستبدادي، ووضعت السودان علـى طـريـق الـتـغـيـيـر 

 الوطني الديموقراطي.
إن يوم السابع عشر من آب لهذا العام سيـكـون يـومـاً  
مفصلياً في تاريخ السودان ،ألنه اليوم الذي يؤرخ لوضع 
األسس الدستورية إلقامة نظام المواطنة في ظل دولـة 
مدنية تصون الحريات العامة وتعيد للشـعـب دوره فـي 
تكوين سلطته وصياغة خياراته السياسية على مستـوى 

 التحوالت الداخلية والعالقة مع الخارج اإلقليمي والدولي.                                            
إننا إذ نرنو إلى السودان في لحظة تـتـويـج الـقـطـاف 
السياسي  باحتفالية وطنية وعربية ودولية ،فالن شـعـب 
هذا القطر العربي قدم تجربـة رائـعـة عـلـى مسـتـوى 

الحراك الشعبي  وعلى مستوى إدارته السياسية والـتـي  
افتقرت إليه ساحات عربية وجاءت نتائجها بـعـكـس مـا 

 رمت إليه الجماهير عند انطالق حراكها. 
إن الحزب الذي ابرز حضوراً مميزاً في ميدان الـحـراك 
الجماهيري وفي إدارته والمساهمة الفعالة في الوصـول 
إلى وضع األسس الدستوريـة والسـيـاسـيـة لـلـمـرحـلـة 
االنتقالية وأصبحت رموزه الحزبية رموزاً وطنيـة تـحـوز 
ثقة قوى التحالف والجماهير كما ثقة الرفاق المناضلين، 

لم يقدم الدليل الحسي عـلـى تـجـذر عـالقـة الـحـزب  
بجماهير الشعب وحسب بل أثبت أيضاً أن هـذا الـحـزب 
الذي انبثق من رحم هذه األمة سيبقى موصوالً بـحـبـل 
سرتها وصالً متيناً ال تنفك عراه رغـم كـل الـمـؤامـرات 

 وحمالت العداء وكل قرارات االجتثاث.

إن حضور الحزب وفعاليته النضالية والسيـاسـيـة فـي 
ساحة السودان ستمد الحزب على الـمـسـتـوى الـقـومـي 
بشحنة دعم معنوي، خاصة وان الحـراك الشـعـبـي فـي 
السودان أعاد االعتبار للحراك الشعبي  العربي وأثبت أن 
األمة قادرة على إثبات وجودها والدفاع عـن قضـايـاهـا 

 ومصالحها الحيوية.                                            
إننا نهنئكم بهذا اإلنجاز التاريخي، و نشاطركم فرحـة 
هذا االنتصار  وكلنا ثقة بان شعب السودان الذي اسقـط 
حكم النظام األمني سيبقى على جهوزيتـه الـنـضـالـيـة 
لحماية هذا اإلنجاز من  كل محاوالت االنقضاض عـلـيـه 
من قوى الردة السياسية في الداخل وتلك التي ال تـريـد 
للسودان أن يـنـعـم بـالـديـمـوقـراطـيـة واالسـتـقـالل 
االقتصادي،  وبالتالي فإن حماية العـمـلـيـة السـيـاسـيـة 
الجديدة ستضع قوى السودان الوطنية أمام تحد جـديـد 
ومسؤولية ال تقل صعوبة عن عمـلـيـة إسـقـاط نـظـام 
الشير وزبانيته وكل القوى التي انـتـفـعـت مـن ثـروات 
البالد ووظفتها لمصالحها الخاصة على حسـاب مصـالـح 

 الجماهير.
كل التحية لكم أيها الرفيق العزيز وإلـى الـرفـاق فـي 
قيادة الحزب والى كوادره وكل مناضليه  ودمتم للعقيدة 

والنضال وذخراً  لحزبنا وأمتنا  ولرسالة أمتنا الخلود.                                                
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لمناسبة حلول الذكرى الواحدة والثالثين ليـوم الـنـصـر لمناسبة حلول الذكرى الواحدة والثالثين ليـوم الـنـصـر لمناسبة حلول الذكرى الواحدة والثالثين ليـوم الـنـصـر لمناسبة حلول الذكرى الواحدة والثالثين ليـوم الـنـصـر     
العظيم أدلى الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لـحـزب العظيم أدلى الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لـحـزب العظيم أدلى الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لـحـزب العظيم أدلى الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لـحـزب 
البعث العربي االشتراكي الدكتور أحمد الشوتري بالتصريح البعث العربي االشتراكي الدكتور أحمد الشوتري بالتصريح البعث العربي االشتراكي الدكتور أحمد الشوتري بالتصريح البعث العربي االشتراكي الدكتور أحمد الشوتري بالتصريح 

        اآلتي: اآلتي: اآلتي: اآلتي: 
في مثل هذه األيام لواحد وثالثـيـن عـامـاً، كـانـت األمـة 
العربية على موعد مع يوم عظيم من أيامها الغر. إنـه يـوم 
النصر الذي أرخ لتاريخ عربي جديد، أطل العراق من منصتـه 
على امته وهو يقدم لها هدية االنتصار على النظام اإليراني 
ودحر العدوان ورده إلى نحره في واحدة من مالحم البـطـولـة 
العربية التي أعادت استحضار القادسـيـة األولـى بـقـادسـيـة 
ثانية صنعها أبطال العراق الميامين من جيش مقدام وشعب 
ملتف حول قواته المسلحة التي خاض أفرادها  من مـخـتـلـف 
الرتب معارك امتدت على مدى ثماني سـنـوات وأثـبـتـت أن 
الموت الزؤام وتجرع كأس السم هو مصيـر كـل مـن يـمـن 
النفس أو يحاول اختراق الحدود الشرقية لـلـوطـن الـعـربـي 

 وتهديد األمن الوطني للعراق واألمن القومي لألمة.                                                
ن اإلنجاز التاريخي الـذي أرخ لـه فـي الـثـامـن مـن آب إ

،لم يكن إنجازاً وطنياً عراقـيـاً وحسـب، بـل كـان ١٩٨٨عام
وبنفس المستوى إنجازاً قومياً ،الن االنتصار الذي سطر فـي 
القادسية الثانية كان تجسيداً النتصار المشروع القومي فـي 
مواجهة المشروع الفارسي المجبول بالحقد الشعوبي الدفين 
ضد العروبة، ولهذا فـان نـتـائـج هـذا االنـتـصـار بـأبـعـاده 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية تجـاوزت حـدود الـعـراق 

 إلى الرحاب القومي العربي من المحيط إلى الخليج.         
وان ما يؤكد هذه الحقيقة أن ما تعرض لـه الـعـراق بـعـد 
وضع الحرب التي فرضت عليه أوزارها من حرب اقـتـصـاديـة 
وتعبئة سياسية وإعالمية ضـد نـظـامـه الـوطـنـي وعـدوان 
ثالثيني ومن حصار ظالم انتهى بغزو واحـتـالل مـا كـان إال 
حرباً على النتائج التي تمخضت عـن الـحـرب مـع الـنـظـام 

 -اإليراني الذي شكل جبهة متقـدمـة لـلـتـحـالـف الصـهـيـو 
 استعماري ضد العراق واألمة العربية.                                  

وإذ تحل هذه الذكرى  والعدوان المتعـدد األطـراف عـلـى  
األمة في ذروة اندفاعه في ظل التحالف الموضوعي الـقـائـم 
بين المشروع الصهيوني والمشروع الفارسي الشعوبي للنيل 
من وحدة األمة وتدمير بنيانها القومي والمجـتـمـعـي، فـألن 
األمة باتت في حالة انكشاف بعد احتـالل الـعـراق وتـمـزيـق 
وحدته الوطنية والمجتمعية وبلوغ التغول اإليراني مسـتـوى 
غير مسبوق  في العمق القومي العربي محموالً على رافـعـة 

 استعماري.       -التحالف الصهيو
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي وهـي 

توجه التحية لجيش العراق البطل الذي سطر أروع البطـوالت 
في ميادين المنازلة الميدانية في حـرب الـثـمـانـي سـنـوات  
توجه التحية لشعب العراق العظيم الـذي كـمـا أفصـح عـن 
نفسه في احتضان قواته المسلحة فـي مـواجـهـة الـعـدوان 
اإليراني افصح عن نفسه في مقاومته البطلة التي انطلـقـت 
ضد االحتالل األميركي ودحرته واستمرت تـقـاوم االحـتـالل 
اإليراني من الباطن والذي تحول إلى احتـالل مـبـاشـر بـعـد 
االنسحاب األميركي وضد إفرازات هذين االحتاللين عـبـر مـا 
يسمى بالعملية السياسية  التي جعلت العراق دولـة فـاشـلـة 
وجعلت ثرواته في خدمة االقتصاد اإليراني الـمـتـهـاوي ومـا 
تبقى من فتات يذهب إلى جيوب رموز الفساد والميـلـشـيـات 
المذهبية التي تنفذ أجندة األهداف اإليرانية في تدمير بنـيـة 
العراق الوطنية وتمزيق نسيجه المجتمعي واحدث تغيير فـي 
التركيب الديموغرافي وتهجير سـكـانـه وتشـويـه ثـقـافـتـه 

 الوطنية وإسقاط هويته العروبية.                    
إن القيادة القومية للحزب التي تنظر لهذا اليوم بـاعـتـبـاره   

محطة نضالية قومية، تعتبر أن دالالت هذا الـيـوم سـتـبـقـى  
راسخة في الذاكرة العربية وفي الوجدان العربي الجمعي  ألنـه  
كان يوماً تاريخياً وسيبقى تاركاً بصماته على صفحات التاريـخ  
العربي ولن تستطيع قوى العدوان مهما تـعـددت أن تسـقـط  

،              ١٩٨٨ نتائج االنتصار الذي ارخ له يوم الثامن مـن آب عـام  
ن هذا اليوم سيبقى محفوراً في الذاكرة العربية  مـا بـقـي إ

قلب هذه األمة ينبض بالحياة وطالما وجـد فـي هـذه األمـة 
قادة ينذرون حياتهم فداء المتهم ويرتقون منصة الشـهـادة 
وهم ينطقون بشهادة الحق القومي فـي فـلـسـطـيـن قـبـل 

النطق بالشهادتين  وهذا عهد شهيد الحج األكبر.                                        
الذي يتزامن ذكرى استشهـاده مـع ذكـرى يـوم الـنـصـر  

العظيم الذي يمسك بناصيته الرفيق األمين الـعـام لـلـحـزب 
القائد األعلى للجهاد والتحرير عـلـى رأس مسـيـرة الـحـزب 
والمقاومة التي اطلقها الرفيق الشهيد صدام حسين ويستمـر 
في قيادتها وصوالً لتحرير الـعـراق وإعـادة تـوحـيـده عـلـى 
األسس الوطنية والديموقراطية وإعادة االعتبار للنتائج التـي 

 انطوى عليها يوم النصر العظيم.                              
تحية للعراق العظيم وتحية لشعبه األصيل في وطـنـيـتـه  

وعروبته وتحية لجيشه البطل وتحية لشهداء الشعب والجيش 
والحزب ورمزهم شهيد الحج األكبر وتحية للـرفـيـق األمـيـن 
العام للحزب القائد األعلى للجهاد والتحـريـر عـزة إبـراهـيـم 

ولكل من ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز القومي التاريخي.                                            
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 K�h�	� ��5	� م,* >��$5"�  >	$��	�Tب و�"�,ره ر

 و����M ��"�$رכ   � $8 *�1 &��$:
 

������� 	
 �� هللا ����

���� ���ـ�ـ	 ��ـ�ـ�م �ـ�ـ�ـ�ب �� ������ ������

�� ���! "�# $�%&�� . 
�����ق ��
����(ن -#,ـ�+ ��ـ�ـ�ـ�د" ��ـ�ـ(�ـ�ـ) 

 .����ب
�����ق -#,�+ ��4د�ت ��4ـ3ـ�ر و-1ـ� و-#,ـ�+ 

 . و7
9(ر ����ب د��8 ��(1	 و�8ر67
�A�B  @ه ��<�م �
��&=�ت #>;�" #�ـ: 4ـ�ـ(ب 
��=�D��E	 و-���ر ���ـ) و�ـC ��ـ
ـ�ـ��ـ) �ـ�ـ9ـ� 


�F �<	 و��
�����	 �C �����ق و����3	�� . 

(ز  H 	� 	D�IJE�� �K# L����� "ر)I MNO$١٩٦٨ 

 CـBـ%�T  �UT ف)& W�� �34 �����ق C� "��F
��
 Xـ� #ـ�ـ: �ـ�ـ9ـYH�H (>�7 (�NFH ر � -ول�D=%#�� �9�
�NYي و&��[ X��T <�%(#\ 7ـ��ـ�ـ) ��]ـ��ـ) 

�ـ� �ـ�ـD	 ��ـ�ـ�ـ� Hو (Iو��%��ث و����� "�[��
و��
��Nو��) ��c) و��د<�ن ���
�و<) ، وTـaـ` �ـ�ـ9ـ� 
 ،(Dـ�ـ�Nـ�ـ�� (�daK�� ن ��&�س)Y
�� 6T� مJ&f�
 �9T)�=Y>و ���و��D	 �	 <����(ن #	 7( �  @ه ��
 Cـ�ـ=ـ& �YK� 	>��� ن)Bg)>ي وNYB�� � د)
F�
 (Dـ�ـH�@ـ�ـ) و��ـ��9F���=� +�3h و��9���d ��ـ3ـ=ـ
 Cـ) ودو�#ـ��� iـ��ـd�  L� j4�D�%> �
� (��,��
����9 و�k�&��� l��� Lت ���
ـ�و<ـ) H9,%�9 وT
ور&��) -�%����a�� �D" و�
� <�m �B=ـ�ب ���ـ) �ـ	 

 . ���<	 و<������n� �9د

)  �g Cـ� �U# ز�ت�FT! 	� 6 �����ق��!ن �� �

(ز <=� 	 #�: �4ر" ���) #ـ�ـ: ��ـ�ـ9ـ(ض H "ر)I

 :�# 
ً
���4 q
و��sدر" ���) ��%=��) و��%r�a و��

� ��(��" و���N;) و�H �� t� (�O��%mk(��ت ;N1
(����H (��)4و (D��1�9  ��4د" و� . 

و�C  @� ���(م ����E	 �	 wب / -h�ـ3ـu �ـ	 

ـ) ��ـ=ـ3ـ(�ـ�ـ) ��ـW ����١٩٨٨م ��
�� �O@%�T م

�Jل و&��د" �����ق %&� 	# 
ً
&�D�=�m � �3 د��#�


C�J ��91ن و4ـ=ـ� � CF
�C �(�97) ����و�ن ��9
-��B�� (;x)1��=�f� +���f (��&)%�� �9�Jر&�ـ)،  
�9ـ� #ـ�ـ: gـ9ـ� J
���FH Wدت ��� -ن #�دو� و#
 y1ـ�ـ�� Cـ��ـ;Nـ=ـ�f� ـ�ـ�و�ن�� M)د����ت 4ـ

(�) #ـ�ـ: �
�� +��Bd�� �9��;x \9%� CT)�9d��
��	 �Hم �ـTzـ9ـ� &ـ(ف > :�# 	�Tو ،C�N��� 	1)��
 C3(�ـ=�� �Oد)
[ �,B� �D��1و +�
& 	# LK��H
 ، �Dـ�%�- +�D��� l�D�%
�� C#)�� �,Bق  و������ C�
و�� ����B%Tت �����ق و��ردن و���(د�ن و��Fـ���ـ� 

�%z� "�d$ن �� 	
���� (D�=�K�� (و���
وuT)H و��
�6، و�ن �h\ #���9 ��ـ3ـ��ـL ��ـ(1ـ} ��)Hهللا و
�k!  ،(;N3 �ـ�ـ��ـ�ت �� (����
�� X���=ي و��xN�%��
 �ـ	 �ـ9ـ
ـ�ـ� 

ً
���9T (O(ض 4J3T� ���m l)4ـ�

 (Dـ�ـ�N��� "ر)E�� (O�� ف�� - 	D�� ي),��� |���%��
(�O��%mkو� (;Nو��� "��)�� C� . 


ـ=ـ�رכ -#ـ�ده هللا �� :���� ��# �D���# �3> $!و

	 و��=�Oـ�ت �ـ�ن ��ـ�ـ=ـ�" ���� �D�%�- :�#و  �Y��#
 Cـ)  ـ
 C: !ن ��ـ
ـ�ـ�دل �ـc ـ��ف ��ـ�ـUـ�ـ

(
�U��� ت���,%�� . 

�F و���a(د ���9K ����: و�Kـ9ـ��+ ���ـ) ��

 
ً
���
 . ���Oم ��� 7


�����ـ	 �� C4��ور ����
�� ������ C�ود�%� ر��
���" و���,�ل��� . 

    . و��&��) -�%��a�� �D(د
� #�x)9���� i;N�� Cي������ #�x)9���� i;N�� Cي������ #�x)9���� i;N�� Cي������ #�x)9���� i;N�� Cي�����    
    -��	 &� ��4د" �34 ���(د�ن-��	 &� ��4د" �34 ���(د�ن-��	 &� ��4د" �34 ���(د�ن-��	 &� ��4د" �34 ���(د�ن

 C� 1(م�a��٨/٨/٢٠١٩ 

 �	� �� �1� V	� aH.	5c�,>ي
 
�$c"�� $م�	� ��8�� 

 ����62� ��.�	� g��	� بT�	 
 K�h�	� ��5	� م,�� k�* 

 و����M ��"�$رכ  
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�F � #�" !��� ـ�ـ� �ـBـUـYـ� هللا �� �
�F � #�" !��� ـ�ـ� �ـBـUـYـ� هللا ������� �
�F � #�" !��� ـ�ـ� �ـBـUـYـ� هللا ������� �
�F � #�" !��� ـ�ـ� �ـBـUـYـ� هللا ������� ������
 Cـ�Nم �ـ�ـ�ب ��ـ=ـ�ـ� ��ـ�ـ���� 	����  �O�#ور Cـ�Nم �ـ�ـ�ب ��ـ=ـ�ـ� ��ـ�ـ���� 	����  �O�#ور Cـ�Nم �ـ�ـ�ب ��ـ=ـ�ـ� ��ـ�ـ���� 	����  �O�#ور Cـ�Nم �ـ�ـ�ب ��ـ=ـ�ـ� ��ـ�ـ���� 	����  �O�#ور

 :�;N�%�9د و��F�� :�#��  ������  ،CO��%mk� :�;N�%�9د و��F�� :�#��  ������  ،CO��%mk� :�;N�%�9د و��F�� :�#��  ������  ،CO��%mk� :�;N�%�9د و��F�� :�#��  ������  ،CO��%mk�    
  

7
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��%=�Y;Nت �
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=�رכ، و�ـ	 
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ـ�ـ�ـD	 �ـYـ� 
�(�(ر ���d) و������) و��D�=�K ��ـ�ـ�NـC ��ـ��ـ�ـ) 
 C� �9�)a> W�� (���Yد و��)رכ ��(7��� C� �dو���

 .��=Y�� C�N��� 	1)�� رض- 	� �=m �O 
 MNـO@ل ��ـ)�� L� (Oر�=
و!$ H%���	  @ه ��<�م ��
����د<) و��D�IJE	 �d%Tkر �����ق ��
 ��F�O��� C%ـ6 
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 Cـ�ـ(ي ������ق و��hب &� � ��
��L و&�� ـ� ��ـ
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(�]�) ��ـ�ـ,ـ�ل � ��
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ً
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ً
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J7! (��H 67)Tل و!O=�ر ��)4 �Y�� F�� +��9mـ�ـ� 
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��<� ���F �����ق ����NـC ��]ـ�ـ� Hو \� (��Hو
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ً
 4ـ(<ـ�

ً
��@ي �Oن -���i��d� :�# ً�D -�%6 و������

  .�9���7- �=� و7(د � و��%
 CـOـ%ـ��mk� Cـ�Nب ��=�� ���ـ�� C����
� (��Hو
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��F �ـ� -#ـ��+ ��ـ(1ـ	 
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ـ(�ـ(ر ��dـ�ـ) � �Y�%
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و�H�; T�P&�� y .���ن رa\X ;*ب ����M �)��6ن 
 Qـ&�7ـ�ـ.L ,*ـC T�P&�� ���6G> ��R&.  !�"#$� %&���
��+Z ��ـ�ـ�م �ـ*ب ��ـ)ـ�ـ' ��ـ�ـ&% �$#ـ"�!ـ  

� �Nـ  �P�9 ��)�رכ و�� ��Cم، و�N�� م�N �(�6�

:�GA� 
 ��&Q�7�&.L ,*C �X���� T�P ���"م.

 ��+Z ����م �*ب ��)�' ���&% �$#"�! .                                         
           .&c&�dد و���G<�� O�C�� �X���� 

 ��� ر��R�P ، ��� ���&و.� و���K6ل.                                            
  eـ+ 

ً
���C S ���9 ��)�رכ 7{� ���ـ�م +ـ��+ـ6ـ�

 Hـ�ـ&�ق  +ـ�� SـMY ـ�Aـ6ـ+ S�# م، ��{ي�N�� م�N
N 3  yd+Y O�C �G�bkـ�م ��ـ6ـAـ& ��ـ�ـ�ـ�ـQ  ��ـ{ي 
 �G�K�. ��� QG>���K>و Z�9�6�� �C�� yd�6r
�r ���&�ق ����و�ن �v�&Nq وk H+ �+�� ht0Yـbل 

�� +r�6C Hـ& ��ـ�ـ�, و�$Rـdـ��ر +ـ� > �G�Y �GR�&C

                                             .����� �G6+Y �N�

�P��� H+ �G6sع Y HCر�G9 و;N 

و2L .�ت ��N �9ـsـ�ـ�ـV د$�ـ� kـ�rـ� Cـ6ـ� 
#�V ���&�ق �����Q  و��+ـ� ��ـ�ـ&.ـ�ـ�� و;ـ*.ـGـ�، 

�7ـj ��+ـ� � �6Cب ��)�' ���&% �$#"�!  و*;
 Tـ�P&��  د�GB����&.��� nN �(rY y��Pرخ �{!&1 �
 
ً
ـ�+ـ��+  Z�; م��r  �X���� م ���*ب���� Z+��

                                    .E!�� F�� ��G# �c*+&. 
� و.�Q �����د, ����&�c ���*ب 3 �ـ)ـ6ـ��ن   �.

و���d� y��9�6+ Sم +c*��� T�P&�� �GNY Qs6ـ* .ـD;ـ& 
�����dت ��ـ&Pـ�Rـ�ـ� +ـdـ
ـ6ـZ �ـsـQ دو�م ��Aـ�ـ� 
و������P و��O�C Qd رYس +�j, ;*.6ـ�� ��ـ6ـKـ��ـ�ـ� 
�ــdــ�ــ�ــ�ــ7Y Tــ��ف Y+ــdــ6ــ�� 3 ��ــ�;ــ�, و��ــ&cــ� 

 و�$#"�!�� 
�CYده   Qs��C وO�C ;*.��6 و6d+Yـ�� .ـ��ـj وRـ� 
 7Y T��� ,j�+ 3ـ��PـGـ� و�ـC Sـ�م 

ً
�M�# h��R
       .j¡ Qd�Yو    

/٨/٨.jوت 3 ٢٠١٩ 

 (1��< 	�45$ن *�k ��8�� �	�$م

 من شعارات الحملة المطلبية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

حملته الوطنية لمكافحة الفساد في إطار 
ومواجهة اVزمات االقتصادية والمعيشية 
الخانقة  ووقوفًا في خندق الفئات والشرائح 

االجتماعية الفقيرة وبعد أن بات الجوع يهدد 
غالبية اللبنانيين نظم حزب طليعة لبنان 
العربي االشتراكي حملة مطلبية من خالل 
رفع الشعارات وتوزيع البيانات في مختلف 
المناطق اللبنانية با�ضافة إلى ما يقوم به 
من جهد دائم في إطار الهيئات النقابية 
وتحركها من أجل انتزاع حقوق المواطن 
والتصدي لAزمات التي باتت تهدد غالبية 
 اللبنانيين بعض من الشعارات المرفوعة

محاربة الفساد تبدأ 
 بإلغاء الطائفية السياسية

التهرب الضريبي والفساد 
 والسرقة تجوف ا"يزانية

ال "وازنة تمتد لجيوب 
 الفقراء وتحمي األغنياء
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 �.و�< �	���ق  � �0R *$ ��ب 
    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي

كثيرة هي األحداث التي تشهدها ساحة الـوطـن الـعـربـي 
الكبير من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي. وأن أحـداً ال 
يقلل من أهميتها سواء المتعلق منها بالحدث العظيـم الـذي 
عاشته الخرطوم وكل مدن السودان وأقاليمـه يـوم السـابـع 
عشر من آب والذي يؤرخ لدخول السـودان عـهـد الـتـغـيـيـر 
الوطني الديموقراطي وإقامة الدولة المدنية  وانتصار  ثـورة 
شعبية لم يحصل أن شهد الوطن العـربـي مـثـيـالً، أو ذلـك 
المتعلق باالنتفاضة الشعبية في الـجـزائـر والـتـي مـا تـزال 
تتفاعل معطياتها أمالً بوصولها إلى مآالتها في إنتاج نـظـام 
جديد.، ومن هذين الحدثين  الشديدي األهمـيـة فـي مسـار 
النضال الجماهيري العربي، إلى الصخب اإلعالمي والسياسي 
حول أمن الممرات المائية الدولية والـذي بـات بـاالهـتـمـام 
اإلعالمي المصوب عليه  يقـلـل مـن االهـتـمـام بـتـطـورات 

 األحداث في سوريا واليمن وليبيا.
هذه األحداث التي تشهدها ساحات عربية جديرة بالمتابعة 
ألنها ترسم في ضوء ما ترسو عليه من نـتـائـج ،مـخـرجـات 
الحلول لالزمات  البنيوية  التي تعصـف بـأكـثـر مـن سـاحـة 
عربية. وأن تهتم وسائل اإلعالم بهذه التطورات  فـهـذا أمـر 
ليس ملفتاً للنظر  وليس مستغرباً، ألن الصراع في الـعـديـد 
من الساحات باتت تتـداخـل وتـتـصـادم فـيـه قـوى دولـيـة 

 وإقليمية حماية لنفوذ قديم أو لتأسيس نفوذ جديد.
لكن ما هو مستغرب وملفت للـنـظـر هـو عـدم تسـلـيـط 
وسائل اإلعالم لعدساتها ألمر هو على قدر كبير من األهمية 

 وأيضاً على قدر كبير من الخطورة.
هذا األمر الخطير ال تدور حوادثه خارج كوكب األرض، بـل 
تدور في بلد بقي لفترة محط االهتمام السياسي واإلعالمي. 
إنه العراق. إن ما يجري في العراق اليوم فـي ظـل تـعـتـيـم 
إعالمي ال يوازيه خطورة سوى ما تعرضت له فلسطيـن ومـا 

 زالت. 
هذا البلد العربي الذي تعرض لعدوان ثـالثـيـنـي أعـقـبـه 
حصار ظالم غير مسبوق ومن ثـم غـزو واحـتـالل وإسـقـاط 
نظامه الوطني وتدمير بنيته الوطنية والمجتمعية، تـرتـكـب 
اليوم فيه  جرائم  ضد اإلنسانية تضاف إلى جـرائـم الـحـرب 
التي ارتكبت بحقه منذ وقع تحت االحتالل المزدوج األميركي

 اإليراني. -
إن الجرائم التي تنفذها المليشيات الـمـرتـبـطـة بـمـركـز 
التحكم والتوجيه اإليراني والتـي تـعـمـل تـحـت مسـمـيـات  
طائفية ومذهبية، تمعن تدميراً بالـمـدن وتـهـجـيـر أهـلـهـا 

وارتكاب مجازر جماعية في مـنـاطـق االخـتـالط السـكـانـي  
 وخاصة في دياال وجرف الصخر ونواحي الحلة. 

وإذا كان التنسيق األميركي اإليراني قـد تـجـلـى بـأوضـح 
صوره يوم تعرضت مدن غرب العراق للـتـدمـيـر والـمـوصـل 
وصالح الدين والعديد من مناطق بغداد بحجة مواجهة قـوى 
التكفير الديني، فإن القمع الذي تعرضت له الجماهيـر الـتـي 
انتفضت في البصرة وذي قار والناصـريـة وبـعـض حـواضـر 
الفرات األوسط ، كلها تدلل على أن القتل والسحل والتنكيـل 
والتهجير واإلبعاد هي مصير كل من يكشف حـقـيـقـة الـدور 
الخطير الذي تنفذه إيران في العراق على مرأى مـن الـراعـي 

 األميركي.
إن التقارير التي تسرب من العراق تشير إلى ارتكاب مجازر 
رهيبة بحق شعبه وأن مدناً وقرى بكـامـلـهـا تـروع وتـهـجـر 
إلحداث تغيير  في التركيب الديموغـرافـي لـلـشـعـب وعـبـر 
توطين فرس وأفغان وباكستانيـيـن عـمـلـوا كـتـنـظـيـمـات 
ميليشياوية تحت إمرة قاسم سليماني في سوريـا كـمـا فـي 
العراق إنفاذاً لمخطط مشبوه يهدف إلى تـغـلـيـب الـعـنـصـر 
الفارسي على العنصر العربي  وصـوالً إلـى إسـقـاط هـويـة 
العراق العربية. إن الذي يتعرض لـه الـعـراق هـو عـمـلـيـة 
تفريس موصوفة وخطورة ذلك على أمنه الـوطـنـي واألمـن 
القومي العربي هي بمثل تهويد وصهينة معالم الحيـاة فـي 

 فلسطين المحتلة.
من هنا فإن التعتيم اإلعالمي على المجازر التـي تـرتـكـب 
بحق أبناء العراق واكتشاف المقابر الجماعية كما كل أشـكـال 
التنكيل بأهله وكل من يرفع الصوت معترضاً على الـتـغـول 
اإليراني إنما هو المؤامرة بحد ذاتـهـا. وعـلـيـه فـإن كشـف 
وتسليط الضوء على ممارسات القوى الميلـيـشـيـاويـة الـتـي 
تديرها إيران هي مسؤولية قومية ومسؤولـيـة كـل الـقـوى 

 المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان.
فلتتوجه األنظار إلى داخل الـعـراق ولـتـوضـع الـحـقـائـق 
بتصرف الهيئات ذات الصلة بحقوق اإلنسان  وليعرف الجمـيـع 
أن شعب العراق يتعرض ألفظع عملية تدمير لبنيته الوطنية 
واالجتماعية وانتهاك حرماته اإلنسانية من النظام اإليـرانـي 
وزبانيته الذي يفتقرون لحس االنتماء الوطني كما افتقارهـم 
للحس اإلنساني وهم بما يقومون به  أثبتوا أنهم ال يتقنـون 
سوى تنفيذ التوجيهات واإلمالءات اإليرانية المجبولة بالحـقـد 
الشعوبي الدفين ضد العروبة وهم الذين ينفثون سمومـهـم 

 حيثما وصلت إمداءاتهم.
 عروبة العراق في خطر يا عرب.....
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بدون تحفظ، وبإطالق ال يخشى وال يعتبر أي استثـنـاء وال  
خط رجعة: ما يجري في العراق اآلن وبعد ستة عشر سنة من 
االحتالل هو انتصار للمقاومة العراقية الباسلة بـخـطـوطـهـا 
السياسية والعسكرية واإلعالمـيـة، إن مـا يـجـري اآلن هـو 
صعود للمد الشعبي الثائر الرافض الـمـمـانـع، وهـذا الـمـد 
يتفاعل فيه الوعي مع معطيات الواقع، الـذي وصـلـت إلـيـه 
قطارات فساد وفشل العملية السياسية وإجـرام واسـتـهـتـار 
وضاللة األحزاب والشخوص والمليشيات وكل الـتـشـكـيـالت 

  .التي أنتجتها
إن ما سنذكره من وقائع وأحداث كعينات للواقع الـعـراقـي 
الراهن، ما هي إال ارتدادات وتفاعالت أنتجها فعل المقـاومـة 
العراقية الباسلة، ورفض شعبنا ألحزاب الخيانـة والـعـمـالـة، 
ومقاومته للطائفية البغيضة، ومن بين ما يـواجـهـه الـعـراق 

 :وشعبه اآلن
أوالً: ارتفاع نسبة الـبـطـالـة بـيـن خـريـجـي الـجـامـعـات  

والمعاهد، ومن بينهم حملة الشهادات العليا فضالً عن سـواد 
شعبنا العام، كما لم يحصل في كل تاريخ العـراق السـابـق، 
ويصطرع هذا الواقع مع طبقة مترفـة ثـريـة مـحـدودة مـن 
أعوان االحتالل ومقاوليه وأحزابه وموظفي العملية السياسية 
في الحكومة والبرلمان، هذا الحال جعل غالبية الـعـراقـيـيـن 

 .يصلون إلى مراحل اليأس واالضطراب والتحدي
ثانياً: المعلومات المستقاة من مصـادر طـبـيـة وعـلـمـيـة 
عراقية وحتى مـن اإلعـالم الـذي يـطـل فـيـه مـعـمـمـون 
وسياسيون تقول إن نسبة تعاطي الـمـخـدرات بـيـن شـبـاب 

٪. ومع انـتـشـار الـمـخـدرات  ٧٠العراق قد وصلت إلى حدود

ازدادت مظاهر وسلوكيـات االنـحـراف، الـتـي لـم يـعـرفـهـا 
المجتمع العراقي من قبل، ومنها زواج المثـلـيـيـن، والـلـواط 
والتخنث وتبادل الزوجات، وموضات لبس وقصات شعر تثـيـر 
السخرية واأللم في النفوس في آن معاً، ألنها غـريـبـة عـلـى 
أخالق شعبنا وقيمه ومثله، هذه األمور هـي األخـرى تـحـرك 
ردود فعل غاضبة عند شرائح وقطاعات واسعة من شـعـبـنـا 

 .وتجعل الوضع العام يقف على صفيح ساخن
ثالثاً: انكشاف التناقض الحاد والـمـريـع بـيـن الـعـمـامـة  

والحوزة، وأحزاب الـتـديـن السـيـاسـي وبـيـن قـيـم الـديـن 
وتطبيقاته، في العفة والنزاهة والشرف، إن طـبـقـة الـحـوزة 
والمعممين وجنود الحوزة من حزب الدعوة الفارسي إلى تيـار 
عمار الزنيم، إلى زعامة مقتدى الصدر ووصـوالً إلـى الـولـي 
الفقيه الفارسي علي السيستاني، قد صارت طبقة برجوازيـة 
إقطاعية رأسمالية، وشكلت دوالً عميـقـة مـع مـيـلـيـشـيـات 
اإلجرام والرذيلة الطائفية، وقد اقتنع جل شعبنا في الـفـرات 
والجنوب بأن هؤالء ال دين لهم وال مذهـب، بـل هـم تـجـار 
مخدرات وسماسرة فساد بكل أنواعه، األمر الذي صـعـد مـن 
مظاهر الرفض وسقوط الهيبة والقدسية للعمـامـة بـعـد أن 

  فقدت رمزيتها وصدقيتها.
إن الوضع في العراق هو عبارة عـن مـرجـل يـغـلـي، وإن 
شعبنا يقترب كثيراً من حافات الثورة الشاملة التـي تـتـجـاوز 
االحتجاجات والتظاهرات واالعـتـصـامـات والـنـقـد الشـجـاع 
الصريح بكل السبل والوسائل للعملية السياسية، وما بـثـتـه 
من فتن وجوع وفقر وفاقـة وحـرمـان وجـرائـم، وانـكـشـاف 
العمالة التامة والخضوع المهين لحكومات االحتالل والهيمنـة 
اإليرانية، هو اآلخر عامل مفصلي في أوضاع العراق الراهنة، 

 .يواجه تيارات رفض واستهجان ويحرك عوامل ثورة مؤكدة
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
استدراكاً لسوء فهم قد نواجهه من قارئ يرى القضايا مـن 
زاوية واحدة، نوضح أن تركيزنا على النظام اإليـرانـي، فـي 

 هذا المقال، ال يعني أن نظام اإلخوان في تركيا هو البديل.
الجوار الحسن يصب في مصلحة الـمـتـجـاوريـن مـن دون 
شك. وأما الجار السيئ فيشكل عبئاً علـى نـفـسـه قـبـل أن 
يشكل عبئاً على جاره. وهذا ما ينطبق عـلـى عـالقـة إيـران 

 بجيرانها العرب. 
اإليرانية، منذ أواسـط الـقـرن   –لقد مرت العالقات العربية 

 العشرين، بعهدين اثنين: 
عهد الشاه الذي حكم إيران بنظام علماني، ولـكـنـه كـان -

متواطئاً مع االستعمار والصهيونية، وشـكَّـل أحـد األعـمـدة 
 الرئيسية للوجود االستعماري.

عهد والية الفقيه الـذي يـحـكـم إيـران الـيـوم بـنـظـام -
ثيوقراطي، ولـكـن بشـكـل أكـثـر تـخـلـفـاً مـن األنـظـمـة 
الثيوقراطية، ألنه قائم على عقيدة مذهبية غيبية لم يجمـع 

 عليها حتى فقهاء المذهب الواحد.
وفي العهدين معاً لم يكن النظام اإليرانـي عـلـى عـالقـة 
جوار حسن مع العرب، فاألول كـان يـريـد اسـتـعـادة أمـجـاد 
اإلمبراطورية الفارسية عن طريق نظام علماني يحاكي لغـة 
العصر. أما الثاني، فيعمل على استعادة تلك اإلمـبـراطـوريـة 
عن طريق نظام ديني مذهبي غيبي ال عالقة له بمتـغـيـرات 
العصر. وهما وإن افترقا بالوسيلة، فقد اتفقا عـلـى الـهـدف. 
هذا مع العلم أن أي نظام يحمـل الـنـزعـة اإلمـبـراطـوريـة، 
علمانياً كان أم ثيوقراطياً، فهو يقوم على نزعة التوسع على 
حساب الشعوب بالقوة، من أجل االسـتـيـالء عـلـى ثـرواتـهـا 

 وأراضيها، واستعباد شعوبها.
يجمع النظامين عالقتهما مـع االسـتـعـمـار، وإن اخـتـلـفـا 
بالوسيلة فقد جمعتهما العالقة معه. األول وقَّع حلفاً صريـحـاً 
مع أميركا، ولعلَّ حلف بغداد الذي تأسس في الخمـسـيـنـيـات 
من القرن العشرين هو األبرز في تاريخ تحالـفـهـمـا، وبـهـذا 
كانت عالقته صريحة واضحة. وأما الثاني، فقد شكَّل حـاجـة 
الزمة لالستعمار والصهيونية عندما وضعا اللمسات األخـيـرة 
على مشروع الشرق األوسط الجديد الذي يقضـي بـتـفـتـيـت 
األقطار العربية إلى دويالت طائفية. وألن المشروع األميركي 

الصهيوني يستجيب لمصلحة نظام والية الـفـقـيـه، فـقـد   –
حضر النظام اإليراني نفسه لعالقة مع أصـحـاب الـمـشـروع، 
ولكن تحت جنح ظالم مبدأ الـتـقـيـة، حـيـث رفـع شـعـاران 
شهيران، وهما (أميركا الشيطان األكبـر)، و(إسـرائـيـل غـدة 
سرطانية). وهذا ما يفسره التواطؤ األميركي بإسقاط نـظـام 

 .٢٠١١الشاه، وتسليم العراق إليران في العام 
وعن ذلك، وكما أن المشروع لحظ دوراً لتركيا السنية، فقد 
لحظ دوراً إليران الشيعية. وتاريخية تنفيـذ مشـروع الشـرق 

 ، شاهد واضح على ذلك.٢٠١١األوسط، منذ العام 
 –لقد أثبتت كل الوقائع التاريخـيـة أن الصـراع الـعـربـي 

الفارسي، منذ أكثر من ألفي عام مضت. وتعود بدايـتـه إلـى 
مرحلة بناء اإلمبراطوريات الكبرى في التاريخ، وفي بداياتـهـا 
استولى النظام الفارسي على أكثر المناطق العربية، وجعلـوا 
أرض العراق عاصمة إلمبراطوريتهم. وظلوا كـذلـك إلـى أن 
استعاد العرب تلك األرض منذ ألـف وأربـعـمـايـة سـنـة فـي 
معركة القادسية األولى. ومنذ ذلك التاريخ حقد الفرس علـى 
العرب، ولم يغب هـدف اسـتـعـادة الـنـفـوذ الـفـارسـي عـن 
االستراتيجية اإليرانية ودامت إلى المرحلة المعاصرة، وذلـك 
على الرغم من أن المتغيرات الدولية في العصر الحديـث قـد 
ألغت مفاهيم التوسع اإلمبراطوري. وفي مقابل اإللغاء أحلَّـت 
مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ التي على الرغم من 
غياب تطبيقها وصعوبته وضعت تشريعات وقوانـيـن دولـيـة 

 تحمي تلك المبادئ.
تجمدت مفاهيم النظام اإليراني الحالي، أي نـظـام واليـة 
الفقيه، عند حدود وقائع ما قبل األلفي سنـة، واعـتـبـرت أن 
التاريخ بلغ نهايته عند مفاهيم اإلمبراطورية الفارسيـة مـن 
جهة، واستغلت مفاهيم اإلسالم في بناء دولة دينـيـة تـعـود 
أصولها إلى ما قبل األلف وأربعماية سنـة مـن جـهـة أخـرى. 
وبهذا فقد هذا النظام رؤيته للمتغيرات العالمية باسـتـخـدام 
سالح الدين في الوقت الذي فقدت األيديـولـوجـيـا الـديـنـيـة 
السياسية شرعيتها العالمية، وكذلك في الوقت الذي فـقـدت 
فيه النزعة اإلمبراطورية في التوسع بالقوة شرعيتها الدولية 
أيضاً. وبمثل هذا اإلصرار أصبح النظام اإليراني يسبـح ضـد 
التيار الدولي. ولكنه بإصراره وعناده فهو، مع شبيهه مشروع 
اإلخوان المسلمين، يقلِّد أحالم الواليات المتحدة األمـيـركـيـة 
بالتمدد اإلمبراطوري. ولكن أثبتت وقائع التاريخ المعاصر أن 
أميركا فشلت فشالً ذريعاً في بناء إمبراطوريتها؛ وهـذا هـو 
مصير الحركتين اإلسالميتين األكثر تطرفاً في التاريخ. وهـو 
يقلِّد أيضاً الصهيونية العالمية في بناء دولة دينية يـهـوديـة 
على أرض فلسطين بوسائل االغتصاب. وبينما يبقى الكيـان 
الصهيوني غارقاً في أوهامه التلمودية، تراه معزوالً عن روح 
العصر وهو يهدد السلم العالمي بأضغاث أحـالم مصـيـرهـا 
الفشل. ولم يبق من يقدم له أسباب الدعـم سـوى أمـيـركـا 
التي ترى فيه مصلحة الستمرار استيالئها علـى الـمـنـطـقـة 
العربية ومحيطها الجغرافي. وأما على الصعيد العربي، فـقـد 
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ظلَّت أحالمه محاصرة في أبراج بعـض األنـظـمـة الـعـربـيـة 
الرسمية، ولكنه ظلِّ معزوالً شعبياً، ولم يجد له بيئة شعبـيـة 

 حاضنة.
كانت أحالم حركة الولي الفقيـه، وأحـالم حـركـة اإلخـوان 
المسلمين، مطية ألهداف االستعمار، فـقـد مـهـدا الـطـريـق 
أمامه لغزو الوطن العربي، بحيث شكال جسراً لـعـبـوره ظـنـاً 
ساذجاً منهما أنهما سيحققان أحالمهما الغيبية عبر تحالفهمـا 
مع االستعمار. ولم يدركا أن االستعمار، بما يملك من أسبـاب 
المال والقوة العسكرية، لن يسمح ألي منهما أن يقطفـا مـن 
تعاونهما معه أكثر مما يريد هو أن يتنازل لهما عنه. أمـا إذا 
حلما بأكثر من ذلك، فواقع الحال اآلن في الصراع الدائر بيـن 
أميركا والنظام اإليراني لهو أكبر دليل على ذلـك، إذ أن مـا 
يحصل هو حرب تقودها أميركا إلعادة النظام اإليرانـي إلـى 

 حظيرة التطبيع.
وهنا يرتفع السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع، وعلى 
النظام اإليراني أن يدركه إذا عاد إلى رشده، هل مـا حصـل 
عليه من مكاسب من تحالفه مع االستعمار، يمكن أن يـكـون 

 أكثر مما يحصل عليه فيما لو أثبت جيرته الحسنة للعرب؟
وقبل أن يـرســخ  ١٩٨٠حاول النظام اإليراني، منذ العام 

أقدامه على كراسي الحكم، أن يبدأ بتصدير ما يـزعـم أنـهـا 
ثورة إسالمية ابتداء من الـعـراق، فـفـرض حـرب السـنـوات 
الثماني التي استنزفت إمكانيات الـبـلـديـن الـجـاريـن. ذلـك 
االستنزاف الذي لو تم توظيفه في حقول التنمية للـبـلـديـن، 

 ألصبحا من الدول المتقدمة.
ولكن بدالً عن سلوك طرق حسن الـجـوار، ركـب الـنـظـام 
اإليراني موجة العداء األميركي ضد العراق، فتـحـالـف مـعـه، 
ويسر له كل التسهيالت التي لوالها لما استطاعت أميركا أن 
تحتله. ولو قيل أنه استفاد كثيراً من إسقاط النظام الوطني، 
سياسياً ومالياً، فالرد على ذلك بالقول أن تـلـك االسـتـفـادة 
كانت موسومة بالعار الذي يكلل جـبـيـن جـار غـدر بـجـاره، 
وعمل على سرقة ثرواته بشكل كبير. وفي الحرب األميركية 
ضد العراق، وتواطؤ الجار اإليراني، دفع العراق الكثير الكثيـر 
إلى الحد الذي تحول العراق فيه إلى مصاف الدول األكثر فقراً 
وفساداً. فكان فيه النظام اإليراني األكثر خساسة مـن بـيـن 
األنظمة التي تزعم أنها إسالمية، حيث استولى على ثـروات 

 شعب مسلم من دون وجه حق.
وأما اآلن، فتسير األمور على غـيـر مـا اشـتـهـى الـنـظـام 
اإليراني. ففي الوقت الذي راهن فيه على تـحـقـيـق حـلـمـه 
بتحالفه مع أميركا، فقد قلبت له اإلدارة األمـيـركـيـة ظـهـر 
المجن، وبدأ في دفع الفواتير واحدة تلو األخرى. ولن تـكـون 
خسائره بأقل مما سلبه من العراق. وفي المقابل لم يستـفـد 
الشعب اإليراني شيئاً مما سلبه نظامه من ثروات العراق ألن 
النظام بددها في مغامراته في أكثر من دولة عـربـيـة، فـي 
الوقت الذي يعاني فيه شعبه من العوز والفاقة والكثـيـر مـن 

المشاكل االجتماعية والمعيشية. وأمـا الـمـسـتـفـيـد األكـبـر 
فكانت طبقة الماللي ومن يحيط بها من النخب السـيـاسـيـة 

 والعسكرية واألمنية واالقتصادية.
وهنا، نستعيد التساؤل الذي بدأنا به مقالنا: ماذا لو كـانـت 

 إيران جاراً صديقاً للعرب؟
ألي شعب من شعوب العالم حرية اختيار نظامه السياسـي، 
ومن هؤالء الشعب اإليراني. وإنه ليس من حـق شـعـب آخـر 
يأتي من الخارج أن يفرض منهجه في الحكـم عـلـى شـعـب 
آخر، حتى ولو كان بزعم أوامر إلهية. ألن إشـكـالـيـة األوامـر 
اإللهية التي تزعم طائفة أنها سلِّمت مـفـاتـيـحـهـا مـن دون 
الطوائف األخرى، فإن المزاعم تلك ليست أكثر مـن أكـاذيـب 
تنطلي على عقول من أصابتهم لوثة الجهـل والـعـنـجـهـيـة 

 والنرجسية.
وكما أشرنا إلى هذه الحقيقة في مقدمة الـمـقـال، فـإنـنـا 
ننهي بها مقالنا لنؤكد بأن مزاعم األيديولوجيات الطـائـفـيـة 
السياسية بأنها مزاعم ال أساس أخالقي لها أو قانوني خاصـة 
في عصرنا هذا الذي أطلق حـريـة حـق الشـعـوب بـتـقـريـر 
مصائرها. وغير ذلك، فإن المتغيرات الحقوقية المعـاصـرة ال 
يمكن أن تتراجع إلى الوراء بل هي في حالة تصاعد مستـمـر 
حتى ولو سارت ببطء، ولكنـهـا سـتـصـل إلـى الـيـوم الـذي 
ستنقرض فيه مع انقراض األنظمة التي تزعـم أنـهـا نـالـت 
توكيالً إلهياً بتطبيق الشـرائـع اإللـهـيـة عـلـى األرض. وإن 
التغيير قادم ال محالة، وعلى النظام اإليراني المستفيـد مـن 
نظام والية الفقيه، كما على النظام التركي المستـفـيـد مـن 
الدعوة اإلخوانية، أن يتراجعا عن دعوات ليس لهـا حـظ مـن 
النجاح في رسم مستقبل شعوب المنطقة، خاصة أن الدعـوة 
اإلخوانية فشلت فشالً ذريعاً في كل من تونس ومصر، وهي 
تحتضر في ليبيا والسودان، وعجـزت عـن الـحـصـول عـلـى 
موطئ قدم في الجزائر، ولم تستطع أن تحقق أحالمهـا فـي 
سورية، وأصبحت عارية من حاضنتـهـا الشـعـبـيـة فـي كـل 
الساحات التي نشطت فيها خـالل عشـرات السـنـيـن. وفـي 
المقابل ينتظر والية الفقيه الفشل الذريع، ليس في مواجهة 
(الشيطان األكبر) كما يزعمون، بل في حالة العداء الـواسـعـة 
التي ولَّدتها في العواصم العربية األربع فحسب، بل في كـل 
أنحاء الوطن العربي أيضاً، وأصبحت أسيرة ومـحـاصـرة بـيـن 
عمالء النظام اإليراني أنفسهم، وأصبحت عاجزة عن التـمـدد 

 في أوساط ما عداهم، وفي مخيلة النظام نفسه.
إن فشل الدعوتين معاً من تحقيـق أحـالمـهـمـا الـورديـة، 
والموبوءة بالنرجسية، وأحالمها السرابية، يجب أن تدفعهـمـا 
معاً إلى العودة ألصول سياسة حسن الجوار مع العرب، وإلـى 
االعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وما علـيـهـمـا إال 
االعتماد على بناء نظام إقليمي مجاور للعرب تحكمه عالقات 
التعاون في مـواجـهـة أيـة مـوجـة مـن مـوجـات الـنـزعـات 

 اإلمبراطورية القادمة من خارج المنطقة.
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جاءت األحداث  األخيرة في عدن لتبرز انـدفـاع الـمـجـلـس 
االنتقالي بكل تكويناته لالنقضاض على مؤسسات الشرعية 
وإغراق عدن وعديد من حواضر الجنوب في دوامة اقتـتـال ال 
يستفيد منه إال أعداء اليمن الذين انقضوا عـلـى الشـرعـيـة 
تنفيذا ألهداف المشروع اإليراني الـذي لـم يـخـف أهـدافـه 
التخريبية والتدميرية للبنية المجتمعية العربية واليـمـن فـي 
صلبها نظرا لألهمية االستراتيجية التي يشغلها هذا الـقـطـر 

 .العربي في منظومة األمن القومي العربي
لقد كنا ننتظر أن تعطي التطورات اإليجابية في السـودان  

الشقيق دفعاً إيجابياً لتقدم المشروع الوطني الذي تـجـسـده 
الشرعية وإنهاء حالة التمرد التي ترتبط قواها الـعـسـكـريـة 
األمنية بمركز التحكم والتوجيه اإليراني وألجل وضع الـيـمـن 
على سكة الحل السياسي استنادا إلى مـرجـعـيـاتـه الـثـالث: 
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار األمـمـي. 
واذا باألحداث المؤسفة والمؤلمة تندلع في عـدن مـن قـبـل 
المجلس االنتقالي الذي كان له دورا بارزا في استـرداد عـدن 
من أيدي الحوثيين حيث كان األجدر به أن يـكـون فـي هـذا 
الظرف في نفس الخندق الذي تتموضع فيه قوى الشـرعـيـة 
ألجل إعادة بسط سيادتها على كامل التراب الوطني اليمنـي 

 .وفي مواجهة الغزو اإليراني
إن المؤتمر الشعبي العربي الحريص عـلـى أمـن الـيـمـن 
الوطني  وامن شعبه السـيـاسـي واالجـتـمـاعـي والـحـيـاتـي 
والمعيشي وتوفير سبل الحياة الكريـمـة يسـتـنـكـر ويـديـن 
األحداث التي حصلت في عدن ويدعو الجميـع إلـى االنضـواء 
تحت سقف الشرعية من اجل توفير األرضية السياسية لـحـل 
سياسي يحافظ على وحدة اليمن ويضع حدا للصـراع الـدائـر 
ويعيد بناء وتأهيل المرافق الحيوية والـحـيـاتـيـة مـع إعـادة 
هيكلة للحياة السياسية على قواعد الـتـعـدديـة السـيـاسـيـة 
والديمقراطية وحماية المقومات الوطنية لـلـيـمـن مـجـسـدة 

 .بوحدة أرضه وشعبه ومؤسساته
إن المؤتمر الشعبي العربي الذي يـكـبـر  شـعـب الـيـمـن 
وتاريخه النضالي ضد االستعمار البريطاني ويعتد بتجذر روح 
الوحدة الوطنية فيه والتي بنى صرحها بتوحيد شطري اليمن 

م يدعو ال بل يناشد كل القوى الوطنية والـقـوى  ١٩٩٠عام 
الحريصة على وحدة اليمن وتلك التي سطرت مالحم نضالية 
ضد االستعمار البريطاني وتلك التي تناضل إلقـامـة نـظـام 
وطني ديمقراطي تصان في ظله حقوق شعب اليـمـن بـكـل 
أطيافه السياسية ومكوناته االجتماعية يدعوها ألن تـتـجـاوز 

خالفاتها وتبايناتها ومواقفها حول إدارة الشـأنـيـن األمـنـي 
والسياسي لمواجهة الخطر الذي يهدد اليمن كوجـود ويـهـدد 

 .وحدته الوطنية ووحدة نسيجه االجتماعي
إن من حق شعبنا اليمني أن يـنـعـم بـالسـالم الـوطـنـي 
والسالم  األهلي واالجتماعي. ومن حـقـه أيضـاً أن تـحـتـرم 
خياراته الوطنية تحت سقف وحدته الوطنية ومـن حـقـه أن 
يقدم له كل الدعم المادي واالقتصادي والمالي إلعادة إعمـار 
ما دمرته تداعيات األزمة البنيوية التي تسبب بها من سـعـى 
وال زال إلسقاط هوية اليمن العربية وربـطـهـا بـالـمـشـروع 
اإليراني الذي بات تغلغله في العمق القومي العربـي مصـدر 

 .خطر داهم على األمة العربية
وتأسيسا على ذلك، فان المؤتمر الشعبي العربي حـريـص  

على أن يرى أزمة اليمـن تـلـج الـيـوم قـبـل الـغـد طـريـق 
المستقبل الزاهر إلنهاء الوضع الشاذ الذي نتـج عـن أحـداث 
عدن األخيرة ويوقف معاناة أبناء الـيـمـن وتـهـديـد أمـنـهـم 
الحياتي. فالمصلحة الوطنية اليمنية تقتضـي إعـادة األمـور 
إلى الحالة التي كانت سائدة قبل األحـداث األخـيـرة وإعـادة 
مؤسسات الشرعية الـدسـتـوريـة ولـتـكـن األولـويـة الـيـوم 
لمحاصرة وضرب المشروع المهدد لوحدة اليمن أرضاً وإنساناً 
والرامي إلى إثارة النعرات الطائفية بين أبنائه وكـل مـاعـدا 
ذلك من مطالب سياسية واجتماعية وإنماء مـتـوازن يـمـكـن 
البحث فيه بعد القضاء على مصادر التهديد الـفـعـلـي ألمـن 
اليمن ودوره القومي. وأن المؤتمر الشعبي الـعـربـي يـثـمـن 
كافة المبادرات الهادفة إلى إنهاء الوضع الشاذ وإعادة األمـور 

 .إلى نصابها الطبيعي تحت المظلة الشرعية
    المحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداويالمحامي أحمد النجداوي

    األمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربياألمين العام للمؤتمر الشعبي العربي    
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 د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
 : المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

التاريخ سلسلة في حلقات تم التوافق والتعارف في وضعـه 
مجازاً في ثالث محطّات هالمية األبعاد: ألماضـي والـحـاضـر 
والمستقبل، بحيث أنّ جهل حقائق الـمـاضـي أو مـعـرفـتـهـا 
والتغاضي عنها يجعل من فهـم أحـداث الـمـاضـي قـاصـراً، 
ويدخل المستقبل في عالم المجهول المربك وحتى المخيـف، 
ويخرج االستفادة من عبر الماضي كدليل مساعد لـمـواجـهـة 
تحديات الحاضر والبناء للمستقبل عن مساراتها الطبـيـعـيـة. 

دخل العالم العربي في مـرحـلـة تـاريـخـيـة  ٢٠١١منذ عام 
أبسط ما يقال عنها أنها لم تخطر على بال مـعـظـم إن لـم 
يكن جميع األحزاب السياسية باختالف منطلقاتها الـفـكـريـة 
وبرامجها قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى مـا يـعـرف مـجـازاً 
بالتكتيك واإلستراتيجية، وكذلك األنظمة السياسية الحاكمـة 
في الوطن العربي، والمحللين في مـجـالـي االسـتـراتـيـجـيـة 
والمستقبالت. إنّ ذلك ينطبق على األحداث التي مـرت بـهـا 
بعض األقطار العربية ومنها ليـبـيـا ، حـيـث تـتـنـاول هـذه 

وال تـزال، دون  ٢٠١١الدراسة أزمتها التي بدأت منذ شباط 
الولوج في األفق بوادر حلّ سياسي يخرج البـالد مـن دوامـة 
العنف المتنقّل والمتفاقم، وارتفاع درجة التدخـل األجـنـبـي، 
ويضعها على سكّة الوصـول إلـى نـظـام سـيـاسـي يـؤمـن 
اإلستقرار، واالحتكام إلى دستور عصـري وقـوانـيـن قـابـلـة 
للتطبيق، ومؤسسات قابلة لـلـحـيـاة واالسـتـمـرار. ولـفـهـم 
تعقيدات األزمة الليبية والتفتيش عن بقعـة ضـوء فـي أخـر 

ال  ٢٠١٩النفق الذي دخلت فيه خاصةً منذ الرابع من نيسان 
بد من الرجوع إلى منابع الجغرافيا والديموغرافيـا والـتـاريـخ 

    ألمؤثّرة على مجريات األحداث.
    الجغرافيا والديموغرافية الجغرافيا والديموغرافية الجغرافيا والديموغرافية الجغرافيا والديموغرافية 

تتميز ليبيا بخصائص جيواستراتيجـيـة بـالـغـة األهـمـيـة 
جعلتها ساحة صراع داخلي وأطماع خارجية : مساحة كـبـيـرة      

مـحـافـظـة، وشـاطـئ  ٢٢} موزعة على ٢كم ١٧٥٩٥٤١{  
كم}، وحـدود  ١٧٧٠طويل وقريب من أوروبا خاصةً إيطاليا {

برية مع ست دول { مصر، السودان، الجزائر، تونـس، تشـاد 
والنيجر}، وثروة نفطية كبيرة حيث تحتلّ المرتبة الـتـاسـعـة 

مـلـيـار  ٤٦,٤عالمياً في االحتياطات النفطيـة الـمـقـدرة ب 
برميل، وحوالي سبعة ماليين مواطن بتـنـوع ديـمـوغـرافـي 
مؤلّف من "أكثرية" عربية تعود بشكل رئيسي إلـى قـبـائـل 
المرابطة المنتمية تاريخياً إلى أحفاد األميـر أدريـس األكـبـر 

مؤسس دولة األدارسة في بالد المغرب، وبني هـالل وبـنـي 
سليم؛ و"أقليات" من البربر {األمازيغ} ومن أبرز مـمـثـلـيـهـا 
نوري أبو سهمين، والكراغلة {تـركـمـان وأكـراد وشـركـس 
وألبان}؛ وأوروبيين معظمهم إيطاليين؛ والكريتيليين نسـبـة 
إلى جزيرة كريت اليونانية؛ وبيزنطيين؛ وقبائل التـبـو وهـم 
سكان واحات الجنوب الليبي؛ والزنوج وهم أحفاد العبيد الذين 
يتركّز وجودهم في مدينة تاورغاء جنوب مصراته، وبسـبـب 
قتالهم إلى جانب قوات القذّافي تعرضوا للتهجيـر عـلـى يـد 

 الكتائب المسلحة من مصراته التي ثارت على النظام.
    الحركات اإلسالمية في ليبياالحركات اإلسالمية في ليبياالحركات اإلسالمية في ليبياالحركات اإلسالمية في ليبيا

ظهرت في ليبيا ومنها انتشرت في إفريقيا، ـ ألسنوسية: ـ ألسنوسية: ـ ألسنوسية: ـ ألسنوسية: ١١١١
أسسها محمد بن علي السنوسي القادم من مستـغـانـم فـي 

، وتعد واحة جغبوب في الصحراء الليـبـيـة ١٧٣٧الجزائر عام 
قرب الحدود المصرية مركز الدعوة السنوسية. قاومـت هـذه 
الحركة االستعمار اإليطالي والفرنسي والبريطاني ألكثر مـن 
نصف قرن حتى وصل محـمـد أدريـس السـنـوسـي لـحـكـم 

، وبقي تأثير الحركة ممتداً إلى ١٩٥١المملكة المستقلة عام 
شمال أفريقيا خاصةً دعم حركات التحرر في الجزائر وتونس 
والمغرب ضد االستعمار الفرنسي. وقد تعرض أتباع الطريقة 

 ٣٣٠السنوسية للتنكيل من قبل نظام القذّافي وتـم إزالـة 
زاوية كانت تعتمد مقرات لنشر تعاليـم الـطـريـقـة. وعـادت 
السنوسية للظهور مع اإلعالن الذي لم يدم طويالً عن بـرقـة 

، ٢٠١٢في الشرق من جانب واحد إقليماً فيدراليـاً فـي آذار 
. وكانت برقة في الشـرق مـع ٢٠١٣والحقاً إقليم فزان عام 

فزان في الجنوب وطرابلس فـي الـغـرب تشـكـل الـواليـات 
الثالث التي كونت المملكة الليبية المتحدة بعـد االسـتـقـالل 

    .١٩٥١عام 
بدأت هــذه الــحــركــة فــي ـ جماعة األخوان المسلمين: ـ جماعة األخوان المسلمين: ـ جماعة األخوان المسلمين: ـ جماعة األخوان المسلمين: ٢٢٢٢

أثر األحداث التي جرت في مصر  ١٩٤٩الظهور في ليبيا عام 
حين استقبل الملك إدريس السنوسي األخوان الـمـسـلـمـيـن 
الذين فروا بعد اتهامهم بمقتل رئيس وزراء مصـر فـهـمـي 
النقراشي، وبمجيئ من كانوا يقاتلون منهم في فـلـسـطـيـن 

. بدأ التشكيل التنظيمي لهم في طرابـلـس عـام ١٩٤٨عام 
 ١٩٧٤خيرهم عـام  ١٩٦٩، وبعد حكم القذافي عام ١٩٦٨

بين البقاء في ليبيا أو النشاط غير المقبول مما أدى ذلك إلـى 
خروج الكثير منهم من البالد. تشكّلت الحقاً "الجبهة الوطنية 

من إسالميين وغير إسـالمـيـيـن، وتـبـع  ١٩٨٢لإلنقاذ" عام 
ذلك انقسام األخوان في موقفهم من الجبهة. حاولت الجبهـة 
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ولكنهـا  ١٩٨٤أن تقود انقالباً انطالقاً من باب العزيزية عام 
فشلت ودخل الكثير من أعضائها بمن فيهـم مـن كـان مـن 

تشـكـل  ١٩٩٤جماعة األخوان المسلمين السجن. وفي عام 
"التجمع اإلسالمي" أثر خالف داخل جـمـاعـة األخـوان، وفـي 
الوقت نفسه شنت حمالت واسعة ضد الحركـات اإلسـالمـيـة 
مما أدى إلى سجن الكثير من أعضاء التجمع في سجـن "أبـي 
سليم"، والقضاء على عدد كبير منهم ما أطـلـق عـلـى ذلـك 
"مذبحة أبي سليم". ورغم ذلك استمر نشاط الجماعة حـتـى 

حيث سجن البعض وفر البعض اآلخر إلى الخارج.  ١٩٩٨عام 
الموجهة ضد نظام الـقـذافـي  ٢٠١١شباط  ١٧وبعد أحداث 

عقد أخوان من الداخل والخارج مؤتمراً في تشـريـن الـثـانـي 
في بنغازي وقرروا إنشاء حزب وطنـي مسـتـقـلّ عـن  ٢٠١١

األخوان المسلمين سمي الحقاً " حزب العدالة والبـنـاء" الـذي 
اعتبر الذراع السياسي لجماعة األخوان المسلمين في لـيـبـيـا 
ويضم في صفوفه أعضاًء من غير المنتمين سابقاً لـألخـوان 
المسلمين، حيث أكّد رئيس الحزب مـحـمـد صـوان أن رؤيـة 

 .٢٠١١الحزب انبثقت عن المؤتمر العام في 
أنشــئــت فــي أواســط ـ الجماعة اإلسالمية المـقـاتـلـة: ـ الجماعة اإلسالمية المـقـاتـلـة: ـ الجماعة اإلسالمية المـقـاتـلـة: ـ الجماعة اإلسالمية المـقـاتـلـة: ٣٣٣٣

الثمانينات وتزامن ذلك مع بروز "الـلـجـان الـثـوريـة" الـتـي 
اعتبرت أهم أذرع نظام القـذافـي. وقـد بـدأ الصـدام بـيـن 

ومـن بـيـن  ١٩٨٦الجماعة اإلسالمية المقاتلة والنظام عام 
قادتها عبد الحكيم بلحاج الذي شغل موقع رئيس" المجـلـس 

بـعـد تـأسـيـس  ٢٠١١العسكري للثوار" في طرابلس عـام 
"الجماعة اإلسالمية للتغيير" والتي تعتبر بديالً معـتـدالً عـن 
الجماعة اإلسالمية المقاتلة. هذه الجماعة هي أول تـنـظـيـم 

 ليبي يعلن البيعة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي.
 ٢٠: ظهر هذا المجلس في ـ مجلس شورى ثوار بنغازيـ مجلس شورى ثوار بنغازيـ مجلس شورى ثوار بنغازيـ مجلس شورى ثوار بنغازي٤٤٤٤

، ويتألف من ائتالف مجموعة كتائب إسالمـيـة ٢٠١٤حزيران 
في مدينة بنغازي ويضم "أنصار الشريـعـة" الـتـي تـرفـض 
العملية الديموقراطية واالنتخابات وال تعترف بالدولة، وتدعو 
 ـة، وتـعـدة وتركّز على مفهوم الحاكمـيإلى الخالفة اإلسالمي
كل من ال يحكم بالشريعة كافراً، ويتزعمها محمد الـزهـاوي، 
وقد صنفت من قبل الواليات المتحدة األميـركـيـة مـنـظـمـةً 
إرهابية؛ وجماعة "درع ليبيا" التي تعتبر من األذرع الرئيسيـة 
لمدينة مصراته وتمتلك دبابات وصواريخ ومضادات طـيـران 
وأسلحة حديثة أخرى تم االستيالء عليها من محازن الـجـيـش 

فـبـرايـر/ ١٧؛ وكتيبـة "شـهـداء ٢٠١١الليبي بعد تطورات 
    شباط"، كما تنتمي إلى هذه المجموعة "سرايا الفاروق".

، ١٩٩٢: تأسست عــام ـ حركة التجمع اإلسالمي الليبيـ حركة التجمع اإلسالمي الليبيـ حركة التجمع اإلسالمي الليبيـ حركة التجمع اإلسالمي الليبي٥٥٥٥
وتتخذ موقفاً وسطاً بين األخـوان الـمـسـلـمـيـن والـجـمـاعـة 

 اإلسالمية المقاتلة وتتخذ من جنيف مقراً لها.
هو تحالف مجموعة ميليشيات إسالمية ـ قوات فجر ليبيا: ـ قوات فجر ليبيا: ـ قوات فجر ليبيا: ـ قوات فجر ليبيا: ٦٦٦٦

تضم "درع ليبيا الوسطـى"، و "غـرفـة ثـوار لـيـبـيـا " فـي 
طرابلس، وميليشيات تنحدر من مصراته وغريـان والـزاويـة 

أعلن البـرلـمـان الـلـيـبـي هـذه  ٢٠١٤آب  ٢٥وصبراته. في 
الجماعة وجماعة أنصار الشريعة سـالـفـة الـذكـر جـمـاعـات 

أصـدرت حـكـومـات فـرنسـا  ٢٠١٥شباط  ٦إرهابية، وفي 
وألمانيا وإسبانيا إيطاليا وبـريـطـانـيـا والـواليـات الـمـتـحـدة 
األميركية بياناً مشتركاً أدانت فيه أشكال العنف فـي لـيـبـيـا 
ومنها هجوم "قوات الشروق" التابعة لفجر ليبيا على منطقـة 

كم على الساحل مـن  ٢٠٥الهالل النفطي الذي يمتد مسافة 
طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً والتي تمـكـنـت قـوات "الـبـرق 

 ١٤الخاطف" التابعة لقائد الجيش الليبي خليفة حـفـتـر فـي 
من استعادة الموانئ الـنـفـطـيـة فـي السـدرة  ٢٠١٦أيلول 

ورأس النوف والبريقة، هذا وقد سيـطـر الـجـيـش الـوطـنـي 
    .٢٠١٨الليبي الحقاً على الهالل النفطي في حزيران 

ظهر في ليبيــا عــام  ـ داعش {تنظيم الدولة اإلسالمية}:  ـ داعش {تنظيم الدولة اإلسالمية}:  ـ داعش {تنظيم الدولة اإلسالمية}:  ـ داعش {تنظيم الدولة اإلسالمية}:  ٧ ٧ ٧ ٧ 
في مدينة درنة وسيطر على المباني الحكومية، وبـعـد    ٢٠١٥ 

سيطر على سرت والتي طرد منها    ٢٠١٦ طرده من هناك عام  
الحقاً في عملية "البنيان المرصوص" بواسطـة قـوت تـابـعـة  
لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج  

    ....في طرابلس. للتنظيم تواجد في جميع المناطق الليبية 
    محطّات التغييرمحطّات التغييرمحطّات التغييرمحطّات التغيير

بدأت الحركات االعتراضية على نظام القذافي فـي شـرق 
البالد {ألبيضاء وبنغازي} وأدى ذلك إلى خروج المنطقة عـن 

شـبـاط  ١٧سيطرة الحكومة المركزية في طـرابـلـس فـي 
. أعلن بعدها في الثامن والعشرين من الشهر نـفـسـه ٢٠١١

عن تأسيس المجلس الوطني االنتقالي برئـاسـة مصـطـفـى 
عبد الجليل الذي اتخذ من بنغازي مقراً لـه، وقـد اعـتـرفـت 
فرنسا وقطر بالمجلس. تبع ذلك مواجهات فـي الـمـنـطـقـة 
الغربية {طرابلس، الزاوية، مصراته، الزنتان وغيرها}، حتـى 

إلـى  ٢٠١١آذار  ١٢صدر طلب من الجامعة العربـيـة فـي 
مجلس األمن الدولي للتدخل من أجل "حماية الشعب الليبي" 

في  ١٩٧٣وما تبع ذلك من إصدار المجلس  قراره تحت رقم 
بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبـيـا، حـيـث  ٢٠١١آذار  ١٧

قامت أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بـتـوجـيـه ضـربـات 
جوية وصاروخية لقوات الـقـذافـي مـمـا أدى إلـى سـيـطـرة 
الكتائب المسلحة المعارضة على طرابلس واغتيال القـذافـي 

. أنتقل بعدها المـجـلـس الـوطـنـي ٢٠١١في تشرين األول 
 الليبي من بنغازي إلى طرابلس.

جرت أول انتخابات في ليبيـا الخـتـيـار أعضـاء الـمـؤتـمـر 
 ٢٠٠الخـتـيـار  ٢٠١٢تموز  ٧الوطني العام {البرلمان} في 

عضواً أسفرت عن فوز "التحالف الوطني" بـقـيـادة مـحـمـود 
جبريل، وحلول حزب "العدالة والبناء" ثانياً، واخـتـيـر مـحـمـد 
المقريف رئيساً، وانتخب المجلس الوطني االنـتـقـالـي عـبـد 

. فـي ٢٠١٣الرحيم الكيب رئيساً للوزراء في تشريـن األول 
جرى انتخاب لجنة إلعادة صياغة الدسـتـور  ٢٠١٤نيسان  ٢٠

عضواً. رافق ذلك دخول الفصائل المـسـلـحـة  ٦٠مكونة من 
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صراعات فيما بينها، وإطالق خليفة حفتر "عمليـة الـكـرامـة" 
ضد مجلس شورى بنغـازي ودرنـة، مـمـا  ٢٠١٤أيار  ١٦في 

حفّز كتائب مسلّحة للسيطرة على طـرابـلـس وطـرد "قـوت 
الزنتان" الموالية لحفتر. أدت تـلـك الـتـطـورات إلـى نـقـل 
البرلمان إلى طبرق. كلّ ذلك أدى إلى وجود حكومة مـؤقّـتـة 
برئاسة عبداهللا الثني، والبرلمان برئاسة عقيلة صـالـح فـي 
الشرق بدعم مـن مصـر واإلمـارات والسـعـوديـة وروسـيـا 
وفرنسا. أما في الغرب فكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فايز السراج مع السيطرة آنذاك على المنـطـقـة الـجـنـوبـيـة 

 {الجفرة وسبها} مع دعم من إيطاليا وبريطانيا وقطر.
أعلن اتفاق الصخيرات في المغرب وبرعاية األمم المتحـدة 

كانون  ١٧وإشراف المبعوث األممي األسبق مارتن كوبلر في 
والذي نص على تشكيل حكومة وفـاق وطـنـي  ٢٠١٥األول 

 ١٨برئاسة فايز السراج وبدء مرحلة انتقالية جديدة مـدتـهـا 
شهراً، وفي حال عدم إنهاء الحكومة مهامها يـتـم الـتـمـديـد 
لمدة ستة أشهر إضافية، ونص االتفاق أيضاً علـى تشـكـيـل 
المجلس الرئاسي والمجلس األعلى للدولة ، واإلبـقـاء عـلـى 

. رفـض ٢٠١٤مجلس النواب الليبي المنتخب في حـزيـران 
اإلتفاق قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئـيـس الـبـرلـمـان 
عقيلة صالح وأكثرية النـواب وكـذلـك بـعـض الـقـوى فـي 
طرابلس الخاضعة لسيطرة المجلـس الـرئـاسـي لـحـكـومـة 
الوفاق الوطني بسبب عدة نقـاط خـالفـيـة أبـرزهـا الـبـنـد 
الخامس في باب "مبادئ حاكمة" التي تنص على: "االلـتـزام 
بأنّ الشريعة اإلسالمية هي مصدر كلّ تشـريـع، وكـلّ مـن 
يخالفها يعد باطالً" والتي تعـطـي أرجـحـيـةً لـلـتـنـظـيـمـات 
اإلسالمية بتوجيه تشريع القوانين في الـبـرلـمـان، والـمـادة 
الثامنة في باب "أحكام إضافية" التي تنص: " تـدخـل كـافّـة 
صالحيات المناصب العسكرية والمدنيـة واألمـنـيـة الـعـلـيـا 
المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبيـة الـنـافـذة 
إلى رئاسة مجلس الوزراء فور توقيع هذا اإلتفاق، ويـتـعـيـن 
قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خـالل 

يوماً، وفي حال عدم اتخاذ قرار خالل هـذه  ٢٠مدة ال تتجاوز 
المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جـديـدة خـالل 

يوماً، مع مراعـاة الـتـشـريـعـات الـلـيـبـيـة  ٣٠مدة ال تتجاوز 
النافذة". رغم أنّ ما ورد أعاله يعتبر طبيعيـاً فـي أي نـظـام 
حكم مدني لكنه ليس مناسباً لمرحلة انتقالية توجـب وجـود 
تطمينات لجميع األطراف، وهذا ال يفي به اتفاق الصـخـيـرات 
ألنه ال يلبي متطلبات النهج الوطني والليبرالي الذي يـتـبـنـاه 
المشير خليفة حفتر مع أعضاء البرلمان الـلـيـبـي و رئـيـسـه 
عقيله صالح. وبسبب عدم ولوج اتفـاق الصـخـيـرات مسـاره 
التطبيقي بقيت ليبيا منقسمة بين طرفين رئيسييـن: واحـد 
في الشرق وأهم أركانه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة 
حفتر والبرلمان برئاسة عقيلة صالح مدعوما" من قبل مصـر 
والسعودية واإلمارات العربية المتحـدة وروسـيـا، وآخـر فـي 

الغرب من خالل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السـراج 
ومدعوماً من قطر وتركيا وإيطالـيـا وبـريـطـانـيـا ومـعـظـم 
التنظيمات اإلسالمية الليبية المسلّحة، وقد تـمـيـز الـمـوقـف 
الفرنسي العلني بالحياد ولكن فـي الـواقـع هـو أقـرب إلـى 
الطرف في الشرق الليبي بسبب التنافس بين شركـتـي شـلّ 
الفرنسية وإيني اإليطالية على استثمار الموارد النفطية. أمـا 
الواليات المتحدة األميركية التي كان لها الدور األساسي فـي 
إسقاط نظام القذافي واغتياله فقد حـافـظـت عـلـى دورهـا 
المعتاد في مسك أطراف الخيوط وإن أبدت دعمها لـلـمـشـيـر 
حفتر في مواجهته للتنظيمات اإلسالميـة خـاصــةً تـنـظـيـم 
داعش في أكثر من مكان في ليبـيـا خـاصــةً فـي الـجـنـوب 
وإخراجه مع عناصر مسلحة تشادية من قـاعـدة تـمـنـهـنـت 

 .  ٢٠١٩والمواقع النفطية في الجنوب الليبي في نيسان 
جرت عدة مؤتمرات ولقاءات بين الطرفين المتنـازعـيـن      

فـي مصـر  ٢٠١٩وبداية عام  ٢٠١٨و ٢٠١٧خالل األعوام 
والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليـا 
وألمانيا وروسيا اإلتحادية، لكنها لم تؤد إلى الغاية المنشـودة 
في تفعيل الحوار والسير بمرحلة انتقالية وإجراء انـتـخـابـات 
تشريعية جديدة، وآخر محاولة كانت اإلعداد لمؤتمر حوار في 

برعاية األمم الـمـتـحـدة  ٢٠١٩نيسان  ١٦ـ ١٤غدامس في 
ـ  ١٢٠وممثلها غسان سالمة والتي كان من المقرر مشاركة 

شخصيةً ليبية، لكن التطورات المتسارعـة حـالـت دون  ١٥٠
انعقاده، واألسباب سوء تقدير ردة فـعـل كـلّ طـرف عـلـى 
مواقف الطرف الثاني، إذ ورد في كلمة رئيس حكومة الوفـاق 
الوطني  فايز السراج في مؤتمر القمة العربية المنعقدة فـي 

نقطتين: ال للشمولية وال للعسـكـرة  ٢٠١٩تونس نهاية آذار 
وهما شعاران أو هدفان صحـيـحـان فـي الـظـروف الـعـاديـة 
ولكنهما يفجران أي مخرج حلّ في الظروف االستثنائية. تـبـع 
ذلك إطالق الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عملية 

، والتي تمـخـض ٢٠١٩عسكرية كبيرة في الرابع من نيسان 
عنها السيطرة الكاملة عـلـى مـنـاطـق الـجـنـوب والشـرق، 
والوصول إلى مشارف طرابلس ومصراته في الـغـرب حـيـث 
سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني مدعومةً من ميليشيات 
عسكرية إسالمية مثل " قوات حماية ليبيا" و " ثوار ليبـيـا" و 
"لواء البقرة" وغيرها، ومن قطر وتركيـا الـتـي ظـهـر جـلـيـاً 
تدخلّها العسكري المباشر، وبعض الدول األوروبية. ورغم مـا 
صدر عن عدة اجتماعات لمجلس األمن الـدولـي، وعـدد مـن 
الدول العربية واألوروبية منفردةً أو مجتمعةً  في الدعوة إلـى 
وقف الحرب، واالتفاق حتى على هدنة إنسانية فإنّ الحرب ال 
تزال مستمرةً والتدخل الدولي يتفاقم، بحيث يمكن القول أنّ 
النزاع العسكري قد دخل مرحلة الكر والفر "الستاتيـكـو" وإن 
كانت األرجحية تميل لصالح الجيش الوطني الليبي بـقـيـادة 
حفتر، بحيث ال يستطيع أي طرف الوصول إلى درجة الحـسـم 

 رغم ما يثار في اإلعالم بأنّ ذلك أصبح قريباً.
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: إن التصعيد الــعــســكــري الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة
الذي دخلت فيه ليبيا منذ الـرابـع مـن 

ال يمكن الخروج منه إالّ  ٢٠١٩نيسان 
بالعودة إلى الحوار الوطني المـسـؤول 
عبر مؤتمـر وطـنـي تـحـضـره كـافـة 
األطراف وبرعاية عربية خـاصــةً مـن 
دول الجوار الليبي واألمـم الـمـتـحـدة 
وذلك استناداً إلـى مـخـرجـات الـحـوار 
السابقة، والقواسم الـمـشـتـركـة فـي 
المبادرات المعلنة أخيـراً مـن طـرفـي 
النزاع، واتفاقية الصخيرات الـتـي وإن 
كانت غير مثالية وعليـهـا اعـتـراضـات 
جوهرية ومنطقية إالّ أنه يمكن اعتبار 
مخرجاتها واحدة من األوراق السياسية 
التي يتم وضعها قيد الـمـنـاقشـة فـي 
المؤتمر الوطني مع المخرجات األخرى 
لتشكيل سلطة انتقالية موحدة تمـهـد 
إلنجاز الـمـهـام الـدسـتـوريـة وإجـراء 
انتخابات نيـابـيـة جـديـدة وسـلـطـات 
تنفيذية وقضائية تؤمن انتظام عمـل 
المؤسسات القادرة على الحفاظ عـلـى 
وحدة ليبيا وأمنها، وتوحيد وتـمـكـيـن 
الجيش الوطني الليبي للقـيـام بـدوره 
الوطني الجامع مع المؤسسات األمنيـة 
ــالح  ــرة الس ــاه ــاء ظ ــه ــرى، وإن األخ
الميلـيـشـيـاوي، ومـعـالـجـة مشـكـلـة 
اإلرهاب والـهـجـرة غـيـر الشـرعـيـة، 
والمعتقلين والمهجـريـن، واسـتـثـمـار 
الموارد النفطية وطنياً، ومعالجـة آثـار 
الحرب التدميرية على الحجر والبـشـر، 
وبذلك تعود لـيـبـيـا إلـى ذاتـهـا دون 
تحولها إلى دولة فاشلة، وتأخذ دورهـا 
اإليجابي والفعـال عـربـيـاً وإفـريـقـيـاً 
ودولياً. وحيث قد ثبت تـورط تـركـيـا 
عسكرياَ في الحرب الليبية الـداخـلـيـة 
مما يعتبر اعتداءاً مـوصـوفـاً، ومـهـمـا 
تكن المبررات فمن الضـروري اتـخـاذ 
الخطوات الالّزمـة والـمـمـكـنـة عـلـى 
الصعيد الوطني الـلـيـبـي والـجـامـعـة 
العربية ومجلس األمن الدولي لـوقـف 
هذا التدخل الذي يطيل األزمة مع مـا 
يترتب عليها من تـداعـيـات، وكـذلـك 
 تأخير الوصول إلـى الـحـلّ الـوطـنـي

                المنشود.                                      

    محمد حالويمحمد حالويمحمد حالويمحمد حالوي
ال يتوقف الكالم عن الرفيق الصديق المربي أحمد سلمان برحيله، وفقده بل 
يتجدد بذكر فضائله ومزاياه الخلقية والوطنية ونضاله المتواصل منذ نصف قرن 
ونيف... نفتقد في هذه األيام، أحمد سلمان أو أبا سهاد، المناضل المغمور والرجل 
الدمث األخالق والقدوة في اآلدمية والخلق الرفيع. سنفتقد مع أفراد عائلته 
ومحبيه أباً حنوناً وصديقاً مخلصاً ورفيقاً مقداماً كما افتقدنا من قبله في وهلة 
من الزمن ليس ببعيد، رفاقاً مناضلين منهم الرفاق: سعيد وهاني شعيب، علي 
همدر، حسين الحركة، جمال شحادة وعلي برو وغيرهم كثر، فضالً عن فقدنا 
لطبيب الفقراء الرفيق القائد أمين سر الحزب نائب األمين العام لحزب البعث 
العربي االشتراكي الدكتور عبد المجيد الرافعي ونائبه الرفيق المناضل راضي 
فرحات وعضو القيادة القطرية ظافر المقدم. سنفتقد دائماً للبسمة وطيب 
المعشر، كلما تكلمنا عن العطاء والشهامة والتضحية وقضايا الوطن واألمة وفي 

 طليعتها قضية العرب المركزية فلسطين بأهلها وأرضها ومقدساتها.
عايشت أحمد سلمان أو أبا سهاد، عن قرب طيلة ثالثين عاماً ونيف، يمكن وصف  
مجرياتها بأجمل الذكريات في أصعب الظروف، ظروف النضال المتواصل واالستنفار  
الدائم تحسباً ألي طارئ، مكان كغيره من الرفاق المميزين، في أثناء هذه الفترة  
ورغم المالحقة والتهجير والتخفي القسري حتى عن أقرب المقربين فيه يعيش  
أمانيه العزيزة الغالية على قلبه في تحقيق يقظة العرب ووحدتهم وحريتهم وتحرير  
أرضهم، رابط الجأش، فلم يكن يبدر منه يوماً ما يوحي بالتعب والملل واليأس أو  
االنطواء رغم المعاناة والمآسي الوطنية والقومية التي حلت بوطننا العربي، بل كان  
دائماً نظر بأمل وتفاؤل بفضل االقتصادات واإلنجازات التي حققها حزبنا في أكثر  
من ساحة عربية، فأبواب منازل إقامته المتنقلة  كانت على الدوام مشرعة لجميع  
الرفاق واألصدقاء والعارفين في الجبل وصيدا وبيروت إضافة إلى داره في البقاع،  
يدخلونها دون حاجة إلى استئذان، أما لمراجعة حزينة وأما لسماع رأي متزن رصين  
أو موقف هادئ حول ما يجري من شؤون وأحداث سياسية واجتماعية وثقافية  
وتربوية سواء في منطقته الحزبية أو على امتداد مساحة الوطن. فبالنسبة له كان  
قرب الناس إليه واالختالط بهم والتعرف على قضاياهم وهمومهم من أحب األمور  
إليه، فال يمكن لشخص جالسه أو صادقه في يوم من األيام أن ينسى تلك  

 االبتسامة التي كان يتمتع بها حتى وهو في أشد األوقات معاناة من المرض. 
لذلك ال يتسع المجال هنا لتعداد مآثر أبا سهاد، فهو الرجل الذي آمن بأن الوطنية ال  
تكون إال بالعروبة. هو الرجل الذي عرف حلو الحياة ومرها وجور الزمن وقساوته. لكن  
قساوة الحياة لم تنل من عزيمته وحضوره، بل أكسبته حكمة العقالء وشهامة الرجال،  
فبقي مخلصاً لما آمن به حتى آخر رمق في حياته. وبرحيله فقدت عائلته وحزبه  
وعارفوه مناضالً وطنياً وقومياً انطلق من بلدته البقاعية شمسطار إلى رحاب الوطن  
حامالً معه هموم أهلها من اإلهمال والمعاناة االجتماعية واالقتصادية والتربوية،  
متمرداً على اإلقطاع السياسي والنظام الطائفي الفاسد، ومحاوالً من خالل انخراطه  
في العمل الحزبي والعام رفع شأن تلك البلدة العزيزة عليه، ما استطاع إليه سبيالً،  
حتى لملم أخيراً أوراقه ومضى حامالً في صدره أثقاالً من السنين التي كابد خاللها  
ألواناً شتى من المسرات واألحزان وتاركاً عائلة وطنية تستحق االحترام والتقدير على  
ما تحملته من أعباء ومتاعب الحقبات الصعبة في حياته، وفي الوقت عينه تاركاً لنا  

 ذكريات ال تنضب رغم الغصة التي تعاودنا كلما تذكرنا صديقاً ورفيقاً مخلصاً. 
وإذا أردنا أن نوفي أبا سهاد حقه، فعلينا وعلى الرفاق والمحبين أن يستمروا في 
النضال لرفع شأن حزبهم العريق في األصالة النضالية المبدئية منحازين دائماً 

 للقضايا الوطنية والقومية مهما غلت التضحيات.

 في أربعين المناضل أحمد سلمان: 
 أجمل الذكريات في أصعب اVوقات



      ٢٠١٩آب /طليعة لبنان الواحد     

 

 عمر شبلي
  

 لو أنّ قبركَ يا أخي يتكلمُ
 إلى روح الرفيق أحمد سلمان 

ـــــم ـــــؤل ـــــرى ت ـــــي، وذك ـــــن ـــــب ـــــات ـــــع ـــــرى ت  ذك
ــــــم ــــــرح ــــــب وت ــــــح ــــــن ت ــــــاوةُ م ــــــؤذي قس  ت
منـــــو ــــخـــــــــامــــــــــره أنــــــــــاسي حـــــلــــــــــــــــــــــــم 
مـــد ـــه ـــت ـــا ت ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــإنـ ـــور ف ـــص ـــق ـــا ال أم 
ـــــم ـــــاع يســـــل ـــــت ـــــدوم وال م ـــــر ي ــــــ ــــــ ــــــ  حـــــج
ــــهِــــمــــمــــهحــــولــــهــــا وت والــــنــــــــــــــاس تــــنــــبــــح 
واآللـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الــــحــــدبــــاُء لــــو تــــتــــكــــلّــــم 
 مـــــعـــــدأو م فمـــــنـــــه مـــــتـــــر ـــــجلـــــم يـــــن 
ـــم ـــفـــطَ ال ي ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــكـــنـ ـــهـــا ل ـــصـــ ـــت ـــمــــ  يـ
ـــــم هـــــو ـــــت ـــــذي ت ـــــك ال ـــــهـــــدم ـــــوهـــــمِ ي ـــــال  ب
ــــم ــــه ــــت ي ــــك ــــوب ــــن ث ــــي ــــوب ح ــــري ث ــــع ــــال  ف
ـــدم ـــه ـــاةُ وت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ـــح ـــره ال ـــخ ـــفَ ـــأٌ ت ـــم ح 
ـــا بـــهـــــــــــــــــــا  نشـــقـــى وال نســـتـــســـلـــمكـــن 
 ـــــم ـــــج ـــــح أع ـــــي فصـــــي ـــــك ـــــح ـــــوت إذْ ي ـــــم  وال
ـــم ـــلَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــك ـــت ـــت ال ت ـــب وأن ـــي ـــج ـــم ت ـــكَ  ول
ــــحــــطَــــمفــــت تــــدنــــو لــــجــــؤجــــئــــهــــا الصــــخــــور 
ـــــم ـــــؤل ت إذا اســـــتـــــقـــــالـــــت ـــــراح ــــــ  إنّ الـــــجــــــ
ــــم ــــرجِ ــــت ــــرجــــالِ ي ــــى ال ــــن ــــع ــــجــــرح عــــن م  وال
ــــم ــــلَّ ــــ ــــدك س ــــج ــــون م ــــزولِ لص ــــن ــــض ال ــــع  ب
مالـــمـــتـــهـــد ـــــــك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  هـــو لـــلـــفـــنـــاِء حـــطـــامـ
وا هـــــمـــــو ـــــزِغْ، وغَ ـــــم ت ـــــكـــــن ل ـــــغَ، ل ـــــتـــــزي  ل
وال نـــتـــألّــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــدـــنـــا قــــيـــعـــضـــوي 
ـــــم ــــــ ـــــحـ ـــــق ـــــا ال ي ـــــان م ـــــي اإلنس ـــــن ف ـــــك  ل
الــــفــــم الشــــكــــوى إذا الــــجــــرح مــــا أصــــعــــب 
ـــــم ـــــن ه ـــــم ـــــم ول ـــــن ه ـــــدري م ــــــ ـــــت تـ  وألن
يــــحــــيــــــــــــــا بــــهــــا وخــــلــــيــــفــــةٌ مســــتــــعــــصــــم 
أغشــــــم فـــــي صــــــنـــــعـــــاَء ذئـــــب والـــــجـــــوع 
ــــمــــرجــــت ــــس ت ــــاُء لــــي ــــــــــ ــــةٌ عــــربـ ــــربــــي  ع
ــــم ــــه ــــر واألي ــــد وعــــام ــــي ــــول ــــا ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــه  وب
تـــروي وال تـــتـــلـــعـــثـــم ومـــنـــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــمِ   ــــأت ــــم ــــوص ال ــــص ــــل ــــا ر ال ــــم ــــولُ أع ــــل ط  ب
مــــغــــنــــم ــــكأن ال شــــيَء تــــعــــنــــي غــــيـــــــــــــــــــر 
ـــم ـــكِّ ـــح ـــت ـــم ـــار وال ـــس ـــم ـــا الس ـــه ـــ ـــاس ــــ ــــ ــــ ــــ ـــخـ  ن
ـــــم ــــــ ـــــرهـ ـــــش وج ـــــري ـــــده ق ـــــواع ـــــت ق ـــــع  رف
ـــم ـــؤل ـــرح ي ـــا وج ـــن ـــوم ب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــق ـــرح ي  ج
مـــــقـــــد ـــــاِء ت ـــــع الـــــرث ـــــيـــــك م ـــــي إل ـــــب  غض

 

ـــــي  ـــــي دم ـــــك وف ـــــي ـــــدي إل ـــــى جس ـــــل  آت ع
ـــــاً         ـــــي ـــــاس ـــــاً ق ـــــب ـــــان ح ـــــك ك ـــــاب ـــــت  أدري ع
 تـــمــــضـــي الـــحــــيــــاةُ أبـــا ســــهــــاد مــــثـــلــــمــــا         

 نـــبـــنـــي ونـــعـــمـــر فـــي الـــحـــيـــاة قـــبـــورنـــا     
ـــا   ـــارِه ـــج ـــي أح ـــس ف ـــي ـــور ول ـــص ـــق ـــي ال ـــن ـــب  ن

 قـــــال الـــــمـــــعـــــري إنـــــمـــــا هـــــي جـــــيـــــفـــــةٌ        
ـــــرةً          ـــــطـــــق م ـــــن ـــــر ي ـــــقـــــب ـــــو أنَّ هـــــذا ال  ل
ــــه        قــــطــــيــــع والــــجــــمــــيــــع ذئــــب فــــالــــمــــوت 
 هـــــو كـــــالـــــرضـــــيـــــعِ وثـــــديـــــه أعـــــمـــــارنـــــا       
ـــــا        ـــــه صـــــروح ـــــت ـــــي ـــــن ـــــاةَ إذا ب ـــــحـــــي  إنّ ال
 جـــع لــــلــــحـــيــــاة عــــظـــيــــمــــةً فـــي عــــريِــــهــــا      
 والــــمــــوت لــــيــــس يــــطــــالُ إالّ مــــا بــــنــــى    

ـــةً       ــــ ــــ ــــ ــــ ـــب ـــق ـــاد ح ـــه ـــ ـــا س ـــك أب ـــي ـــو إل ـــك  أش
    ـــــهصـــــمـــــت ال يـــــغـــــادر مـــــا بـــــالُ وجـــــهِـــــك 

ــــم ــــه ــــب ــــح ــــن ت ــــذي ــــك ال ــــادي ــــن ــــم ي ــــك  ولَ
 آت إلـــــيـــــك وفـــــي الضـــــلـــــوعِ ســـــفـــــيـــــنـــــةٌ     
 أحـــــبـــــبـــــت جـــــرحـــــك نـــــازفـــــاً ومـــــعـــــانـــــداً     
ـــاً     ـــف ـــوق ـــك م ـــراح ـــي ج ـــلُ ف ـــم ـــح ـــت ت ـــل ـــل  وظ
ــــاً      ــــي ــــمــــنــــاصــــبِ عــــال ــــت عــــن كــــلّ ال  ونــــزل
 عــــش فــــي الــــقــــلــــوبِ عــــلــــى الــــدوامِ ألنَّ مــــا   

ـــوا      ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاولـ ـــم ح ـــراءةٌ، ك ـــك ب ـــت ـــذَّب ـــم ع  ك
 كــــانــــت عــــروبــــتــــنــــا تصــــون جــــراحــــنــــا      
ـــا      ـــودن ـــم ـــونَ ص ـــوا حص ـــم ـــح ـــت ـــم اق ـــم ه ـــكَ  ولَ
    ـــجـــبفـــلـــم ت يـــا وطـــنـــي إلـــيـــك وشـــكـــوت 
ــــةً      ــــع ــــل ــــاروا س ــــون ص ــــي ــــاس ــــي ــــي الس ــــن  وط
 بـــغـــداد كـــيـــف تـــقـــوم وابـــن الـــعـــلـــقـــمـــي      
ـــــق تـــــحـــــرس بـــــالـــــدمـــــاِء ورودهـــــا        ودمش
 أهـــوى دمشـــق ألنـــهـــا أمـــويــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ      
       فــــيــــهــــا زيــــنــــب مــــن جــــرحِ أهــــل الــــبــــيــــت 
     دون بـــــلـــــوغـــــه الـــــمـــــوت يـــــخـــــب مـــــجـــــد 
 ال يــــوم فــــقــــدك لــــن يــــكــــونَ الــــمــــأتــــم    

ــــةٌ       ــــع ــــل ــــم س ــــه ــــدي ــــي ل ــــن ــــا وط ــــت ي  وألن
ــــــرى       ــــــت ــــــاع وتش ــــــب ــــــةٌ ت ــــــاري ــــــت ج  أو أن

 وتصــــيــــر بــــيــــتــــاً عــــنــــدمــــا يــــرثــــونــــه        
 ولَــــكَــــم تــــنــــزى حــــكــــمــــةً تــــاريــــخــــنــــا        

   رتــــــر ــــــي ق ــــــراح ــــــن إذا ج ــــــب ــــــج ــــــع  ال ت
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