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يزداد تضييق الخناق على نظام الماللي في إيران، علللى 

الرغم من مظاهر القوة التي يحاول أن يضفيها على نفسه، 

أو ما يتوهم أنها مظاهر قوة. وأما السبب في ذلل  فلهنله 

يعمل من أجل إيديولوجيا تلتلنلاقل  ملع قلواعلد اللواقلع 

المعاصر على كل الصعد المحلية والعربيلة واللدولليلة، ملن 

حيث ابتعادها عن مواصفات األنظمة القومليلة السليلا ليلة 

المعاصرة وحقوقها في تقرير مصيرها. تل  الحلقلوق اللتلي 

على الرغم من خضوعها لمصالح قطبية أميركا الوحيدة، إالَّ 

 أنها لن تبقى كذل .

لقد قيل: )لوال إيران لما دخلت أميركا اللعلراق ، ونلقلول: 

)لوال أميركا لما صمدت إيران فيه حتى اآلن . للذا  ليلبلقلى 

التحالف بينهما طالما ظلَّ طرفاه يأمالن في إحداث خرق في 

صفوف من اصطفَّ ضده. وقد بدأت مظاهر المواجهلة ضلد 

التحالف المذكور تتصاعد على مستوى السلاحلة اللعلراقليلة 

والعربية والدولية. ونحسب أن نقطة البدايلة فلي انلحلسلار 

النفوذ األميركي ال ُبدَّ من أن تعلن انطالقتلهلا بلعلد إنل لا  

اال تحقاق االنتخابي في أميركا في األشهر القليلة القادملة، 

وذل  ألن أميركا ضمن  يا تها ما بلعلد احلتلالل اللعلراق، 

وخاصة في تحالفها مع نظام الماللي فلي إيلران، راكلملت 

خصومات كثيرة. ولكي تتوا ن  يا تها الخارجية، نلحلسلب 

أنها ال ُبدَّ من أن تلعلود إللى  ليلا لة تلقللليلل أعلدا لهلا 

 وخصوماتها.

وأما البرهان على عدم تطابق مواصفلات نلظلام واليلة 

الفقيه مع مواصفات النظام الدولي، بما فيه من تشلريلعلات 

 وقوانين، فيمكن رؤيتها من خالل األ باب التالية:

إن جموح نظام الماللي في إيران نحو تأ يس حلكلوملة 

عالمية تقود العالم با م )والية الفقليله ، ال يسلتلنلد إللى 

أ س علمية، بل ال يستند إلى أية شرعية دينية إ المليلة، 

بل واألهم من كل ذل ، فهو ال يستند إلى أ س مذهبليلة 

شيعية يمكنها أن تحقق إجماع الشيعة أنفسهم. وملع كلل 

هذا فما يزال الماللي في طهران ضالعين فلي مشلروعلهلم 

اإلمبراطوري. واألدهى من كل ذل  أن قطاعًا وا لعلًا ملن 

الشيعة من رف وراء مشروع ال يملتللل  أكلثلر ملن نلزعلات 

 يا ية تبرر قيادة ماللي طهران لنظام  يلا لي. وللذلل  

يعمل نظام الماللي على  لب هويتهم الوطنية وتل لعللله 

ملحقًا بالقرار اإليراني بشعارات دينيلة ألهلداف  ليلا ليلة. 

والملفت من بين كل ذل ، أن قطاعًا من المذاهب األخلرى، 

واألديان األخرى منبهرون بذل  النظام، الذي يسلوغ  قليلام 

الفوضى والقتل وال ريمة و رقة ثروات الشعوب للتلملويلل 

 مشروعه ال هنمي.

وألن لهذا المشروع تأثيرات أكثر من  لبية على الم تمع 

المدني، بل على الم تمع العربي من المحيط إلى اللخللليل ، 

يقتضي هذا الواقع أن نلقي أضواء كاشفة للبرهان عللى ال 

 مشروعية قيام نظام )والية الفقيه  من شتى النواحي.

والحقيقة أن نظام والية الفقيه ُيخضع الديلنلي للخلدملة 

السيا ي. يبدو هذا واضحًا إذا عدنا له لبلاب اللتلي علللى 

 أ ا ها ُوضعت النظرية.

تعود نظرية والية الفقيه أصاًل لرغبة في ا تالم الحلكلم 

أبداها الشاه إ ماعيل الصفوي، في أواخر القلرن اللخلاملس 

عشر الميالدي، وهو ما كانت تحرمله اللنلظلريلة الشليلعليلة 

م تأ يس نظام  يا ي طالما ظلل  التقليدية، أي التي تحرغ

علللي بلن )اإلمام المهدي المنتظر  غا بًا. فأفتى له الشيل  

أحد علماء جبل عامل بأن يكون حاكلملاً عبد العالي الكركي 

مدنيًا على أن يستند في أحكامه إللى فلتلاوى رجلل ديلن 

أ ماه )الولي الفقيه . وهي النظرية ذاتها اللتلي اللتلقلطلهلا 

الخميني وبنى عليها أ س نظام جديد في إيران، عللى أن 

تشكل إيران النواة األولى لحكومة علاللمليلة تلديلر شل ون 

 الدولة اإل المية الشيعية.

فنظام والية الفقيه، إذن، م رد فتوى للتلشلريلع نلظلام 

 يا ي، فهي تعتبر بمثابة فتوى ُوضعلت للخلدملة أهلداف 

الشاه ا ماعيل، وهذا كان ديدن فلقلهلاء السلالطليلن فلي 

التاري . فهي ال تمت لهصول الدينية بصلة. ولهذا يستغلهلا 

ماللي إيران لتدعيم  لطتهم السيا ية، وال عالقة للللفلكلر 

 الديني بها.

وأما أنها بدعة  يا ية، وال تستند إللى أ لس ديلنليلة، 

فهو ما يدعمه قول الخميني في كتابه )الحكومة اإل المية  

لتبرير دعوته لقيام دولة دينية، بالقول: )لقد انتظرنلا أللفلاً 

ومايتي  نة ولم يظهر المهدي المنتظر، وقد ننلتلظلر أللفلاً 

 ومايتي  نة أخرى، وقد ال يظهر أبدًا . 

وأما في أنها بدعة جاءت لتخفي وراءها أهدافًا ال تلملت 

للدين، أو المذهب بصلة، بل تخفي أهدافاً شخصيلة تصلب 

في مصلحة الماللي في إيران ومصلللحلة حلللفلا لهلم ملن 

السيا يين والت ار من دون غيرهم، فلهلي تللل  اللوقلا لع 

التاريخية التي ترافقت مع بدايلة تلأ ليلس نلظلام )واليلة 
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 .9191الفقيه  في العام 

وهنا،  وف نضلع نلظلام اللملالللي فلي طلهلران أملام 

المساءلة، لنرى أن هناك مسافة كبرى تفصل بليلن ملغلزى 

الظهور ورمزيته وبين واقع الممار لات اللتلي يلقلوم بلهلا 

النظام، فنرى أن نظرية الظهور ترتكز على قلاعلدة رملزيلة 

دينية إنسانية وأخالقية تقول إن ظهور اللملهلدي ملرتلبلط 

بإعادة العدل إلى العالم ومحاربة الظللم والل لور، بليلنلملا 

نظام الماللي في طهران يرتكب كل أشكال الظلم والل لور 

 . أينما وصلت يده

 وأما عن الوقا ع فنحصرها، بالتالية:

، أعلللن )ملبلدأ 9191منذ انطالقة النظام في العلام -9

تصدير الثورة  من أجل تأ يس حكومة عالمية. وأعللن أن 

المبدأ يلزم النظام بتصدير الثورة إلى اللعلراق، وهلذا كلان 

العراقيلة اللتلي  -يشكل السبب األ اس في الحرب اإليرانية 

دامت ثماني  نوات دفع فيها الشعبان اإليرانلي واللعلراقلي 

الخسا ر الفادحة في األرواح البشرية والموارد االقتلصلاديلة. 

وإن كل من أشكل عليه تحديد من بدأ الحرب، فعليه أن ال 

يتعامى عن رؤية مبدأ )تصدير الثورة  الذي وضعه الخميني 

من جهة، آخذًا بعين االعتبار من جلهلة أخلرى أن اللنلظلام 

الوطني في العراق ال ي يز تصدير الثورة إللى خلارح حلدود 

 الوطن العربي.

بالوقا ع والوثا ق أثبت نظام الماللي فلي إيلران أنله -2

لم ي نح للسلم مع العراق على الرغلم ملن كلل اللدعلوات 

التي وجهها النظام الوطني العراقي قبل العلدوان اإليلرانلي 

حيث إن اللعلراق على العراق، وأثناء العدوان، وبعد العدوان. 

وافق على كل قرارات م لس األمن الدوللي اللداعليلة إللى 

وقف الحرب في حين أن إيران كانت ترف  تلل  اللقلرارات 

إلى أن أجبرت بفعل الوقا ع على األرض على قبول اللقلرار 

 .  51519155في  815

على الرغم من إعالن شعار )أميركا الشيطان األكلبلر ، -3

واآلية القرآنية بمنع الركون إلى الذين ظلللملوا، فلقلد أصلرَّ 

نظام الماللي على التحلاللف ملع )الشليلطلان األكلبلر  فلي 

العدوان على العراق واحتالله. ونحن علينا أن  فيالمشاركة 

ال ننسى تصريحات مس ولين في نظلام اللملالللي، اللذيلن 

 يعترف بل)أنه لوال طهران لما احتلت أميركا العراق .

وعلى الرغم من إعالن نظام اللملالللي، بلأن رملزيلة  -4

نظرية الظهور مشروطة بمحاربة الظلم، فقد كلانلت إيلران 

أكبر الضالعين في ممار ة كل أنواع الظلم علللى الشلعلب 

العراقي. ومن أهمها ارتكاب ثالث جرا م أ لا ليلة كلبلرى، 

 وهي: 

االمتناع عن االعتراف بالمبدأ اإلنساني   ال ريمة األولى:-

عندما شاركت )الشيطان  بحق الشعوب في تقرير مصيرها،

األكبر  في احتالل العراق. وإنها صلادرت حلق اللعلراقليليلن 

باختيار نظام الحكم، واختيار الحكومة التي تلقلود اللعلراق. 

وبالعكس من كل ذل  فقد أعلنت أن ملنلدوبلهلا )قلا لم 

 ليماني  هو الحاكم الفعللي للللعلراق، يلعليلن ملن يلريلد 

ويقصي عن الحكم من يريد. وأعلن أن بغداد هي عاصلملة 

 اإلمبراطورية الفار ية.

على العكس من كل الثوابت الديللنلليللة  ال ريمة الثانية:-

واإلنسانية والتشريعات الدولية، فنظلام اللملالللي يلملارس 

 يا ية اال تيالء على ثلروات اللعلراق، واللهليلملنلة علللى 

اقتصاده إنتاجًا وا تيرادًا وتصلديلرًا، للتلملويلل مشلاريلعله 

التو عية على حساب الشعب العراقي بشكل خاص، واألملة 

العربية بشكل عام. وما مظاهر إفالس الخزيلنلة اللعلراقليلة 

على الرغم ملن  وى البرهان األوضح في ذل  هو التالي:  

أن الحكومة العميلة  في العراق رفعت منسوب إنتاح النفلط 

مليون برميل يومياً وتطالب بزيادة هذه اللنلسلبلة  4.8إلى 

مليون برمليلل يلومليلاً، وفلي ذات اللوقلت تسلعلى  8إلى 

للحصول على قروض من البن  الدولي وجهات أخلرى، فلي 

حين أن العراق كان يتمتع بفا   نقدي في عهد اللنلظلام 

الوطني ولم يت او  إنتاجه  آنذاك من النفط ثالثة ماليليلن 

 برميل يوميًا.

وهذا ليس افتراًء، بل تهمة بارتكاب جلريلملة ملوصلوفلة 

 –اإليراني   –األركان. وما  يطرة التحالف الثالثي، األميركي 

وعمالؤهما، على اقتصاد العراق  وى البرهان الساطع على 

أن إفالس الخزينة العراقية، وإفقار الشعب العراقي، يتحلملل 

مس وليته أطرافه الثالثة، وخاصة إيران التي وضعت يلدهلا 

على الخزينة العراقية من أجل تمويل حروبلهلا فلي أقلطلار 

عربية أخرى، ويعود  بب صمودها اقلتلصلاديلًا فلي فلتلرة 

الحصار االقتصادي الذي كان مفروضًا عليها، إللى اللملبلالل  

الطا لة التي نهبتها من العراق. وهنا، ال بلد ملن اللتلذكليلر 

بحقيقة  اطعة، بأن من يلحلملي اللوجلود األمليلركلي فلي 

العراق، ومن يحمي الشلة الحاكمة، ليس أحلد غليلر نلظلام 

 الماللي في إيران.

ال ريمة الثالثة: نشر الفوضى األمنية، ومملار لة كلل -

، والللقلليللام أنواع ال را م من قتل وتشريد وته ير وت هيل

بأعمال ا تيطانية مشبوهة لتغيير معالم التو يع السكلانلي 

بتوطين الماليين من اإليرانيين في العراق للتلغليليلر وجلهله 

 الوطني والقومي.

على الرغم من أن جلورح بلوا االبلن أعلللن بلعلد -8

احتالله العراق، بأنه الخطوة األولى لتصدير الديملوقلراطليلة 

ع السم عندما اعترف بهزيمتله،  إلى أنظمة أخرى، ولكنه ت رَّ

لم يتعظ نظام اللملالللي فلي إيلران ملن درس حللليلفله 

األميركي. ولوال احتالل العراق لما ا تطاع النظام الملذكلور 

من أن يمد يده إلى أقطار عربيلة أخلرى. وكلملا اعلتلرفلت 

أميركا بالهزيمة وبالشرعية احتالل العراق من خالل بطلالن 

األ باب،  يعترف نظام الماللي بهزيمته وللو بلعلد حليلن، 

 نحسب أنه لن يطول.

لت المحور الر ليلسلي  وألن المقاومة الوطنية العراقية شكَّ

في تخليص كل دول العالم، بما فيها الدول العظملى، ملن 

شرور القطبية األميركية المنفلتة، بدأت اللملقلاوملة ذاتلهلا 

تشكل المحور الر يسي لمنظومة الحركات السيا ية والدول 

التي تعمل اآلن للخالص من شرور وآثلام وجلرا لم نلظلام 

الماللي في إيران، ويأتي في طليعة أهداف المقاومة إعلادة 

إقفال البوابة الشرقية للوطن العلربلي فلي وجله اللهل لملة 

 اإليرانية للهيمنة على أمتنا العربية بكل مقدراتها.
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ينعي الدكتور عبد المجيد الرافعيي رييييز  ي   
طليعة لبنان العربي االشتراكي، نايب األمين اليعيا  
لح   البعث العربي االشتراكي المناضي  اليميوميي 
الدكتور علي جابر الذي وافته المنية وهو على عهيد  

  به في خدمة قضايا الوطن واألمة العربية.
أسكن الله فميدنا الع ير فسيح جينيا يه وال يبير 

 والسلوان ألهله وذويه ورفاقه.
هذا ونم  وفد من     طليعة ليبينيان اليعيربيي 
االشتراكي  عازي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي، 
نايب األمين العا  لح   البعث العربي االشتيراكيي، 
رييز     طليعة لبنان العربي االشيتيراكيي  ليى 

 عايلة الفميد في النبطية.

فمد زار وفد من فرع الشهيد موسيى شيعيييب  ار 
الع اء في النبطية ناقاًل  عازي الدكتور عبد اليميجيييد 
الرافعي لعايلة الفميد واعتذار  عن الحضور شخ ييًا 
ألسبا  طارية، كذلك  عازي     طليييعية ليبينيان 
العربي االشتراكي بالفميد اليذي نيعيتيبير  خسيار  

 وطنية وقومية.
كما أقيمت مراسم ع اء في فندق الكورال بيييتي  
في بيروت مث      طيليييعية ليبينيان اليعيربيي 
االشتراكي فيها الرفيق  سن بيان نياييب رييييز 
الح    لى جانب السيد عياميم قيان يو ووامي  
شرار  ونموال الفرزلي  يث  م  مب  الع اء بالفيميييد 

 الكبير.

 رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد املجيد الرافعي 

  ينعي املناضل القومي الدكتور علي جابر
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تقسيم لبنان إلى إقطاعيات تخضع ألمراء الطوائف  دفةعف  
شاذة عن مسارات العالق  دين الفافا فم مالفمفافيفو   دفيفن 
حيوم  اختارها الشعب لتقود البالد  مدين حفيفومف  لفعفمف  

 أطرافها لمصالاهم.
مإذا تساءلنا  ي  تأسست تلك البةع   مما هف  أوفولفهفا  
لينا استطعنا تفسير السبب عن خضوع الشعب دشي  أعمى 
لقادته. مليس دالجةلة أن نعية التذ فيفر دفتفأسفيفس نف فا  
الطوائ  الذي لتايم دمصير لبنان مالفلفبفنفانفيفيفن  ففنفجفة 
وورته األملى منذ أ ثر من قرن منص  القفرن مفاةفلف  فف  

 مجلس متصرفي  جب  لبنان.
السؤال األمل الذي لرفعه من لرفض ويغ  ن ا  الطائفي  
السياسي   هو: لماذا تغيَّر العالم مانتق  من هيمفنف  نف فا  
الةمل  الةلني  الاا م  داسم اهلل إلى ن ا  الةمل  الفوطفنفيف  
الاا م  داسم الشعب. حص  التغيير ف  البنفى السفيفاسفيف  

 لي  الةمل تقرلبًا  داستثناء لبنان؟
ُملة ن ا  متصرفي  جب  لبنان نتيج  عاملفيفن رئفيفسفيفن  

 مهما: 
ظلم الةمل  العثماني   الت   انت حا م  دفاسفم االسفال   -

الذي أدى إلى نشوء نزاعات مذهبي  مدلني  حادة أمدت دايفاة 
 عشرات األدرلاء.

استغالل ماقع ال عةال  الةمل  الةلني   مماقفع اسفتفففافال -

التعصب الطائف   من قب  الةمل الخارجي  من أج  الاصول 
 على موطئ قة  لها ف  داخ  الةمل  العثماني .

فيان مجلس متصرفي  جفبف  لفبفنفان  الفمفتفعفةد األدلفان 
مالطوائ   تعبيرًا عن تمثي  للطوائ  ف  مجلس سفيفاسف   
لترأسه شياًل  متصرف عثمان   ملةلر شؤمنه ممثفلفون عفن 

 مع م الةمل اليبرى ف  مفهو  ذلك العصر.
مإذا عرضنا وورة مضع الن ا  فف  لفبفنفان الن  لفيفانفت 
الصورة تبةم  التال : ممثلون ف  الايومات المتعاقب  لفيف  
الطوائ  من هنا  مارتباط    طفائففف  مفن هفنفاة دفةملف  
خارجي  تزعم أنها تشي  حمال  لهفا مفن شفرمر الفطفوائف  

 األخرى.
 مطالما الواقع الراهن شبيه دالواقع السادق  

 مطالما النخب من الطوائ  ه  الت  تايم داسم طوائفها 
مطالما أمراء الطوائ  لضمنون مالء أدناء طائفتهم دشفيف  

 أعمى 
 مطالما    أمير مام  من دمل  خارجي  

لعن  أن مصالح األمراء مضمون  مال خوف عليهفا  ملفعفنف  
 ذلك أن مصالح الةمل الخارجي  ال خفوف عفلفيفهفا مال مفن 

 لازنون 
مإذا  ان األمر هذا مذاة  فعلى الشعب إذا لم لجة قفطفعف  

 من الخبز فلف)لأ   البسيوت(.

 أمراء الطوائف يف لبنان:
 ما دامت مصالحهم بخري فلبنان بألف خري

 كلمة موقع الطليعة:
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  تب المارر السياس 
الجميع لتساءلون:  ي  لمين لةمل  أن تفعفيفن مفن دمن 

  معفلفى ضفمفان حفقفو  إدارة تسهر على ويان  سيفادتفهفا

 من غوائ  الةهر الةاخلي  مالخارجي ؟ مواطنيها 

من أج  معرف   نه ذلك السر ال ُدةَّ من تشفخفيفا ماقفع 

على أن ليون التشخيا  ةنائي  الاا م مالمايو  ف  لبنان 

 يان أي دمل  ال لمين أن لبقى ةادتًا من دمن  مستنةًا إلى أن

مجود عالق  ةق  مستقرة دين الشعب الفمفافيفو  مالفنف فا  

السياس  الاا م. مألن استقرار العالق  دينهما تسفتفنفة إلفى 

رضى الشعب عمن لايمه  مالسيوت الشعب  عفن الفنف فا  

الاا م لشي  عالم  الرضى. مطالما أن السيفوت الشفعفبف  

قاعةة أساسي   فمعنى ذلك أن الايم الفقفائفم مفقفبفول مال 

 لشيو من نقا. 

مهنا  مطالما أن أغلبي  الشعب اللبنان  الع مفى دلفةنفهفا 

الصمت فال ُدةَّ من التنوله مالمبار   دهذا الزماج الناجح دفيفن 

الشعب اللبنان  مدين رجاالت الن ا  الاا م . ملفيفن  مألن 

الايم ف  لبنان  دإقرار داخل  مخارج  ال ليتسب مفعفالفيفر 

العالق  السليم  دين الاا م مالمايو   ألسباب  فثفيفرة مال 

لمين إحصاؤها ف  عجال   فال ُدةَّ من التساؤل عفن أسفبفاب 

ومت مع م أفراد الشعب اللبنان  عن حيامه المفقفصفرلفن 

 ف  ضمان حقوقه على شتى المستولات.

مف  المقاد   هناة قل  من الشعب اللبنان   هفم الفذلفن 

لرفعون الصوت ضة االختالل دالعالق  دين الاا م اللبفنفانف  

مالشعب المايو   ملشيرمن دإوبع االتها  إلى فساد االدارة 

ف  الايم  ماستهتار الاا مين داقو  اللبنانيين. مألن القل  

عن إنجاز التغيير  د  مال دقةرة التأةير  الذي لاةث هزَّة فف  

 يان الن ا  الاا م  لستهتر الاا مفون دفتفلفك الفقفلف  ألن 

ووتها ماعتراضها ال ُلسمن ونةمقًا انفتفخفادفيفًا طفالفمفا أن 

الماادل االنتخادي  تسير ماةق  الخطى مما همها أن لفنفعفق 

 من لرلة أن لنعق!!

مالمثير لالنتباه أن لتساءل البعض  ممن لشار ون دفرففع 

الصوت ضة فساد الايا   قائلين: مماذا لنفع ووتنا ف  ظ  

سيادة العالقات الاميم  الت  تجمع دين الشعفب الفلفبفنفانف  

 محا مه؟

وايح أن الصوت الضعي  ال ُلاةث تغييرًا  مهذا أشبه مفا 

ليون دوجود الضمير الا  الذي لوجِّه ملراقب مليفنفه ففاقفة 

القةرة على المساءل . مإذا  ان الصوت ضعيفًا  حتى ملو نبفع 

من الضمير الا   فلن ليون له شأن ُلذ فر عفنفة مفن مفات 

ضميرهم من الاا مين مالفاسةلن مالمستغلفيفن. مإذا  فان 

أملئك الايا  ال ليترةون ديق   ضمير  إالَّ أنهم لخشون من 

أن تؤةر تلك اليق   ف  إحياء ضمائر أخرى  ألن قفلف  مفمفن 

استيقظ ضميرهم  على قاعةة الافر دالصخر  ستؤدي حتمفًا 

إلى تلقيح من نامت ضمائرهم دايم الجه  ماليأس مفهفمفا 

 طال الزمن. 

مأما السبب الذي لةفع إلى هذه الةرج  من التفاؤل ف  أن 

الضمير الا  عنة قل  من المواطنين سفيفؤدي إلفى إلفقفا  

آخرلن  فهو أن الفساد دي  أنفواعفه لفلفذع دفطفون الفنفاس 

مواتهم ممتطلبات حياتهم  فيصبح من المشرمع مالواقع  

أن ننت ر خرمج ووت )الخ( من أفواه السا تين الفخفانفعفيفن 

لل لم مالتعس  مالفساد. لذا لعم  الفاسةمن علفى إسفيفات 

ذلك الصوت  ملو لم لأدهوا ده  حتى ال لنتشر أ فثفر ففأ فثفر. 

فيصبح الهةف عنة الفاسةلن أن لميتوا ما تبقى من ضمفائفر 

حي . مف  مقاد     ذلك  لصبح من الواجب أن ناافظ على 

دقاء تلك الضمائر متار  . مدفالفعفيفس مفن هفذا الفهفةف  

سنفسح المجال أما  حيفا  لفبفنفان الفذلفن نفخفر الفففسفاد 

 ضمائرهم لي  لسرحوا ملمرحوا من دمن رهب  أم خوف.

فيا قل  دقيت ضمائرها حي   أنتم ضمير للشعب السفا فت 

الصامت  فال تطلقوا النار على دقي  من األم   د  اسفتفمفرما 

ف  إعالء ووت )دةنا نااسب(  ألنيم على حق ف  مفواجفهف  

شذمذ العالق  دين الاا م مالمايو   ففأمان الفافسفاب مإن 

 تأخَّر فإنه لن لموت.

 

 



      6102أيلول طليعة لبنان الواحد /  

 

 لبنان، واالعرتاض على الشراكة

 لوس  الوردان 
تخط ء جهات لبناني   إسالمي  ممسياي   فف  االنفتفصفار 
لتاالفات إقليمي  ظنًا منها  أنها تسفاعفةهفا فف  تفافسفيفن 
موقعها ف  الةاخ  األمر الذي لضرب مبةأ الشرا   الفمفهفتفز 

 أواًل منذ أن  ان لبنان.
قامت الوحةة دين القطرلن الفمفصفري مالسفوري  ففذهفب 
دعصنا المسلم إلى عبة الناور ف  دمشق  مذهب دفعفضفنفا 

   8591المسيا  إلى حل  دغةاد  فيانت ةورة الف 
  أخطأ جيلنا داق لبنان  م ان االعتفرا  عفلفى 8599عا  

الشرا    دوادتنا إلى الخطيئ   لومفهفا دفالفم الفمفسفيفافيفون 
داالستئثار دالسلط   مدالم المسلمون ف  المطالب  دشفرا ف  
عادل   فيان أن ر بنا موج  الثورة الفلفسفطفيفنفيف   ر فبفهفا 
دعضنا دوجةان عرمد   مإلمان دعةالتها  مر بها دعضنا الخر 
لل  ذراع المارمني  السياسي  فراحفت الفبفالد إلفى الفافرلفق 

 اليبير الذي ال زال لخنقنا دةخانه  منتلوى على جمره.
حتى مةيق  الوفا  الوطن  أم ما سم  "دالعرف" مالت  أدرنا 
 6السلط  دموجبها ف  مرحل  ما دعة االستقالل  على قاعةة 

ميرر  مالت  عةَّلها الطائف   لفتفصفبفح مفنفاوففف  دفيفن  6م
المسلمين مالمسيايين  جاءت خالي  من المفيفون الشفيفعف  
على مستوى الوزارات ف  عهةي الرئيسين دشفارة الفخفوري 
م مي  شمعون  مأن أمل مزلر شيع  دخ  الفافيفومف   فان 
عل  عرب الذي أختاره الرئيس فؤاد شهاب  مزلفرًا لفلفزراعف  

 .8561ف  حيوم  رشية  رام  عا  
مهذا ما أسس لف فاهفرة السفيفة مفوسفى الصفةر  ممالدة 
المجلس الشيع  األعلى  مدالتال  مالدة حر   الفمفافرممفيفن 

 اعتراضًا على شرا   لم تين عادل .
اليو  نان أما  وورة معيوس  للارب علفى الشفرا ف   إذ 
لبالم المسيايون ف  االعالن عن الم لومي   حتى إذا خسفر 
موظ  موقعه ملتعاطى أه  السن  مع الفعف  دفردة ففعف   
ملبالم الشيع  ف  التغول على السلفطف  ممصفادرة قفرارهفا 

 موظفين فائض القوة لةلهم.
 إن الخرمج من هذا المأز   هو األخذ دجمل  مسلمات:

األملى: أن نع  جميعنا دأننا مايومون دالعين ففو  هفذه 
األر  ألن عليها ما لستاق الاياة  تات أي مسمى: العيفن 

 المشترة  تالق  األدلان  المسا ن ...
الثاني : ان ليون االنتماء للمواطن  قفبف  أي انفتفمفاء آخفر  
لتيون الةمل   ه  االطار الخاص لجميع مفواطفنفيفهفا عفلفى 

 مستوى الاقو  مالواجبات.
الثالث : أن نةرة دأن السالح ال لغير معادل  ف  دفلفة مفثف  

لبنان  خاو  إذا  انت البيئ  الااضن  لهذا السالح  ه  ديئف  
طائفي  ممذهبي   مدالتال  لن لستطيع أي فرلق إلغاء الخفر 

 مقة جرت ماامالت داءت جميعها دالفش .
الرادع : التخفي  من رهاناتفنفا االقفلفيفمفيف  ألنفنفا األدرى 
دشعادنا  مدأن لبنان لم لفعفة مفةرجفًا عفلفى لفوائفح الفةمل 
االقليمي  مالقارل  ف  هذا المايط المتفجر  مدأن ديانات هذا 
العالم مالت  لطالعنا دها وباح مسفاء  حفول حفروفه عفلفى 
االستقرار ف  لبنان  هو  ذب ماضح ألن ما لعنيه ففعفاًل هفو 
االدقاء على مليون منص  المليون نازح سوري ف  لبنان  ألن 
خرمجهم منه ألي سبب  سيرتب أعباء إضافيف  عفلفى أمرمدفا 

 مالعالم.
مأسفبفادفه   –نان ف  لبنان لم نذهب إلى االنفجار اليفبفيفر 

ألننا نخافه نستاضر فصوله ف  حرب السفنفتفيفن    –حاضرة 
 فنةرة أن الهيي  إذا سقط فسيةفن الجميع تات أنقاضه.

إن الطبق  السياسي  دعبثها  مغبائها  حولت دلفة األرز إلفى 
حق  من البالن  مسولسرا الشر  إلى غفادف  فف  مفجفاهف  
أفرلقيا  ممرقة العنزة إلى تذ رة سفففر لفلفخفرمج مفن هفذا 

 الجايم.
قال راشة الغنوش   رئيس حر   النهض  التونسفيف  دفعفة 
تخل  الار   عن السلط  طوعًا: "إذا خسرنا الوزارة  فسفوف 

 نستعيةها غةًا  أما إذا خسرنا تونس فلن تعود أدةًا.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipss29trbPAhUCORQKHS9YA6QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.elnashra.com%2Fnews%2Fshow%2F929314%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA
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 تخليدًا لذكراه ويف املكان الذي سقط فيه شهيداً 
 شارع الشهيد األستاذ علي بطيخ يف عكار

 نبي  الزعب 
مشيورة دلةل  عيار العتيق  الفتف  دفادرت إلفى تسفمفيف  
شارعًا من شوارع دلةتها داسم الشهية عل  دطيخ  مهو ذات 
الشارع الذي  ان شاهةًا مف  اللا ات األخيرة قب  أن لسلم 
الرمح للخالق  على عنفوانه معزة نفسه م فأن لسفان حفالفه 
لقول اليو   هنا مف  قلب  ممجةان  ُقِتلت درواوات الغفةر 

 ألسّطر ملام  البطول  مالفةاء ألدناء شعب .
دهذه اليلمات المعبرة افتتح الرفيق مرعف  لفاف  دفاسفم 
من م  عيار لازب طليع  لبنان العرد  االشتفرا ف  الفلفقفاء 
الشعب  الموسع ألدناء مفعاليات عيار ف  حف  إطال  شفارع 
الشهية األستاذ عل  دطيخ درعال  دلةل  عيار العتيقف  مفف  
نفس الميان الذي سقط فيه الشهية ألردعين سن  خلت قرب 
ملعب جمعي  التنشئ  االجتماعي   الجمعي  الت  شفارة فف  

الفمفئفات مفن أدفنفاء  9955تأسيسها متقاطر إليها عصر لو  
المنطق  ممن دقيت ذ رى الشفهفيفة حفيف  فف  مجفةانفهفم 
لتقةمهم رئيس البلةل  السفيفة خفالفة الفبفافري ماألعضفاء 
البلةلين  مأوةقاء الفقية مفمفن شفهفةما مفراحف  دفةالفاتفه 
النضالي  معطاءاته للمنطق   فضفاًل عفن األهف  ماألقفارب 
منقاديين مشخصيات مممثلو التن يفمفات السفيفاسفيف  مفف  
طليعتهم مفة قيادة الازب الشيوع  اللبنان   حيث  ان فف  
استقبالهم قيادة حزب طليع  لبنان العرد  االشتفرا ف  فف  
الشمال لتقةمهم عضو القيادة القطفرلف  لفلفافزب الفرففيفق 

 رضوان لاسين ماللجن  المن م .
مقة استه  اللقاء دالنشية الوطن  اللبنان  مالوقوف دقيق  
ومت على أرماح شهةاء لبنان ماألم  العردي   ةفم أعفطفيفت 
اليلم  لممث  جمعي  التنشئ  الوطني  فف  عفيفار األسفتفاذ 
حسين دلاب الذي دةأ  لمته مخاطبًا الشفهفيفة  ذاة الفففتفى 
العرمد  األغر الذي لماناه لتهيأ لصقيع الصفاف  الفبفيفضفاء 
منلمح لةه ُتمسك دالسؤال  ُتَقلِّبه مال ُتبقيه ف  الفهفواء دمن 
جواب  تتهيأ للرحي  الطول   للصمت الذي لثبت ف  الارمف 
نطقها  تقول منان نصغ  إليك  لا شباب الُعرب هيا... أنفت 
ألها السا ن فينا  المتميز دوطنيه وادق  للقضالا النهضول  
مانتماءًا عميقًا لفلسطين الت  سينتك  حيث شي  االنفتفمفاء 

 الوطن  ممقامم  االحتالل نهج حياة دالنسب  لك.
ةم أعطيت اليلم  لصةلق الشهية األستاذ  امف  الشفعفار 
الذي تذ ر األستاذ عل  دطيخ الطليعف  وفاحفب الفمفواقف  
المتقةم  الجرلئ  دين زمالئه مأقرانه ف  مجتمعه  المفنفافاز 
مدمن تردد إلى الم لومين م   قضي  عادلف  حفيفث  فانفت 
جرأة الموق  لةله مفصاح  اليلم  مدالغ  الصياغف  وفففات 

الزمففتففه فففمففيففزتففه 
ممضعته ف  الفمفقفا  
األمل دففيففن زمففالئففه 

 مرفاقه مأقرانه.
مألقى  لم  دفلفةلف  
عيار العتيفقف  نفائفب 
رئيسها الة تور رامف  
ملام مفتفافةةفًا عفن 

الشهية الذي  ان مابودًا من الجميع حيث ونع حال  خفاوف  
ف  المجتمع  مف  دا ورة أعماله األملى مع مجموع  قفلفيفلف  
من الشباب المتعلم آنذاة ُملةت جمعي  التنشئف  الفوطفنفيف  
لتيون االطار الذي لجمع الشباب ملن مهم ف  مفجفمفوعفات 
عامل  ف  خةم  المجتمع العياري  ّتفتافت عفيفون الشفبفاب 
على الاياة االجتماعي  مالثقفاففيف  مالفففنفيف   مدفةأت دفذمر 
النهض  تةب ف  دلةتنا الابيب  حيث أسس المفرحفو  عفلف  
األسس لنهض  جةلةة ف  عيار العتيق   ها نفافن نفقفطف  
ةمارها اليو  من نتائج مؤسساتها التردول   ممفن شفبفادفهفا 
المتعلم  منخبرة لا أستاذ عل  أن المسيرة الت  دةأتها درففع 

 الارمان عن المجتمع قة تاققت.
أما  لم  حزب طليع  لبنان العرد  االشترا   ففقفة ألفقفاهفا  
الرفيق الة تور  مال خزع  الذي حيا الخطفوة الفمفبفار ف  مفن  
البلةل  مرفا  الشهية مأهال  عيار العتيق  ف  أن لبادرما ملرعوا  
هذا الاف  اليرلم دمناسب  إطال  اسم الشهية عل  دطيخ على  
الشارع الذي أويب فيه شهيةنا البط  ماستشهة دعة لفو  مفن  

حيث أن هذه التسمي  ه  دمثفادف     895958599 اعتقاله دتارلخ  
عردون الوفاء مالتقةلر لةمر ملتضايات الشهية الفذي نفففتفقفةه  
اليو  ملين ال ملن ننساه أدةاً معاهةلنه أننا على درده سفائفرمن  
مهو الذي التز  عقيةة البعث مرسال  توحفيفة الفعفرب منفاضف   
معم  عليها من خالل نهض  عيار متوحية الناس مجمعهم فف   
دلةاتهم مقراهم عاماًل معهم على المطالب  داقوقهم محفقفو   
عيار محمالتهم من التهجير مالتفتيت الطائف  الفذي  فان فف   
دةالاته ف  السبعينات  ماستفا  خاو  دعة إسفقفاط الفنف فا   
الوطن  ف  العرا  من خالل قوى التعبئ  المفذهفبف  مدماعفن  
العصر مأشباههم لتقع المنطق  فرلس  لمفشفارلفع الصفراعفات  

 المذهبي  ماالنهيار مالتقسيم. 
هذا  مأعقب اللقاء توجه رئيس البلةل  دنفففسفه لفراففقفه 
الاضور إلى إزاح  الستار عن اللوح  الت  تام  اسم "شفارع 
الشهية األستاذ عفلف  دفطفيفخ" مسفط تصفففيفق الفجفمفيفع 

 ماعتزازهم دهذه المبادرة.
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 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يف طرابلس:

 قمة املهازل يف استغفال مصالح الناس

 نبي  الزعب 
طرفان أساسيان لتامالن  ام  المسؤملي  عما آلفت إلفيفه 

األمضاع من ترٍد متقهقر متأزلم ف  فرع طرادلس للصنفةم  

 الوطن  للضمان االجتماع :
: لتمث  ف  نواب المةلن  ممزرائها فف  الفافيفومفات األول

المتعاقب   أقله من تولى منهم المسفؤملفيف  ألردفع سفنفوات 

خلت حين  انوا لرمن دأ  الفعفيفن  فيف  لفتفنفاقفا عفةلفة 

الموظفين ف  فرع طرادلس دفالفتفزامفن مفع تفزالفة أعفةاد 

المضمونين لتنخفض المعفادلف  الفمفطفلفودف  إلفى مفا دمن 

المرتجى من مستولاتها الالزم   مليق  عةلة من تبقى مفن 

موظفين عنة الثماني  عشر دينما لرتفع المفضفمفونفون إلفى 

األردعين ألفًا  أي أن على    موظ  من هؤالء أن لتفادفع مفا 

معةله مئتان مخمس  معشرلن مضمونًا ف  الفيفو  الفواحفة  

مهذا ما لعتبر من المستايالت حتفى فف  ألفا  الفجفهفوزلف  

اليامل  لي  هؤالء  فيي  ليون الاال إذًا عفنفةمفا لفمفر  

أحةهم أم لتغيب الجازة أم أمور طارئ   حيث لفنفعفيفس  ف  

ذلك سلبًا على المواطنين أوااب العالق   مليزلة من تفاقم 

األزم  أن الغرف  المخصص  الستال  معامالت المضمفونفيفن 

اليومي  ال لوجة فيها سوى موظف  ماحةة تتولى التةقيق ف  

األمرا  الثبوتي  مالووفات الطبي  مإفادة رب العمف  معفلفب 

األدمل  مالتاالي  موور األشع  مغيرها  ملناصر استقبالهفا 

لي  ذلك ف  ألا  األةنين مالثالةاء ماألردعاء مع اعتذارها ف   

لو  الخميس التال   ماقتصار العم  لو  الجمع  لسفاعفتفيفن 

 ممن ةم تبةأ معها العطل  حتى مطلع األسبوع المقب .

لقاد  ذلك  معاناة أخرى تتعلق دالطرلق  االجرائي  لقبض 

مستاقات الفواتير الطبي  الت  مضى علفيفهفا سفنفتفان مفن 

تارلخ تقةلمها مهذه االجراءات دفةمرهفا  ُحصِففريت دفيفومف  

الثالةاء ماألردعاء مدعض سولعات لو  الجمع   مدالتال  وفار 

من المألوف مشاهةة المفضفمفونفيفن عفلفى شفيف  األقفوا  

الميةس  إلى جانب دعضها البعض ف  غرف  خصصت لما ال 

لزلة عن العشرة على أدعة تقةلر  فتتاول إلى المفئفات مفن 

الذلن لنت رمن دمرهم ف  مقٍت ماحة  ملقفة سفجفلفت هفذه 

الوقائع أ ثر من حال  إغماء متأف  موفراخ ماعفتفرا   لفم 

تتوان الوسائ  االعالمي  المالي  مالمفر فزلف  عفن ذ فرهفا 

ملين ال حياة لمن تنادي  منخا هنا من هم معنيين أساسفًا 

دشؤمن الناس أي نواب طرادلس ممزرائها الذلن تراهم غفيفر 

غافلين عما لجري ملينهم لتصرفون تصرف الصفم الفعفمف  

 الذلن ال لسمعون مال لن رمن.
: لتمث  ف  االتااد العا  للعمال ف  الشمفال الفذي الثاني

لضم نقادات للعمال ماألجراء  هم  الغالبفيف  السفاحفقف  مفن 

المنضولن ف  الصنةم  الوطن  للضمان االجتماع   مقيادة 

االتااد ما زالت حتى اليو  عاجزة عفن مفمفارسف  الضفغفوط 

المطلود  على االدارة المر زل  لصنةم  الضمفان  ففتفراهفا 

تيتف  دما تتلقاه من معود معهود لم تثبت مصةاقيتها حتى 

لومنا هذا  مدالتال  وار من حق المضمونين توجيه تفهفمف  

االهمال داق قيادة االتااد ألضفًا  متفافمفيفلفهفا مسفؤملفيف  

التقصير  مه  الت  دإميانها لو أرادت مفمفارسف  الضفغفوط  

لفعلت  أقله دنصب خيم  أما  المر ز الرئيس  للضمان فف  

ديرمت مإةارة الرأي العا  اللبنان  مالعمال  مالفنفقفادف  حفول 

هذه المعضل  فتتشبث دمواقفها إلى حين تصافيفح الفوضفع 

 ف  طرادلس  الذي لتفاقم تأزلمًا.

إلى ذلك  ال دة من التنوله دفالفجفهفود الفمفلفافوظف  الفتف  

لمارسها المةلر الجةلة لفرع طرادلس  مهو الفذي لشفاهفةه 
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الناس لتنق  لوميًا من غرف  إلى أخرى فيافامل أن لسفاعفة 

موظفيه ف  أعمالهم  غير أن هذه الجهود ملفرادتها  تفبفقفى 

غير  افي  ملن تقصر ف  عمر األزم   مإنما سوف تزلفة مفن 

حةتها خاو  إذا ما توقفنا مليًا أما  ما سفمفعفه الفنفاس مفن 

أخبار غير سارة تتعلق دعةد من األسماء لموظفين من خفارج 

المةلن  جرى تعيينهم ف  فرع طرادلس  ميثوا فيه لبضفعف  

أشهر  ةم تم توزلعهم على فرمع الصنةم  المفوجفودة فف  

أما ن إقامتهم لذلك  ليس من العجب أن تنعم الفففرمع فف  

شيا مأميون مزغرتا دبابوح  من الموظفين لفيض عما هفو 

مطلوب لعةلة المضمونين فيها  دينما فرع طرادلس لشفهفة 

 العيس تمامًا.

من هنا  لتساءل الناس عن األسباب الت  ما زالفت تفمفنفع 

االدارة المر زل  للصنةم  من االعةاد لمبارلات تفوظفيفففيف  

ماةدة ممخصص  لفرع طرادلس توائم فيها دين ما لاتفاجفه 

من موظفين لملؤمن الشواغر الااوفلف  ملفيفففون حفاجفات 

الناس اليومي   ال سيما منها معامالت االسفتفشفففاء منفهفالف  

الخةم  داالضاف  إلى فرع  المرضفى ماألمفومف  ماألمفرا  

 المستعصي  مالتاقيقات العائلي   مغيرها.

 ما لتساءل الناس عن األسباب الت  تمنع االدارة ذاتها من 

تيلي  موظفين دالففاتفورة مفرحفلفيفًا  لفتفولفون مفعفامفالت 

المضمونين مالاة من ترا مفهفا  أم أن تفعفمفة االدارة إلفى 

االستفادة من خةمات موظفيها الماالفيفن عفلفى الفتفقفاعفة  

للعم  دساعات إضافي  مةفوع  األجر رلثمفا تفجفة مفا تفراه 

 الالول الجذرل  لذلك.

من أج     ما تقة   محتى ال تيفون  فلفمفتفنفا دفمفثفادف  

الصرخ  ف  ماٍد مهجور  فإننا نيرر الةعوة الصادق  إلى  ف  

المعنيين دأزم  الصنةم  الوطن  للضمان االجتفمفاعف  فف  

طرادلس  أن ال لبقوا ميتوف  األلةي إزاء مفا هفو حفاوف   

خاو  أن ما من مسيل  إعالمي  مالي  أم مواقفع لفلفتفواوف  

االجتماع  إال مأشارت إلى ما لاص  مدشي  غير مفنفقفطفع  

 ما أن دعض المجموعات المةني  قة دادرت ألضًا إلى القيفا  

دمراجعاتها الالزم   م لها تار ات ماةمدة لن تؤدي إلى مفا 

 عليها تاقيقه من هةف داليام .

مدالتال  تتيرر الةعوة مفن جفةلفة إلفى نفواب الفمفةلفنف  

ممزرائها مفعالياتها االجتماعي  مممثل  النقادفات الفعفمفالفيف  

ماالتااد العا  للعمال مالمستخةمين ف  الشمال أن لفبفادرما 

من جةلة مأن ال ليتفوا دالتفرج أم الوةو  دالوعود الخلفبفيَّف   

فالناس قة  فرت دتقاعس هؤالء مثلما هف  تفيفففر الفيفو  

دممارسات االدارة المر زل  للصنةم  الت  آن لفهفا أن تضفع 

حةًا نهائيًا ألزم  فرعها ف  طرادلس مإلجاد الالول الجفذرلف  

 لها.

* * * * * 
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 نبي  الزعب 
لرمي األدلب العرد  اليبير ف  زمن الخالف  العباسي   أدفو 
عثمان أدو عمرم الجاحظ لقفول أن امفرأة جفاءتفه ذات لفو  
متلهف  تطلب منه مرافقتها على عج   فرضخ لطلبهفا  مإذا 
ده أما  د ان أحة النااتين الذي قالت له المرأة مشفيفرة إلفى 

 الجاحظ: مث  هذا  مث  هذا 
 ملما سأل األخير الناات ليفسر له ما لجري  أجاده قائاًل:

لقة جاءتن  هذه المرأة تطلب من  رسم شيطان  ففقفلفت 
لها: من ألن أتيك دشيطان ألرسمفه  ففغفادرت لفبفرهف  ةفم 

 أحضرتك معها.
ملئن ذ ر أدلبنا العرد  الجاحظ تلفك الفنفادرة الفطفرلففف  

 دأسلوده ال رل  الممتع 
فإنما  مردما ليقول لنا  أن البشر دإميانهفم أن لفتفخفيفلفوا 
شيطانًا فترسخ وورته ف  ذا رتهفم لفيفعفودما مُلسفقفطفوا 
 أدمات التشبيه لةلهم على من لرمنه مطادقًا لها من البشر 

أما  مفيما لو ُخيِّ  للبشر اليو   مف     أنااء المفعفمفورة  
أن لرسموا لنا وورة خيالي  للفساد  فه  دإمفيفانفهفم ذلفك  
مه  للفساد أن لتشي  ف  رسم نموذج   أ  هو مجمفوعف  
من األمواف غير المرئي  الت  ليس دمتفنفامل أي رلشف  أن 
تاةد مقاليس الطول مالعر  لها مأمجه الشبه دينها مدفيفن 
ما ف  مخيل  البشر عن الشياطفيفن  مالفنفاس هفذه األلفا   
ممعها األمم مالةمل قاطبً   ال لشغ  دالهم  مث  ما لشفغفلفه 
موضوع الفساد المتشعب األضالع مالمرام  ماأللفوان الفتف  
تخطت    الوان ُقزيح  حتى لتياد تضيع فف  تفافةلفة رسفم 
ماةٍد له عجز عنه    أساتذة االقتصاد مجفهفادفذة االوفالح 
مأخيار المتطهرلن  حيث أن الجميع لم لعجزما عن الفتفووف  
إلى تاةلة مختل  النماذج الت  تقود إلى الفساد  مف  نففس 
الوقت  عجزما عن تجسيةه ف  رسم أم شفخفصفيف  مفافةدة 
األمواف مالتعادير ليقول فيه الناس ما قال االما  علف  فف  

 الفقر لومًا:
 لو  ان الفقر رجاًل لقطعته نصفين دسيف  هذا.

مإذا  ان من نماذج وارخ  تتاةث عن نفففسفهفا  فأمضفح 
تعبير عن الفساد  مليس من ساح  مدسيفرة مردفمفا أوفغفر 

 مردع ف  العالم  لخلو منه هذه األلا  
فإن ما مولنا مؤخرًا  من نموذج آخر لففو  فف  الفووف   

    ما تعةاه من نماذج 
هو تلك السردل  الوجةاني  الت  تناملت االنفجار الفهفائف  
مالمرمع الذي حص  فف  الفمفففاعف  الفنفومي فف  مفةلفنف  

ألفا  الفذرمة فف   8511تشيرنودي  ف  أم رانيا ف  العا  

مجة االتااد السوفيات  السادق  مالذي دةأ لعيفن لفاف فات 
انهياره فيما دعة تلك اليارة  الفتف  ُلفجفمفع  حفتفى أقفطفاب 
المرحل  السوفياتي   أنها  انت دمثاد  الرواو  القاتل  الت  
أذنت دبةال  مرحل  االنهيار الذي لم لين له أن لاصف  لفوال 
الفساد الةاخل  الذي دةأت معالمه ت هر ف  مفاو  الفةملف  
الع مى دعة ذلك  مالت  حامل أحة األدداء الرمس فالدلفمفيفر 
عودرل  التعبير عنها دشي  أدد  غير مسفبفو  فف   فتفاب 
اسماه "الناممس" مختصرًا اليارة  ف  حوار مجةانف  ةفنفائف  
متبادل  ضم المةع  العا  المولج دالتاقيفق فف  الفافادةف  
مالمةلر المسؤمل عن المفاع  النومي  مسناامل اخفتفصفاره 
منقله دتصرف  ما جاء ف  وايف  النفهفار الفلفبفنفانفيف  فف  

 :15959188عةدها المؤرخ ف  
الماقق: دعة مراجع  ملفففك الشفخفصف  مفن مفرحفلف   -

دراستك الثانول  إلى دراستك الجامعي  ف  الهنةس   لفم أر 
أنك  نت هذا الطالب البارع  فيي  اخفتفارمة مفةلفرًا لفهفذا 

 المر ز النومي المهم.
مةلر المفاع : ف  الاقيق   أن سؤالك لم ُلشغلن  سادفقفًا 

 لا حضرة الماقق  لقة ُأخترت متعينت دةمن من  من أحة.
الماقق: ه  تعلم لماذا ُأدعة الرئيس السادق عفن هفذا  -

 المر ز؟
مةلر المفاع : نعم  م ثيرمن لعلمون السبب  لفقفة  فان -

 ذلك الرج  مشاغبًا ممشا سًا ال ُلطا .
 الماقق:  ي  ذلك؟-
مةلر المفاع : ا تش  عملي  تزملر رسمي  ففُأدفلفم أردفع -

 مرات للسيوت عنها  لينه لم لرتةع.
 الماقق: مأنت عنةما جئت لماذا سيتت؟-
 مةلر المفاع : لماذا االعترا  ماألمر لعلمه الجميع.-

 لم  أخيرة: ُتراه لو عاد زماننا إلى ألا  الجاحظ من جةلفة  
ه   انت لتوجة 
امرأة دمث  تلفك 
الت  ذهبت إلفى 
الناات فتتخفيف  
فاسةًا دعينه أ  
أن فففف  هفففذا 
الفففففففاسفففة مفففا 
لستايف  عفلفى 
الشففيففطففان أن 
لففتففمففثفف  دففه 
 مللاةلث ول .

 الفساد، حيث انتصر على الشيطان يف أبلسته

 )مقدمة متواضعة(
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  تب المارر السياس 
الساحات الملتهب  ف  الوطن الفعفردف   مفن الفعفرا  إلفى 

سورلا  ممن اليمن إلى ليبيا  لم تعة تتوفر فيها فساات مفن 

األمن دي  أشياله  السياس  منه ماالقتصادي ماالجفتفمفاعف  

مالمعيش  م   ماله عالق  داألمن الايات . مداختصار األمفن 

الوطن  درمته. فمن لم لالحق ملستهةف دالا ر السيفاسف  

منموذجه الصارخ قانون ح ر البعفث فف  الفعفرا   لفالحفق 

ج مالممنهج لي  معالم الافيفاة حفيفث تفةمر مدالتةمير المبر

رحى المعارة الت  لم توفر  حيًا مدلةة ممةلفنف  مفن دفلفةان 

 الصراعات الملتهب  ساحاتها.

فمن مق  على مشهةلات ما تفعفرضفت لفه مفةن الفعفرا  

محواضره ف  األنبار دثقليها األساسيين  الرمادي مالفلفوجف   

مقبلها ف  دلالى موفالح الفةلفن مجفرف الصفخفر مدفغفةاد 

ممايطها ماليو  نينوى  لق  على مشهة مماة  عفلفى  ف  

المساح  السورل   حيث تعم  آلف  الفافرب تفةمفيفرًا مقفتفاًل 

متهجيرًا  مأخطره هذا الذي لتم حاليًا من خالل إفراغ الفمفةن 

مالضواح  من سيانها  تات ضغط الاصار مالتجولع ممضفع 

الناس أما  خيارلن ال ةالث لهما  أما القت  دالقناد  الافارقف  

مالبرامي  المتفجرة مأما الموت جوعًا. مهذا المشهة المأسوي 

 له مثي  ف  اليمن مليبيا.

إن هذا الذي تشهةه هذه الساحات  تجفامز حفةمد مفا  فان 

مقةر لسياقات األحةاث  أن لاص  ملتقةلر  ان سفائفةًا أنفه 

مهما دلغت الصفاق  السفيفاسفيف  دفقفوى الفةاخف  مخفاوف  

السلطول  منها  فإنها لن تص  إلفى حفةمد االشفراف عفلفى 

عملي  تنفيذ مخطط التةمير البنيوي الوطن  مالمجفتفمفعف   

مإدارة عملي  التغيير الةلموغراف  للتر يب السيان . مهف  

دلغت ذرمة فضائايتها دعةما أوبات تفةار وفراعفات هفذه 

الساحات الملتهب   من قب  قوى التقرلر الةمل  ماالقفلفيفمف  

الت  ال لهمها إال مصالاها  مال تتوق   ثيرًا عفنفة الفمفعفانفاة 

االنساني  لجماهير نزلت إلى الشارع لتطالب دالارل  متأمين 

لقم  العين  فإذا دها تةفع حياتها ةمنفًا  ملفطفاح دفيف  مفا 

را مته من تاولش  العمر. مهذا  له لتم عفلفى مفرأى مفن 

المجتمع الةمل  مهيئاته الت  لفتر  فيها أن تيون حفامفيف  

لاقو  االنسان من االنتها ات. لين تبين ان  الفنفا عفلفى 

حمال  الاقو  ف  ميان  متأمين المصالح فف  مفيفان آخفر. 

مدذلك ليون الجميع ف  موضع االدان   من الفةمل الفيفبفرى 

معلى راسها أمير ا مرمسيا إلى الةمل االقليمي  معلى رأسهفا 

إلران متر يا  إلى    التشييالت السياسي  ماألمفنفيف  الفتف  

تمسك دمفاو  سلط  داتت مرتهفنف  لفهفذه الفمفرجفعفيفات 

الةملي  ماالقليمي  مقوى انخرطت فف  الصفراع مفن مفوقفع 

الضة  فإذ دها  تنفذ أجنةة أهةاف القوى الةملي  ماالقلفيفمفيف  

 الت  تضرب مخالبها ف  دنى المجتمع العرد .

م ما الاال ف  العرا   فإن سورلا ه  تات تأةفيفر نفففس 

المشهةل   مع إضاف  نوعي  للةمل الفمفتفةخفلف  فف  الشفأن 

السوري. مهذه النوعي  تتمث  دالةمر الرمس  الفذي تفةخف  

دةال  للاؤمل دمن تهامي الن ا   ففإذا دفه لفتفولفى جفانفبفًا 

تنفيذلًا من تةمير سورلا متشرلة أهلها مففر  الفتفهفجفيفر 

القسري عليهم تات عنوان التسولات مالمصفالفافات مالفتف  

 ه  مشبوه  دأهةافها المرسوم  لها.

مدعة رمسيا  جاء التةخ  التر    الذي احت  مساحفات مفن 

الشمال السوري تات ذرلع  مواجه  التمةد اليردي مللاؤمل 

 دمن قيا  " يان  ردي" على الاةمد الجنودي  لتر يا. 

من هنا فإن اليال  الذي لقال عفن الفةمر األمفيفر ف  فف  

العرا    ما عن الةمر الرمس  ف  سورلا  ال لمين أن لفخفرج 

عن تووي  العةمان مفق المعاليفر الفقفانفونفيف  لفتفووفيف  

العةمان  م   اليال  الفذي لفقفال عفن الفةمرلفن االلفرانف  

مالتر   ف  العرا  مسورلا ال لفخفرج ألضفًا عفن تفووفيف  

االحتالل  مما لترتب عليه من نتائج. مدما إن    احتالل هفو 

انتهاة لسيادة األر  الوطني   فإن االحتالل االلران  للعرا  

 مسورلا  ما االحتالل التر    هو عةمان موووف.

مإذا  انت أدمار هذه القوى الةملي  ماالقليمي  تنتف فم فف  

إطار من وم  ضادط  لقواعة االشتباة مدما لضمن مصفالفح 

   منها استنادًا إلى عوام  التأةير الذاتي   فإن تالق  هفذه 

األدمار ضمن من وم  قواعة االشتباة ال لرمف  إلفى ففر  

ترتيبات سياسي  ف     من العرا  مسورلا مفق ما تقتضيه 

مصالح هذه القوى محسب  دف  الفهفةف األدفعفة هفو إعفادة 

تر يب ن ا  إقليم  لاا   مصالح القفوى الفةملفيف  مقفوى 

االقليم على حساب المصالح القومي . ملذا لفبفةم الفافضفور 

العرد  هو األضع  ال د  المغفيفب. ممفن لفتفمفشفق سفالح 

الموق   ملقام  هذه المن وم  الةملي  االقليميف  لفتفعفر  

للمااورة مالتضييق على أنشطته مففعفالفيفتفه موفواًل إلفى 

التصفي  السياسي  مالجسةل . مهذا لنطبق على قوى الفع  

 دور الرباعي يف التحضري

 للعدوان الصهيوني القادم
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المقام  لالحتالل ف  العرا  معلى قفوى الفافراة الشفعفبف  

العرد  الت  استاضرت ف  حرا ها عناملن المسأل  الوطني  

 ماالجتماعي .

إن المن وم  الرداعي  القواعة  الت  تمارس دمرًا تنففيفذلفًا 

ف  ضرب البنيان العرد   مطنيًا ممجتمعيًا  لن تنته  األمفور 

دها عنةما ما هو حاو  حاليًا  د  أن الفيفيفان الصفهفيفونف  

سييون خامسها مهو إذ لطرب لفلفواقفع الفعفردف  الفافالف   

ملاصة ما تفرزه النتائج السياسي  للعةمان المتعةد األطراف 

من أمير ا مرمسيا مإلران متر يا ففإنفه فف  لفاف ف  مضفع 

األسس للترتيبات السياسي  لتر يب ن ا  إقلفيفمف  جفةلفة  

 سييون حاضرًا على الطامل  أسوة داألردع  األخرلن.

مإذا  انت تلك المواقع مهةت لافظ مواقعها علفى طفاملف  

الترتيبات من خالل العةمان المباشر ماالحتالل  فإن الفيفيفان 

الصهيون  سيةخ  إلى مسرح العمليات العسيرل  مفبفاشفرة 

لفر  حضوره  العب سياس  لرلة أخفذ حصفتفه مفبفاشفرة 

 مليس من خالل نتائج أدمار األخرلن.

إن إدخال إلران ممعها تر يا ف  الن ا  االقليم   مدرعفالف  

أمير ي  مرمسي  خاو   مدملي  عام   مفر  ماقع تطبيعف  

على األر   أما دالقوة مأما دتغيير التر يب الةلفمفوغفرافف   

هو مقةم  لتمهية األر  أما  استقبال دمر وهفيفونف  فف  

إطار المن وم  الرداعي . ملهذا فإن الذلن لطردفون لفتفةخف  

أمير   ملصفقون لتةخ  رمس  ملمجةمن التةخ  االلران   

ملنامون على حرلر التةخ  التر   عليهم أن لهيئوا أنفسهم 

الستقبال تةخ  إسرائيل  دغير األسلوب الذي لتم ده حالفيفًا. 

معلى هذا األساس  فإن من لعتبر نفففسفه أنفه ضفة الفعفةم 

الصهيون  متةخله المباشر مغير المباشر  فإن مصفةاقفيفتفه 

الوطني  مالقومي  ال تستقيم إال إذا  ان ضة أدمار مفنف فومف  

المواقع الرداعي   األمير ي  مالرمسي  مااللراني  مالفتفر فيف   

ألنه دةمن األرضي  الت  أمجةتها هذه الفمفنف فومف  مفا  فان 

 للعةم الصهيون  أن تتوفر له فر  التةخ  دسهول .

إن المصةاقي  الوطني  تايمفهفا عفادة محفةة الفمفعفالفيفر. 

فاالحتالل هو احتالل  مالعةمان هو عةمان  إذ لفيفس هفنفاة 

"عةمان دزلت معةمان دسمن  ".فالفيف  خفطفر عفلفى األمفن 

الوطن  الفعفردف  ماسفتفطفرادًا األمفن الفقفومف  مالفعفةمان 

االسرائيل  الواسع قاد     تتوج نتائجه خالوف  مفا أففرزه 

العةمان األمير   مالرمس  مااللران  مالتر    ملهفذا ففإنفه 

سييون الالق  األخيرة ف  رسم معالم ما لسفمفى دفالشفر  

 األمسط الجةلة.

معليه لجب التنبه  مالتعام  مع األخطار الفتف  تفجفسفةهفا 

أدمار المن وم   الرداعيف  مخفامسفهفا "إسفرائفيف " مالفقفوى 

المرتبط  ده  داعتبارها أخطارًا داهم   مدما لتفطفلفب شفهفر 

سالح الموق  ليشفها مالتصةي لها دي  االميانات المتفاحف . 

أن الصراع هو وراع مجود لتنامل األم  دي  مقوماتها م ف  

تراةها م   من ومتها القيمي  معلى جماهير األم . أن تيون 

عنة مستوى التاةي المففرم  عفلفيفهفا. مهف  أن قفةمفت 

تضايات السقاط هذا المشرمع معة  تميينه مفن الفنفففاذ  

فإن هذه التضايات ستيون أق  من تلك الت  ستةفع ففيفمفا 

 لو قيض للمخطط النفاذ.
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 أحمة علوش
دخ  اتفا  أمسلو عامًا جةلةًا من عمره المةلة  إذ لفقفتفرب 
من ردع قرن  مهو اتفا   ارة  فف  مفقفةمفاتفه منفتفائفجفه 
متةاعياته حتى دن ر أ ثر المتامسين له الذلن ما زالوا فف  
دائرته الالزمني  إحساسًا دالعجز أم رغب  ف  دقي  مفراهفنف  

 على تاقيق ما لمين تاقيقه.
االتفا  لم لين معزماًل عما سبقه د  جاء ف  سيا  سياس  
تراجعات استنةت إلى الرهان على إنجاز مفرحفلف  فف  إطفار 
الووول إلى األهةاف الستراتيجي   ففإذا دفالفوقفائفع تسفيفر 
عيس ما اشتهى أواادها دفعفة أن تفم تفغفيفيفب األهفةاف 
االستراتيجي  مضياع المرحل  مخسارته  ليًا ف  ظف  مفأز  
حاد تبةم أفاقه مسةمدة دفعفة خسفارة أمرا  الفقفوة  معفة  
االستفادة من معطيات توفر أمرا  قوة جةلةة موجفودة فف  
الواقع متفرلم دعضها الها  من مضامينه أن لم نفقف  ففعف  

 التخل  عنه.
ف  الواقع  هذا األداء دةأ ف  مقت مبيفر  ففعفنفةمفا الفقفت 
هزلم  الخامس من حزلران دثقلها عفلفى الفواقفع الفعفردف  
حاملت األن م  تخفي  تةاعياتها عفلفيفهفا عفبفر خفطفوتفيفن 

 أساسيتين:
الزعم أن العةم نجح ف  احتالل األر   لفيفنفه فشف  فف  

 إسقاط األن م  )الوطني ( مصنف  ذلك ف  خان  االنجاز.
المصالا  دين األن م  )الوطني ( ماألخرى الرجعي  على أن 
تتخلى األملى عن شعار تارلر ففلفسفطفيفن م فذلفك شفعفار 
إسقاط األن م  األخرى  مقاد  تقةلم دعض الةعم الفمفالف  
للةمل المتضررة  داالضاف  للسع  من أج  ح  للصراع مفع 

 العةم الصهيون  من خالل العالق  مع أمير ا.
على المقلب الخر  أويبت الجماهفيفر الفعفردفيف  دصفةمف  
مرمع  مدخلت األحزاب مالقوى الشعبي  العردي  ف  مراجفعف  
داثًا عن األسباب مالمعالجات  مقة شفمف  ذلفك الفففصفائف  
الفلسطيني  الت   انت قة انطلقت أم تفلفك الفتف  تسفتفعفة 
لالنطال  إال أن هذه المراجع   انت ف  ماطات منفهفا غفيفر 
قادرة على قراءة الواقع قراءة موضوعي  ماستنباط الفافلفول 
الناجع   إذ طالت هذه المراجع  العقائة ماألفيار ممولت إلى 
األهةاف داين أوبح شعار تارلر  فامف  الفتفراب الفوطفنف  
الفلسطين  ممقول  من النهر إلى البار شيئًا مفن الفمفاضف  
درزت مقةماته ف  الةعوة إلى إقام  الةمل  الفةلفمفقفراطفيف  

العلماني  على  ام  أر  فلسطين متاولت الحقًا إلى شعار 
"السلط  الوطني " على األر  الت  لنساب منها العفةم مفع 
ما لتطلب ذلك من تيي  مع الواقع  ان ف  مع مه تسليفمفًا 
دهذا الواقع مرضوخًا له دةل أن ليون تييفًا مبةعًا لسعى إلى 
تغيير معطيات هذا الواقع دما لعزز مسيرة الثورة ملسفاهفم 

 إسهامًا جةلًا فاعاًل ف  االقتراب أ ثر من مهم  التارلر.
مإذا  ان الصراع على أر  فلسطين  وراعًا مجودلًا دفيفن 
األم  مأعةائها فإنه دفففعف  دفرمز تفيفارات جفةلفةة أمفمفيف  
)مار سي   انت أن إسالمي ( ممعطيات أخرى إلى وراع على 
قطع  أر  تضيق أم تتسع مففق مفا تفقفتفضفيفه الفافاجف  
متفرضه ال رمف مإذا  انت الثورة الفلسطينيف  تفعفتفبفر أن 

 عوام  قوتها تستنة إلى حلقات ةالث:
 الخ –قوتها الذاتي  السياسي  مالعسيرل   -
حاضن  عردي  تساعةها متؤمن لها التغطي  المناسب  ف   -

مسيرة التسول   مه  حاضن  رسمي  تبتعة عن الجفمفاهفيفر 
 متقة  العالق  مع الن م على غيرها.

توازن دمل  تفرضه ةنائي  القفطفبفيف  ماتسفاع الفتفألفيفة  -
األمرمد  لاق الشعب العرد  الفلسطين  ف  افترا  ماضفح 

 عن الموق  األمير  .
دمن الةخول ف  التفاوي  فقةت الثفورة الفففلفسفطفيفنفيف  
مدالتال  القضي  الفلسطيني  هذه الفافلفقفات عفبفر مفراحف  
الصراع دعةما تفعفرضفت لفه مفن ضفردفات أقفواهفا الفغفزم 
الصهيون  للبنان ماحتالل ديرمت  هذا على وفعفيفة الفقفوة 
الذاتي   أما عرديًا فشهةت تال  األن م  مفن تفبفعفات هفذه 
القضي  موواًل إلى الوضع الفراهفن إذ أوفبفافت الفقفضفيف  
الفلسطيني  ف  أسف  األملفولفات أن لفم نفبفالفم إلفى حفة 
االعتراف دأنها خارج هذا األمر  ليًا  أما الالق  الةملي  فيانت 
الضرد  الااسم  منها ف  انهيار االتااد السوفيتف  السفادفق 
مسقوط ةنائي  القطبي  لصالح أحادلتفهفا األمفيفر فيف   ملفم 
لعو  ذلك حتى هذه اللا   ازدلاد اتساع التألية الشعفبف  
األمرمد  مالعالم  لعةال  القضي  الفففلفسفطفيفنفيف  م فذلفك 

 الرسم  على ماةمدلته محةمده.
إن فقةان هذه الالقات متالشفيفهفا الفواحفةة تفلفو األخفرى 
خسارة  بيرة إال أن األن ار  ان لجب أن تفتفجفه إلفى خفلفق 
معطيات جةلةة تعية تصولب المعادل  مليس االستسال  لها 
أم التسليم دها  فإذا اعتبرنا أن الفثفورة هف  ففن مفمفارسف  
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المستاي  مالباث عن عوام  القوة الستنهاضها متوظيفففهفا 
ف  وراع تارلخ  لمتاز دالخصووي  مالفرادة مثف  الصفراع 
دين أمتنا مأعةائها  فإن على الثورلين ف  اللا ات الااسمف  
العودة إلى المنطلقات مالتقاط عوام  القوة الفيفامفنف   مقفة 
أةبت الشعب العرد  الفلسطين  على هفذا الصفعفيفة قفةرة 
فائق  ف  استخةا  عوام  قوته ف  الفلفاف ف  الفمفنفاسفبف   
متقة  على قياداته مفصائله  مهنا ال نتهم د  نذ ر  دةليف  
انتفاضاته المتتالي  الاجارة  األقصى  السيا ين مأنه لمفلفك 
مخزمنًا نضاليًا ق  ن يره مهو داالستناد إلى عمقه الفعفردف  
حيث تعين فلسطين ف  قلب مضمير    مفواطفن عفردف  
مهما دةت االنشغاالت دعيةة  مالهمو   ثيرة  مهذا لتفطفلفب 
داختصار ال لغر  ف  التفاوي  اليثيرة عةة خطفوات تفخفرج 
الوضع الفلسطين  من سيفاسف  الفمفرامحف  مالفتفراجفع إلفى 

 فضاءات جةلةة منها:
مراجع  نقةل  شامل  لمسار سنوات طولفلف  لفعفود إلفى  -

قراءة علمي  للواقع الراهن ماستنباط الالول الثفورلف  خفارج 
 المألوف مالتقليةي.

إنهاء االنقسا  السرطان  الذلفن ال مفبفرر لفه ملفواوف   -

تةمير القضي  ماألهةاف الوطني  ملستنزف مفا تفبفقفى مفن 
 عوام  القوة.

الوقوف ف  خنة  الشعب مإسناده ف  انتفاضاته مةوراته  -
مآخرها مليس أخيرها انتفاض  السيفا فيفن الفتف  لفم تفلفق 
التألية المطلوب مالمتوقع من الفصائ  مالتصةي لمفافامالت 

 البعض إنهائها.
السع  إلى حاضن  عردي  ةادت  من خالل االنفتفاح عفلفى  -

القوى الشعبي  العردي  مأحزادها ال سيما المقامم  منها  مهنا 
تبرز أهمي  الةعم مالتنسيق مالتيام  مع المقامم  الوطنفيف  

 العراقي .
العم  من أج  تعزلز دائرة الفتفألفيفة الفةملف  الشفعفبف   -

مالرسم  لعةال  القضي  الفلسطيني  منضال الشعب العردف  
 الفلسطين .

لقة  ان أمسلو خطيئ  تارلخي  عاد دنتائج  فارةفيف  عفلفى 
فلسطين قضي  مةورة مالتراجع عنه ليس عيبًا أم خسارة دف  
دةال  جةلةة النطالق  تعية ليفاح هفذا الشفعفب الفعف فيفم 

 حرارته محيولته ممهجه.
* * * * * 

 عني الحلوة من جديد

ف  عملي  جرلئ  مخاطف   ألقت مخادرات الجين اللبنانف  
القبض على ما لسمى أمير داعن ف  مخيم عفيفن الفافلفوة 
المةعو عماد لاسين  مقة اعتبرت العملي  إنجازًا هامًا منوعيفًا 
ف  إطار الارب على االرهاب مميافاته   ما أنفهفا لفم تفثفر 
ردمد فع  أ ثر من عادل  اقتصرت على دعض التفوتفر الفذي 
سرعان ما اناسر دسبب عةة عوام  أهمها أن الجين سفبفق 
مأدلم الجهات المعني  دأنه لن لسمح داستمرار الفلتان األمن  
مأي ماامل  لتهةلة األمن ماالستقرار سواء داخ  المفخفيفم أم 
ف  مناطق الجوار األخرى  مأن رده سييون حاسمًا دما ليفف  
االستقرار مالسلم األهل   إلى جانب حرص القوى مالفصائف  
على تثبيت الهةمء  خاو  مأن مصادر فلسطيني  تاةةت أن 
لاسين ال لملك تن يمًا ف  عين الالوة ملو أن هناة دفعفض 
األشخاص الذي لاملون أفيارًا مفتفطفرفف  أم داعشفيف  دمن 
رادط تن يم   على حة زعم هذه المصادر دفاالضفافف  إلفى 
تصاعة االستياء الشعب  داخ  المخيم من عفة  االسفتفقفرار 

 دما لهةد حياتهم مأعمالهم مأمضاعهم المعيشي .
القاء القبض على لاسين  ش  عن مخطط إجفرامف   فمفا 
تقول دعض المصادر  لتنفيذ عمليات إرهادي  ف  أ فثفر مفن 
منطق  ف  لبنان  مأن خطوة جفهفاز الفمفخفادفرات هفذه قفة 
أجهضت هذه الماامالت  خاو  مأن األجهزة األمفنفيف  سفبفق 

مأن نفذت عمليات مماةل  ف  أ ثر من منطق  مألقت القبض 
 على إرهاديين أم خاللا نائم ...

أما  هذه التطورات عاد الوضع األمن  ف  مفخفيفم عفيفن 
الالوة إلى الواجه   م ثرت التاليالت حول طبيع  المفرحفلف  
القادمف    فمفا زادت الفتفسفاؤالت حفول قفةرة الفففصفائف  
الفلسطيني  على ضبط الوضع مإرساء حال  من االسفتفقفرار  
ممةى قةرة الةمل  على االستفادة مفن الفمفوقف  الفرسفمف  
للسلط  الفلسطيني  مهو الموق  الذي عبر عفنفه الفرئفيفس 
مامود عباس ف  أ ثر من مناسب   مه  أن المخيم مغفيفره 
من المخيمات األخرى خاضع  لسيادة الةمل  اللبفنفانفيف   مأن 
الجين اللبنان  هو المرجعي   مالاام  للمخيمات موفاحفب 
القرار  مأن  ان هذا اليال  ال لسفقفط خصفووفيف  الفوضفع 
محساسيته فإن خط  تأخذ دعين االعتبار جميع الفمفعفطفيفات 
مال رمف السياسي  ماألمني  ماالجتماعفيف   فففيفلف  دفإرسفاء 
استقرار ف  المخيم ألن معالج  الوضع األمن  ليست معزمل  
عن معالج  الوضع المعاش  ماالنسان  للفلسطينيين عفلفى 
قاعةة عة  جواز المقارن  دين موضوع اللجوء الفلسفطفيفنف  
مالنزمح السوري لالختالف اليبير دين االةنين ممعطيات  ف  

 قضي  مه  مشخص  ممعرمف .
* * * * * 
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قال رئيس هيئ  شؤمن األسرى مالماررلن ف  فلسفطفيفن 
عيسى قراقع إن السلط  الفلسطيني  طالبت األمم المتفافةة 

  ماعفتفبفارهفا «قائم  العار»دإدراج االحتالل االسرائيل  على 
 عنصرل  أي دمل  فص  عنصري. «أدرتهالة»دمل  

فف    9955مأ ة قراقع خالل مؤتمر وااف  عفقفة لفو  
مةلن  جنين شمال الضف  الغردي  ف  شأن ظرمف استشهفاد 

سن (  أن السلط  طفالفبفت األمفم  18األسير لاسر حمةمن  )
المتاةة ألضًا دإرسال لجن  تاقيفق دملفيف  لفالطفالع عفلفى 
ال رمف الت  لعيشها األسرى  ممةى التزا  إسرائي  المعالير 
الطبي  الةملي   متقةلم العالج الالز  لهم. مشفةد عفلفى أن 
المجتمع الةمل  مطالب داتخاذ مواق  حقيقي   مالعم  عفلفى 
مقاطع  االحتالل اقتصادلًا مةقافيًا مسياسيفًا  معفزلفه عفلفى 

ال نرلة درقيات حزن ممواساة  نفرلفة »مستوى العالم. مقال: 
 .«مقف  حقيقي  تضع حةًا لالحتالل

مأشار إلى ظرمف استشهاد حمةمن  نتيج  االهمال الطبف  
الذي لرقى إلى مستوى الجرلم  الطبي  ملعة جرلمف  حفرب  
مالمتمث  ف  عة  تقةلم العالج مالفافوص مالفتفشفخفيفا 

 الطب  الالز  لألسرى منقلهم إلى المستشفيات.
مأمضح أن الشهية حمةمن  أرس  العفا  الفمفاضف   عفبفر 
مااميه  رسال  أ ة خاللها أنه لشعفر دفاأللفم مدفأمجفاع فف  
وةره  مهةد داالضراب المفتوح عن الطفعفا  فف  حفال لفم 
تستجب مصلا  السجون االسرائيلفيف  لفطفلفب نفقفلفه إلفى 

 المستشفى مإجراء الفاوص الةمرل  له.
ملفت إلى أن حمةمن  أجرى عملي  قسطرة قفلفبفيف   ملفم 
تتم متادعته طبيًا أم تقةلم النصائح له  ملم تجري له أي مفن 
الفاوص الطبي  إلى أن أويب دالجلط  الت  أمدت دفافيفاتفه 

غفرا   مهفو  611األحة الماض   إذ مو  مزن قلبفه نفافو 
ضع  الوزن الطبيع   إضاف  إلى مجود احتقان ف  الرئتيفن  
 مهو ما تم إةباته دعة تشرلح جثمان الشهية أمل من أمس.

تسع  شهةاء  من دفيفنفهفم  9181ارتقى منذ عا  »مقال: 
ةماني  نتيج  االهمال الطب   مهو أمر مفخفيف  ملفعفنف  أن 

طالفبفنفا »مأضاف:  .«السجون تاولت إلى أما ن لقت  األسرى
درفع مل  هذه القضي  إلى المايم  الجنائي  الةملي  دعفةمفا 
أوبات فلسطين طرفًا عضوًا فيفهفا  لفمفالحفقف  إسفرائفيف  
ممااسبتها على هذه الجرلم  مغيرها مفن الفجفرائفم الفتف  

 .«ارتيبتها ف  حق شعبنا
من جانبه  حّم  ماافظ جنين الفلفواء إدفراهفيفم رمضفان 
سلطات االحتالل المسؤملي  عن استشهاد حمةمن  نفتفيفجف  
االهمال الطب   معة  ا تراث مصلاف  السفجفون دفتفةهفور 
مضعه الصا  خالل فترة اعتقاله حتى ففار  الفافيفاة قفبف  

 .«سورم ا»مووله إلى مستشفى 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ht6BxrbPAhWHVRQKHUhiCCUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffelesteen.ps%2Fdetails%2Fnews%2F137126%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25A3%25D9%2588
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 أزمة صامتة بني تل أبيب وباريس 

 بسبب مبادرة سالم الشرق األوسط

أزمف  »عفن  «الفافيفاة» ش  مصةر فرنس  مفوةفو  لفف 
تةمر رحاها دين فرنسا مإسرائي  مفنفذ »دلبلوماسي  وامت  

أن أطلقت دارلس مبادرتها للسال  ف  الشر  األمسط الفتف  
 .«ترفضها ت  أديب جمل  متفصياًل

مقال المصةر إن األزم  تعّمقت دين المسؤملين اليبار فف  
الةملتْين عقب إطال  الايوم  الفرنسي  مبادرتها اللجاد ح  

االسرائيل  قب  أشهر  مالفتف  أعفادت  -للصراع الفلسطين  
القضي  الفلسطيني  إلى موقع متقة  عفلفى جفةمل أعفمفال 

 المجتمع الةمل .
مأضاف أن مزارتفْ  الفخفارجفيف  فف  ففرنسفا مإسفرائفيف  
منخرطتان ف  األزم  ف  شفيف  رئفيفس  خصفووفًا دفعفة 
الرسائ  الت  مجهها مزلر الخارجيف  الفففرنسف  جفان مفارة 
إرملت  الذي خل  لفوران ففادفيفوس فف  شفبفاط )ففبفرالفر( 
الماض   إلى ن يره االسرائيل  لا  األزم  المفتفمفثفلف  فف  
جانبْين  األمل دلبلوماس   مالثان  أمنف   لفيفن الفافيفومف  

 االسرائيلي  لم تستجب حتى الن.
مأشار إلى أن الايوم  االسرائيلي  اتخفذت سفلفسفلف  مفن 
االجراءات المخالف  للقوانين ماألعراف الفةملفيف  مالفعفالقفات 
التارلخي  مع فرنسا  من دينفهفا عفة  تفجفةلفة الفبفطفاقفات 
الةلبلوماسي  الت  تمناها للةلبلفومفاسفيفيفن الفففرنسفيفيفن 
العاملين ف  القنصلي  العام  ف  القةس  مفرعها القنصل   
مالمعهة الثقاف  الفرنس  ف  قطاع غزة حتى الن  علمفًا أن 
القنصلي  العام  ف  القةس مالففرع الفقفنفصفلف  فف  غفزة 

 لعتبران دمثاد  سفارة فرنسا لةى فلسطين.
ملفت إلى أن الايوم  االسرائيلي  لم تعفة تفتفعفامف  مفع 
هؤالء الةلبلوماسيين  ةلبلوماسيين  ما لعن  تفففتفيفشفهفم 
متفتين حقائبهم مأمتعتهم معرقل  حر تهم  خصووًا أةناء 

دفيفن الفقفةس مغفزة   «إلفرز»التنق  عبر حاجز ديت حانون 
 مدالعيس.

مشةد على أن هذه االجراءات ال تشم  الةلبفلفومفاسفيفيفن 
الفرنسيين العاملين ف  السفارة الفرنسي  فف  تف  أدفيفب. 
مقال إن الايوم  االسرائيلي  تمادت أ ثر من ذلك  إذ سلمت 
ماافظ مطار شارل دلغول ف  دارلس  شفًا دأسمفاء هفؤالء 
الةلبلوماسيين  مطلبت منه تفتيشهفم فف  الفمفطفار قفبف  

 وعودهم إلى الطائرة للتوجه إلى ت  أديب.
مأضاف أن السفارة االسرائيلي  ف  دارلس تقو  دعملفيفات 
تجسس على مسؤملين مدلبلوماسيين فرنسيين  متفهفرلفب 
أسلا  إلى مقر السفارة خالفًا لألعراف الةلبلوماسي . متفادفع 
أن أجهزة الةمل  الفرنسي  االستخبارل   شفت تفورط جفهفاز 
االستخبارات الخارج  مالمهمات الخاو  االسرائيل  المعرمف 

ف  عملفيفات تفجفنفيفة مفواطفنفيفن  «موساد»اختصارًا داسم 
فرنسيين للعم  لمصلاته مالفتفجفسفس عفلفى مسفؤملفيفن 
فرنسيين. لين المصةر أدةى استغراده لعة  اتخاذ الايومف  
الفرنسي  أي قرارات أم إجفراءات وفارمف  ضفة الفافيفومف  

 االسرائيلي  حتى الن.
لذ ر أن السلطات االسرائيلي  عفرقفلفت خفالل السفنفوات 
الماضي  تنق  عةد من الةلبلوماسيين الفرنسيين عبر حاجفز 

  ممن دينهم القنص  العا  الذي أمقفته على الفافاجفز «إلرز»
ساعات عةة  دعةما رفض تفتين حقائبه الت  تام  لوحفات 
دلبلوماسي .  ما قصفت طائرة حردي  نفاة  منزل القنفصف  
الفرنس  ف  مةلن  غزة خالل الارب االسرائيلي  على قطاع 

  على رغم أن السلفطفات الفففرنسفيف  9181غزة وي  عا  
سّلمت إسرائي  مسبقًا إحةاةيات المنزل الفذي  فان الفعفلفم 

 الفرنس  لرفرف فوقه.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fsports%2Ffootball%2Farab%2Fksa%2F201255&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNH4Xska58ArZyoxlcn68gLaZgXXCQ&ust=1475306404460255
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من حيث السيان مالمساح   ملضفم أ فبفر  قطاع غزة مخيم فلسطين  من المخيمات اليبرى ف  مخيم النصيرات

 م جنوب مةلن  غزة معلى دعة  1   لقع على دعة 8511تجمع لالجئين الفلسطينيين الذلن نزحوا من دلارهم عا  

 م شمال دلةة دلر البلح ملقع المخيم ف  مسط قطاع غزة  أما الوادي المعرمف داسم مادي غزة فهو لفصف  دفيفن 6

شمال النصيرات مجنودها  لاة المخيم من الغرب البار األديض المتوسط ممن الشر  شارع والح الفةلفن ممفخفيفم 

% من هذه البيوت متةاعي  ممعرض  لالنهيار فف  مفوسفم شفتفاء 91البرلج ملعين السيان ف  ديوت متالوق  مإن 

 .  منتيج  لهبوب العواو  سقط متهة  عةد  بير منها مدخاو  الواقع  على مقرد  من الشاطئ8518عا  

نسم  من المقيمين داخ  الفمفخفيفم  91911نسم  ارتفع إلى  89611  حوال  8569دلم عةد سيان المخيم عا  

 .  مفق تقةلرات م ال  الغوث8519عا  

لزرع ف  أراض  المخيم المزرمعات الصيفي  ملعتبر العنب أهم الفوا ه المزرمع   متقة  م ال  الغوث العةلة مفن 

الخةمات ف  طليعتها الخةمات التعليمي  للمرحلتين االدتةائي  ماالعةادل   متشرف على هفذه الفمفةارس متفةلفرهفا 

م ال  الغوث   ما ان هناة عةة مةارس حيومي  للبنين مالبنات ملعان  الطلب  من االزدحا  الشةلفة فف  الصفففوف 

 .منقا عةد الفصول فضاًل عن قل  عةد المةرسين مالمةرسات

مف  المخيم مر ز للنشاط النسائ  ممر ز لرعال  متةرلب الميفوفين مرمض  أطفال ممر ز لتفعفلفيفم الفطفبفاعف  

مالسيرتارل . ف  مجال الخةمات الصاي  فإن لو ال  الغوث عيادة طبي  ممستوو  وا  تادع للايومف  ملفافصف  

المرلض على األدمل  مجانًا. لوجة ف  المخيم مصنع لتصنفيفع األخشفاب ممصفنفع 

لتعليب الامضيات  مهناة عةة مصانع للفطفادفو  االسفمفنفتف  ممصفنفع لفلفمفواد 

الغذائي   متيثر ف  المخيم الماالت التجارل  مخاو  ماالت المالدس مماالت ديع 

األسماة مالخضرمات  ممهن  الزراع  موية األسماة تعتبر مصةر أساس  لفلفةخف  

 .مر بًا للصية 99ملمتلك الصيادمن ف  النصيرات 

مقة قة  المخيم جمل  من القامات العالي  على الصعية العلم  مالثقاف   فففف  

 فمفال أحفمفة  عةنان إدراهيم الشنط   مالشعراء مخيم النصيرات ُمِلة الفلسطين 

لفوسف   مالشفاعفر طفالل أدفو شفاملفن مخضفر أدفو جفافجفوح  مالفرمائف  غنفيفم

مغيرهم. أما على الصعية السياس  ففقفة أنفجفب الفمفخفيفم جفمفلف  مفن  األسمر

السياسيين الذلن ما بوا العم  السياس  منذ البةال   فعلى وعيفة حفر ف  ففتفح  

أنجب المخيم الشهية ممةمح وية  عضو اللجن  المر زلف  لفافر ف  ففتفح  مأحفة 

الرجال األمائ  مالمؤسسين للار    ما انجب قادة عفةة فف  جفمفيفع الفففصفائف  

أما على الصعية العسيري  فف  جنبات الفمفخفيفم ُملفة جفمفلف  مفن الفلسطيني . 

الفةائيين العسيرلن الذي شهةت دطوالتهم حقب  السبعينيات  مث  أحمة عفمفران 

مالشطل   مالعر  مأدو حسب اهلل  م ذلك األسير عبة الهادي غنيم  منففذ عفمفلفيف  

 86مالت  أدت إلى مفقفتف  أ فثفر مفن  8515تةهور الباص االسرائيل  ف  العا  

 89إسرائيل . مالشهية خالة الخطيب الذي أمدت عمليته االستشهادل  إلى مفقفتف  

جنةي إسرائي  مما زال الجين االسرائيل  لرفض تسليم جثمان الشهية. مالشهيفة 

مامة جهاد أدو عو  )القطامي( الذي  ان أمل من أفلح ف  اخفتفرا  مسفتفوطفنف  

نتسارلم  قت  خاللها جنةلين اةنين مجرح ةالث. م لعتبر مفن الفمفخفيفمفات الفتف  

 .محتى الارب األخيرة على غزة 11ومةت ف  مجه االحتالل االسرائيل  منذ عا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 يف الذكرى العاشرة الستشهاد الرئيس صدام حسني

 ستظل ذكراه عالمة مضيئة يف تاريخ حركة التحرر العربية

  تب المارر السياس 
ف  وبيا  عية األضاى المبارة تمر عشر سفنفوات عفلفى 
ذ رى اغتيال الرئيس وةا  حسفيفن  هفذه الفذ فرى الفتف  
ست   عالم  مضيئ  فف  تفارلفخ حفزب الفبفعفث الفعفردف  
االشترا    الازب الذي سطَّر أهم الماطات النضالفيف  فف  
تارلخ حر   التارر العردي   عنةما دنى ف  عفهفة الفرئفيفس 
وةا  حسين  أهم تجرد  حضارل  لن ا  عفردف  رسفمف   
حيث أعطى األنموذج الفذ ف  تارلخ العرمد . تلك الفتفجفردف  
الت  تبرهن    عا  أ ثر من العا  الذي سبقه على أهميتها 
مخطورتها على مصالح الةمل االستعمارل  المفتفافالففف  مفع 
الصهيوني  العالمي   مالت  قة أةارت الحقًا مخفامف الفنف فا  
االلران  ف  عهة الشاه  مالذي أةار رعب ن ا  المالل  دفعفة 

 .8511العا  
 ان اغتيال وةا  حسين  دعة احتالل العرا   لفعفبِّفر عفن 
مةى الرعب ف  نفوس القوى الطامعف  دفوطفنفنفا الفعفردف  
اليبير. مذلك ألنهم ال لتاملون ن امًا عفردفيفًا لسفيفر عفلفى 
طرلق تغيير البنى الثقافي  مالفيرلف  السفائفةة خفوففًا مفن 
انتشارها ف  المجتمع العرد  التائق ناو التارر من التخفلف  
مالتبعي  لقوى االستيبار العالم  ماالقفلفيفمف . مقفة  فانفت 
أهمي  الن ا  الذي أسسه حزب البعث العردف  االشفتفرا ف   
دقيادة وةا  حسين  األمين العا  لافزب الفبفعفث الفعفردف  
االشترا    رئيس جمهورل  العرا   ف  أنه سار على خطفى 

 إحةاث متغيرلن استراتيجيين ف  المجتمع العرد   مهما:
تخليا المجتمع العرد  من دؤر التخففلفف   المتغير األمل:-

مالجه  ماألمي   مالتبعي  االقتصادل  مالسياسي  لالستعفمفار 
 مالصهيوني .

تخليا المجتمع الففعففردفف  مففن فففيففر  مالمتغير الثان :-
 التوا لي  ماالستسال  للفير الةلن  ال الم .

معنةما أةمر الن ا  الوطن  ف  العرا  عفن إنفتفاج ةفورة 
الثالةين من تموز  الت  عملت علفى تفافرلفر   –السادع عشر 

العرا  من األمي  االنتاجي   محوِّلت المجتمع الفعفراقف  إلفى 
 مجتمع منتج  لأ   مما لصنع. 

معنةما حرِّرت ةرمات العرا  من ألةي قفوى الفرأسفمفالفيف  
 ممظفتها لمصلا  الشعب العراق . 

معنةما حرَّرته مفن االسفتفسفال  إلفى الفففيفر الف فالمف  
الطائف   مأعلنت شعار المواطن   اق لي  العراقيفيفن مفن 

 دمن تمييز دين طوائفه مأعراقه. 
أةارت التجرد  حقة االستعمار مقوى الطائفيف  مالفرجفعفيف  

الففةلففنففيفف   مهففذا مففا 
أ ةته تجرد  الفعفرا  
تففاففت االحففتففالل  إذ 
اجفتفمفع عفلفى هففةف 
اجتثاث ففيفر الفبفعفث 
 فففف  مففففن قففففوى 
االستعمار المفتفمفثفلف  
دأميفر فا مفن جفهف   
مقففوى الصففهففيففونففيفف  
المتمثل  دييان العفةم 

الصهيون  ف  فلسطين الماتل  من جفهف  أخفرى  الفلفذلفن 
التاق در بهما ن ا  المالل  ف  طهران  ممث  لفلفرجفعفيف  
الطائفي  مالمذهبي   هذا داالضافف  إلفى جفمفاعفات حفر ف  
االخوان المسلمين  ليشيلوا حلفًا عم  على تةمفيفر الفعفرا  
حجرًا مشجرًا مدشرًا  مليعيةمه إلى زمن الةملالت الطفائفففيف  
الشبيه  دتلك الةملالت الت  شرذمت العرا  مفنفذ ةفمفانفيف  
 قرمن مضت  مإعادته إلى عصر ما قب  الصناع   مقة فعلوا.
معلى الرغم من    ذلك  لم لستسلم البعث ف  الفعفرا  
أما  جااف  االستعمفار مالصفهفيفونفيف  محفر فات االسفال  
السياس  الرجعي   د  مق  ف  خنة  الفمفقفاممف  لفيفلفافق 
الهزلم  دقوى االحتالل األمير  . مهو اليو  لخو   دقيادة 
الرفيق المجاهة عزة ادراهيم  معر   المواجهف  مفع نف فا  
المالل  المتسلط على رقاب العراقيين  ماللفافا  الفهفزلفمف  
دي  القوى الطائفي  األخرى  العادة مجه العفرا  الفافضفاري 
الذي تقوده    القوى العراقي  عفلفى شفتفى تشفيفيفالتفهفا 
الوطني  مالقومي  ماالسالمي  الت  تؤمن داق المواطن  لي  
العراقيين للعين على قة  المساماة من دمن تمفيفيفز دفيفن 

 أدلان العرا  مطوائفه مأعراقه.
مف  هذه المناسب  لق     البعثيين ف  لبفنفان  دفإ فبفار 
أما  جالل ذ رى شهادة الرئيس وةا  حسين  مجالل ذ رى 
استشهاد رفاقه من    المراتب الازدي .  فمفا تفيفبفر رمح 
الشهادة عنة    العراقيين الذلن قةموا أرماحهم مفن أجف  

 العرا .
 ما لتوجهون إلى الرفيق عزة ادفراهفيفم  األمفيفن الفعفا  
للازب  معبره إلى    البعثيين  مالمجاهفةلفن مفن الفقفوى 

 الوطني  مالقومي  ماالسالمي   دأسمى آلات اال بار.
فإنهم لعتبفرمن أن درب الشفهفادة هف  أسفمفى درجفات 

 التضاي  مالنضال.
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 صدر عن قيادة قطر العراق البيان التالي:

 يا أبناء شعبنا المجاهد العظيم

 يا أبناء امتنا العربية المجيدة

 يا أبناء اإلنسانية جمعاء

تمر علينا اليوم الذكرى العاشرة الستشهااد شاهاياد 

الحج األكبر الرفيق القائد صدام حسين الذي اغاتاالاتا  

أيادي المحتلين األمريكاان ححالاهاائاهام ال اهااياناة 

 حالهرس حعمالئهم األذالء .

لقد استهدف االحتالل البغيض العراق حالبعث حاألمة 

العربية الن ثورة السابع عشر الثالثين من تاماوع عاام 

شيدت بمنجزاتها العمالقة الاقالاعاة الانااه اة  8691

لحركة الثورة العربية المعاصارة .. لاذلاس اساتاهادف 

معسكر أعداء العراق حاألمة الاباعاث حالشاعام حاألماة 

 حألنهم حال  جهادية حاحدة ..

حاستهدف الرفيق القائد الشهيد صدام حسين رحم  

اهلل فقد كان مناضال بعثيا شجاعا منذ بواكيار شاباابا  

في التظاهرات التي نددت بالعدحان الثالثي  8699عام 

على م ر ححاصل ن ال  حتى ت دي  للدكتاتور عاباد 

الكريم قاسم مع رفاق  الهدائيين البعثيين في الساباع 

حقد افالام مان قابا اة  8696من تشرين األحل عام 

الجالدين مغادرا العراق إلى سوريا حم ر حياث حاصال 

ن ال  هناك عائدا إلى العراق بعد ثورة الاثاامان مان 

حكان في طليعة المناضلين البعثيين  8691شباط عام 

الذين ت دحا لردة الثامن عشر من تشرين الثاني عاام 

مواصال ن ال  مع رفاق  البعثيين الماجااهاديان  8691

حتى تهجير ثورة السابع عشر الثالثين من تاماوع عاام 

بمنجزاتها الكبيرة في ت هية شبكات التجسا   8691

ال هيونية .. حاإلصالح الزراعي الجذري فاي الاريا. .. 

الذي حقق الحل  8691حبيان الحادي عشر من آذار عام 

السلمي الديمقراطي للق ية الكردية حالحكام الاذاتاي 

ألبناء شعبنا الكردي .. حقرار تأميم النهط الاااالاد فاي 

حتوظي. عائدات  المالاياة  8691األحل من حزيران عام 

في مسيرة التنمية العمالقة حالبنااء االشاتاراكاي ماماا 

أغاض معسكر أعداء البعث حالعراق حاألماة فاهارضاوا 

الح ار الجائر على العراق حشنوا العادحان الاثاالثاياناي 

حالاعادحان األمارياكاي األطالاساي  8668الغاشم عام 

حالاذي  1111ال هيوني الهارسي حاحتالل العراق عام 

ت دى ل  مجاهدح البعث حالمقاحماة باباساالاة ححازم 

عاليين مما دفع المحتلين ححلهاءهم حأذنااباهام إلاى 

استهداف الرفيق القاائاد صادام حسايان رحاما  اهلل 

فاغتالوه صبيحة عيد األضحى المبارك غايار ماباالايان 

 بمشاعر العرب حالمسلمين أجمعين.

 يا أبناء شعبنا ال ابر المقدام

  يا أبناء امتنا العربية المجيدة، يا أحرار العالم أجمع

لقد جسد الرفيق القائد الشهيد صادام حسايان أرح   

صور البطولة حالت حية حالجهاد حالهداء راكال المشناقاة  

برجلي  ناطقا بالشهادتين حهاتها هتاف  الاالد .. عاا   

 العراق .. عاشم األمة .. عاشم فلسطين حرة عربية .. 

لقد قوبل اغتيال المحتلين األمرياكاان حعاماالئاهام 

األخساء للرفيق القائد صدام حسين شهيد الحج األكابار 

باستنكار حاسع من قبل أبناء الشعم العاراقاي حأبانااء 

األمة العربية حالمسلمين حأحرار العالم اجمع مماا أجاج 

مسيرة الجهاد حالتحرير حمواصلاة ماجااهادي الاباعاث 

حالمقاحمة مجابهتهم الجهاادياة الاحااعماة لاالحاتاالل 

البغيض يحدح ركبهم الرفيق المجاهد عازة إباراهايام 

األمين العام للحزب حالقائد األعلى للجهااد حالاتاحاريار 

حتى ركعوا المحتلين األمريكان حطردحهم شار طارده 

من العراق منزلين بهم الهزيمة المنكرة حماحاقاقايان 

ن ر العراق حاألمة الاتاارياااي الاكابايار فاي الاحاادي 

حماواصالايان  1188حالثالثين من كانون األحل عاام 

جهادهم الملحمي بوج  تركات المحتلايان األمارياكاان 

حالهيمنة اإليرانية حالتمدد الهارساي الاتاوساعاي ضاد 

العراق حاألمة العربية انتقاما من دحر العراق للاعادحان 

اإليراني الغاشم حتحقيق الن ر الحاسم الامابايان فاي 

.... حهاهم جاالحعة الاهارس  8611الثامن من أب عام 

اإليرانيين محسن رضائي ححاليتي يجددحن تهديداتهم 

الوقحة لعرحبة العراق حيستهدفاون ساورياا حلاباناان 

 حاليمن حالاليج العربي حاألمة العربية كلها.

حهاهم مجاهدح البعث حالمقاحمة يستلهمون معاني 

الذكرى العاشرة الستشهاد الرفيق القائد شهيد الاحاج 

األكبر صدام حسين رحم  اهلل لت عيد ثورة الاتاحاريار 

الظافرة ححتى تحرير العراق الشامل حتحقيق استقااللا  

التام حنهوض  الوطني حالقومي حارتقائ  صعاودا فاي 

 مسيرة العطاء اإلنساني الح اري الشامل.

المجد لشهيد الحج األكبر الرفيق القائد صدام حسين 

في الذكرى العاشرة الستشهاده حالمجد لشهداء البعث 

 حالعراق حاألمة األبرار.

تحية العز حالهاار للرفيق الماجااهاد عازة إباراهايام 

حمجاهدي البعث حالمقاحمة حأبناء شعاباناا الاماجااهاد 

 حامتنا العربية المجيدة.

حالازي حالعار للحل. األمريكي ال هيوني الاهاارساي 

 حعمالئ  األخساء.

 حلرسالة أمتنا المجد حالالود.

 قيادة قطر العرا 
 هجرل  8189وبيا  عية األضاى المبارة 
  ميالدل  9186ف  الثان  عشر من أللول 
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بمناسبة الذكرى السادسة حالثالثين للعدحان اإلياراناي  

على العراق، أصدرت قيادة قطر العراق دعام فايا  إلاى 

 الت دي للعدحان اإليراني الراهن. حهذا نص البيان:

 يا أبناء شعبنا المجاهد المقدام

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة حالثالثون للعدحان اإليراني   

... حلاقاد    8611 الغاشم على العراق في الرابع من أيلول عام  

جاب  مقاتلو جيشنا الباسل حأبناء شعبنا الاماجااهاد الاعادحان  

اإليراني الغاشم .. حشنوا الهجوم المقابل للعدحان عبر التوغل  

في األراضي اإليرانية من خالل الرد الكبير حالواسع في الثااناي  

 ... 8611 حالعشرين من أيلول عام  

حتواصلم المجابهة الحاعمة للعدحان اإليراني الاغااشام فاي  

  -حمعاركاة الشايام    8611 معارك شرق الب رة الاالدة عام  

حتواصلم معارك التحرير فاي    8611 الهكة في العام    -الطيم  

حصوالً إلى معركة تاج المعارك الاالدة عبر هاور    8611 العام  

الحويزة حمعارك الميالد الميمون حالح اد األكبر فاي الاعاام  

معاركاة الاهااح الاعاظاياماة  –حمعارك التحرير الكبرى    8619 

حمعارك تحرير الشالمجة حعبيدات حمجنون حمعارك التوكاالت  

حالتي تكللم بن ر العراق حاألمة الامابايان    8611 الكبرى عام  

حاعتراف خميني بتاجار  كاأس    8611 في الثامن من آب عام  

 السم على حد تعبيره. 

حكان رد معسكر أعداء العراق حاألمة فرض الح ار الجائر  

حالاعادحان    8668 حشن العدحان الثالثيني الغااشام عاام  

األميركي األطلسي ال هيوني الهارسي حاحتالل العراق عام  

حالذي أدى في  الناظاام اإلياراناي الاهاارساي دحره    1111 

المرسوم على حد ت ريحات علي اكبر ابطحي نائم رئيا   

الجمهورية آنذاك حالذي قال بالحرف الواحد لوال مسااعادة  

 أيران لما تمكنم أمريكا من احتالل أفغانستان حالعراق ... 

حلقد جاب  مجاهدح البعث حالمقاحمة يحدح ركبهم الرفياق  

المجاهد عزة إبراهيم األمين العام للحزب حالاقاائاد األعالاى  

للجهاد حالتحرير االحتالل األميركي البغيض مجابهة جهادياة  

حاعمة حتى ركعوا المحتلين األمريكان حطردحهم شر طاردة  

من العراق منزلين بهم الهزيمة المنكرة حتحاقاياق الانا ار  

التارياي الكبير في الحادي حالثالثين من كاناون األحل عاام  

مواصلين جهادهم الملحمي بوج  تركات المحتالايان    1188 

األمريكان حالهيمنة اإليرانية حالتامادد اإلياراناي الاهاارساي  

التوسعي الذي امتد من العراق إلى سوريا حلبنان حاليمن بل  

استهدف أقطار األمة العربية كلها حاألمن القومي الاعارباي  

برمت . حاليوم ت اعدت الت ريحاات الاعادحاناياة الاوقاحاة  

لجالحعة النظام اإليراني مع اقتراب ححلول الذكرى الساادساة  

حالثالثين للعدحان اإليراني الغاشم في الرابع من أيلول عاام  

فلقد صرح محسن رضائي القائد السابق ))لالاحارس    8611 

الثوري اإليراني(( حرئي  م لحة تشاااياص الاناظاام باأن  

))طريق تحرير اليمن يمر عبر العراق(( عالاى حاد ت ارياحا   

الوقح حأردف هذا الت ريح بت ريح على اكبر حالياتاي حعيار  

الاارجية اإليراني السابق )ان اياران ساتاسااهام مسااهاماة  

فعالة في معركة تحرير الموصل( على حد مزاعما  معاعالانااً  

عن دعم ايران المعطلق لميليشاياات ماا يساماى )الاحاشاد  

الشعبي( العميلة إليران في ذات الوقم الذي عاَر فايا  حفاد  

الحوثيين العراق حاجتماع  ماع الاعاماالء حايادر الاعاباادي  

حإبراهيم الجعهري حغيرهم حبذلس تستادم ايران عماالءهاا  

في العراق لدعم تمددها في اليمن حتهديد امان الااالاياج  

 العربي حاألمن القومي العربي لالمة العربية كلها. 

 يا أبناء شعبنا المكافح ال امد

تجيء التهديدات اإليرانية الوقحة متزامنة ماع الاذكارى 

السادسة حالثالثين للاعادحان اإلياراناي الاغااشام عالاى 

العراق ... حتواصاًل مع ماطط التوسع اإليراني الاهاارساي 

على حساب األمة العربياة حتاجايء هاذه الاتا ارياحاات 

مترافقة مع تارصات هادي العامري العامايال الارساماي 

إليران بأن ميليشيات بدر حميليشيات ما يسماى الاحاشاد 

الشعبي أقوى من )الجيش العراقي( ح )األجهزة األماناياة( 

على حد تعبيره. ... فيما يتواصل مسلسل ال ارا  بايان 

شراذم العملية السياسية الاماتاهااحياة عابار مسالاسال 

االستجوابات حالت ويم علاى إقااالت الاوعراء حتاهادياد 

رئي  الوعراء العميل العبادي حالعميل الاجاعاهاري حعيار 

الاارجية ح حعراء التربية حال حة حالزراعة باالستجواب في 

ذات الوقم الذي يع عد في  مقتدى ال در من ت ريحات  

بدعوة موظهي الوعارات حالدحائر كاافاة لاااضاراب عان 

الدحام ليومي األحد حاالثنين حدعوة المواطنين لااضاراب 

عن الطعام حالذي رد علي  العميل المالكي بالاقاول باأن 

هذا الت ريح يمثل انقالبًا على ))الشرعية الدستورياة(( .. 

حاعترافات عمار الحكيم بأن ))حضع العملية السياساياة ال 

 يدعو لالطمئنان(( .

حمن هنا تجيء الت ريحات اإليرانية حالاماتازاماناة ماع  

الت ريحات األمريكية المواعية عاماا يساماونا  )تاحاريار 

الموصل( حالتي يعبر فيها المسؤحلاون األمارياكاان عان 

رضاهم ال مناي حعادم اعاتاراضاهام عالاى مشااركاة 

ميليشيات الحشد الشعبي العميلة إليران بما يساماوناهاا 

معركة الموصل .... حهكذا يتواصل مسلسال الاهاياماناة 

 اإليرانية حالتوسع اإليراني الهارسي .. .

حبحلول الذكرى السادسة حالثالثيان لالاعادحان اإلياراناي   

الغاشم على العراق فأن القوى الوطنية حالقومية حاإلسالمية  

كافة حأبناء الشعم العراقي األبرار مدعوحن لرص صهوفهم  

حااللتحام بمجاهدي البعث حالمقاحمة .. لمجابهة الاهاياماناة  

اإليرانية حالتمدد اإليراني الهارسي التوسعي ..حالتي تستلازم  

من أبناء األمة العربية أنظمة حقوى حطنياة حجامااهايار ان  

ت عد هي األخرى من مجابتها الحاعمة لالاتامادد اإلياراناي  

التوسعي ملتحمة بمجاهدي البعث حالمقاحمة ححتى تحقياق  

 ن ر العراق حاألمة التارياي الكبير ... 

 المجد لشهداء البعث حالعراق حاألمة األبرار.

 الازي حالعار للاونة حالسراق حالعمالء األخساء.
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 يا أبناء شعبنا الم اهد المقدام 

عمالء المحتلين األمريكان وحلفا هم الصهاينة واللفلرس  

يمضون ُقدمًا في مسلسل اال ت وابات واإلقاالت بدًء بإقالة 

و يري الدفاع والمالية واإلعالن عن جدول  مني ال ت لواب 

مدير عام شركة نفط العراق و و راء اللخلارجليلة واللتلربليلة 

والصحة والزراعة واله رة واإلعلملار واإل لكلان وملن ثلم 

رؤ اء ما تسمى الهيئات المستقلة وصلواًل إللى ا لتل لواب 

"ر يس الحكومة" العبادي وما تضمنته هذه اال لتل لوابلات 

وتصاعد صراع التصريحات بين األطراف اللملتلصلارعلة ملن 

فضا ح السرقات ونهب أموال الشعب اللعلراقلي بلمللليلارات 

الدوالرات التي تزكم را حتهلا األنلوف فلفلي اللوقلت اللذي 

تتصاعد فيه تصريحات العميلل اللملاللكلي وأقلطلاب حلزب 

الدعوة حول ما يسمونه مشروعية اال ت وابات ملتلضلملنلة 

تحذيرات العميل المالكي من حصول االنقالب العسلكلري أو 

السيا ي وترجيحه لالنقالب السيا ي الذي ي يء حصليلللة 

نتا   صناديق االقتراع في االنتخابات القادمة والتي اشترط 

في المقابل مقتدى الصدر إلجرا ها حل مفوضية االنتخابلات 

وإنشاء كتلة عابرة للطا فية على حد تعبيره في حين  علق  

الحكيم باألخطاء التي ارتكبتها العمليلة السليلا ليلة واللتلي 

 .كادت أن تودي بكل شيء على حد تعبيره

 يا أبناء شعبنا الصابر المكافح

 يا أبناء امتنا العربية الم يدة

 يا أحرار وشرفاء العالم أجمع

تأتي هذه اال ت وابات واإلقاالت والتصريحات المتلضلاربلة  

في ظل تصاعد التصريحات األميركية والبريطانية واأللمانليلة  

واإليرانية عن قرب ما يسمونه معركة )تحرير الموصل  حليلث  

يعلن الكولونيل األميركي جون دوريان عن ا لتلعلداد  لتلة  

آالف جندي للمباشرة فلي اللقلتلال ملع إشلارات علن مسل   

األرض من قبل )ال يش والشرطة  فيما أشار مايكلل فلاللون  

لواء فلي    38 و ير الدفاع البريطاني إلى مشاركة ما يقرب من  

المعركة ضمن عملية ما يسميها العزم اللملتلأصلل ... فليلملا  

أعربت و يرة الدفاع األلمانية عن ا تعدادها لتدريب اللقلوات  

فضاًل عما أوردته صحيفة الواشنطن بو ت األميلركليلة ملن  

ملللم وهلي    88 صور تظهر المدفعية األميركية ملن عليلار  

تطلق الفسفور األبي  وما أعلنته صحيفة التايمز البريطانيلة  

آالف مستشار عسكري أميركي وبريطاني فلي    9 عن مشاركة  

المعركة القادمة )لتحرير اللملوصلل  علللى حلد تلوصليلفلات  

الصحيفة البريطانية ....، فيما يعلن اللعلمليلل اللعلبلادي ملن  

واشنطن دعم أميركا المطلق لحكومته على صعد اللتلدريلب  

والتسليح والتعاون اال تخباري واالقتصادي والذي أكلده لله  

 بايدن نا ب الر يس األميركي خالل لقاءه به في نليلويلورك 

فيما يتباهى قا م  ليماني بما ا ماه  المة إيلران فلي   ...

حين ُقتل في البلدان الم اورة ما يزيد عن المليلونلي قلتليلل  

وهو يعلم علم اليقين وهو ما يفلصلح علنله تلللمليلحلًا إللى  

الم ا ر التي ارتكبها التحالف األميركي الصهيونلي اللفلار لي  

في العراق و وريا ولبنان واليمن وبرو  الهليلملنلة اإليلرانليلة  

على العراق والتي جاءت نتي ة تسليم أميركا اللعلراق للقلملة  

 ا غة إليران كما شخص  ذل  بدقة الرفيق اللمل لاهلد علزة  

إبراهيم األمين العام للحزب والقا د األعلى لل هاد واللتلحلريلر  

وتصاعد التمدد والتو ع اإليراني الفار لي اللذي يسلتلهلدف  

 .أقطار الخلي  العربي واألمة العربية كلها 

وإ اء ذل  كله بدًء بمسلسل اال ت وابات ومرورًا بصلراع 

التصريحات وليس انتهاًء باإلعالنات األميركية اإليرانية علن 

توقيتات المعارك الملغومة ... نعم إ اء ذلل  كللله وغليلره 

الكثير ُتستنفر يقظة شعبنا الم اهد وتتصاعد إرادة التحلريلر 

الشامل واال تقالل التام والتي تقتضي اللملزيلد ملن رص 

صفوف القوى الوطنية والقومية واإل المية وتحقيق المزيلد 

من التحامها بم اهدي البعث والمقاوملة للتلأجليل  مسليلرة 

ال هاد والتحرير الظافرة واللوقلوف بلوجله تلكلريلس صليل  

االحتالل األجنبي تحت مختلف الالفتات الرامية بل والملوحلة 

 .. بتفتيت وتفكي  وتقسيم العراق

 ولكن هيهات ... هيهات 

فوعي أبناء شعبنا الم لاهلد وكلفلاح مل لاهلدي اللبلعلث 

والمقاومة والتفاف القوى الوطنية كافة حول مسيرة شعبلنلا 

ال هادية كفيل بتحقيق الظفر اللحلا لم واللنلصلر اللملبليلن 

وتعزيز وحدة العراق ودوره الوطني واللقلوملي واإلنسلانلي 

 .الشامل في إعالء صرح الحضارة اإلنسانية الشام 

 .وان غدًا لناظره قريب

 .الم د لشهداء البعث والعراق واألمة األبرار

 .الخزي والعار لتحالف األشرار وعمال هم األخساء

 .ولر الة امتنا الم د والخلود

 م2١9٢في الرابع والعشرين من أيلول قيادة قطر العراق1
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 حسن خلي  غرلب
 ما اعتقةنا سادقًا  مل   اعتقادنا والاًا حفتفى الن  دفأن 
ردط تالي  القضالا دار تها ال اهرة فقط غالبًا ما لقود إلى 
تضلي  المتادع لها  فقة ليون الفخفبفر الف فاهفر جفزءًا مفن 
من وم  أهةاف ال لستطيع تفسيرها  أم قة ليون  فاذدفًا أم 
مضخَّمًا فقة لقود إلى استنتاجات خاطئ . أي إن ردفط حفيفاة 
القضالا دار تها ال اهرة من دمن االعتماد عفلفى حفر فتفهفا 
الباطن   أي تلك الت  تجري ف  خلفيات مسرحها الت  تنشط 
عليه  لؤدي إلى استنتاجات جزئي   أم استنتفاجفات مضفلِّفلف . 
 مالار   الباطن  هو ما تجري تسميته دالبعة الثالث للار  .
إن حر   المقامم  العسيرل  تبرز عفادة فف  عفمفلفيفاتفهفا 
المعلن   مالمقاممف  السفيفاسفيف  تف فهفر فف  نشفاطفاتفهفا 
السياسي   ملين عنةما تختف  العمليات العسيرلف   إمفا أن 
ُلعتَّم عليها أم تتوق   أم عنةما تتوق  النشاطات السياسفيف  
عن سطح المشهة أم ُلعتَّم عليفهفا  ففهفذا ال لفعفنف  عفلفى 

 االطال  أن المقامم  قة أوبات ف  حيم المنتهي .
تموت الفمفقفاممف  أم تف ف  حفيَّف  مفن خفالل أهفةاففهفا 
االستراتيجي  المعلن   فإذا تراجعت عن تلك األهةاف فيعنف  
ذلك أنها انتهت. مأما إذا أعلنت أنها مفا تفزال مصفرَّة عفلفى 
تاقيق أهةافها  فهذا لعن  أنها ما زالت حفيَّف  ُتفرز . مأمفا 
السبب ف  تراجع االعالن عن مسائ  مقاممتها الفمفيفةانفيف  
فيرتبط د رمفها المرحلي   ملين ذلك ال لعن  أنها تراجعفت 

 عنها  معن العم  من أج  دلوغ أهةافها.
مدايم التجرد  السادق   لمن ما فب مسفيفرة الفمفقفاممف  
الوطني  العراقي   لفتفأ فة أن مسفائف  تفافقفيفق األهفةاف  
دم اهرها العسيرل  مالسياسي   مرَّت دفافاالت مفن الفمفة 
مالجزر  ملينها ف  حاالت الجزر الت   انت تفرضها ظرمف ما 

س  ف  زمن ما  ظلَّت أمين  على تطبيق  يا س ها ال ج ه ن م
الذي أعلنته ف  التاسع من أللول مففن الففعففا   االستراتيج 

م    أم البرنامج الذي أعلنه 9118 قام م ل المجلس الوطن  ل
لر   أم 9111اذار5 مارس 88  العراقي  ف  ار ت ل مج ا نا در
 . 9116الذي أعلن ف  العا   ماالستقالل

مإذا حامل المتادع أن لتقصى أخبار نشفاطفاتفهفا فف  هفذه 
المرحل   ُلخيَّ  إليه أنها ف  حال  سفبفات. مألنفه لفم لصفةر 
عنها أي إعالن دتغيير أهةافها  د  إنها تؤ ة ةفبفاتفهفا عفلفى 
تلك األهةاف عبر دياناتها  معفبفر تصفرلفافات الفمفخفولفيفن 
دتمثيلها  فهذا لعن  أنها ما تفزال مسفتفمفرة  مهفذه إشفارة 
ماضا  إلى    الذلن لتساءلون عن مصيرها  مليفطفمفئفنفوا 

 دأنها ما تزال دأل  خير.

 

مشهد ما تسميه حكومة االحتالل بتحرير املحافظات 

 الستة تضليل للرأي العام

ما جرى ف     من الرمادي مالفلوج   ملتم استيماله فف  
الموو  الن  أي ما تسميه حيومف  الفعفمفالء أنفه تفافرلفر 
للعرا  من قبض  داعن  ليس أ ثر من خةع  دارع  اللفهفاء 
الرأي العا  العالم  دشي  عا   مالرأي العا  العراق  دشيف  

 خاص  من أج  التعتيم على حقائق ةالة   مه :
 التعتيم على دمر المقامم  الوطني  العراقي .-
ممن أج  تغطي   ف  أنفواع الفففسفاد مالسفرقفات الفتف  -

 تمارسها حيوم  االحتالل دغالفات درَّاق .
ماألهم من    ذلك مف  المقةم  مفنفهفا الفعفمف  دفيف  -

 –الوسائ  من أج  تجهي  ماقع االحتالل المر َّب األمير ف  
االلران   ال د  إضفاء الطادع االنسان  مالشرع  علفيفه مفن 
خالل زعمه أنه لارر العرا  من إرهاب داعن الذي  ان مفن 

 ونع لةله  مما  ان لُيوجة لوال ماقع االحتالل المذ ور.
فالمشهة السائة الن ف  العرا   لنقسم إلى مشهة معفلفن 
ممشهة غير ظاهر. فالمشهة المعلن  مالمفتفمفثف  دفمفزاعفم 
حيوم  االحتالل أنه تارلر للمااف فات السفتف  مفن مجفود 
داعن  لن لستطيع  على الرغم من    البفرلفق االعفالمف  
الذي لغطيه  أن لاجب حقيقتين استراتيجيتين تفتفصفارعفان 

 على رسم مستقب  العرا  ف  هذه اللا    مهما:
الذي لبذل    جهوده العففادة  االحتالل معمالؤه:  األملى:-

الغطاء الشرع  للعملي  السياسي  من خالل تفجفمفيف  أمجفه 
فسادها مخيانتها دألوان مااردف  االرهفاب. ممفن مفافامالت 
 –لائس  لاجب حقيق  مجود االحتالل الفمفر فب األمفيفر ف  

 االلران .
الت  على الرغم مففن الثاني : المقامم  الوطني  العراقي  -
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   الجهود المضني  الجتثاةها منذ أ فثفر مفن ةفالةف  عشفر 
 سن   تبقى الااضر األ بر على أر  الواقع.

 ما هو ماضح  دالنسب  لوسائ  االحفتفالل الفمفر فب فف  
التغطي  على فش  العملي  السياسي   فهفو لفراهفن لفيفس 
على تصايح مساراتها ألنه ال لرلة ذلك  د  لرلة أن لقضف  
على    ووت لرفض االحتالل من أساسه دما فيه عمليفتفه 
السياسي . مالمقصود طبعًا القضاء ليفس عفلفى الفمفقفاممف  
الوطني  فاسب  د  هو لرلة اجتثفاث رمح الفمفقفاممف  مفن 
ضمير الشعب العراق   ليبقى من العراقيين فقط    مؤلفة 

 لالحتالل. ملين ه  لستطيع أن لنجح ف  هةفه هذا؟
 

 املقاومة الوطنية العراقية تحرز املزيد من االنتشار

 واالحتالل وعمالؤه يحرزون املزيد من االنحسار

 
المقامم  العراقي  مستمرة ف  الفيفشف  عفن جفرائفم -8

 االحتالل محقيق  أطماعه:
ف  حر تها السياسي  مالشعبي  غير المن ورة  أم تلك الت  
تتعر  للتجهي  مالتعتيم عليها من قب  مفعف فم مسفائف  
االعال   تستمر المقامم  الوطني  الفعفراقفيف  فف  الفعفمف  
لليش  عما لعم  االعال  المات  على إخفائه من حفقفائفق  
مخير مساعة لها هو االحتالل ذاته ف  ممارساته االجرامفيف   

 مأداء حيومته الفاش  على شتى المستولات.
مأما على وعية االحتالل  دشقه األمير    ففيفيفففيفه أنفه 
ارتيب داق العراقيين    أنواع الفجفرائفم الفعفصفيف  عفلفى 

 الاصر مالتعةاد.
مأما دشقه االلران   فيعط  الةلي     لو  أ ثر من اليو  
الذي لسبقه  على خطورة أطماعه ف  العرا   معبر الفعفرا  
إلى شتى األوقاع العردي . متتلخا مسائله دالعفمف  عفلفى 
)تفرلس( المجتمع العراق  طائفيًا متغييرًا دلموغرافيًا. هفذا 
ناهيك عن ممارس     أنواع اللصووي  الت  تففتفك دفيف  

 موارد العرا  االقتصادل  مالسياسي  مالبشرل .
مإذا  انت الارب على االرهاب مسرحي  تفتفيفشف  فصفول 
أ اذلبها داستمرار أما  الرأي العا  العراق   فإنها لن تنطل  
على أحة طالما أن الجرلم   على شتى أشيالها  ُتمارس على 

االلفرانف    –الشعب العراق  من قب  االحفتفالل األمفيفر ف  
 المر َّب.

مطالما أن عمليات الفساد ه  المنهج الوحية الذي تسلفيفه 
حيوم  االحتالل  مالذي ال لبرأ أحة من المشار ين فيها مفن 
 ممارستها ف  المؤسسات السياسي  ماالقتصادل  مالخةمي . 
مطالما أن المقامم  الوطني  العراقي  تشي  العام  الوحيفة 
الذي لؤر  جفون االحتفالل معفمفالئفه  مالفةلفيف  مف فاهفر 
االستمرار ف  العم  على حف فر حفزب الفبفعفث  ماجفتفثفاث 

 فلسفته  قائم  على قة  مسا .
فإنها  داالستنتاج  مدالوقائع ألضًا  تؤشر جميعها عفلفى أن 

حر   المقامم   حتى ملو لفم تفتفراففق مفع إعفالن ماضفح 
دانتهائها  فإن حر تها تافر دعمق ف  مجرى تغييفر الفواقفع 
السن ف  العرا . مأما الةلي  على ذلك  فه  الفمفتفغفيفرات 

 الت  تطفو على المواق  الشعبي  ف  جميع مااف اته.
م   هذا لعن  أن االحتالل معمالءه  دعفة أن لفنفجفزما مفا 
سموه دتارلر المااف ات السفت مفن نفففوذ داعفن  فف  
الرمادي مالفلوج  مالموو  محتى    ماافف فات نفيفنفوى  
سيعودمن إلى نقط  الصفر ف  مواجه  الشفعفب الفعفراقف  
ألنهم لن لستطيعوا أن لغيرما شيئًا ف  منهفج إدارتفه  فمفا 
 ان منذ احتالل العرا . مسيبقى القت  على الهول  قفائفمفًا  
ماجتثاث فير التغيير الوطن  مالقوم  مستفمفرًا  مسفيفبفقفى 
الجوع جوعًا مالبطال  دطال   مالنهب نهبًا  مالففسفاد فسفادًا  
ماالذالل إذالاًل....  ما لن لتغير نهج اللصوص األمفيفر فيفيفن 
مااللرانيين مأذرعهم الةاخلي . مطالما ظ  هذا الواقع سائةًا  

 فه  لمينهم إسقاط نقم  الشعب إلى األدة؟
 
المقامم  الوطني  العراقي  تارز اليسب المستمفر فف  -9

 األمساط الشعبي 
على قاعةة )من لجة ف  عصر االحتالل معمفالئفه نفقفطف  
ضوء ماحةة فليرجمنا داجر(  لم لترة االحتفالل معفمفلفيفتفه 
السياسي  عذرًا ماحةًا لتبرئته من الجرائم الالمتناهي  الفتف  
ُترتيب داق العرا  مالعراقيين. مهذا الواقع المأسامي  الفذي 
لافر ف  ذا رة العراقيين    لو  د     سفاعف   لشفيف  
عاماًل تارلضيًا محافزًا أساسيًا أما  الشعب الفعفراقف  دفيف  
طوائفه ممذاهبه العالن النقم  على الوضع المأسامي الفذي 
لعيشه منذ االحتالل حتى اليو . مهذه  ما أنها تشي  نقط  
ضع  ف  ماقع االحتالل  فإنها تشفيف  ألضفًا نفقفطف  قفوة 
تضاف لمصلا  المقامم   ألن القمع لم لين فف  لفو  مفن 
األلا  عام  قوة  د  عوام  القوة تستنة إلفى مفةى رضفى 

 الشعب عن حيامه.
مإذا  انت الايوم  العميل   دتوجيه مإمالءات من مسؤملف  

االلران  المر ب  تعم  على تفجفمفيف    –االحتالل األمير   
مجهها دمزاعم مااردتها لإلرهاب   خفةلفعف  لفلفرأي الفعفا  
العراق   فإن الشعب العراق   ان قة  ش  تلك اللعب  مفنفذ 
زمن دعية  مه  لن تنطل  عليه. د  مإن وفحَّ ذلفك عفنفة 
دعض المضللين من المعتاشين على رماتب هزللف   أم مفن 
الذلن أعمت المذهبي  مالطائفي  دصيفرتفهفم  ففإن الفواقفع 
المأسامي ال لطمئنهم. محتى هؤالء أنفسهم ال لجرأمن علفى 
االعترا   د  ُلقبِّلون الية ال الم  ملةعون عليها داليفسفر  
مهذا لعن  أنهم جاهزمن الستقبال أي حال  تغفيفيفر قفادمف  

 دالترحاب.
مإذا  ان ماقع الاال ف  العرا  قاسيًا مقاسيًا جةًا  لينه فف  
الوقت ذاته لنوب ف  التارلض على حيا  العفرا  الفخفونف  
أ ثر من آالف مسائ  االعال  الميتود  مالمرئي  مالمسموع . 
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مهذا ما لسمح لنا دالقول: إذا تخلَّا االحتالل من االرهفاب  
 ما لزعم  ففيفيف  لفه أن لصفلفح حفال الفففسفاد الفمفادي 
ماالقتصادي مالسياس  ماألمن ؟ مإذا فعلها  مهفو ال لفرلفة  
فيي  لرد على من لتهمون الاا مين دالخفيفانف  الفعف فمفى 

 عنةما رهنوا سيادة العرا  الرادة االحتالل المر ب؟
منتيج  لي  ذلك  نعتبر ف  حال  الواقع الشعب  الفعفراقف   
أن أهةاف المقامم  العراقي  منذ أن انطلقت ف  عمفلفيفاتفهفا 
العسيرل   معملياتها السياسي   أوبات أهفةاففًا لفلفشفعفب 
العراق   له  داستثناء أملئك الخون  مالفاسةلن مالفلفصفوص 

 مالمتلفعين دأةواب الميليشيات الةلني .
ماستنادًا إلى هذا الواقع  فإن إعال  المقفاممف  الن لفقفو  
دالتر يز على تلك الجرائم  مه  مسيل  مفن أهفم مسفائف  
االعال  المقام . متستنة المقامم  ف  إعالمها إلى الفيفشف  
عن الجرائم مالمجرمين  دالصوت مالصفورة مإعفالن أرقفا  
السرقات الت  تذه  الرأي العا  الخفارجف   ففيفيف  لفيفون 

تأةيرها على العراقيين الذلن ُلسلبون ةفرمتفهفم الفوطفنفيف  
 ليستفية منها اللصوص من الةاخ  ممن الخارج.

 عام  مساعة لها  المقامم  الوطني  العراقي  تراهفن -8 
 على المتغيرات ف  الوضع العرد  ماالقليم  مالةمل :

مإذا  نا قة  تبنا اليثير عن حصول متغفيفرات عفلفى تفلفك 
الصعة  فإننا نيتف  هنا  دإعادة التذ ير دأهم عفنفاملفنفهفا  
مالقول دأن تلك المتغيرات ليست مرحلي  د  ه  متفغفيفرات 
استراتيجي   ملن ليون الرهان عفلفيفهفا سفرادفًا  دف  رهفان 
ماقع . مال نرى من ةغرة فيه أ ثر من أنه دطف ء مسفرعفتفه 
الضعيف  ال تالمس عواط  التائقين للخفالص مفن الفواقفع 
المرلر  مهذا شبيه دواقع الذي أضناه ال مأ إلى قفطفرة مفن 
الماء  مإلى الذي قتله الجوع إلى قطفعف  مفن الفخفبفز  مإلفى 
الغار  ف  دار الموت إلى فسا  وغيرة من الطمأنين  على 
حياة أمالده  مإلى الغار  ف  لج  التهجير إلى فسا  خفالص 

 من مرارة الذل مالفاق .

 من شعارات الحملة املطلبية 

 لحزب طليعة لبنان العربي االشرتاكي

حملته الوطنية ملكافحة الفساد يف إطار 

ومواجهة األزمات االقتصادية واملعيشية 

الخانقة  ووقوفاً يف خندق الفئات والشرائح 

االجتماعية الفقرية وبعد أن بات الجوع يهدد 

غالبية اللبنانيني نظم حزب طليعة لبنان 

العربي االشرتاكي حملة مطلبية من خالل 

رفع الشعارات وتوزيع البيانات يف مختلف 

املناطق اللبنانية باإلضافة إىل ما يقوم به من 

جهد دائم يف إطار الهيئات النقابية وتحركها 

من أجل انتزاع حقوق املواطن والتصدي 

 لألزمات التي باتت تهدد غالبية اللبنانيني 

 بعض من الشعارات املرفوعة
 دولة فاشلة وفضائح بالجملة

 وفساد شامل

 بــدنــا نحاســب

 رقابة شعبية ملالحقة الفاسدين

 بــدنــا نحاســب

 تكشف املفسدين وحجم الفساد
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 العربية حول حقوق العراق-افتتاح الندوة القانونية الدولية

 ضد قانون حظر حزب البعث واالجتثاث وجريمة الحرب واالحتالل

بدعوة من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في اللنلملسلا، 

والدا رة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكلي، 

بدأت صبيحة اليوم السبت في العاصمة بيلروت ولليلومليلن 

اللعلربليلة حلول -متتاليين، أعمال الندوة القانونية الدوليلة 

حقوق العراق تحت شعار )إلغاء قانون الحظر وكلل إجلراءات 

االجتثاث والمساءلة، ومن أجل عراق علربلي ديلملوقلراطلي 

موحد  بمشاركة قانونيين عراقيين وعرب ودولييلن بلهلدف 

مناقشة الو ا ل القانونية الكفيلة بالتصدي لقلانلون حلظلر 

البعث وإلغاء مفاعيله مع كل اإلجراءات المتعلقة باالجلتلثلاث 

 وما يترتب عليه من نتا  ،

وقد شمل برنام  الندوة، توثيق األ انيد القانونية ل ريملة  

االحتالل بمقدماتها و ياقاتها ونتا  ها، في ضوء االعتلرافلات  

   .الدولية حول عدم شرعية االحتالل وخاصة تقرير شيلكوت 

تضمنت الندوة القانونية الدولية اللعلربليلة حلول حلقلوق 

العراق، والمنعقدة في بيروت، المحاور التلالليلة، علبلر أوراق 

 :العمل التي قدمها المشاركون

 المحور األول:

 فقدان األ اس الد توري لقانون حظر البعث.-أ

قانون الحظر وموقعه من اإلعالن اللعلاللملي للحلقلوق -ب

 اإلنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسيا ية،

تقديم دعوى قضا ية أمام المحاكم الملخلتلصلة بلا لم    -ح 

قيادات وأعضاء الحزب إللغاء قانون الحظر والمطالبة بتعويل   

 المتضررين من إجراءات االجتثاث والمساءلة والعدالة، 

 المحور الثاني:

وتضمن انتهاكات حقوق اإلنسان وانطوى على ملداخلالت 

 :ثالث هي

 انتهاك األحكام المتعلقة بأ رى الحرب، -أ

 انتهاك األحكام المتعلقة بالمعتقلين والمدنيين، -ب

 انتهاك األحكام المتعلقة باألعيان الثقافية والدينية، -ح

 المحور الثالث:

 :العدوان ك ريمة موصوفة، وانطوى على ثالث مداخالت

 فقدان المبررات الشرعية والدولية لشن الحرب على العراق،   -أ 

التقارير الدولية حول عدم مشروعية االحتالل، وخاصة -ب

 تقرير تشيلكوت،

 مقاضاة دول العدوان عن جريمة احتالل العراق،-ح

 :المحور الرابع

الحق في التعوي  علن أضلرار اللحلرب وتضلملن ثلالث 

 :مداخالت

الحق في التعوي  عن األضرار التي ألحقلتلهلا اللحلرب  -أ

 ببنى الدولة والم تمع العراقي،

حق العراقيين في مقاضاة دول العدوان علن األضلرار  -ب

 الشخصية التي لحقت بهم، وتحديد و ا ط تنفيذ ذل ،

تحديد و ا ط إحالة ملف اللعلدوان إللى اللملحلكلملة  -ح

 .ال نا ية الدولية
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 "إعـــالن بيـــروت"
 العربية حول العراق  -عن أعمال الندوة القانونية الدولية

دةعوة من الةائرة القانوني  ف  حزب طليع  لبنان العردف  
فرع النفمفسفا. -االشترا   مالمن م  العردي  لاقو  االنسان
العردفيف  حفول  -انعقةت ف  ديرمت النةمة القانوني  الةملي 

العرا  تات شعار "ألج  عرا  عرد  دلمقراط  حر مفوحفة  
 مسيادة العةال  مالقانون مالمساماة.

 91لقة داشرت النةمة أعمالها على مةى لومين متتاليفيفن 
متوزعت ماامرها علفى أردفعف  عفنفاملفن  9186أللول  99م

أغنيت داثفًا منفقفاشفًا دفرمح مفن الفجفةلف  مالفمفسفؤملفيف  
مالموضوعي . مقة خلا المشار ون إلى إوةار دفيفان عفن 
أعمال النةمة تات عنوان "إعالن ديرمت اللغاء قانفون حف فر 
البعث ماالجتثاث مفر  سيادة العةال  مالقانون مالفمفسفاماة 

 ألج  عرا  عرد  دلمقراط  مموحة"
إن المشار ين ف  النةمة القانوني  الفةملفيف  مالفعفردفيف  حفول  
العرا   لسجلون شيرهم العميق للبنان حفيفث انفعفقفةت هفذه  
النةمة على أرضه دما لةل  دأن فسا  األم  ما تزال قائم  ألجف   

 االنتصار لقضالا الارل  محقو  االنسان ف  الوطن العرد . 
 

إن المشار ين الذلن توزعت أدفافاةفهفم ممفةاخفالتفهفم 
ممناقشاتهم حول مواضيع النةمة ممن خالل ما توولوا إليه 

 لؤ ةمن على ما لل :
إن قانون ح ر البعث العرد  االشترا   ف  العرا  متافت 
أي مسمى  إنما لفتقر إلى األساس الةستوري  دفاعفتفبفار أن 
السلط  الت  أوةرته ه  نتاج عملفيف  سفيفاسفيف  أففرزهفا 
االحتالل  مهو داط  ألن ما دن  على داط  فهو داطف . مإن 
هذا القانون الصادر عن السلط  الفغفيفر الشفرعفيف  لشفيف  

مساسًا دالارلات العام . مانتها ًا خطيفرًا لفافقفو  االنسفان 
مخاوً  تلك الت  نا عليفهفا االعفالن الفعفالفمف  لفافقفو  

مالعهة الةمل  الخاص دالاقفو   91م 85االنسان ف  مادتيه 
 .85م 81المةني  مالسياسي  ف  مادتيه 

لؤ ة المشار ون أن العرا  إدان الارب مقبفلفهفا الفافصفار 
ممن ةم االحتالل  تعر  لي  أشيال االنتهفا فات لفافقفو  
االنسان مالت  أسبم عليها القانون الةمل  االنسان  حمفالفتفه 
استنادًا إلى قواعةه المرة. مخالفًا ألحيا  اتفاقيفات جفنفيف  

 .8591مالبرمتو ول األمل االضاف  ماتفاقي  الهاي 
مان المشار ين تأ ةما دما ال لرقى الفيفه أدنفى شفك دفأن 
جرلم  حرب مجرائم ضة االنساني  قة ارتيبت داق الفعفرا . 
مإن األفعال الجرمي  الت  أدت الفى تفةمفيفر دفنفيف  الفةملف  
العراقي  م   البنى التاتي  مالمرافق الايول  م الفافيفاتفيف   
مأنماط التعذلب ماالنتقا  الجماع  داق المعتقلين خصووًا 
مالمةنيين عمومًا لضع الةمل الت  قامت دالعةمان ممفن ةفم 
االحتالل تقع تات طائل  المساءل  الفقفانفونفيف  الفجفنفائفيف  

 الةملي .
لؤ ة المشار ون  أنه ف  ضوء ةبوت ارتياب جرلم  حفرب 
مالجرائم ضة االنساني  داق العرا  ممواطنيه من قب  دمل 
العةمان متلك الت  اعتبرت دماًل قائم  داالحتالل حسب نفا 

  لرمن أنه من حق العرا  مالعراقيين مفقفاضفاة 8119القرار 
دمل العةمان  خاو  مإن هذه الجرائم ال تسقفط دفالفتفقفاد  
مدالتال  لجب حفظ حق العرا  مالعراقيين دالمقاضفاة.  فمفا 
أن تقرلر تشيليوت  ونه لتضمن إدانف  ماضفاف  ماعفتفبفار 

 العةمان مالارب على العرا  غير قانوني  مغير مبررة.
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دناء على ما تقة   فإن المشار ين ف  النةمة القانفونفيف  
 العردي  حول العرا  لؤ ةمن ملقررمن ما لل : -الةملي 

أماًل: إن قانون ح ر البعث العرد  االشتفرا ف  متفافت أي 
مسمى مإن  ان موجه مباشرًة إلى حزب دعيفنفه  هفو حفزب 
البعث إال أنه ف  استهةافاته العام  إنفمفا هفو مفوجفه ضفة 
مشرمع إعادة تأسيس الةمل  المفةنفيف  فف  الفعفرا   مهفو 
لشي  انتها ًا وارخًا لإلعالن الفعفالفمف  لفافقفو  االنسفان 
مالعهة الةمل  الخاص دالاقو  المةني  مالسياسي  مدالتالف  

 لجب مقاممته مالاؤمل دمن نفاذ مفاعيله.
معليه فإن المشار ين ف  فعاليات الفنفةمة لفةعفون  ف  
القوى السياسي  الوطني  التقةمي  مهيئات المجتمع المةن   
مالهيئات ذات الصل  دقضالا حفقفو  االنسفان فف  الفعفرا  

 مالوطن العرد  مالعالم  
ألن لنخرطوا ف  الامل  المناهض  لهذا الفقفانفون موفواًل 
اللغاء    مفاعيله مإسقاطه  مألج  فتح الاياة السفيفاسفيف  
ف  العرا  على آفا  جةلةة تقو  على أساس حفرلف  الفرأي 
مالتعبير مهول  المواطن  المةني  مدما لافظ العرا  محةتفه 
الوطني  مالتمتع دالارلات العام  الت   ففلفتفهفا الفمفواةفيفق 

 الةملي . 
ةانيًا: إن المشار ين ف  أعفمفال هفذه الفنفةمة  لفرمن أن 
جرلم  الارب الت  ارتيبت دافق الفعفرا   مالفجفرائفم ضفة 
االنساني  الت  ارتيبت إدان الاصار مالعةمان ماالحتالل  ه  
جرائم ميتمل  األر ان المادل  مالفقفانفونفيف   معفلفيفه ففإن 
مقاضاة دمل العةمان  متلك القائم  داالحتالل  هف  قضفيف  

 تتعلق دالن ا  العا   
ةالثًا: إن المشار ين ف  أعمال النةمة محف ًا لاق الفعفرا  
مالعراقيين دمقاضاة دمل العةمان مألج  تفوةفيفق األعفمفال 
الجرمي  متيولن ملفاتها  لفةعفون  ف  مفن  فان عفرضف  
للتعذلب مالتنيي  م   من لاقه ضرر مادي ممفعفنفوي مفن 
الاصار مالعةمان ماالحتالل مالاق دالمطالبف  دفالفتفعفولفض 
الذي ال لمين التنازل عنه مإلى تقةلم ما لةلفه مفن مةفائفق 
ممستنةات ألج  ضمها إلى الملفات الت  لتم تيولنها دغفيف  

التقة  دةعامى مقاضاة أما  الهيئات القضائيف  الفةملفيف  أم 
تلك الت  تجيز قوانينها الوطني  لماا مها والحي  الفنف فر 
دالجرائم ضة االنساني  مانتها ات أحيا  الفقفانفون الفةملف  

 االنسان .
رادعًا: أ ة المجتمعون على رفض  ف  الفمفشفارلفع الفتف  
تهةف إلى تقسيم العرا . مأ ةما على محةة العرا  مسيادته 
معرمدته على  ام  أراضيه  م ذلك أ ة المجتمعون على أن 
المقامم  العراقي  ه  الممث  الشرع  مالفوحفيفة لفلفشفعفب 

 العراق .
خامسًا: قرر المشار ون اعتبار أعضاء هذا الفلفقفاء هفيفئف  
تأسيسي  عام  دائم  انبثقت عنه أمان  عام  لفوضفع آلفيفات 
عملي  تنفيذ مقررات متوويات هذه الفنفةمة عفبفر مفنفتفةى 

 دمل  حقوق .
سادسًا: فو  الفمفشفار فون األمفانف  الفعفامف  تشفيفيف  
سيرتارل  دائم  سيعلن الحقًا عن مقرها معنوانها مدرلةهفا 

 االليترمن .
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دةعوة من المن م  العردي  لاقو  االنسان ف  الفنفمفسفا  

  مالةائرة القانوني  ف  حزب طليع  لبنان العرد  االشترا ف 

  نفةمة 9186ألفلفول  99م 91انعقةت ف  ديرمت  دتارلخ 

العرديف  حفول حفقفو  -تات شعار )النةمة القانوني  الةملي 

العرا  ضة قانون ح ر حزب البفعفث ماالجفتفثفاث مجفرلفمف  

 الارب(. 

مإن  نا ف  هذه العجال  ال نستطيع إعطاء النةمة حقها مفن 

التقييم  ليننا نسج  الن موقفًا عامًا لتنامل أهميفتفهفا فف  

هذه المرحل  دالذات. فاالنطباع األمل منذ دةء النفةمة لفؤ فة 

أن    من شارة فيها دباث  أم دتعقيب  من مع م أقفطفار 

األم  العردي   مدعض أوااب الضمير من الةمل األجفنفبفيف   

فإنما  ان لاةمهم إلمان دأنه على الفرغفم مفن أن الفنفةمة 

جاءت لتعالج مشيل  قطرل  ف  العرا   مه  تفتفعفلفق دفمفا 

سم َّ )قانون اجتثاث البعث ف  العرا (  الذي أقرَّه ما ُلسمفى 

زمرًا دف)مجلس النواب العراق (  فقة أجمع المنتةمن على أن 

هذا القانون ال لايم حزب البعث محةه  د  إن أهةافه تفبفةأ 

داجتثاث حزب البعث لتنته  داجفتفثفاث  ف  قفومف  عفردف  

شرل   م   القيم الفيرل  ماألخالقي  مالةلموقراطفيف  فف  

األم  العردي  قاطب . مه  طبعًا اجتثاث لي  القيم االنساني  

الت  ةبَّتتها المواةيق مالعهود ماالتفاقيات التف  تفنفةرج فف  

 سيا  القانون الةمل .

مقة ر َّز المنتةمن على ةوادت أساسي  ال لمين الفرد عفلفى 

ما ُسم َّ قانونًا من دمن تعرلفها متثفبفيفتفهفا  مالفتف  عفلفى 

أساسها لمين دحض القانون ن فرلفًا معفمفلفيفًا مفن جفهف   

ماالحتفا  داق    من تضرر منه ف  مساءل  الجهات الفتف  

 أقرته  مالضغط من أج  ماا متها قضائيًا من جه  أخرى.

م ان من أهم القواعة الت  طالفب دفهفا الفمفنفتفةمن  هف  

 التالي :

نزع وف  القانون عنه ألنه ال لجوز إوةار قانون لفةعفو -8

إلى اجتثاث قيم  إنساني . محيث إن حق النشاط مالفتفعفبفيفر 

مالتفيير ماالعتقاد لازب البعث  هو حق لستنة إلفى قفيفمف  

عليا ه  الارل  مالةلموقراطي   لصبح من المنطق  جةًا أن 

تتم المطالب  دإدان  من أوةره  ممن أطفلفق عفلفيفه وففف  

 )القانون(.

إقرار البةء دمااسب  حيوم  العمفلفيف  السفيفاسفيف  فف  -9

العرا   م ذلك ما ُلسمى دف)مجلس النفواب الفعفراقف (  ألن 

تشييلهما تم تات االحتالل المباشر  أم تات ضغوطه غفيفر 

المباشرة  محيث إن االحتالل غير شرع   فال لاق له تغيفيفر 

أي دني  سياسي  ف  العرا  المات   ممنها تشيي  الايومف  

ماالشراف على انتخاب المجلس النياد . فالايوم  مالمجلس 

مبنيان على أسس غير شرعي   مهذا لفعفنف  أنفهفمفا غفيفر 

 شرعيين.

رفع دعامى قضائي  ضة )قانون االجتثفاث مالفمفسفاءلف ( -8

على مستوى العرا   مجامع  الةمل العردي   ممجلس األمفن  

 مأما  الماا م الةملي  الجنائي .

رفع دعامى شخصي  لي  من سوف لتضفرَّر مفن إوفةار -1

)القانون(  م ذلك    من تضرَّر مفن قفرار )دفول دفرلفمفر(  

الاا م العسيري الذي عيَّنته الواللات المتاةة األمفيفر فيف   

 دصفتها

الثوادت  نعتبر أن الفنفةمة  دفمفن   –مدناًء على هذه األسس 

أعةَّ لها  مشارة فيها  ممن ُلعنى دتعميم نتائجهفا إعفالمفيفًا  

ممن سيعم  على تفعيلها قانونيًا أما  المااف  الةملي  الت  

ُتعنى داقو  االنسان  أنها تعبِّر عن ضمير األم  الفعفردفيف . 

 مإنه ما دا  ف  هذه األم  ضمير فلن نخشى على مستقبلها.

مأخيرًا  مدي  مضوح جفاءت الفنفةمة وفففعف  عفلفى مجفه 

القراون  الذلن لصادرمن حرل  الشعوب محقها فف  تفقفرلفر 

  9118مصيرها. مما لجري ف  العرا  المات   منذ الفعفا  

من تشوله متةمير مجرائم لنةى لها جبين االنساني   ما  ان 

له أن لاص  لو  ان ف  األم  من لةله الشجاع  لفلفتفصفةي 

للقراون  الةمليين ماالقليمين. م انت أ  الجرائم عنة أملئك 

القراون   ف  أن لمتلك حزب البعث تلك الشجاعف   ملفقفود 

المقامم  ضة ما لرتيبونه من جرائم. مقامم  ليست للفةففاع 

عن نفسه فاسب  دف  ألضفًا دففاع عفن مفبفادي الفافرلف  

مالةلموقراطي  الت  ه  حق لي  عراق  أم عردف  شفرلف   

 ما ه  حق لي  الناشطين ف  مجال حفقفو  االنسفان فف  

 العالم.
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 صدر عن قيادة قطر السودان لحزب البعث البيان التالي: 

في ظل أحضا  معيشية قااساياة حتاهااقام الاحارب 

حآثارها حانهيار حشلل شب  تام ألجهزة الدحلة الادمياة 

في قدرتها علي تقديم أي خدمات للمواطن، في ظال 

كل هذه الظرحف يواج  أبناء شعباناا كاارثاة صاحاياة 

خطيرة في كثير من مناطق ححاليات الساودان، حالاتاي 

حاجهتها السلطات الرسمية بالالمباالة حالتكتام حعادم 

المسؤحلية، حذلس نتيجة لحسابات سياسية مح ة، ماع 

أن الوضع الماثل أمامنا قد تجاحع فاي خاطاورتا  كال 

 خطوط الحسابات السياسية إلي ما هو إنساني.

 يا جماهير شعبنا ال ابرة :

من خالل متابعتنا الل يقة حاليومية لتهشي ماا عارف  

رسمياً باالسهاالت المائية حما رافقها من حفيات، حالتاي  

بدأت بوالية النيل األعرق حيث سجلم ماعادل إصااباات  

ححفيات مرتهعاً، مما أعطي مؤشرًا لاااطاورة حسارعاة  

انتشار المرض حالذي أدي إلاى اتساا  دائارة الاااوف  

حالقلق حسط المواطنين من حباء الكوليارا خااصاة فاي  

 ظل ت ارب المعلومات حضبابية الموق. الرسمي ... 

فإن ما أطلق علي  باالسهاالت المائية رجحم باعاض 

الم ادر أن  حباء الكوليرا خاصة بعد رصد حااالت فاي 

 جنوب السودان حأثيوبيا. 

 يا جماهير شعبنا األبي: 

حانتشر بالهعل حيث رصادت حااالت   إن الوباء تقدم

إصابة ححفيات كثيرة في كل من حالية سنار، الجازيارة، 

كسال، ححلها الجديدة حخشم القربة حنهر النيل، حهناك 

أنباء عن حصول المرض للعاصمة المثلثة، مما ياعاناي 

تمدد حانتشار الوباء بمعدل عاٍل حسريع حينذر بكاارثاة 

ت ع الجميع أمام مسؤحلياتهم ححاجباتاهام فاي دحار 

الوباء، خاصة أن المواطنين يواجهون حضعاًا ماتارديااً 

فااي الاامااؤسااسااات ال ااحاايااة حضااعاا. اسااتااجااابااة 

حالذي ال يتناسم مع حاجام الاكاارثاة، ماماا   السلطات

يحمل منظمات المجتمع المدني أعابااء إضاافاياة فاي 

 المتابعة حالرصد حالتوعية حالتثقي. حالوقاية... 

حبحثًا عن م در الوباء فقد سبق حأعلنام ماناظاماة 

ال حة العالمية عما يشتب  أنا  حبااء الاكاولايارا فاي 

، مما يلهم الاناظار 1189يوليو  11في   الجنوب حذلس

إلي أهمية مراقباة الاوضاع ال احاي فاي الامانااطاق 

معسكرات الناعحين الذين يعيشاون   الحدحدية حخاصة

 في ظل ظارحف إنسااناياة حبايائاياة باالاغاة الساوء. 

حلكل ما سبق ذكره فإننا في حازب الاباعاث الاعارباي 

 االشتراكي نطالم النظام باآلتي:

 . إعالن حالة الطوارئ لمجابهة هذا الوباء. 8

. تساير كل مؤسسات الدحلة لمواجهة هذا الاوبااء 1

حخاصة األجهزة اإلعالمية الرسمية حغير الرسمية للعم 

دحر محوري في عملية التوعية حالاتاثاقايا. باااطاورة 

المرض حكيهية الوقاية من ، ألن التجربة أحضاحام أن 

التوعية تعتبر العامل األساسي في ماحااصارة الاوبااء 

 حالق اء علي  باإلضافة للعالج. 

. رصد مواعنة استثاناائاياة خ اماا مان ماواعناات 1

مؤسسات السيادة )الق ر.. مجل  الوعراء.. البرلمان ..( 

 لتوفير المعينات المادية الالعمة.

/ دعوة الدحل الشقياقاة حالاماؤساساات ال احاياة 1

 الوباء .  العالمية للمشاركة في محاربة

.سبق أن أشرنا إلى خطورة مثل هذه األماراض فاي  9

معسكرات الناعحين حالمناطق الحدحدية حمناطق الانازا   

حالحرب حلذلس نتوج  إلاى طارفاي الانازا  باتاماكايان  

المنظمات الدحلية إلي ال المساعدات الغذائية حالطبياة  

حكل المعينات اإلنسانية دحن قيد أح شرط حعادم رباط  

 هذا األمر بأي مهاحضات الحقة بين الطرفين.  

التحية لكل المنظمات حالمبادرات الشبابية في النيال 

األعرق، حعلي امتداد القطر، حهي تتحمل الاماساؤحلاياة 

حتقوم بدحر بطولي حإنساني مسؤحل مع الكادر الطبي 

الذي يعمل في ظل بيئة سيئة حضمن معياناات تاكااد 

 تكون شب  معدحمة. 

النجاح في الق اء عالاي هاذا   ختامًا نقول أن مهتاح

الوباء، استمرار حاتسا  نطاق الجهد الشعبي، مكافاحاة 

حتوعية ححقاية ،حالدفع بكل الوسائل السلمية لاقاياام 

        السلطة بواجباتها تجاه الشعم ،حبشهافية.

 حهظ اهلل شعبنا حبالدنا من كل سوء .

 قيادة قطر السودان / حزب البعث العربي االشتراكي 
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 صرح الرفيق د. خ ير المرشدي:

الساحة العراقية أرض مستباحة منذ جريمة االحاتاالل 

األمريكي ححتى اليوم ، ت ول حتجول فاياهاا جاياو  

حميليشيات حأجهزة ماابرات دحل تاجااحعت الساتايان 

دحلة، تحم حجة محاربة اإلرهاب الذي جلبوه حخالاقاوه، 

حمنها دحل إقليمية محتلة طامعة حذات م الح ... حاناا 

لسم ممن يهترض أح يقتنع بأن هناك تدخل إياجااباي 

حآخر سلبي كما يحلو لبعض المنظرين أن ي هوه ، بل 

عندي كعراقي بعثي حاستنادًا لماوقا. حازب الاباعاث 

العظيم ، فإن كل تدخل في العراق مارفاوض حطانايااً 

حأخالقيًا حقانونيًا حإنسانيًا حمهما كانم الاماباررات ... 

عميل فاسد متال. يسمي ناهاسا   لكن أن يأتي فريق

)دحلة القانون( بقاياادة شاااص ماعاتاوه ماناها ام 

الشا ية مجرم حسارق ، حفي بلد غابم في  كل القيام 

حالمهاهيم القانونية حاألخالقية حاإلنسااناياة، لاياهادد 

بشن حرب على القوات التركياة فاي شاماال الاعاراق، 

متناسيًا االحتالل الدحلي متعدد الجنساياات، حاالحاتاالل 

حالهيمنة اإليرانية ال هوية المطلقاة عالاى الاعاراق،،، 

فان ذلس يمثل اعلى درجات الحماقة حالوقاحة حالكاذب 

حالنهاق الذي ال يبغي هذا الهاسد من خالل  إال تسوياق 

البطوالت الكاذبة ألغراض انتاابية باائساة رخايا اة، 

حتنهيذا ألحامر سيده ححلي أمره ال هوي القابع في قم 

حطهران، حلكن فات هاذا الاغاباي حعماالءه إن اياران 

حتركيا متهقتان مع الكبار المت اارعايان فاي الاعاراق 

حسوريا في التواجد أينما شاءحا حكل حسام م الاحاة 

بالده، حيبقى الااسر األكبر شعبين عربيين في بلديان 

من أعز بلدان األمة، بهعل خيانة طبقة حاكماة باإرادة 

 . األجنبي حدعم  حال تملس من أمرها شيئاً 

 
 

 
خط المرشد ، عبارة ال عالم تستادم على نطاق ضيق 

بين العراقيين حلكنها متداحلة إلدارة صرا  خهي بايان 

قوى الشر الراب ة في العراق ، حالمق اود باهاا تاياار 

)ال هوي المجرم خامنئي(، حهي مجماوعاات إرهااباياة 

مسلحة مرتبطة بشكل مباشر بمكتم ما يسمى ) الولاي 

الهقي  ( ، هذه الميليشيات بدأت بت اهاياات جسادياة 

لكل من يعارض الهيمنة حالسايااساة اإلياراناياة فاي 

العراق، حتى أحلئس المنارطين في ما يسمى ) الاحاشاد 

الشعبي( من اللذين ياتلهون معها في التاوجا ، هاذا 

األمر ال يرتبط فقط باالفات م لحية بل يتعداه إلى ما 

هو أخطر حأعمق ل  عالقة بالتهيئة لامارحالاة قاادماة 

تحاحل فيها هذه القوى ال هوية الشريرة توسيع نطاق 

هيمنتها لتشمال مانااطاق أخارى مان الاعاراق حدحل 

المنطقة انطالقًا من بغداد !!! حلكنها يمكن أن تاكاون 

مرحلة السقوط النهائي لهاذا الاماشارح  األساود، إن 

أحسن التيار العربي المقاحم إدارة المعركاة عساكاريااً 

 . حسياسياً على الساحتين العراقية حالسورية

 
 

قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب المثير للجادل الاذي 

صوت علي  الكونغرس األمريكي اليوم، حالاذي ياااول 

أمريكا حمواطنيها مقاضاة مان يشاااحا مان الادحل، 

يمثل بلطجة حاستهتارًا أمريكياًا جاديادًا الباتازاع دحل 

بعينها يأتي في مقدمتها المملكة العربية الساعاودياة 

حاإلمارات العربية المتحدة حدحل أخرى كتركيا من جهة، 

حيحمل تهديدا ب رب قوى المقاحماة الاوطاناياة فاي 

العراق حسوريا من جهة أخرى ، في ظل ضغط حتهديد 

  !!! تقوده ايران حأذرعها في األقطار العربية

فهل يتدارك أصحاب الاقارار فاي الادحل الاعارباياة 

حاإلقليمية المستهدفة درجة الاطر حقد دخلم الناياران 

 إلى بيوتهم؟؟؟

 
 

 



 6102أيلول  طليعة لبنان الواحد /

 

 لوس  الوردان 
لجمع المتادعون لمجرلات األحفةاث فف   ف  مفن سفورلفا 
مالعرا   أن تغييرًا دلمغرافيًا تجري فصوله فف  الفقفطفرلفن 
المذ ورلن   مقةم  لتقسيم جغراف  لفقفو  عفلفى أسفس 

 طائفي  ممذهبي  معرقي .
التغيير الةلمغراف  الذي دةأ ف  سورلفا مفؤخفرًا  أي دفعفة 
سنوات ست من عمر األزمف  هفنفاة  مالفذي طفال مفةلفنف  
الزدةان   مدارلا  ملجري الاةلث حاليًا عن مع ميف  الشفا   
مح  الوعر ف  حما   ان الالفت فيه  أن الفجفهفات الفتف  
تفام   متضع الشرمط ه  جهات إلراني  ف  المقفا  األمل 
مرمسي  ةانيًا  ليبقى الن ا  السوري شاهة زمر على ما لجري 
حوله  حتى عمليات التطهير العرق  مالتهجيفر الفتف  طفالفت 

التر ي   مالتف    –الشرلط الممتة على طول الاةمد السورل  
تمارسه جهات  ردل   الازب الةلمقراطف  الفيفردسفتفانف   
مجماع  سورلا الةلمقراطي   لم لين الن فا  مفعفنف  دفهفا  
مالالفت ألضًا أن الاشة الشعب  العراق  عبر أحفة فصفائفلفه 
المقاتل  إلى جانب الن ا  السوري مهو "لواء الفنفجفبفاء" قفة 
استقة  مئات العائالت العراقي  من لون معين لفيفصفار إلفى 
 توطينها ف  دارلا  مالمناطق المؤهل  الفراغها من قاطنيها.
أما ف  العرا   فقة دةا التغيير الةلمغرافف  عفنفةمفا دخف  

  مقة جاء تافت 9118األمير يون مااللرانيون إلى دغةاد عا  
 عناملن ةالث:

األمل:  ان دموجب قرار أوةره الفافا فم األمفيفر ف  دفول 
درالمر مقضى دتهجير سيان المناطق المتنازع عليهفا  دفيفن 
إقليم  ردستان5 مالايوم  المر زل  فف  دفغفةاد  لفيفطفال 
التهجير مةنًا مدلةات ف  مااف   التأمفيفم  مخصفووفًا فف  
مةلن   ر وة  ماقتالع مئات العائالت العردفيف  األسفاسفيف   
متوطين عائالت  ردل  قةمت من السليماني  ف   ردسفتفان 
 العرا   مذلك ف  إطار رسم حةمد هذا االقليم الجغرافي .

الثان :  ان عنةما أقةمت المخادرات االلراني   دالتعامن مفع 
حيوم  نوري المالي   على تففجفيفر مفرقفة االمفامفيفن فف  

  فيانت ردات فع  مذهفبفيف  غفرائفزلف   9116سامراء عا  
تمامًا  ا  أرلة لها  فجرى االعتفةاء عفلفى مفةن مقفرى فف  

“ دفافسفادفات مفذهفبفيف ” مااف   دلالى  معلى الافاضفرات 
المايط  دالعاومف  دفغفةاد: الفيفوسفففيف   مالفمفافمفودلف   
ماألع مي   مجرى اقتالع سا نيها متهفجفيفرهفم  مالفمفجف ء 
دعائالت إلراني  دةلل   مذلك ألضًا ف  سفيفا  رسفم  فيفان 

 اللون الواحة.
الثالث:  ان الارب على االرهاب  م انت الفلوج   عفاوفمف  
المقامم  الشهيةة اليبرى  مجرف الصخر مالقيارة  داج  طرد 
تن يم داعن  غير أن داعن خرجت  مأخرج معهفا األهفالف  
لتستباح الةمر مالمسين  متسر  ةم تار  متجرف  ملفعفذب 

العراقيون متمتهن  راماتهفم  ملفلفقف  دفهفم فف  الفعفراء  
 مليةفعوا الحقًا داتجاه مااف   األنبار.

مؤخرًا فوجئ العراقيون دما لمين أن نةرجه تافت عفنفوان 
رادع  مهو قرار وةر عفن مفافاففظ وفالح الفةلفن  مهفذه 
"البةع " تقض  دتهجير األسر العراقي  ممن لهم أنسباء فف  
وفوف داعن من المااف    ما لعة مجهفًا آخفر لفلفتفغفيفيفر 

 الةلمغراف  ف  مااف   والح الةلن.
إن األداة التنفيذل  الستراتيجي  التغيير الةلمفغفرافف   هفو 
الاشة الشعب   أم الارس الثوري العراق   المتفلت من  ف  
قية دلن   أم مطن   أم قانون   مالمتمرد عفلفى الفافيفومف  
ممجلس النواب ممزارت  الةفاع مالةاخفلفيف   مالفمفؤلف  مفن 
عصادات  عاشت ف  إلران  مقاتلت الفجفيفن الفعفراقف  فف  

االلراني  ف  ةمانينفات الفقفرن الفمفاضف     –الارب العراقي  
مالذي لأتمر فقط دقرارات قاسم سليمان  قائة فيلق القةس 
ف  الارس الثوري االلران   مالميفلف  إلفرانفيفًا دفعفمفلفيفات 

 التهجير مالقت  ماالرهاب ف  مجم  الساح  العراقي .
إذا  ان التغيير الةلمغراف  ف  سورلا  لأت  ف  سفيفا  رسفم  
حةمد "الةمل  المفيةة" لن ا  دشار األسة  مإحفاطف  الفعفاوفمف   
دمشق دازا  شيع  لامالتها  فإن التغيير فف  الفعفرا  لفقفو   
على تةمير العرا   بنيان مطن   مالقضاء على أ بر ميون فيه   

 % من مجموع السيان. 98 مهم أه  "السن " الذلن لمثلون  
إن احتالل العرا   مإلغاء جيشه الوطفنف   ماجفتفثفاث حفزب 
البعث العرد  االشترا    شيلت مقةمات لف فهفور الفافشفة 
الشعب  العراق   متفلت الميليشيات الطائفي  الفمفنفضفولف  
تات لوائه  من    قية  مأعطت الضوء األخضر ألن لفؤتفى 
درموزها مقياداها  على رأس مؤسسات  ان لجب أن تفيفون 
مطني  عراقي    المج ء دالمةعفو قفاسفم األعفرجف  مزلفرًا 
للةفاع ف  حيوم  حيةر العبادي المعةل   ملفألعفرجف  هفذا 
 سج  حاف  ف  تعذلب األسرى العراقيين ف  سجون طهران.
ظن البعض لومًا  أن ما لجري ف  العرا   سفيفقفضف  إلفى 

 تقسيم العرا  إلى  يانات ةالث:
 إقليم  ردستان العرا  ف  الشمال. -8
  يان شيع  ف  الوسط مالجنوب. -9
  يان سن  ف  والح الةلن ماألنبار. -8

غير أن سياقات األحةاث الجارل  اليو   تفؤشفر إلفى أن مفا 
قاله المةعو عفلف  لفونسف   الفذي شفغف  مفنفصفب مزلفر 
االستخبارات ف  عهة خفاتفمف  لفومفًا  حفول "ضفم الفعفرا  
داستثناء إقليم  ردستان العرا   إلفى الفهفضفبف  االلفرانفيف  
"واياًا. ذلك أن ما لاةث اليو  هو اجفتفيفاح لفمفافافف فات 
العرا  الشمالي   مالشمالي  الغردي   م"مفعفر ف  الفمفووف "  
متى حصلت  ستضع النقاط على الافرمف حفول مسفتفقفبف  

 العرا   ةمل  م يان.

 التغيري الديمغرايف
 كمقدمة للتقسيم الجغرايف
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أعلن انسحابي من ع وية المؤتمر القومي العربي 

حالمؤتمر القومي اإلسالمي حإنهاء ع ويتي في 

المؤتمرين المذكورين بشكل كامل، حذلس بسبم 

حقوعهما تحم تأثير السياسة اإليرانية حمهادنتها 

حتأييدها، حهي السياسة التي ال تقل باطورتها 

حإجرامها عن خطر الكيان ال هيوني حإجرام ، بل إنها 

تتكامل حتتوافق مع  في استهداف حجود األمة العربية 

حهويتها حمستقبلها حفي كافة أقطارها، حإن آخر هذه 

المواق. السلبية هو إصرار المسؤحلين عن هذين 

المؤتمرين بعدم إصدار موق. حاضح حصريح إلدانة 

قرار حكومة الميليشيات ال هوية الهاسدة في بغداد 

بإصدارها قانون حظر حزب البعث العربي االشتراكي 

في العراق، حالذي يأتي امتدادا لعملية االجتثاث 

الهاشية الشاملة التي تعرض لها العراق حشعب  

حمناضلي  حرموعه الوطنية حمكتسبات ثورت  المجيدة 

على أيدى ايران حميليشياتها ال هوية حعمالئها. 

حبهذه المناسبة ندعو جميع األخوة األع اء في هذين 

المؤتمرين الستنكار موقههما حاالحتجاج عن ذلس 

 بالطريقة التي يرحنها مناسبة.

 
 

 

اعلن تعليق ع ويتي في المؤتمر القومي العربي 

حذلس بسبم ابتعاده عن مبادئ  األساسية التي حلد من 

حقد توضح ذلس  لادمة األمة العربية.  تحقيقها  أجل 

المتعاقبة في السنوات األخيرة التي  في مواقه  

أعقبم احتالل العراق. حموقه  من كل ما جرى حيجري 

في العراق بشكل خاص. ثم مواقه  مما جرى حيجري 

 .أي ا باألقطار العربية األخرى

 
 

 
ألن المؤتمر الذي أرادت  النام القومية في الوطن 

للدفا  عن ق ايا األمة  العربي بيئة عربية حقيقية 

بوج  كل األخطار التي تحيق بها حتتهددها بم يرها، 

فقد حجدت في  حين ان مامي إلي  منبرا مناسبا يعبر 

عما يجيش في صدري حما ياتزن  عقلي من فكر 

حألن  انحرف عن تلس األهداف، أعلن تجميد  .عرحبي

ع ويتي في  حتى يعود إلى ممارسة المهمة التي 

 أحكل نهس  بالدفا  عنها.

حصارت قيادة المؤتمر القومي العربي مع شركة 

تعهدات المؤتمرات المدفوعة بالتومان، جوقة تطبيل 

للنظام الدموي الطائهي الحاقد في سوريا بطل مجاعر 

حماة القديمة حأل. حماة جديدة، فقتل الطاغية االبن 

ن . مليون سوري حشرد ن . الشعم السوري في 

المنافي فمن أفلم من رصاصة غدر شبيحت ، تلقهت  

أسماك قر  المتوسط حهو في طريق  بحثًا عن سالم 

ضيع  نظام القتلة حالذين تراصهوا مع  من القتلة 

بالقلم حالكلمة حهم أسوأ من قتلة الرصاصة حالقذيهة 

حالمتهجرة، نعم لم تكت. بالسكوت على جرائم النظام 

 الطائهي بل راحم تبرر كل منكر من أفعال  المشينة.

 

 
 

 

لي الشرف اني كنم من أع اء المؤتمر القومي 

العربي القالئل الذين عبرحا عن مواقههم من رفض 

سياسة المؤتمر القومي العربي منذ سنوات التسلط 

الهارسي علي ، حانتظرنا ردًا أح موقهًا من المؤتمر 

القومي العربي لتدارك أحضاع ، لكن دحن جدحى، لذا 

حان الوقم لكي أعلن عن انسحابي من ع وية 

المؤتمر القومي العربي، حأتبرأ عن كامل السياسات 

 .التي قادتها المجموعة التي تسلطم علي 

 
 

 
تراكمم األحداث حطلبنا موقهًا حاحدًا إلدانة أذر  

المشرح  الهارسي في العراق فلم تكن هناك استجابة، 

حكنم ألكثر من دحرة من دحرات المؤتمر أتقدم 

بمداخلة حأحععها مكتوبة على األخوة أع اء المؤتمر 

ممن أمتلس عناحينهم اإللكترحنية، مع أرسال ما أكتم 
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لألمانة العامة للمؤتمر. حلكن لألس. لم يكن هناك 

 استجابة للت حيح.

حأمام كل ما تقدم أطلم بإلغاء ع ويتي بالكامل.  

 كما اعتذر عن أي مشاركة حنشاط للمؤتمر.

حأن بععثم الحياة بالمؤتمر من جديد، سيقابل  عود 

 حميد من أجل الحهاظ على هويتنا العربية.

 
  

 
نظرًا للموق. المشين لقيادة المؤتمر القومي العربي 

من موضو  قانون العار لبرلمان االحتالل 

ال هيوصهوي با وص "حظر البعث العربي 

االشتراكي في العراق"، حنظرًا إلى أن الموق. المشين 

لقيادة المؤتمر القومي العربي من أخطر سياسة 

اجتثاث حإق اء طالم حزبًا ثوريًا كحزب البعث العربي 

االشتراكي، فإني اعلن انسحابي من ع وية المؤتمر 

 القومي العربي حإنهاء ع ويتي في  بشكل كامل.

 
 

 
 

 

ألن المؤتمر القومي العربي يعمل على تدمير 

األس  البنيوية التي نص عليها النظام األساسي، 

حذلس بسلا  عن عرحبت . حألن  لم يتوج  باإلدانة 

لعملية تهري  العراق. حألن  قبل منح صهة الع وية 

ألشااٍص مرتبطين قلبًا حقالبًا بالنظام الديني ا 

الطائهي اإليراني. حألن  أيَّد الع ابات المسلحة في 

 العراق التي تديرها إيران. أعلن انسحابي من المؤتمر.

 

 شوقي حلد محمد

 رئي  اللجنة اإلعالمية الهرعية لدعم العراق

الموق. من إيران ال عالقة لا  باكاون إياران تاتاباع 

المذهم الشيعي أح السني حال عالقة ل  بكهار حفساوق 

إيران ألن إيران لن تكون أكثر كهرا من الغرب، حلاذلاس 

فالنقا  الدائر اليوم على صهحات التواصل االجتماعي 

با وص إيران هو تجذير للطائهية حهذا خاطايار، الن 

من أراد أن يكون شيعي فليكن، حهذا خياره حمذهابا ، 

لكن ما يجم أن يههم  المدافعون عان إياران، أناهاا 

تحتل خم  عواصم عربية، حقطر بكامل  هاو األحاواع 

العربية، أنها تقتل شعم الرافدين حتدمر ح اارتاهام 

بميلشياتها حتقتل أهل ساورياا باعا اابااتاهاا، أياهاا 

المدافعون عن إيران، تذكرحا أنها تدمر الوطن العرباي 

حخطرها حأطماعها الاتاوساعاياة ظااهارة مان خاالل 

سياساتها الابيثة فهي تجتاح منطقة الالاياج حالشارق 

األحسط عسكريا حتتقدم نحو المغارب الاعارباي لازر  

 الهتن الطائهية كمقدمة لتدخل عسكري. 

أيها اإلخوة طالبوا إيران أن تعود لحادحدهاا حتاتارك  

األقطار العربية ححينها سندافع حنحترم معاكام إياران 

كما ندافع عن باكستان حإندحنيسيا حكل دحل الاعاالام 

اإلسالمي. إيران بمنهجها ال هوي التوسعي حال أقاول 

الشيعي تستهدفنا فكي. نحترمها، ما هو الهارق بايان 

إيران حإسرائيل حما هو الهرق بين إيران حأمريكا، إيران 

تحتل حتقتل حتزر  الهتن حإسرائيل حأمريكا ياقاوماان 

بنه  الدحر. الموق. من إيران لن ياتاغايار ماادامام 

إيران بسياساتها العدحانية حهو نه  الاماوقا. مان 

أمريكا حكل دحل العالم الاتاي تاتادخال فاي الشاؤحن 

العربية عسكريا أح تحري يا أح عبر عمالئها. من منكام 

يرضى أن يتم احتالل موريتانيا من طرف اي بلد حاتاى 

لو كان قطرا عربيا؟ من منكم يرضى أن يتدخل جاياش 

عربي أح أجني في ماورياتااناياا؟ مان ماناكام يارضاى 

بتحريض على الهتنة حاالقتتال بين مكاوناات الشاعام 

الواحد من دحلة أجنبية؟ هذا ما تهعل  إيران هاذه هاي 

رايتي للموق. من إيران حأطالم بقطع العالقات معها 

حتى تحترمنا ألننا كنا نطالم بقطع العالقات مع الكيان 

ال هيوني الذي يحتل فلسطين فكي. ال نطالم بقطاع 

العالقات مع إيران التي تحتل عدة أقطار حتاهادد أمان 

حاستقرار أقطار أخرى. صراعنا مع إيران لي  طاائاهايااً 

حال يجم أن يكون بال هاو مان أجال أن تاحاتارماناا 

حنحترمها ال تتدخل فاي ق اايااناا حال ناتادخال فاي 

ق اياها إيران تعمل على احتالل األمة العارباياة حفاق 

ماطط صهوي توسعي حلهذا فموقهي مان إياران ال 

 عالقة ل  بالموق. السعودي حلن يكون.

 * * * * * 
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 ش  عبفةالسفتفار الفرامي  آخفر   –المنام   -سال  الشماع 
سفير عراق  لةى إلران  عن أن العفرا   فانفت لفةلفه إرادة 
سياسي  مرغب  حقيقي  اللجاد مخفارج إلفجفادفيف  لفتفطفبفيفع 
العالقات مع طهران دعة انتهاء الارب الفتف  دامفت ةفمفانف  

( دينهما دقصة الووول إلى اتفاقفيف  8511 -8511سنوات )
 سال  دائم .

  من مقر إقفامفتفه فف  ” العرب“ مقال  ف  حوار أجرته معه 
العاوم  البارلني  المنام   إنه تم تشيفيف  خفمفس لفجفان 
مشتر   تلتق  دمرلا لا  ممعالج  الملفات الفعفالفقف  دفيفن 
البلةلن  مشيرا إلى أن تلك اللجان قطعت شوطا فف  ذلفك. 
م ان لقاء الرئيس الراح  وةا  حسين مزلر الخارجي   مفال 

إلجاديا للغال . ماسفتفغفر   9118خرازي ف  دغةاد ف  العا  
أ ثر من ساعتين داضور مزلر خارجي  العرا   آنذاة مافمفة 

 سعية الصااف.
 

أمضح السفير الرامي  دايم تواجةه فف  إلفران  طفبفيفعف  
سياساتها تجاه العرا   أنه دالقةر الذي  ان ففيفه الفرئفيفس 
االلران  األسبق مامة خاتم  لبةي رغب  )مإن  انت مترددة 
أحيانا( النهاء األزم  دين البلةلن   ان التيار المااففظ لفقف  
ف  السّر مالعلن ضة تطبيع العالقات ملختلق األزمفات دفيفن 
البلةلن. م ان الارس الثوري ممزارة األمن لقفان ألضفا مفع 
 التيار الماافظ العاق  أّي تقة  أم تطولر للعالقات الثنائي .

م ش  الرامي قائاًل: مطبقا لمعلومات  لعّة رفسنجان  أحة 
 ”.الممانعين ف  قضي  تطبيع العالقات دين البلةلن

مقال: إن الخارجي  العراقي  حّذرت البعث  الةدلوماسي  فف  
طهران من مغب  فتح داب السفارة  خشي  اقتاا  المعارضف  
للسفارة متنفيذ عم  عةائ  ضةها. لين البعث  تفمفسّففيفت 
دموقفها  على الرغم من أنه سبق أن تعرضت لهجو  عنيف  

 .8555شارة فيه فيلق دةر مالارس الثوري ف  العا  
متاةث السفير الرامي عن قضيتين  انتا تؤرقان السففارة  

أسرى الارب العفراقفيف  “ إةر حرب الثمان  سنوات  هما عودة 
الذلن تفعفر  الفيفثفيفرمن ”  ح  قضي  الالجئين” م”  االلراني 

منهم للمهان  ماالذالل علفى لفة الفقفوات األمفنفيف  مدائفرة 
االقام   مشيرا إلى أن دعض الالجئين  تب رسائ  احفتفجفاج 

” الفوففا “ على سوء المعامل  منشرتها ف  حينها وفافيففف  
 االلراني .

ممرد ف  هذه الرسائ  نة  العراقيين ألنهفم تفخفلفوا عفن 
نصرة دالدهم أةناء الارب ممقفوا لقاتلون إلى جانب القفوات 

االلراني   م انت ميافأتهم إما االنضما  إلى قفوات دفةر  أم 
 السجن أم الطرد من البالد. 

حين توّضات هذه الاقيفقف  أوفةر الفعفرا  “ مقال الرامي 
عفوا غير مشرمط دعودة  اف  الالجئفيفن الفعفراقفيفيفن إلفى 
مطنهم. م ان من دين فقرات قرار العفو إوةار جوازات سفر 

 ”.جةلةة دةال من المزمرة

 

 
ردا على قرار العفففو  “ مأضاف الةدلوماس  العراق  السادق 

ةارت ةائرة المجلس األعلى  الذي  ان لتزعمه مافمفة دفاقفر 
الاييم مقوات دةر ممفنف فمف  الفعفمف  مالفةعفوة مدفعفض 
التن يمات الصغيرة  فشنوا عبر جرائةهم ماالذاع  الموجه  
حمل  تشييك إعالمي  واخب  ضة السفارة. مأوةرما ديانفات 
لاذرمن فيها العراقيين من التفوجفه إلفى السفففارة  ألنفهفم 

 ”.سياملون ف  ونادلق إلى دغةاد
مفق الرامي  الفذي لفؤ فة ”  هذه الامل  لم تؤت أ لها“ لين 

حةث العيس فيان االقبال على السفففارة مفلفافوظفا مأخفذ “ 
لتضاع  لوما دعة لو   م تبت الصا  االلراني  مالفعفردفيف  

 ”.عن ظاهرة إقبال العراقيين على سفارة دالدهم
 

 

مأ ة عبة الستار الرامي أن البعث  الةدلوماسيف  الفعفراقفيف  
ف  إلران  ف  تلك الفترة  عملت جاهةة على تخفي  التوتفر 
لتوطية أسس العالقات دين البلةلفن عفلفى قفاعفةة الفافوار 
العقالن  المتيافئ  محّ  جميع االشياليفات مففقفا لفمفبفادي 
حسن الجوار مالمصالح المشتر    مالي  عن التةخ  دالشأن 
الوطن   تمهيةا القام  اتفاقي  سال  حقيقي   لنصفرف مفن 

وفت   فأ فادلفمف  “ خاللها البلةان إلى التنمي  مالبناء. مقال 
 انت تسبق أحيانا الصف  الةدلوماسي   فشار فت دصفففتف  
الشخصي   باحث ف  مفؤتفمفرات فف  طفهفران مأوفففهفان 
م ين  مألقيت مااضرات ف  مر ز حوار الاضارات  مقةمت 
دراس  لمؤتمر الفيرمز أدادي الةمل  دجامع  شيراز  م فتفبفت 
عن الشاعر الع يم سعةي شيرازي معن مرةيته لبغةاد  لو  
 ان لتلقى علومه ف  المةرس  المستنصرل   م ان شفاهفةا 
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 ”.8991على سقوط دغةاد على ألةي المغول ف  العا  
على القاعةة الثقافي  نفسفهفا دفادرت إلفى “ مأضاف الرامي 

التنسيق مع ديت الايم  ف  دغةاد للمشار   ف  المؤتمرات 
الفلسفي   متمت دالفع  دعوة دعض الشخصيات من دينهفم 

 مهةي ماقق  رئيس مر ز المفاخر الثقافي  ف  طهران  
مانتقة الرامي القيادة االلراني  الت  دةال من أن تفلفتفمفس 
منهجا ماقعيا ف  دناء متوطية الفعفالقفات السفولف  متفبفادل 
المصالح مالمنافع ماحترا  خفيفارات الفةمل  حسفب مفبفادي 
القانون الةمل   الذي لاّر  اللجوء إلى استخةا  الفعفنف   أم 
اللجوء إلى القوة المسلا  لتسول  المنفازعفات أم الفخفالففات 
الثنائي  فإنها تجاهلت القانون الفةملف  مأهفمفلفت األعفراف 
الةدلوماسي   فيان البةل  هو النزمع إلى فر  ألةلولوجيف  
الول  الفقيه على دمل الجوار العفردف   م فان الفعفرا  فف  

 مقةم  أهةاف المشرمع التوسع .
مدالقةر الذي حاملت فيه دغةاد تصفولفب الفعفالقفات دفيفن 
البلةلن على قاعةة حسن الجوار مالمصالح المشتر ف   ففإن 
الجواب االلران   ان لألس  قاطعا ف  سلبّيته  فالعرا  لفةى 
من ري الثورة مقادتها لمث  الرأس العردف  الفذي تفنفبفغف  
االطاح  ده أمال  قب  الشرمع ف  اجتياح الفخفلفيفج الفعفردف   

 للمض  إلى اخترا  مصر مالووول إلى شمال أفرلقيا.
ماستشهة الرامي دما أ ةه عل  لونس   مزلر االستخبفارات 
السادق ممستشار الرئيس رمحفانف  فف  مفؤتفمفر الفهفولف  

 ف  مفنفطفقف  الشفر  “   دفأن 9189مارس  1االلراني  ف  
سنةافع عن  ف  “   مأضاف ف  ذات المؤتمر ” األمسط إلراني 

شعوب المنطق   ألننا نعتبرهم جزءا مفن إلفران  مسفنفقف  
دوجه التطرف االسالم  مالتيفير مااللااد مالعثمانيين الجفةد 

 ممولت ده العنجهي  ”. مالوهاديين مالغرب مالصهيوني 
دغفةاد أوفبفافت عفاوفمف  “ الى حة التصرلح الفاضح دأن 

   ما جاء على لسان لفونسف  ألضفا  ” لإلمبراطورل  االلراني 
جغرافي  إلران مالعرا  غفيفر قفادفلف  لفلفتفجفزئف  “مالذي قال 

  ” مةقافتنا غير قادل  للتفييك  لذا إما أن نقات  معا أم نفتفافة
إلران اليو  أوبات إمبراطورل   فمفا  فانفت عفبفر “ مأضاف 

التارلخ معاومتها دغةاد حاليا  مه  مر ز حضارتنا مةقافتنا 
 ”.مهولتنا اليو   ما ف  الماض 

 
 

مقال الرامي  ف  تعليقه على مث  هذه األفيار  إن توسيفع 
رقع  الالم االلران  عن طرلق القوة المسلا  دات عفقفيفةة 
راسخ  ف  مجةان الطبق  الثيوقراطي  الاا م   مألقت هفذه 
العقيةة د اللها من قب  على دستور الةمل   مأوبات جفزءا 

 من عقيةة إلران العسيرل  ف  الهيمن  مالتوسع.
ووت إلران المجلج  دشعارات تارلفر الفمفسفجفة “ مأضاف 

األقصى ماالحتفاء ديو  القةس العالم   هفو الصفوت الفذي 
سمعنا أوةاءه عفلفى مشفارف  فادفول مسفانفةا لفلفعفةمان 

األمير  . معنة غزم العرا  لم تتردد الجمهورل  االسالمفيف  
 ”.ف  تسهي  مها  الواللات المتاةة

إلران ه  أمل دمل  ف  العالفم االسفالمف  “ مأ ة الرامي أن 
سارعت قياداتهفا إلفى إضفففاء الشفرعفيف  عفلفى االحفتفالل 
األمير    عن طرلق اعترافها دايوم  الفمفنفةمب السفامف  
دول درلمر  مذهبت إلى أدعة من ذلك عنةما قةمت دعفمفهفا 
السياس  الالماةمد لسلط  مجلس الايم االنتقال  مأعلنفت 

 ”.تأليةها لمشرمع المااوص  العرقي  مالطائفي 
متطر  السفير الرامي إلى األساليب المتةني  الت  اّتبفعفهفا 
حرس الثورة مالت  عّبر عنها االنفتفقفا  الفوحشف  مفن  ف  
عراق  شارة ف  الةفاع عن دالده ف  حرب الثمان  سنوات  

حيث جرى اغتيال أعةاد غفففيفرة مفن مفنفتفسفبف  الفقفوات “ 
المسلا  مالقيادات المةني   ماناةرت فر  الموت االلفرانفيف  
إلى قاع العالم السفل  ف  تواطؤها مع المات  األمفيفر ف   

دي  ما تاتاج إليه من معلومفات ”  س  أي إله” مجرى تزملة الف
تم مضع الية عليها عبر أحزادها الموالي  لتفغفذلف  الفنفزعفات 
االنقسامي  مإلقاد نار الارب األهلي  متنفيذ سلسل  طفولفلف  
من عمليات التصفي  الجسةل  من اغتفيفال مقفتف  مإعفةا   
على مفق قاعةة معلومات تففصفيفلفيف  أعفةتفهفا مفؤسفسف  
إطالعات االلراني  دمعامن  أحزادها الت  تتردع عفلفى عفرش 

 ”.الايم ف  العرا 
مختم عبة الستار الرامي حواره  مذّ را دتأ يةات المن مات 
الةملي  مجمعيات حقو  االنسان ممرا ز الروة الوطن  دفأن 

عمليات تصفي  اليفاءات العلمي  تةل أرقامها م فيفففيفاتفهفا “ 
على تواطؤ قوات الواللات الفمفتفافةة مفع جفهفاز الفمفوسفاد 
االسرائيل  ماألحزاب الةلني   دتوفيرها األجفواء الفمفنفاسفبف  
أما  قوات حرس مالل  الفففقفيفه فف  إعفةاد ففر  الفمفوت 
متةرلبها متسلياها الغتيال العلفمفاء ماأل فادلفمفيفيفن مذمي 
اليفاءات المعرفي   الفراغ البالد من عناور الفقفوة الفقفادرة 

 ”.على إعادة البناء مالتنمي 
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 "البلد الوحيد الذي سيدفع أمريكا لالنهيار هو أمريكا نفسها"
 جوعي. جوف

 د. أبا الحكم/ شبكة الب رة

 

 مقدمة:

إن من أهم العوامل التي تجعل الدحل تتربع قمة 

النظام السياسي الدحلي هي امتالكها لمقومات الدحلة 

العظمى أح الكبرى.. حتى إن هذه المقومات لوحدها قد 

ال تكهي إنما تحتاج إلى عقل قيادي يعد أحد أهم 

العناصر المكونة للسياسات االستراتيجية حإلدارة 

ال راعات حالتحالهات حالتنافسات.. فيما تعد عناصر 

قوة الدحلة حمنها القاعدة االقت ادية التي تتأس  

فيها كل عوامل القوة، هي التي ت هي ال هة 

 العالمية للدحلة في عالقاتها الدحلية.

فإذا تراجع االقت اد.. ت دعم أس  حمعايير الدحلة 

حهياكلها.. عندها ت ع. عناصر القوة األخرى حتنتهي 

الدحلة إما إلى العزلة أح إلى التراجع أح االنهيار داخل 

 حدحدها اإلقليمية.!!

عوامل سقوط الدحلة السوفياتية كانم حاضحة، 

تمثلم في تراجع االقت اد حضعه ، بسبم من سباق 

التسلح الذي فرض  المعسكر األمريكي من جهة، 

حغياب العقل القيادي للدحلة السوفياتية برئاسة 

)غورباتشوف( من جهة ثانية.. فماذا بشأن أمريكا منذ 

ححتى الوقم الحاضر في ظل إدارة الرئي   1188عام 

 )باراك أحباما(؟!

في ضوء هذه المقدمة البسيطة، يمكن تناحل بعض  

المؤشرات التي تكش. مسار ال ع. حالتراجع األمريكي  

 حخاصة بعد تدخلها في أفغانستان حالعراق على حج  التحديد: 

بعد أن أسقطم أمريكا كيان الدحلة السوفياتية    -

، تمكن منها )غرحر القوة( فاندفعم  8661 نهاية عام  

حأعلنم أنها القطم االححد، الذي يتحكم بسياسات  

العالم.. حكان )غورباتشوف(، قطعة الشطرنج المهمة  

في ت د  هيكل الدحلة السوفياتية، استادمتها أمريكا  

بحرفية استاباراتية.. فهل إن )باراك أحباما( حمنذ تولي   

مسؤحلية إدارة البيم األبيض لواليتين، حتعهده، لي   

بإنقاذ أمريكا من حضعها االقت ادي المزري، الذي  

خلقت  إدارة بو  األبن بدفع صهيوني، إنما دفع  إلى  

المزيد من التردد في اتااذ القرارات، حالتراجع عن  

المواق. حالسقوط تحم مزاعم أن أمريكا ال تريد أن  

تتورط في حرحب العالم حمشكالت  حخاصة في منطقة  

الشرق األحسط، في الوقم الذي تريد في  أن تتسيد  

العالم كقطم أححد.. نجدها ترتمي بأح ان ماللي قم  

حطهران حميلشياتها الدموية الطائهية، حتعلن ب وت  

خجول أنها قد استدارت نحو العمق اآلسيوي.. صوب  

ال ين.. فماذا تريد أن تهعل هناك؟ هل تترك الشرق  

األحسط إليران حرحسيا بعد أن حيدت تركيا حتآمرت  

عليها حأربكتها ححضعتها أمام خيار الحرب التي ال ناقة  

لها فيها حال جمل سوى الدفا  عن أمنها القومي، الذي  

 يتعرض لمااطر التهكس حاالنسالخ.؟! 

  

 
( 8131بلغ الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي ) -

.. فيما حصل الناتج المحلي 1188تريليون دحالر عام 

( تريليون دحالر للعام ذات .. 8131اإلجمالي لل ين )

 -9حالهارق المهم هو أن االقت اد ال يني ينمو بنسبة 

% سنوًيا، فيما ينمو االقت اد األمريكي بنسبة أقل 81

األمر الذي يعني أن أمريكا ت ع. قاعدتها %، 1من 

االقت ادية حتتراجع في النمو، بينما تظهر ال ين أكبر 

 .!!1189إقت ادات العالم علم 

يهقد الدحالر األمريكي هيمنت  كعملة عالمية  -

تت در تعامالت البنوك المركزية حالتجارة، األمر الذي 

عاد من تكلهة االقتراض حال ادرات األمريكية.. 

حالمؤشرات في ذلس أن سهم الدحالر في االحتياطات 

% في السبعينيات حنحو 11العالمية قد اناهض بنحو 

% في الظرحف الراهنة.. يقابل  في ذلس ما حقق  11

 اليورح حاليوان ال يني من المزيد من المكاسم.

هنالس عالقة بين االقت اد حالميزانية في شكلها  -

العام.. حالتا يص هنا في الواليات المتحدة األمريكية 

ححسم نزعتها  -إن امتالكها اقت اًدا ضاًما تقابل  

أضام ميزانية دفاعية، إذ تا ص أمريكا  -اإلمبريالية 

( دحالرات ألغراض 81( دحالرات مثاًل من بين كل )1)

( دحالًرا 8اإلنهاقات العسكرية.. بينما تا ص ال ين )

( دحالرات ألغراض الدفا .. حقد 81حاحًدا من بين كل )

 -1111% بين 99اعدادت إنهاقات الواليات المتحدة 

، حهو األمر الذي باتم في  هذه الزيادات تأكل 1188

من قيمة الناتج القومي اإلجمالي للواليات المتحدة 

على حساب حاقع االقت اد أح القاعدة االقت ادية 

األمريكية العامة، حيث تراجع مستوى التعليم 

حالادمات االجتماعية حاعدادت معدالت الت ام حارتهع 

منسوب العن. حبات المجتمع األمريكي يجل  على 

 برميل عن ري قابل لالنهجار في أي لحظة،.

يزعم المهكرحن حالسياسيون األمريكيون بابث أن  -

االقت اد ال يني يزاحم االقت اد األمريكي منذ عام 

، حهذه المزاعم هي في حقيقتها ذرائع من 1181
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شأنها التحر  بال ين.. حكما هي أمريكا االستعمارية 

قد أضعهم نهسها بتدخالتها ححرحبها الاارجية، بينما 

تت در ال ين حالًيا قائمة التبادل التجاري في العالم، 

حسم توقعات  1111حستبلغ القمة دحن مناع  عام 

 خبراء صندحق النقد الدحلي.

حمن هنا يأتي القلق األمريكي حالاوف من تراجعها 

المريع حخوفها من أن ي ع. دحرها الدحلي.. حلكن، 

هذا لي  مسوًغا لتردد أحباما حضعه  المريم 

حانسياق  حراء استراتيجيات فاشلة تعتمد على تحالهات 

ال تنجح مطلًقا كتحاله  مع الاط األسالموي متمثاًل: 

باألخوان المسلمين في م ر ححاجهت  حزب الدعوة 

في العراق حشغه  بمنطلقات الطائهية الهارسية 

 المقرفة في إيران.. 

حكل هذا يح ل تحم مزاعم أن أمريكا )تستدير 

صوب ال ين( لتترك الشرق األحسط نهًشا لكالب قم 

حذئاب الكرملين، حيث الهراغات السياسية حاألمنية 

التي أشاعم فيهما الهوضى حالت رفات األمريكية غير 

 حهنا يمكن حضع بعض التسااالت:المسؤحلة. 

ما هي المشرحعات الحميدة التي نهذتها أمريكا في  -

المنطقة منذ العقود الماضية مرحًرا باحتالل العراق عام 

 ححتى الوقم الحاضر.؟! 1111

ما هي الملهات التي استطاعم أمريكا إغالقها منذ  -

 ححتى الوقم الحاضر..  8611عام 

ماذا فعلم أمريكا بال ومال حتى اآلن.. ألم تترك  -

 للدمار حالهوضى؟

ألم تترك السودان يعيش مااًضا ل راعات الشمال  -

 حالجنوب ؟

ألم تجعل ليبيا ساحة للموت حالدمار حنهم الثرحات  -

 حالتاريم، حبالتالي دحلة فاشلة.؟

ألم تترك سياساتها تون  حهي تعاني من  -

 مسارات غير مستقرة؟

 ، دحلة فاشلة بكل المقايي .؟ 1188 ألم تترك العراق عام    -

لم تدخل أمريكا سوريا حلم تحتلها إنما عملم على    -

تدميرها حتمزيق شعبها ...حالهدف، هو تدمير الوجود  

 العربي من خالل التمدد الهارسي على األراضي السورية؟ 

دخلم اليمن استاباريًا حيث أشعلم فتيل الحرب -

األهلية حمهدت للحوثيين، بالتعاحن مع الهرس من 

أجل العبث بأمن هذا البلد العربي العريق حتى بات 

 ساحة للموت حالدمار!!

دحلة الديمقراطية في العالم ...مهد للتمدد اإليراني 

في العراق، ثم السكوت علي  حمباركت  .. حمكنم إيران 

 من اجتياح العراق حمن  لتهديد المنطقة برمتها.؟

 ألم يساعد فعلها اإلجرامي هذا على خلق )داعش(؟! -

ألم تسكم أمريكا على ال هاقة اإليرانية بتشكيل    -

)جيو  للتحرير( من المرتزقة المجندين من مواطنين  

أفغانيين حباكستانيين حأذريين حبلو  حأفارقة حعرب  

 طائهيين، ألغراض ععزعة أمن حاستقرار المنطقة حالعالم؟ 

ألم تهز الحرحب العسكرية، التي شنتها إدارة بو   -

األبن على أفغانستان حالعراق، حالحرحب االستاباراتية 

األمريكية التي استادمتها إدارة باراك أحباما في إدارة 

ال راعات حتأجيجها حالوقوف بابث إلى جانم أحد 

أطرافها )إيران(، ليسم فقط منطقة الشرق األحسط 

فحسم، إنما هزت العالم حخلقم أعمة حضعم )نظام 

العولمة االقت ادية(، التي رحج لها الهكر الرأسمالي 

 اإلمبريالي على حافة االنهيار.!!

 

 
 

إن أمريكا تتراجع، حتراجعها )نسبي(.. حعليها أن  -

تعيد تشكيل ميزان القوى انطالقا من حجود المتغيرات 

اإلقليمية حالدحلية.. كما عليها ان تعمل على )الشراكة 

االستراتيجية( مع ال ين لمجابهة فوضى التطرف في 

الشرق األحسط. حالمعرحف أن )الهوضى الاالقة( جاءت 

من ماتبرات أمريكا األستاباراتية، حهي امتداد ألفكار 

حنظريات بريجنسكي في ما يسمى استيقاظ 

األصوليات حنشر قوس األعمات.. حهو مسعى أمريكي 

خبيث يعبر عن منحيين، األحل: جر ال ين لمستنقع 

محاربة اإلرهاب. حالثاني: عدم قدرة أمريكا على البقاء 

متربعة على قمة الهرم العالمي، إنما هي في انحدار 

نحو السهح، لي  في الاارج فحسم، إنما في الداخل 

 األمريكي على حج  التحديد.!!

 الاالصة: 

حين لملمم  1188ما عادت أمريكا ذاتها بعد عام  -

بقايا جيوشها المهزحمة سياسًيا من العراق حسلمم 

الدحلة المارقة التي ترعى  -مقادير األمور إلى إيران 

حهي دحلة احتالل تتحمل  -حتركم أحضاع  -اإلرهاب 

مسؤحليات قانونية حسياسية حاعتبارية لحالة التدهور 

العام المريع الذي ي رب الدحلة العراقية جراء 

للتهسخ حالتهكس حاألنهيار، تحم  -سياساتها التدميرية 

دعاحى حمزاعم محاربة اإلرهاب حضرحرة التوج  صوب 

 العمق اآلسيوي.!!

العالم يشهد انقساما تكتلًيا اقت اديًا من ال عم  -

أن يتجاهل  الغرب حفي مقدمت  أمريكا.. على الرغم 

من أن أمريكا ال تاهي نزعتها التدميرية الابيثة حيال 

 ال ين حاالتحاد األحربي، كلما تطلم األمر ذلس.

العولمة االقت ادية تلهظ أنهاسها األخيرة حال رجاء  -

 من إنقاذها في غرف اإلنعا  الرأسمالية.

تكاد ال ورة تقترب تمامًا في مقاربة انهيار  -

المعسكرين على التوالي.. االتحاد السوفياتي كان بيدق 

هدم هيكل  االقت ادي حالسياسي )غورباتشوف(، فهل 

أن )باراك أحباما( بات بيدًقا لتراجع الواليات المتحدة 

األمريكية حمن ثم انهيارها اقت اديًا حمالًيا حنقدًيا، 

ف اًل عن نتائج سياستها الاارجية الكارثية على أمريكا 

 ذاتها حعلى العالم.؟!



      6102أيلول طليعة لبنان الواحد /  

 

 

 كاظم عبد الحسين عباس 

الن الثورة ممقامم  الطغيان ماالناراف مالفغفزم ماالحفتفالل 

ه  أعمال نبيل  ذات أمعي  أخالقي  تقترب أم تضاه  أرقفى 

القيم األخالقي  الموووف  ف  دلنفنفا الفافنفيف   مفف   ف  

األدلان السمامل  االخرى  فضال عن  ونهفا وفمفامفات أمفان 

 بيرة لضمان انسيادي  الاياة األجتماعي   مما لتعلق دها مفن 

اقتصاد مسياس  مخةمات حيومي   لذلك فإن هذه األعمال ال 

تاتاج لممارس  اليذب مال التةليس مال الفتفضفلفيف   ال فف  

 : االعالن عن نفسها  مال ف  التعرل  عن مناهجها مفعالياتها

 
. 

معليه فإن االعال  مالثقاف    خفطفاب ممسفائف  تفعفبفولف  

تنولرل  تبشيرل   لجب أن ل   متمسيًا دعرمة الصة  مهما 

 انت ال رمف مالمعطيات مالمؤةرات المايط  دفه  ممفهفمفا 

 انت المشا   ماالشياالت الفتف  تفواجفه رجفالفه. االلفتفزا  

دالصة  مالشفافي  ليس تعبيرًا عفن نفقفاء الفنفوالفا مطفهفر 

األهةاف  د  هو انتماء رمح  عميق لقفيفم الفةلفن ممفيفار  

 ….األخال   ه  رسال  رسولنا الابيب المصطفى مامة )ص(

النجاة ف  الصة   ما تعلمناها ف  ممع تفعفلفمفنفا ألف  دفاء 

 .أدجةلتنا اليرلم 

الصة  ف  االعال   فف  زمفن لفعفادي الصفة   ملسفبفح 

دالرذلل  دي  أنواعها  هو إحةى فضائ  الثوار مالمفقفاممفيفن 

االحرار  ألن مخالف  منهج الصة  هو من أخطر االنفافراففات 

ف  االرتباط داهلل سباانه  مدار   الايفاة دفيف  رماففةهفا  

مهو الذي لؤدي إلى ملغذي    أنواع الفساد المال  ماالداري 

ماألخالق  الذي تفشى ف  عهة اناطاط األخفال  مالصفة   

د  أ ثر من ذلك إن غياب الصة  عن األففراد مالفتفجفمفعفات 

السياسي  هو إحةى سمات ممف فاهفر الفخفيفانف  مالفعفمفالف  

 .ماالجرا  مانعةا  الضمير مالذم 

ال لمين أن نيون ةواراً مماررلن إذا انغمسنفا  ال سفمفح اهلل   

دذات الصفات النجس  لمن نواجفهفهفم مفن األنفجفاس األشفرار  

المعتاشين على اليذب على اهلل مدلنه مخلقه علفى حفة سفواء   

مليس أمامنا من منهج غير الصة  مالطهر مالنب  معلو الفقفيفم  

االجتماعي  مالسياسي  الت  نتبناها مننتهفجفهفا منفافن نفواجفه  

 .تضليلهم متزليفهم م ذدهم 

إن اليسب النوع  للرأي العا  أم أجزاء منه لفجفب أن لفتفم 

دنفاًء على ةوادت أخفالقفيف  مفن الصفة  مالفنفبف  مسفلفوة 

 .الفرسان

 

مما لاققه اليذادون ال لفلفبفث أن لفنفطفوي  دف  ملفعفود 

دمردمدات عيسي  تماما على من لاتمون ملتفضفلفلفون دفه.  

مألًا  انت المردمدات الت  تخلقها ارتجاجات موةمات األخبفار 

الملفق  أم المفبر   غير أنها سرعان ما تصيفر عفبفئفًا عفلفى 

ملفخفطفئ  فثفيفرًا مفن  مرمجيها  معلى من لعتاشون عليها. 

لستعج  السبق دتبن  التيهنات مالتاليالت الت  لم تؤ ةها 

مقائع ماةدة  د  قة لضع نفسه تات مطأة رد الفعف  الفذي 

سيستخةمه أعةاءه مالمتصيةلن لهفوات الفتفعفجف   مالفذلفن 

لصممون أحيانًا مصائة مفن هفذا الفنفوع لفلفثفوار ماألحفرار 

اللقاعهم دها  دهةف تقولض مفيفزتفهفم الفيفبفرى أال مهف  

 .المصةاقي 

معلينا منان نمارس عملنا الثوري المفقفام  الفمفقفةس أن 

نترفع عن الرد على    الترهات الت  لسبفح فف  فضفائفهفا 

المةلسون اليذادون  ألن الرد علفيفهفا سفيفافقفق أهفةاففهفم 

ملضع  قةراتنا  مألن الثوار ف  الفعفادة نفوع ملفيفس  فمفًا 

عةدلًا  ف  حين أن األشرار المنافقين المفبر يفن فف  زمفن 

العهر  ثر  فهةفهم هو إغراقنا دما لختارمنه من مفواضفيفع  

مدإلهائنا عن ماجباتنا األساسي  مجرنا إلى المهفاتفرات. مهفذا 

ما علينا توخ  الاذر منه. فهفم لشفتفغفلفون مففق دراسفات 

ممناهج نفسي  مليس عفولًا مال عشوائيًا  ما ل ن البفعفض. 

مف  هذا الباب لمين أن لتم الرد دانتقائي  ممن قبف  أقفال  

 فؤة ممسلا  دمعلومات محقائفق ملفيفون ردهفا أخفالقفيفًا 

موادقًا ممتوشاًا دأنوار الاق مدما لشف  غلي  قلوب القفو  

 .المؤمنين

إن التبشيع مالتضلي  مالنفا  مالفيفذب هفو سفالح الفغفزاة 

مالماتلين مأدماتهم مذلولهم مسالح الفاشلين السفاقفطفيفن 

المغلودين دخسارتهم الفادح  لوطنيتهم مدلنهم مهولتفهفم 

حتى لو فازما دبعض ملذات السلط  جاهًا ممااًل معليفه ففإنفه 

 .لن لميث طولاًل د  سيمض   ما لغور الزدة ف  قاع الباار

الصة  ف  التنولر مالتاشية مخلق الرأي العا  هو طفرلفق 

مخاطب  العقول الراجا  اليبيرة مالنخب الفاعل  من الشفعفب 

مهو الجزء الذي لاتاجه األحرار مالثوار ف  حقب الفمفقفاممف  

 .ممالحق  عوام  االستقالل الناجز

 اللهم رد  ادخلنا مةخ  وة 

 مأخرجنا مخرج وة 

 .مانصرنا على القو  ال المين

 لجنة نبض العرحبة المجاهدة
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 ملاذا انتصرت البعثية وهزمت الشيوعية والرأسمالية؟

 والح المختار
ةم  تساؤالت  ثيرة تثار ف  العفالفم  فلفه خصفووفًا فف  
أمساط المثقفين العرب  ممن دينها : لفم هفز  الفمفعفسفيفر 
الشيوع  مضمرت الشيوعي  األمردي  ماناةر اليسار األمردف  
الترمتسي  مالفوضوي مغيرهما متاول إلى  فتف  وفغفيفرة 
متناةرة هامشي  رغم ان األلةلولوجي  المار سي  اللينيفنفيف  
 انت لها جاذدي  هائل  ف  الغرب األمرد  مالعالفم الفثفالفث؟ 

 –أمفرلفيفا   –ملم هزمت الرأسمالي  الغردي  ف  عقر دارهفا 
 مانتقلت من النعوم  الليبرالي  إلى الخشون  التوتاليتارل ؟ 

مأخيرا مهو األهم: لماذا دق  البعث ممثال لار   دفعفثفيف  
اتسعت موارت ا بر من تن يمه الازد  الخاص متعاظفمفت 
دعة إسقاط ن امه الوطن  ف  العرا  رغم اسفتفشفهفاد األف 
البعثيين مسارت ف  مسار مناقض لتوقعات األغفلفبفيف  مفن 
غير البعثيين افترضت زمال البعث خصووا مع تبن  اقسفى 
ن ا  محش  اسمه )اجتثاث البعث( لم لفطفبفق حفتفى عفلفى 
الشيوعي  رغم أنها  انت رسميا عفلفى األقف  اخفطفر عفلفى 

 الرأسمالي  من البعث؟
الدة أمال من تاةلة قواعة الةلموم  ماالنهفيفار  ففانفهفيفار 
الشيوعي  نتج عن مجموع  عوام  متةاخل  ممتفاعل  لفأتف  
على رأسها الخل  ف  دني  األلةلولوجي  المار سي  اللينيني  
 ما طبقت ف  االتااد السفوففيفتف  مدمل أمردفا الشفرقفيف  
مدطرلق  أخرى ف  الصين. ملع  من اهفم أشفيفال الفخفلف  

 البنيوي ما لل :
االلمان مااللااد: ردما تيون الفنف فرلف  الفمفسفمفاة ب -8

)المادل  الجةلي ( اهم ةغرة أدت ف  عزل  الشفيفوعفيف  عفن 
الماللين الت   ان لجب أن تيون قاعفةتفهفا الفثفادفتف  مهف  
الناس العادلين خصووا الفقراء مالمستفغفلفيفن  ففالفمفادلف  

تفنفاملفت قضفالفا  فان دفإمفيفان  -أم الةلاليتييي   -الجةلي  
الشيوعيين تر ها معة  التورط فيها مث  فلفسففف  الفوجفود 
ممن خلقه م ي  خلق...الخ  فالناس الجوعى مالمضطهفةلفن 
لهمهم أمال مقب     ش ء إنهاء جوعهم ماضطهادهم مهفو 
ما معةتهم ده الشيوعي  مليس الخو  ف  ترف مفنفاظفرات 
حول الوجود مطبيعته مالت  تعة أساسا من مها  الفالفسففف  
مالمفيرلن مالعلماء مليس الجماهير الفقيرة منص  األمي  ام 

 -دطرلق  قسرل  ممفتعل   -األمي . لقة ردط مار س مانجلز 
مدعةهما لينين دين المادل  الجةلي  مالمادل  التارلخي  مهمفا 
ميونا المار سي  اللينيني  االساسيين  مدذلك مجهفا ضفردف  
قاسي  لي  البناء الفيري للشيوعي  الن المادل  الفتفارلفخفيف  
 انت تقو  على اعتبار الصراع الفطفبفقف  مفافرة الفتفارلفخ 

مالمجتمعات مان تاقيق العةال  االجتماعي  رهفن دفتفةمفيفر 
الن ا  الرأسمال  مإقام  دليتاتورل  )البرمليتارلا الفرةف ( أي 
األ ثر فقرًا من العمال  ةم أضاف لينيفن الفففالحفيفن. مهفذه 
األلةلولوجي  امتليت جاذدي  هةدت الرأسمالي  دالزمال  فمفا 

ادفه تفاعترف زدجنيو درلجنسي  ف   تاداته خصووًا فف   ف
)دين عصرلن( ألنها استقطبت الماللين حولها ليفن ردفطفهفا 
دالمادل  الجةلي  احةث ةغرة قاتل  ف  البنفاء األلفةلفولفوجف  

 للشيوعي .
 انت أمردا ف  النص  الثان  مفن الفقفرن الفتفاسفع عشفر 
تعين نشوة االنقالب الصناع  مإنجازاتفه الفبفاهفرة ملفهفذا 
اعتقة مار س مرفيقه انجلز ب)ان اليون لفم لفخفلفقفه إلفه( 
انسياقًا مع التقة  السرلع مالهائ  للثورة الصناعي  منجاحات 
االنسان ف  تاقيق قفزات  بيرة ف  أنماط الايفاة  ففوقفعفا 
ف  فخ إغواء الذات متجليا ف  أنيار مجود اهلل من جه   مفف  
إهمال حال  الجماهير الفقيرة الت  تتطلع للخفبفز مالفيفرامف  
مليس االنغماس ف  جةل ال لشبع البطن مال لاقق اليفرامف  
االنساني  حول اليون مالخلق أم التطور من جه  ةاني . ملهذا 
فان أمل حاجز تشي  دين الشيوعي  مالجماهير الفمفففتفرضف  

 لها  ان حاجز االلااد الذي تضمنته المادل  الجةلي  
مقاد  ذلك فان البعث ا تش  مبيرا الخل  البفنفيفوي فف  
الشيوعي  متناقض هةف اعتبار العمال مالفففالحفيفن عفمفاد 
مقاعةة الشيوعي  مع ضرب اهفم مفعفتفقفةات هفؤالء مهفو 
االلمان داهلل مدصورة فطرل  غالبا  فبنى اشترا فيفتفه عفلفى 
االلمان داهلل عازال إلاها عن المادل  الجةلي  معتبفرا االلفمفان 
احة اهم ميونات االنسان السوي  فضمن دعما جفمفاهفيفرلفا 
 بيرا له خصووا من الفقراء الذلن معفةتفهفم االشفتفرا فيف  
دإزال  ال لم مالتمييز الطبق  ماالستغالل مإقفامف  مفجفتفمفع 
العةال  االجتماعي  مالقانوني . لفقفة تفجفنفب الفبفعفث مضفع 
تناقض جوهري دين اشترا يته مدين معتقةات الناس م فان 
ذلك معيا متقةما نتج عن القناع  دان االنسان ممهما تفقفة  
فهو من خلق اهلل مما لاققه فهو مفن دفر فات اهلل مفضفلفه 
مليس من جهة االنسان محةه فقط. لم لفيفن غفرمر الفثفورة 
الصناعي  الذي شوه تفيير مار س مانجلز موجودا لةلنا فف  
الوطن العرد  ألننا أوال مهة اليهودلف  مالفمفسفيفافيف  ةفم 
االسال  م نا ممازلنا نؤمن دوجود الفه ماحفة خفلفق الفعفالفم 

 ملتايم ده ملقرر مساراته اليوني   لها.
المليي  الفردل : مالخل  الثان  ف  الشيفوعفيف  مالفذي  -9

أدى إلى تراجعها أمال ةم انهيارها هو الموق  من الفمفلفيفيف  
الفردل . فالشيوعي  نشأت مه  تلفتفز  دفإلفغفاء الفمفلفيفيف  
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الفردل  مجع  المليي  العام  ه  القاعةة  فافولفت الفنفاس 
إلى أدمات حوافزها للعم  ماالدةاع ماةمدة ماحيانا ضعفيففف  
جةا مادا  االنسان لباث دالفطرة عن التميز ف   ف  شف ء 
دما ف  ذلك ف  الةخ  مالمستوى االجتماع . مدهذا المعنفى 
فالشيوعي  عطلت أم أضعفت الاوافز الففردلف  مهف  اوف  
االدةاع مالتطور االدةاع  ف   اف  المجاالت محولت االنسفان 
إلى متلق ليس عليه إال أن لقو  دعم  رمتين   ف  لفعفيفن 

 دال جوع أم فقر.
هنا نالحظ الخل  البنيوي فعة  التمييز دين مليي  مسائ  
االنتاج  مهو مطلب جوهري موايح  مدين مفلفيفيف  دفقفيف  
األشياء المادل   السين ممسائط الفنفقف  أدى إلفى تفراجفع 
المبادرة ماالدةاع  فاالنسان اوبح ال لملك شيئا الن ديته مفن 
 –الايوم  ممليا لها مليس له مالنق  عا  مليس لةله سيارة 

مالسفلفع  -مان حص  عليها فه  متخلفف  مغفالفيف  الفثفمفن 
االستهال ي  ماةمدة داألشياء المهم  فقط  معفنفةمفا لفبفةع 
ف  العم  لتلقى تشجيعا رمزلا. إال لقت  ذلك الاافز الففردي 
لالدةاع؟ لماذا تميزت الرأسمالي  دتاقيق تقة  تيفنفولفوجف  
معلم  ا ثر من الشيوعي ؟ الن الفرد فيها ليافأ حسب عملفه 
مإنجازاته فوفرت حافزا فردلا للعم  ماالدتيار. هنفا مفيفمفن 
الرتاد  ف  العم  ف  الفنف فا  الشفيفوعف  مقفيفامفه عفلفى 

 ديرمقراطي   ادا  لإلدةاع االنسان .
البعث ألضا م ما رفض الردط دفيفن الفمفادلف  الفجفةلفيف  
ماالشترا ي  رفض مفهو  الفتفأمفيفم الشفامف  لفيف  أنفواع 
المليي   فميز دين مليي  خاو  ممليي  عام  مأجفاز األملفى 
دجع  االنسان قادرا على التمفلفك لفلفةار مالسفيفارة محفتفى 
المشرمع التجاري. ملهذا لوجة ف  الن ا  االشترا   البعثف  
نوعان من المليي : مليي  اشتفرا فيف  مهف  تشفمف  أدمات 
االنتاج اليبيرة مالمشارلع العمالق  مالت  ال لستطيفع الفففرد 
القيا  دها  ممليي  فردل  للمشارلع الصغيرة مالفمفتفوسفطف  
لمين ألي فرد القفيفا  دفهفا متفطفولفرهفا دفرعفالف  الفةملف  

 االشترا ي   داالضاف  للمليي  الخاو  أي االستعمالي .
مدفض  هذا فان االشترا ي  البعثفيف  ضفمفنفت تفافقفيفق 
هةفين جوهرلين: الهةف األمل منع االسفتفغفالل الفطفبفقف  
متأمين العةال  االجتماعي  دجع  االنسان متاررا من الفففقفر 
مالجوع مالمر   مقادرا على الةراس  ف  مختل  الفمفراحف  
مجانا  إضاف  لضمانات اجتماعي  اخرى  الهةف الثان  مففرت 
الفرص الواسع  لإلنسان    لبةع تفجفارلفا متفيفنفولفوجفيفا 
موناعيا مزراعيا مفيرلا دال قيود  ادا  لإلدفةاع االنسفانف   
مهيذا جمعت اشترا ي  البعث دين افض  ما ف  الرأسمالفيف  
مهو تشجيع الاوافز الفردل  مافض  ما ف  الشيوعيف  مهفو 
ضمان حياة إنساني   رلم  تارر االنسان من الفقفر مالفعفوز 
مالمر   متوفر له فرص  سب المعرف  مفجفانفا دفاالضفافف  
التاح  المجال له    لبةع ف  أي مجال لعتقة انه قادر علفى 

 النجاح فيه.

األممي  الشوهاء: المقت  الثالث ف  الشيوعفيف  مالفذي  -8
شي  تناقضا دين ادعائها مماقعها هو االممفيف   ففاألمفمفيف  
الشيوعي  قامت على اعتبار أن الشعوب مفتأخي  مال لجوز ان 
تفرقها القوميات مالشر ات االحتيارل  معماد محةة الفعفالفم 
الطبق  العامل  من امها الشيوع . لين أمل تناقض درز دين 
األممي  المفترض  مالشيوعي  هو هيمن  الةمل  السوفيفتفيف  
على دقي  الار ات الشيوعي  ف  العالم مففر  الفتفبفعفيف  
لموسيو عليها  مإلغاء دمرها مخصوويتفهفا متسفاملفهفا مفع 
المر ز الشيوع  انطالقا من ن رل  سفتفالفيفن الفمفعفرمفف  

 )االشترا ي  ف  دلة ماحة(.
فاألممي  هنا أوبات مجرد شعار لنقضه ماقع الممارسفات 
السوفيتي  النادع من تغلي  المصلاف  الفقفومفيف  الفرمسفيف  
دغطاء الشيوعي  مامميتها  ملهذا ففان األحفزاب الشفيفوعفيف  
تململت ةم انففصفلفت اسفتفجفادف  لفمفصفالفافهفا الفقفومفيف  
مخصوويتها الثقافي   م ان أمل المنشقين هفو مفام تسف  
تونم زعيم الصين الشفيفوعفيف   ةفم لفافقفه تفيفتفو زعفيفم 
لوغسالفيا الشيوعي   ةفم شفامشفيفسفيفو زعفيفم رممفانفيفا 
الشيوعي   مدين هؤالء مق   فاسفتفرم مجفيفففارا فف   فودفا 
لةعوان لشيوعي  حقيقي   انت اقرب للشيفوعفيف  األوفلفيف  
درفضهما األنموذجين الفرمسف  مالصفيفنف  لفلفشفيفوعفيف   
منطلقين من خصوويات  ودا مأمرليا الالتيني . مانفتفقفلفت 
عةمى رفض األممي  دمفهومها السفتفالفيفنف  إلفى األحفزاب 
الشيوعي  ف  أمردا الغردي   ف هرت ف  إلفطفالفيفا ةفم فف  

مالفتف  هفزت  -لورم وميونسم  –فرنسا الشيوعي  األمردي  
دطرمحاتها الشيوعي  التقليةل  هزا قولا  ألنها سليت طرلق 
البعث األوي  الذي إرساه القائة احمة ميشي  عفلق دفففتفح 
داب االلمان الةلن  للشيوعيين مرفضها االلااد  موق  عفا  
للشيوعي  من جه  متبنيها إمياني  السماح للمليي  الففردلف  
 وسيل  الطال  المبادرات االنساني  الفمفبفةعف  فف   فافف  

 المجاالت من جه  ةاني .
دماذا لذ ر م    ذلك؟ أليس انهيار الشيوعي  فف  أمردفا 
الشرقي  متراجعها ف  الصين  دتبن  مففهفو  غفرلفب مهفو 
)اقتصاد السو  الشفتفرا ف ( مالفتفراجفعفات الفجفذرلف  فف  
المنطلقات الن رل  للشيوعي  األمردي  عن االلفافاد مرففض 
المليي  الفردل  مالخاو  تأ ية لصواب منفطفلفقفات الفبفعفث 
األساسي  مالت  قا  عليها منذ أسسه عفلق؟ إن الفتفراجفعفات 
ف  الفير مالممارس  الشيوعي  مالت  سبقت االشفارة إلفيفهفا 
ليست سوى اعتراف دصواب ألةلولوجيا البعفث لفيفس عفلفى 
المستوى القوم  العرد  فقط د  عالميا الضفا  ففالفتفراجفع 
الشيوع  عن االلااد دعم أللةلولوجيا البعث  مالتراجفع عفن 
احتيار المليي  العام  لي  االقتصاد دعم أللةلولوجيا البعث  
ماالعتراف دوجود تميزات قومي  ال لمين إزالفتفهفا دفأمفمفيف  

 شيلي  دعم أللةلولوجيا البعث القومي .
م   تيتم  الةائرة الن رل  الحفاطف  الفبفعفث دفالفعفالفم 
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الةلولوجيا  فان الرأسمالي  الت  أسقطت مرق  التوت عفنفهفا 
ظهرت مداعتراف رموزها دانها رأسمالي  محشفيف  ال تفعفرف 
االنساني  مال العةال   مأةبتت أنها سرطفان الفعفالفم ممصفةر 
 وارةه اليبرى  مهذا ا ة ان ألةلولوجيا البعث القائم  عفلفى 
التعامن االنسان  دين األمم ماستئصال النزعات العفنفصفرلف  
مالطائفي  مدناء اشترا يات قومي  فف  الفعفالفم  فلفه اهفم 
شرمط الوجود االنسان  السلم   فيلنا دشر متفسفاممن فف  
القيم  االنساني  مما لميزنا عن دعض هو عملنا ملفيفس أي 
اعتبار آخر. البعث لهذا السبب من الممين ان لصفبفح حفر ف  
عالمي  مليس حر   العرب محةهم ألنه جفمفع دفيفن افضف  
القوى الةالنامييي  ف  الفرأسفمفالفيف  مالشفيفوعفيف  مرففض 
الجوانب السلبي  فيهما  خصووا مان عالمنفا لشفهفة ففراغفا 
فيرلا الذي نشأ عن انهيار الشيوعي   مانيشاف  اف  عفيفوب 
الرأسمالي  القاتل  مع انهما  انتا تغفذلفان مفاللفيفن الفبفشفر 
دمفاهيمهما  مهذا الفراغ لمين أللةلولوجيا البعث أن تمأله  
مما ناتاجه هو إلصال ووت البعث للعالم    لعرف جوهفره 

 مليس الصور النمطي  الت  رمجت عنه.
مهذه المهم  تتطلب منا نان البعثيين مف   اف  المواقفع 
الازدي  ان نزداد فخرا دازدنا مان نفمفارس اقصفى درجفات 
التنير للذات مالتبرؤ من األناني  ماالنفغفمفاس الفيفامف  فف  
مصلا  الازب  ألنها مصلا  األم  م   البشرل  الفمفعفذدف . 
مأضي  ما لجب إدرازه دائما ألنه إما موضع عة  ا تفشفاف أم 
انه مخف  تات تعتيم غرد  وهيونف  مهفو أن االنفتفصفار 
األلةلولوج  البعث  هذا  مةعومًا دفنفهفو  الفبفعفث غفيفر 
المسبو  ف  العرا  مالوطن العرد   موالحفيفتفه لفتفافرلفر 
العالم من االستغالل مالعنصرل  احفة اهفم أسفرار االوفرار 

دفطفر  جفةلفةة   –الغرد  الصهيون  على اجتثفاث الفبفعفث 
فهو لشي  تاةلا للرأسمالي  الماتضفرة اشفة مفن  -مموه 

الشيوعي  الت  حملت ف  أحشائها دذمر فنائها  دينما البفعفث 
لام  ف  أحشائه دذمر نهوضه مدلمومتفه مفهفمفا تفعفر  

 لالجتثاث ماالدادة.
* * * * * 
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 يوس  الور اني
 

 كانت  حم  وهماً 
 فوق همو  الوجه

 لم يخِ  شغاف الملب
 مفاُء الح ن المتألق

 في العينين
 فذا زمن السي 

 المغروس ب در األ 
 وقلب األخت...

 وذي قافلة شهو  اإلثبات
 كانت ك  األيدي واألرج 

  نمضُّ عليها في قلب اللي 
 و ذاع بيانات األ  ان

  تر   في أعماق األو ية

 في ك  مدى، وك  زمان
 ويضج ال وت

 يتوام  مع   ن المدن األخرى
 يحفر في وجه ال من الما  

 يح  قلو  الحراس المأجورين
 ما  فع  يا هذا بد   مرأ  -

  عرف قدس الكلمة؟
 نؤرخ ميعا  ال لب -

  تسع  رانيم المت 
 زغاريداً 

 والمرأ  موت ينهض
 بين األيدي الو شية.

يا أه  األرض خذوني  -
 لل لب

 خذوا عنمي،

 خذوا ما وهبتني أمي
 من جسد فاٍن أو لون أو عينين

 و عوا لي مو اً 
 يحم  لي لغتي

 لغتي عربية
 يجتمع الحشد الحاشد
  سورها األعين بالحمد

 وأخرى بالعط ، وشد األزر
 بومض سري  افق
  امرها السي 

 و اخت في الطيب الفاغم
 نضبت في الرأس الذكرى

 مات زمان طفولتها
 فا كأ النخ  على النص

 وانتحر الطير

 ميعـــاد الصـــلب

 إىل الفلوجة الصابرة
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 يوس  الور اني
 أيها العايد من جوف موٍت 

 في المحيط
 أيها الما   من منفى

 بعيد
 ماذا  ريد؟

 وطنًا جديد؟
  لمًا جديد؟

 لن  جد عندي سال 
 أوطاننا  بعثرت
 أ المنا  عثرت
  كامنا، كتابنا

 شعراؤنا، وشعبنا البليد
 أمتنا وا د 
 لكنها فاجر 

 أنجبت أجيالها قهراً 
 قطعان ذيا  وضباع

 مارست ك  ألوان الفجور
 منذ عمو 

 كبلونا بالطواي  والمذاهب
 فجرى في  منا

 اإلرها  والتكفير
 مرنا " واع " مجرمين

 منذ عمو 
 يمد  األبطال منا

  ون ذنب.
 وي ُّج باأل رار من أبناينا

 خلق قضبان السجون
 منذ عمو 
 كنا وقو اً 

 لمشاريع الظال 
 وبمينا خل  أسوار المدينة

 قطعان ماشية يمدمنا األ باع
 أضا ي للنظا 

 أيها العايُد من قاع بحرٍ 
 أيها الما   من خل  المنافي

 با ثًا عن وطن
 كي  كون

 لن  جد في شرقنا
 غير المنون

 ير دي أل  لبوٍس 
 يمتات من  منا

 ويميم عرسًا للسكارى
 فوق أهدا  العذارى

 في طموس من مجون
 أيها العايد...

 عد من  يث أ يت
 وخذني  يث كنت

 نبحث في بال  الغر 
 عن وطن،  لم

 فلن  جد عندي سال .

 لن تجد عندي سالم
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تواصل جرائم المتسلسيس سيسا مسط السمس س س س  
الخضراء مط بغداد ما وكالء االحستسالا السمسركس  
األمريكط اإليرانط ضد أب اء شعبس سا وتس سمسيس  سم 
جرائم تمجيرات نوعي  مط كل م اسب  دي ي ، مسمسط 
عيد الم ر الماضط مسجسروا السكسرادف، ومسط عسيسد 
األضحى المبارك أعادوا الكرف عيى الكرادف ونسمس وا 
جريم  ش عاء أخرى مط شارع ميل يسا بسبسغسداد 

 .مط مكان م تخ  يتجمع ميه العراقيون
ما الواضح أن   ه الجرائم السبسةسعس  عسيسيس سا 
بصمات واضح   ط بصمات  ؤالء الستسط أوكسيس  
إلي م أمريكا وإيران م م  مواصي  تخري  السعسرا  
وإبادف شعبه وتةويه  ويته الوط ي  وال ومسيس ، 

جرائم تعبر عا عمس  الصسراعسات   –باألكيد   –و ط 
الحادف بيا أحزاب اللي  ، كما ت دف إلسى إر ساب 
شعب ا وإشغاله عا مسواصسيس  الس سورف ضسد سم، 
ويمكا ربط   ه الجرائم أيضًا بتولط عمار الحكيسم 
زعام  ما يلمى التحالف الوط ط ال ائمط بعسد أن 
أصبح إبرا يم الجعمري شخصي  غسيسر مس سبسولس  
واحترا  ورق  نوري المالكسط، مسجسطء بسالسحسكسيسم 
ليتلوي ، وما عيموا أن شسعسبس سا يسعسط السيسعسبس  
وسيكون تعييا الحكيم لم ص  زعام  الستسحسالسف 

 .ال ائمط وبااًل عيي م وعيى عمييت م اللياسي 
إن الجب   الوط ي  وال ومي  واإلسالمي  تسديسا 
وتةج  وتلت كر بأقوى عبارات اإلدان  والةسجس  
واالست كار جرائم التمجيرات التط ي سمس  سا وكسالء 
المحتل الصغار ضد أب اء شعب ا، ولك  ا مط الوق  
نمله تدرك أن ذلك ال يكون لسه أرسر عسيسى أعسداء 
الةع  وعمييت م اللياسيس  الستسط تسولسد األذى 
لةعب ا والخراب لوط  ا، وأن المؤرر السمساعسل  سو 
وحدف ال وى الوط ي  اللاعي  لسخسالا الةسعس  
وتحرير الوطا، ول لك م ط تجدد دعسوتس سا لس س ه 
ال وى المخيص  لةعب ا إلى االنضمام مط جسبس س  

 .وط ي  عريض  توحد نضال ا ضد أعداء الةع 
نمله تدعو جسمسا سيسر   –مط الوق    –إن الجب   

شعب ا إلى مواصي  نضال ا ضد االحتالا وأدواتسه 

مط كل مجاا وبأي شكل ما األشكساا، مسالسجسرائسم 
التط ترتكب ا   ه األدوات الرخيص  لا تتسوقسف إال 
بالتصدي الةامل ل ا وسح  م م ي ا وك سلس سم 

 .وت ظيف أرض العرا  م  م
وتوجه الجب   دعوت ا إلى الم ظمات السدولسيس  
واإلنلاني  إلى رمع أصوات ا عسالسيسًا إلدانس   س ه 
الجرائم المتواصي  ضد العراقييسا عسالسمسيسًا ومسط 
جميع المحامل، ودعوف لألحزاب العربي  والعالمسيس  
الةريم  الم اضي  إلى تعضيد نضاا السعسراقسيسيسا 
ودعمه ومؤازرته إذ أضحى ال سضساا ضسد الس سوى 

واحدًا وانتصار شع    –اليوم   –الةريرف مط العالم 
مض  د سيكون انتصارًا لةع  مضس س سد مسط 

 .مكان آخر
الرحم  لة داء العرا  والةماء العاجل لجرحساه 

 .. ول غ  اللير نحو مجر التحرير والخالا
 .. واهلل أكبر

 
 األمان  العام 

 ليجب   الوط ي  وال ومي  واإلسالمي  مط العرا 
 ٦١٠٢أييوا /  / ٠١ 
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  01-10-6102جريدة الوطن: 
تشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافـاـاأ أىـر  
أسبوعيا، تااهراأ احتجاجية على تفشي الفساد فـي 
المؤسساأ الحكومية، وعدة قطاعاأ أىـر ، تـطـالـ  
ىاللها الحكومَة بتفعيـ  اصصـالحـاأ الـجـفييـة فـي 
 مؤسساأ الدولة، ومحاكمة وجوه الفساد في البالد.

وكشف األمين العام المساعد للـشـؤوا اصعـالمـيـة 
في جامعة الدول العربية ونائ  نـيـيـ  اليـحـفـيـيـن 
العراقـيـيـن السـابـ  صـالت الـمـتـتـاي فـي تيـريـ  
إلى"الوطن"، أا أكبر ملفاأ الفساد في العراق ما زالت 
متفية، مرجعا ذلك إلى أا مؤسساأ الدولة العراقـيـة 
تعم  بشك  سري تماما،الفتا إلى أنه في حال استطاع 
الناام اليادم كشف ملـفـاأ الـفـسـاد، فسـيـجـد أا 
المعلن عنه يعد حيائ  صغيرة جدا، في حين أا ما يتم 

 تريليوا دوالي. 6سرقته من أمالك الدولة يتجاوز 
 

تطرق المتتاي إلى حديث يئيس هيئة النزاهة يحـيـم 
العكيلي بتيوص العيود الوهمية في العراق، كـمـا 
أشاي إلى اعتراف نائ  يئيـس الـوزياا األسـبـ  بـهـاا 
األعرجي، بسرقته تريليوا دوالي منف احـتـالل الـعـراق 

 2111، إضافة إلى وجـود حـوالـي 6102وحتى عام 

مليايا، تـتـنـمـن  662عيدًا وهميًا في العراق بييمة 
يشاو  وعموالأ وعيودا كـبـر ، فـي الـوقـت الـفي 
تواجه هيئة النزاهة العراقية انتيـاداأ حـول دويهـا 

 الرقابي النعيف في مكافحة الفساد.
 

بّين المتتاي أا الفساد الفي انتشر في العراق، يـعـّد 
فسادا ماليا بالديجة األولى، نتيجة الفساد السـيـاسـي 
الفي ُبنى على المحاصياأ الطائفية والعرقية، والـتـي 
قسمت المجتمع العراقي إلى طوائف وأحزاب، ال تيدم 
إال ميالحها الشتيية النيية على ميـالـ  الـوطـن، 
منيفا "أا متيياأ يئاسة الوزياا ووزيائها، ويئـاسـة 
الجمهويية، ونواب البرلماا في العراق، لم تشهد لها 
مثيال في أي مؤسسة من دول العالم، إضافة إلى تـلـك 
السرقاأ المنامة وشـبـهـاأ الـفـسـاد الـتـي تـدوي 

 حولهم".
دولـيـا  020يفكر أا العراق ح  في الـمـرتـبـة الــ

متساويا مع ليبيا في مؤشراأ الفساد، بحس  منامـة 
الشفافية الدولية، واعتـرف يئـيـس إداية مـكـافـحـة 
الفساد في البرلماا العراقي مشعـاا الـجـبـويي، بـ ا 
الجميع فاسدوا من قمة الهرم إلـى أسـفـلـه، بـمـن 

 فيهم هو.


