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 ����ن �� 	����� 	����� و	������� 
��� 	���	ق ��	�� ��� و	ن 	�

لمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين للعدوان اإليراني على لمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين للعدوان اإليراني على لمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين للعدوان اإليراني على لمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين للعدوان اإليراني على 
    العراق أصدرت قيادة قطر العراق بياناً هذا نصه:العراق أصدرت قيادة قطر العراق بياناً هذا نصه:العراق أصدرت قيادة قطر العراق بياناً هذا نصه:العراق أصدرت قيادة قطر العراق بياناً هذا نصه:

 يا أبناء شعبنا المجاهد
لـبـدء مـحـاوالت الـغـزو  ٣٩تمر علينا اليوم الذكرى الــ 

عـنـدمـا قـامـت إيـران  ١٩٨٠/    ٩/    ٤اإليراني للعراق يوم 
بقصف مدفعي كثيف للمدن والمخافر الحدودية مع السيطـرة 
على قسم منها ومشاركة الطيران اإليراني لتلك االعـتـداءات 
إذ تمكنت دفاعاتنا الجوية بإسقـاط إحـدى طـائـراتـه وأسـر 
قائدها الطيار (حسين يشكـري) وقـد قـدم الـعـراق مـئـات 
االحتجاجات الموثقة التي تدين الحكومة اإليـرانـيـة، قـدمـت 
للمنظمات الدولية ومنظمة المؤتمر اإلسـالمـي والـجـامـعـة 
العربية لكن دون جدوى ، كما أن الـنـظـام اإليـرانـي ومـنـذ 

لـم يـكـتـف  ١٩٧٩تسلط الخميني على مقاليد الحكم عام 
بمحاوالته العدوانية وإنما قام بتحريض عمالئـه فـي داخـل 
القطر بالقيام بأعمال تخريبية من اغتياالت وتفجيرات منـهـا 
ما حصل من اعتداء في الجامعة المستنصرية الذي أدى إلـى 
استشهاد وإصابة عدد من طالبها ومن ثم االعتداء اآلخر بعد 
يوم من ذلك حيث ألقى بعض العمالء قنابـل يـدويـة عـلـى 
موكب تشييع الشـهـداء مـمـا أدى إلـى إصـابـة عـدد مـن 

 . المشاركين بجروح ومنهم الرفيق طارق عزيز رحمه اهللا
 يا أحرار شعبنا الصامد 

إن تلك األفعال الشريرة واالعتداءات السافرة أدت إلـى أن 
/   ٩/    ٢٢تتخذ القيادة قراراً شجاعاً بالرد عـلـى إيـران يـوم 

من أجل الـدفـاع عـن الشـعـب والـوطـن وإجـهـاض  ١٩٨٠
المخطط الخميني الخبيث لزعزعـة اسـتـقـرار وأمـن الـبـلـد 
وتصدير ما سماه ( الثورة ) فكان رداً مـزلـزالً قـويـاً فـخـاض 
العراق حربة الدفاعية المقدسة لردع أطماع إيران واستـمـرت 
الحرب وتدخل عـدد مـن الـرؤسـاء فـي الـدول اإلسـالمـيـة 
بالتوسط لوقفها ومنهم الرئيس ضياء الحق رئيس باكستـان 
وأحمد سيكوتوري رئيس غينيا ووافق العراق عـلـيـهـا إال أن 

 ١٩٨٦الخميني استمر بتعنته وعنجهيته حتى استطاع عـام 
احتالل مدينة الفاو لكن لم يستمر هذا طويالً عندمـا قـامـت 
قواتنا المسلحة الشجاعة باستعادة تلك الـمـديـنـة بـعـد أن 
قدمت التضحيات الكبيرة واستبسال مقاتليهـا وتـم تـحـريـر 
الفاو من براثن الفرس ... استمر القتال ثمان سـنـوات رغـم 
تلك المناشدات والوساطات الدوليـة الـتـي قـبـلـهـا الـعـراق 
ورفضها الخميني، وخضنا معارك باسلة على طـول الـحـدود 
تكللت بالظفر والنصر حتى تحقق نصـــــرنا التاريخي الكبيـر 

عندما أعلن الخميـنـي تـجـرعـه السـم  ١٩٨٨/    ٨/    ٨يــوم 
 . والموافقة على وقف إطالق النار

 يا أحرار أمتنا المجيدة 
رغم اندالع الحرب فإن العراق لم يتوقف عن البـحـث عـن 
السالم وإنهائها وفي نفس الوقت كـان يـعـيـش الـتـنـمـيـة 
االنفجارية العظيمة على كل المستويات العلمية والصناعـيـة 
والزراعية والتربوية واالقـتـصـاديـة والصـنـاعـات الـثـقـيـلـة 

 . والعسكرية وهيئ جيوش من العلماء في كل التخصصات
 يا أبناء شعبنا الصامد 

لقد تحقق النصر العظيم للعراق واألمة العـربـيـة بـتـلـك 
الوقفة البطولية لجيشنا وشعبنا وأفشلت تلك الـمـخـطـطـات 
التي كانت مهيأة لتدمير البلد وهـذا ال يـروق لـقـوى الشـر 
والعدوان فنظمت صفوفها ثانية وفجرت األلغـام واحـدة أثـر 

وأسـقـطـت  ٢٠٠٣أخرى حتى غزت العراق عسـكـريـاً عـام 
النظام الوطني وأقامت نظاماً طائفياً فـاسـداً عـمـيـالً نـهـب 
الثروات وأفقر وأذل شعبه ودمر كل شيء بـنـاه الـعـراقـيـون 
بجهدهم وعرقهم ومالهم وقد قاوم شعبنا الغـزاة بـكـل مـا 
يملك وأجبرهم على االنسحاب لكن الوطن بقي تـحـت ظـل 
االحتالل اإليراني الفارسي حيث فتك هذا االحتالل البغـيـض 
بالماليين من شعبنا قتالً وتشريداً واعتقاالً وأصـبـح الـعـراق 
اليوم من أكثر بلدان العالم تخلفاً وانتشاراً لـلـفـقـر والـقـتـل 

 . والنهب والسلب
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة 

 يا أبناء شعبنا المجاهد
إن قيادة قطر العراق لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي 
تهيب بالحكومات العربية أن تعيد النظر تجاه قضية الـعـراق 
وأن تدرك بأن من دون تحرير العـراق مـن الـغـزو اإليـرانـي 
الشامل .. فإن أي محاولة إلنقاذ بقية أقطارنا الـعـربـيـة مـن 
الخطر اإليراني مستحيلة ... فلتتجه الجهود العربية الرئيسـة 
لدعم نضال شعب العراق وقـواه الـوطـنـيـة ضـد االحـتـالل 
اإليراني ولتنهي حالة الخضوع البتزازا القوى الدولية والـتـي 

 . تضغط لمنع التعاون مع القوى الوطنية العراقية
إلى النضال الحازم ضد الغزو اإليراني وضد مـيـلـشـيـاتـه 
اإلجرامية من أجل دحرها بقيادة المجاهد القائد الرفيق عـزة 
إبراهيم أمين عام الحزب والقائد األعلى للجـهـاد والـتـحـريـر 
وتحقيق التحرير الشـامـل لـلـعـراق واسـتـعـادة اسـتـقـاللـه 
السياسي واالقتصادي والسير بثبات علـى طـريـق تـحـقـيـق 
أهـداف الـبــعــث والشــعــب واألمــة فــي الـوحــدة والـحــريــة 

 . واالشتراكية
    

    قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكيقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكيقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكيقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي
 ٢٠١٩في الرابع من أيلول 
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 كلمة الطليعة

"�������" 
���دت �� ����� 
 ��و�
 �����ق �� ���

��ـ�ـ���ـ�ـ� �وز�ر�ـ�،   –��� و�� ���ب �
	����ـ�� 
 �و�, �����ق * �( ����)'�، &�% $#�ت ! � �ـ�ـ�ـ
����6ح ����!��� �4 /3 2#ب و)1ب. /ـ��ـ �و. �ـ�ه 
����6ح ��>�ر ��;:�ري ���ي �9ض �ـ�ـ�ـ� و�ـ1 ��ـ�ي 
 �9 �#ر�!� �?�;>�د	� و�2;���=@;A� ج �4 �2ب�C
 
ً
�EـFG ن �ـ�� ��>ـ�ر /ـ�ن� 

ً
���J#ي. و/�ن و��ـIـ�

ــMــLــ�ــ�� ��Kــ�ــ�Aــ�ــ�  �� Nــ��ــ 
ً
�EــOPــ! QــR� ــ�1تSــT

��� ������ـ�ـ�. و�ـ�� �ـ� 2>ـ3 �U;V?و� �	و�?�;>�د
��ـ� ��ـ#Cـ1ل U� J9ر� X�� ت�K$YZ3 ��\�وف و�]$

61، و�ـO 4ـ` ��ـ�ـ#و�ن ��ـ_ـOYـ�ـ^a�� .b  و��>ـ�ر
 cروd ، و/ـ��ـ

ً
�eـ� �ـ��ـ� �OY_� �U;A� ي��� `��\��

���3U ��ـ�ـ#و�f ��ـ�ي $ـ#� !ـ�Aـ` CـSـ1=ـ� �ـ ـ�	ـ� 
��ـ�ي �دb o. �2ـ;ـYل  ٢٠٠٣ ��_���k��Uت �ijو �ـ�م / 

�Iـ� ��ـ#�ـ�ر ��eـ��ـ3 Ap �RY;�� ��6رd G ق�����
 qو9ـ rـ\ـ�ـ` �>ـ�ـ�! sو� c#��J�� ,� ��Y� tKو�

.uر��b `�\�! � �P$ و���#�� E	��Z� 
� ? ���#و�ن ��_�OY^، و? �p ،وij�bن �����ق !��ض �
�� �ن 	a�� �SJK` ��1=^، و� ـ�� �ـ` �S;A� ر�<��
 
ً
�  ij�� ?bو و�?2;ـYل Aـ�ـ#�=�JA
 

ً
Y��MA �/E�� #v

�ـ` �iـ ـ� �ـ:ـ�د �ـ�� wO Xو�� � ;J�=� X�� ر�تxU��
.sRE�� yAف ر�z��d�/� N	� و$�� !�1Sي 

 �Z: ـ� G ق����� sJ$ 
ً
���� �e� �KUC o#� N��

�Yم 	cEj<�� q2Y و��4a� ،cEMa �� �ن 
�Y}، و�
�
�N �� |ـ�ي � {Y�
و�, �?Y;2ل، 2{ $#� ��;�;�` �
�ـUـ�ل � Nـ��ـ {Yـ�
�. �o�V #J ��;�;ـ�ـ` �;2�A *
��;��	� ����ـ�ـMـ�� ��ـX �ر!ـaـMـ;ـ ـ� �ـ�1ت �?2ـ;ـYل 
��1Z� #� sRE�p=�(  �������(، و�Rـ�Qـ�  9ـ\ـ��ـ� 
 !�'� * A:4 �$1 ��6ـ�، و�ـ1? $ـ�ـ~ ��/ X�� s�
��Uل ��;�ـ�	ـ� � �JM� ،$�A  X�� #��eZ1ر و�<��
 s= ��RE�p� ���!��$��Zو� �����p�  ci Vp� � !�'� X��
 ���U;aن. �UR �ن ��;�;�` �3U ���ـUـ�ـ�ـ�ت ��ـX /ـ��ـ
!�'��� ��JZو�� ��1=���� �������� �# ��1ت �?2;ـYل 
�sRE�p و��1ت �Zـ�!ـ�iـ� ��ـA� Xـ;ـJـ#�ـ �ـ;ـ�ـUـ3 

� ��1J�� 4ت ���\����. �4a 2ـ:ـ` ��ـ�ـUـ�ـ�ـ�ت �V1;$
و��Z� ���KT!'�� * )'1ف ��1ت �?2ـ;ـYل، Vـ�ـ3 
�ـYم، 
� .b �4 ��>�� ��;�ـUـ�ـ� �ـ�ـ�ـ ـ� وCـ�Vـ
 sـREـ�p� 3ـ;ـIـZ� �� ��JZو�� �ن د�9ـ<I� و/��

� * Y\�� ��Vم � �	� !�1� �IA 4�٢٠١١ ���Yن . 
 Vـ�6ـUـ;ـ( Ma!ل �رY;2?�$ �U��� و��#R �/E�� نb
�q& );�A�A ��ـ�ـ��ق و�ـ�ـMـ� �bـ�9ـ� V .bـ�6ـUـ� 

.� ;Ma!ر� X�� لY;2?� 
 ،wو$� �
�3�ae! N  �ـ�ـ\ـ�1ـ� ���3� �U� � ��

 �\ـ�ـ� ��ـ��ـ�	ـ� ��pـREـ�ـ� G ق����� cد�ر
 c#A�9
 EـMـaـ�� uـ�* ��ـ�ـ�Iو)' � ��>ـ �UR��1 و\�Z� و��ه
�P$" 3]�� )�K2 #UIن a2 * � ��2` �����ق IRـ�ل 
 �N �>ـ�ف و�ـ ـMـ� SA 1ص<��� 4� ��1U:�
 .rכ ��;1)ـ�ـ�d  4��". و���ي 2>3 ? ��ج !��C#�
�Fـ1  i6i�� �12�Zم �3���Z =�رق ��b و�1 �� /�ن ���ر

  cـ_ـ1ر�� cـ� �ـ�ـ�د����1 ��iIب، �1F �:ـJ�� cد��J��
�ـ4 وVـ1د �ـ�ـ�ر�ـ� * �Tـ�رج، 9ـJـ�ل  3�A ��#��
"��?� ��1Kk ���ر�� �� ـ` �ـ:ـUـ1�ـ� �>ـ1ص، �ـ1 
 "���~ � ` a2` �����ق �� �O �1Mو�!� و��J9و� �ـ�ـMـ

 و��� �1 و��, ���ل ���1م.
 �N�K�y�� �
��3� ��R ,9ـ\ـ� sـ� و�ـ/E�� � ;Ma!ر� X��

 fـ��	
�p� 4و. $s 9 ،� ���;L �� � �دCـ�ـ ��ـ�ـ\ـ�م �
��� ��Kـ�ـ�Aـ�ـ� ��ـX �9ـ�ز!ـ ـ�. U��� N���R\�م و� 
 `O �ً���=�$ �#$ ،���M� لY;2� .b �	�(1�� ه�� �1Gو
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 !��ـ� !�$ ` !�S�A نP$ f��	
��K� 4و�1 ���\�م ���
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ــ�ل  Uــ�ــ ــ\ــA� �1ــ; ــ� (?2 ــ�رAــ� ــ' ــ1ر6ــ� �� =�xــ��ــ�

.(������	

��x=1ر�6 ��'�ر��A $#ل �� 

	ـ���ـ�ـ�� * ��ـ�ـ��ق 2ـ{ $ـ#�ت � #��� J��� �ن �=
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�L$ ��a'! Nـ�ـ�� دو�ـ;ـ� ��ـ1=ـ�ـ�ـ�� ������ق ����$���، و
 Nـ��N �� �ـUـ�ـ� �ـ�و��sRE�p� 3;IZ� � � �A� X، و
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 Nـ�����ق، و�ـ� �UR�2 cx;�Z� �S�K�� ���K�� ر��J��
 fـ��	
!��1ـO rـ�وc ��ـ�ـ��ق * Cـ#�ـ� �?�ـ;ـ>ـ�د �
 ،uـ1} ��ـ�ـ�J�� qU��� * 1لj;�� N�� f��	
و�
�'�ق �
و��pــ` �ــ4 /ــ�d 3ــ� 2bــ#�ث !ــjــ�ــE * ��ــRzــ�ــ� 
��#	�e� *���1U� �����ق، Y� )=1;$ ��1A	( �ـ4 
��'�س * �����ق و!Y:K�� .b ` M�KLت �Zـ#�ـ�ـ��، �و 
 q=��� * �(�Cن �����ق و�]A 4� cEMR د�#�� E: ;$
�E�#! N �ـ#ن � ���MZ� ف���
�?Y;Cط ��f�]K، و�
�Uـ�ر�ـ� b cد��b و� � ��b c4 ���1د� � ��]A ,و�� � ���]$
�UR �1 �2ل د	�? و�Vف ��>��  و�Zـ1)ـ3 و2ـ��1ـ� 
 .b ـ�9ـ��bـ#�د وjـ$ ��Iر $[3 �#� � و���M�pو� o1�k�
 fـ��	
���eو�SM!�Z� �6 $���\ـ�م ��Z� o1J�� �9ن ،��d
 rـSـC N�� � ����M �4 2[�م = ��ن، ��#��V1;$و
��1Z=�( ���ي $�زو� * �R�2 �?2;:�ج ��eـ�ـ� �ـ# 
 cــ>ــ�Mــ#�ــ�ت * ��ــT� ــ�د و��ــ1ع و��ــ�ــ#�مKــ'ــ��
و����)��6 و����Uرc و�#ن ��ـ'ـ��ت �pوAـ�، و�ـ�?� 
 
ً
�#�د  �1J'Zد	4 ���	4 �� ز�ل �>�E` �: ـ1? * �1!�$

 c1ـA� ـ ـ���b 1دون�	 ? sR ` د��ت ���ز� ` F�$ و�ن
 $�U 2>3 * �#ن ��ب �����ق.

 {Yـ�b `;` * �3 !�ـ;ـ�ـ	ي |�ي * �����ق ��� ���
 ���\� و6:#ر ��;�b 1� ،r�1ـ#�م '�	 �� QRو� ،qMS�
���ekت ��61F�Z� ��'��Sـ� Gـ �Kـ� ��eـ# �Z�
 c1ـJـ��" sـ ـ� �ـ�Pـ ـ� $ـKم �ـ'ـ#J! !�$ � �� ،��e��
 Nـ���ـ�"، و�ـs  ��ـe! Xـ�ف �ـkـ� �ـ�e�� �����p�
 
ً

د�ر��A��K�� c وK2ـ�، $ـ3 !ـJـ1م �	Fـ��$ `aI;��
 * Eـ�ـjـ1)ـ1ل ��ـ;ـ$ fـ��	
$��URل ���S ���ـ\ـ�م �
���Rz� ��#	�b .b *���1U#���!ـ�  ��ـJـ>ـo1، و�ـ ـ�� 
�;�Jل ��1Z=�( �������( ���	4 �ـ` �$ ���(���!1Jم 

�;��	ـ�  � ` ��FCb  `O 4ق و������ ��A�'� و�1ن�J�
و!>'�;ـ ـ`. و�ـ# �ـ ـ�ت * ��و�ـ� �CpـcE �ـJـ�$ـ� 
 !>'�; `، و$�J�� ��pـ�6ـ� )ـ�ح U! 4Z ����UV

 rSC `! ��P$ �V1� 2�٧٠٠# و1Vه ����e �����ق * ��'
��Uر �4 $�#c ��>ـ[ـYوc  �ـ�ب p� r�;�� 4� 3Vر /
 sو��ه ������1 �ـ ،

ً
?1 :� `�E<� ل�i	 ?و �V1�'��

�Z� 3��MA N_�ل ? ��>�، db  �ن ���eت �1�pف �ـ` �
 ��# �?�KJ�� ��';Cي ور$1a! �Uن �Vت !>'�; `.

 {Yـ�
bن ��� ���ي |�ي * �����ق * �3 ��;�;�` �
 ? cـ1رSـT� و�ـ�ه .cـ1رSـT� 4ـ� EـMـR ر#� N�� 1�
��Z� ���M= Nـ\ـ�1ـ� ��Kـ�ـ�Aـ�ـ� ��ـ�RـUـ� � �<;J!
 و�1��Zر�K'��$ cد، �a'! * 4Ua! 3$ـ� ��ـMـLـ�ـ�� 

ً
�6�\�

 Eـ�ـjـ�ـ�ـ�، و!ـUـ:ـ;ـZ� ���LM�� � 1=���� �������� و����
����b xق �����ق $ـjـE ��ـ�ـ�ب،  ،*���1U	#�� ��Rz��
) ����ب �4 �ـ#�ـ ـ`، E'K���!( E: ! ���U�و!�\�` 

�U#ن و�ـ�ـ, � E�#;�� ,و��� �j� G �V� 	 `� 4و�
� وCb'��ه و!>'�ـ;ـ�� 2ـ�ل /ـ3  'SC `;	 ،� ��b c1د���
�1j;�� Nل �
	��f * ���ـ��ق � 

ً
��z�� 

ً
�'�1� q�S	 4�

�N /3 �'�)3  ���ـ�c و6ـ�وج � ��;�U�� '�ض	و���ي 
 �ـ, 

ً
�Z\��1ت �'���` و��د�ت �9ر��A ! ����~ /ـ�ـ�ـ�

 �Z'���` و����د�ت ����$���.
 {Yـ�b `ن ���ي |�ي * �����ق ���1م و* �3 !�;�ـb
 sـ��� ��ـ��\� G �'�!  �91(1� �6�'! ���U�  1�
�sRE�p و��ه !�'� $P	#ي ���kـeـ�ـ�ت GـUـ3 �ـ61ـ� 
������ �U! � �a� ��UAbرس ��SZ� �?1ـ�ـq �ـ�ـ\ـ�م و¡ 

.��J'�� 
و� �� �9ن  ��و$� �����ق * �SC، و���=� ��;'�6ـ� 
�ـ�ـ^، $ـ3 !ـVzـ`  fـ��	b rـ�1ـUـ ـ� $ـ�� x�	 #�	 `�
$�����Vت ! ���ول /ـ3 �ـ�ـ�¢ ��ـ�ـ�c ��ـ�ـ���ـ�ـ� و/ـ3 
 ،dـ�ـ'ـ��� ����Rz� �s�U;:Z. و��� ��eZوع �1 ��~  �
، و���p ����$�ـ�� 

ً
Y��� �M<	 ق����� N���9ن �
=�Mق 

 � $�ـ#�ـ� ��ـaـeـr ��ـ�ـ��ق و�ـ�ـ
ً
?�2 3F9� 1نa! 4�

.�;��$ u���� {1J�� 4�p� rea�� 
bن ��� ���ي  !;��ض �� ���Sر �Tـ�ـ�ـt ��ـ�ـ�u �ـ4 
�;#���ت و£r<� ���C �>ـ�* ��ـ�ـ'ـ� * �ZـUـ�ـaـ� �
����$��� ��1�Kد	� �� /�ن �ـ�ـIـ>ـ3 �ـ1? �ـ` !KـJـ� 
��� ���ـ���ـ�ـ� و!Kـ;ـMـ��ح �رض ��ـ�ـ��ق �ـ4 �ـMـ3 J��
�( ��RE�p( و�
	����( و��YU `، و�3ّ ����ب ;IZ�
	#ر1Rن ��ه ���J�J و�46�CP;� 1 و�` ���	A 4 ـ�ـ�1 
� و!ـ#�ـEه، و�ـ� �ـ` ��ـ�ـ1م �Y;2و �����ق و�i� ���U�

.�'(���� )� * �1!�$ 
 o1ـ;ـKZ� Nـ��4 ���، �9ن �KZـ�و�ـ�ـ� ��ـJـ�1ـ�ـ� �ـ
�� ��;���3 �ـ, �Fـ�ـ� ��ـ�ـ��ق S;! yAو��� ��e��
���P$ ����=1 ـ� �Fـ�ـ� �ـ�1ـ�ـ�، وbن AbـJـ�ط ��ـ�ـ��ق 
 ،� ;����  i��/2# ��` ر� ��p� #J'�A �$��و$;�� وو#2!
و� 4	�x; �ن ���\�م �
	��f �1 ��ـ�Rـ¥c * �ـ� 	Kـ� 
 �ن 

ً
� �ن 	�s و�1 �ـ;ـCPـ����� ،����UZو�� و��JZ� 1رIU$

 sــ��eــ�وع �ــ�� ��ــ�ــ\ــ�م 	eــ[ــ3 ��ــ�د	ــZ� rــ�1ــ1
��eUوع ��> �f1، و!'ـ�6ـ� ��ـ�ـ��ق 	ـLـ;ـt �ـ'ـ� �
�N ��ـ4 � )SK�9 ���� ( ���U� � :;L! X�� 3���'Z�

 .�;��$ u���� {1J�� 4�p��1ت ��1=���� و�aZ� 
 ���ب 
�d�J �����ق ��p �6�';�� 4ـ �	 �1R�G 1لJ�

�N =ـ�6ـAb qـJـ�ط )ـ ـ�ـ�ـ��  �$��d�Jه  !1�Fن ��J#م 
 ��JAb 4ط ")'�J ��ـJـ�ن" و!ـ91ـ�ون 

ً
��#$ )SK�9

��$��� ��U	� �a��1V` $#ل ��\��1ت ��ـUـ�	ـ�  ��\�
��J$ `a># �?$¦�ز ���U¡ و�ـ ـ� ��Z� ���w�Vp'�و�� 
 و��Jـ1ل "�/ـ�ـ 	ـ1م 

ً
�J2? م#��� ,'�	  ? ?bو�ت  وQ��

".~�$p� 3 ��_1ر/� 
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هذه المقابلة التاريخية أجرتها إحدى الصــحــف التقديم: التقديم: التقديم: التقديم: 
العربية المعروفة مع الرفيق القائد عـزة إبـراهـيـم األمـيـن 
العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد األعلى للـجـهـاد 
والتحرير، ولكنها وألسباب نجهلها لم تنشرها ففقدت فرصـة 
أن تكون أول من يقدم إجابات واضحة وكـافـيـة مـن صـنـاع 
األحداث الميدانيين على أسئلة جوهرية وحسـاسـة تـتـمـنـى 
الماليين سماع الرد عليها، ولـيـس أفضـل مـن يـوضـحـهـا 
ويقدمها من الرفيق القائد عزة إبراهيم ألنه القائد الـفـعـلـي 
للحركة الوطنية العراقية بعد الغـزو ومـهـنـدس الـمـقـاومـة 
العراقية، إضافة إلى أنه الرجل الثاني في النظام الـوطـنـي، 
فعندما يجيب على تلك األسئلة التي يتـكـرر طـرحـهـا مـنـذ 
سنوات يغلق أبواب التشويه والشيطنة وهما عـمـاد اإلعـالم 

 .المعادي الصهيوني والغربي واإليراني
وعندما نؤكد بأن المقابلة تاريخية فألنها حقاً كذلك فهي 
تتضمن تسليط األضواء من قبـل الـقـائـد الـمـجـاهـد عـزة 
إبراهيم على مختلف القضايا التي حرمت الماليين عمداً مـن 
معرفة الرد عليها وبقيت أسيرة الـتـخـمـيـنـات والـتـضـلـيـل 
المتعمد، خصوصاً ما حدث بين العراق والـكـويـت وطـبـيـعـة 
النظام الوطني وقواعد الـعـمـل الـتـي حـكـمـت مسـيـرتـه 
والتناسب بين اإلنجازات التاريخية لنظام الـبـعـث واألخـطـاء 
التي وقعت وهي أخطاء بشرية وال صلة لها بعقـيـدة الـحـزب 
وتأكيده على أن النظام الوطني قد حقق إنجـازات عـظـيـمـة 
تمثلت في بناء اإلنسان والمـجـتـمـع والـدولـة عـلـى أسـس 
متقدمة وقوية، كما أكد القائد وقدم الشواهد على أن العراق 
هو ساحة المعركة الحاسمة في األمة العربية والمنطقة كلها 
وأنه ال يمكن لألمة تحقيق الخـالص والـنـصـر إال بـتـحـريـر 
العراق وعودته قلعة للصمود والـردع لـكـافـة أعـداء األمـة 

 .خصوصاً إيران المجوسية
ومن أبرز ما نبه إليه الرفيق القائد هو أنه يحمل الكويـت 

ومـا  ١٩٩٠والقيادة العراقية مسؤولية معا ما حدث في عام 
تبعه، وأنه يريد تجنيب الكويت والعراق وكـافـة الـمـنـطـقـة 
عواقب االستمرار في التحريض ضد العراق، كمـا أنـه نصـح 
بضرورة معالجة موقف المملكة العـربـيـة السـعـوديـة غـيـر 
الصحيح تجاه العملية السياسية في العراق بتجنب التـعـويـل 
على رموزها فهي بكاملها تابعة إليران وتنفذ أوامـرهـا بـال 
تردد، ولذلك فإن الخطوة الشرطية إلنقاذ األمة كـلـهـا هـي 
عودة العراق القوي الذي يمكنه إنهاء الخطر اإليـرانـي عـلـى 

األقطار العربية، فكما أن القادسية الـثـانـيـة أنـقـدت األمـة 
العربية كلها من خطر تصدير اإلرهاب اإليراني تحـت غـطـاء 
زائف هو (نشر الثورة اإلسالمية) فإن تغيير مـجـرى الصـراع 

 .وبدأ الهجوم الدفاعي العربي العام رهن بتحرير العراق أوالً
وبناء عليه فإن القائد المجاهد عزة إبراهيم يـدعـو دول 
الخليج العربي وكافة األقطار العربية إلـى اتـخـاذ الـخـطـوة 
الصحيحة في إنقاذ األمة وهي دعم نضال القوى الـوطـنـيـة 
العراقية، خصوصاً حزب البعث العربي االشتراكي والمقـاومـة 
العراقية، كي تحرر العراق وتعيده مصداً ورادعاً لـلـمـطـامـع 
اإليرانية المتطرفة وركناً أسـاسـيـاً السـتـقـرار وأمـن األمـة 

 .العربية
وبناء على ما تقدم ننشر هذه المقابلة لنـتـيـح لشـعـبـنـا 
العربي في كل مكان االطالع عليها والحصول علـى إجـابـات 
مهمة جداً على أسئلة كثيرة ونزيح التفسيرات المغرضة التي 
روجت من خالل استغالل التعتيـم اإلعـالمـي عـلـى نضـال 
الشعب العراقي وطليعته المجاهدة حـزب الـبـعـث الـعـربـي 

 .االشتراكي
    الرفيق المشرف على اإلعالم في قيادة قطر العراقالرفيق المشرف على اإلعالم في قيادة قطر العراقالرفيق المشرف على اإلعالم في قيادة قطر العراقالرفيق المشرف على اإلعالم في قيادة قطر العراق

   
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ابتداًء شكري الجزيل لألخ المدير اإلقليمي للصحيفة على 
طلبه الحوار معنا في هذه المرحلة العصيبة التي تـعـيـشـهـا 
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األمة العربية، وشكري أجزل وأبلغ على أسئلتـه الـتـي جـمـع 
فيها كل ما يقوله أعداء البعث واألمـة عـن الـبـعـث بـهـدف 

 :شيطنته واجتثاثه فأهالً وسهالً بك وبصحيفتك
: يتساءل الناس أين أنتم ومن يتستر عليكـم، رغـم ١١١١سسسس

 أن االحتالل األمريكي واإليراني يبحثون عنكم؟
نحن عند حزبنا المــجــيــد  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

وعند شعبنا العراقي العظيم يحتضننا ويلتف حولنا أوفينا لـه 
بعهودنا فأوفى لنا بعهده نتصدى به وبطليعته حزب الـبـعـث 
العربي االشتراكـي لـقـوى الـغـزو واالحـتـالل وعـمـالئـهـم 
وأذنابهم، أرجو أن تتذكر ويعلم شعبنا العربي فـي وطـنـنـا 
الكبير أن شعب العراق بين عمر الستين عام والست سـنـوات 
عند غزو العراق هم شعب البعث وهم شعـب الـثـورة وهـم 
الشعب الذي صاغه وأعده البعث وهم الشـعـب الـذي بـنـى 
أغلى وأعظم تجربة تنموية حضارية إنسانـيـة فـي الـعـراق 
بقيادة البعث، وهم الذين حطموا العدوان الخميني الفارسـي 
على العراق واألمة، فهؤالء يؤمنون بعقيدة الـبـعـث ونشـأوا 
عليها وهي عقيدة األمة العربية عقيدة الرسالـة اإلسـالمـيـة 
الخالدة ولذلك استهدفهم االحتالل جميعاً ولم يفرق بيـنـهـم 
وبين البعثي المنظم في الحزب، فقتلوا مـنـهـم مـلـيـونـيـن 
ونصف المليون ووضعوا في السجون الرسمية والسرية أكـثـر 
من مليون عراقي وشردوا الماليين ودمروا حياتهم، فأنا عنـد 
هؤالء جميعاً فهم حصني الحصين بعد اهللا القوي العزيز بهم 
أصول وأجول وبهم أقاتل وبإذن اهللا وقوته وبهم سأنـتـصـر، 
أما الذي تراه ظاهراً في العراق على واجهات اإلعالم المـزيـف 
المعادي للبعث واألمة فهؤالء حفنة من العمالء والـخـونـة ال 

% منهم جاءوا مـن الـخـارج ٩٠% من شعب العراق، ١يمثلون 
تربوا على موائد أعداء األمة ورسالتها وأنا لست مختبئاً وإنمـا 
أدير وأقود معركة التحرير وفي كل مياديـنـهـا الـعـسـكـريـة 
والسياسية والشعبية واإلعالمية واألمنية وأعبئ لـيـل نـهـار 

 .وأتنقل حيث أشاء ويتطلب العمل
  

إن خطابكم األخير، فسر بأنه يـمـثـل آخـر خـطـاب  : : : : ٢٢٢٢سسسس
وداعي، وكأنك تطلب التوبة وتتبرأ من كـل مـا حصـل مـن 
هفوات أثناء حكمكم للعراق، فمن الـمـسـؤول عـن احـتـالل 

 العراق وتحطيمه وتقزيمه بهذا الشكل المأساوي؟
أشكرك على هذا السؤال  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

المهم للغاية الذي أشاع ونشـر مـعـانـيـه ومـقـاصـده قـوى 
االحتالل وقوى االجتثاث للنيل من البعث وثورته وتـجـربـتـه 
العظيمة وللنيل من قيادته الباسلة وقـائـده الـذي دوخـهـم 
وقزمهم ويتحداهم ليل نهار وعلى مدى سـتـة عشـر عـامـاً 

 :أقول
أوالً إن الخطاب األخير عندي يمثل قمة االستقرار النفسي 
والروحي واالطمئنان على مسيرة الحزب والجهاد لما حـقـقـنـا 
من انتصارات وتقدم خالل الستة عشـر عـام مـن الـنـضـال 

والكفاح المسلح وهو يمثل الصاعقة العنيفة الـتـي ضـربـت 
رؤوس وقلوب األعداء وخاصة إيران وعمالئها وأذنابها وعندي 

 :مئات الشواهد أذكر بعضها فقط لكي ال أثقل عليكم

الشاهد األول هروب الجيوش الغازية تحت وطأة ضـربـات 
المقاومة الوطنية والبعثية بعد تكبدها خسائر فادحة لم يعد 
اليوم باإلمكان تغطيتها إذ اعترفت إحدى مؤسسات الـجـيـش 

) ألـف قـتـيـل ٧٣األمريكي الرسمية أن قـتـالهـم بـلـغـوا (
) ألف قتيل أما في الجانب االقـتـصـادي ٧٥وإحصاءاتنا تقول (

فقد اعترف الرئيس األمريـكـي تـرامـب رسـمـيـاً بـخـسـائـر 
اقتصادية بلغت ثالث تريليونات دوالر كادت هذه الـخـسـارة 

 .أن تطيح باقتصاد أمريكا واالقتصاد العالمي
الشاهد الثاني فإن إيران الصفوية التي استلمـت الـعـراق 
بعد هروب األمريكان هي وأذرعها فـي أمـتـنـا ومشـروعـهـا 
االستعماري االستيطاني في الـعـراق وعـمـالئـهـا وأذنـابـهـا 
وعمليتها السياسية في أسوء أحوالها منذ االحتالل إلى اليـوم 
وال أحد يعرف متى سينتفض شعب العراق ويـكـتـسـح إيـران 
وعمالئها وأذنابها وعمليتها السياسية. وأنت تعلم أن األحزاب 
الثورية التاريخية الرسالية ال تزيدها الـمـحـن والـمـصـاعـب 
والمشاق وطول المسير إال صقـالً وطـهـارةً ونـقـاًء وإيـمـانـاً 
بحتمية نصرها وتحقيـق أهـدافـهـا ويـكـفـيـنـي اسـتـقـراراً 
واطمئناناً وعزاً وزهواً أني على مدى ستة عشر عاماً أقاتلهـم 
وجهاً لوجه وأتحداهم كل يوم هذا كله يمثل انتصاراً تاريخياً 
كبيراً ومجيداً للبعث ولشعب العراق العظيم يجعلني أطمـئـن 
على البعث وعلى العراق وأنام ملئ عـيـنـي مـهـمـا تـكـالـب 

 .األعداء وتكاثر المطاردون
فأقول اليوم وبمناسبة أسئلتكم التي تنقل إلينا ما يقوله 
الغزاة وعمالئهم حتى التزوير والتضليل كـمـا قـال سـيـدنـا 
الحمزة ابن عبد المطلب رضي اهللا عـنـه فـي مـعـركـة بـدر 
للمشركين عند المنازلة (ها أنا ذا وهذا علي وهـذا عـبـيـدة) 
فأقول (ها أنا ذا أمين عام حزب البعث العـربـي االشـتـراكـي 
أمين سر قيادة قطر العراق القائد األعلى للجهاد والـتـحـريـر 
القائد العام للقوات المسلحة الوطنية وهذا البعث معـي فـي 
ميدان المنازلة) أتحدى إيران وعمالئها وأذنابها وعـمـلـيـتـهـا 
السياسية بإذن اهللا وقوته وبهمة الـمـجـاهـديـن وبـالـتـفـاف 
الشعب حول البعث واحتضانه على مدى ستة عشر عـام مـن 
فضل اهللا وأنت تعلم لقد عبئوا المالييـن مـن الـمـقـاتـلـيـن 
الرسميين والسريين أمريكا وإيران وإسرائيل وبعـض الـدول 
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العربية لألسف لمطاردة األمـيـن الـعـام فـبـاءوا بـالـفـشـل 
والخسران وهم يرتجفون اليوم من البـعـث وأمـيـنـه الـعـام 
ويحسبون كل صيحة عليهم هم الـعـدو قـاتـلـهـم اهللا أنـى 

 .يؤفكون

أما ما حصل في العراق خالل حكم الحزب وثـورتـه فـهـو 
تاريخ مجيد وعزيز وعز وشرف للعراق واألمة العربية نفتـخـر 
به ونعتز به ونقدسه وال يمكن أن أجيب على ما حصـل فـي 
العراق من نهضة وتطور وحضارة وقوة ومنعة للعراق واألمـة 
في هذا الجواب على سؤالك ألن ما حصل ال تسـتـوعـبـه وال 
تحويه مجلدات وسيظهر لألمة بإذن اهللا ألنه أصبح مـلـكـهـا 
وجزًء من تراثها العزيز وتاريخها المجيد، أمـا األخـطـاء فـقـد 
حصلت أخطاء كثيرة كبيرة وصغيرة وسبحان من ال يـخـطـئ 
بقول الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم (كل أبـن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون) كيف ال يحصل الـخـطـأ فـي 
مثل هذه المسيرة العمالقة ونحن في البعث مـطـلـوب مـنـا 
ومفروض علينا في دستورنا وفي نظامنـا وفـي عـقـيـدتـنـا 
ومبادئنا أن ننتقد مسيرتنا ونشخص إيجابياتها وسلـبـيـاتـهـا 
ونشخص أخطائها وهفواتها لكي تكون لـنـا دروسـاً وعـبـراً 
للمستقبل وهكذا شأن كل الحركـات الـثـوريـة الـتـاريـخـيـة 
الرسالية وأن نقد التجربة وتشخيص أخـطـائـهـا وهـفـواتـهـا 
يمثل أعلى درجات الشجاعة والجرأة والمسؤولية ويمثل قمـة 
الصدق مع اهللا ومع الشعب ويمثل قـمـة اإلخـالص لـلـبـعـث 
ولمسيرته الصاعدة، فأنا والحمد هللا المسـؤول الـثـانـي عـن 
المسيرة وأتحمل المسؤولية بكل تفاصيـلـهـا مـن مـوقـعـي 
الحزبي والرسمي بإيجابياتها وسلبياتها وال أخـاف فـي ذلـك 
لومة الئم ألن المسؤولية في البعث حسب عقيدته ودستـوره 
ونظامه جماعية وليس فردية، أي قرار يصـدر فـهـو يـمـثـل 
الجميع حتى لو اختلف البعض مع الذين قـرروا ذلـك الـقـرار 
فأنا أؤكد للدنيا كلها كنت وال زلت عندما أعـتـرض عـلـى أي 
قرار للقيادة ومهما كان نوع اعتراضي من الـقـوة واألهـمـيـة 
عندما يصدر هذا القرار من القيادة ويصبح قرار رسمي كنت 
وال زلت من أكثر المسؤولين حماساً لتنفيذه هـكـذا يـفـرض 
علينا دستور الحزب ونظامه وليعلم شعبنا وأمتنا أن األخطـاء 
والهفوات في مسيرة حزب البعـث يـرتـكـبـهـا الـمـنـاضـلـون 

 .وقيادات الحزب والحزب كعقيدة ومبادئ وأهداف بريء منها
 :أما المسؤول عن احتالل العراق فهو

اإلمبريالية األمريكية والكيان الصهيوني واالستـعـمـار  -١

 الغربي
 إيران الصفوية المجوسية وعمالئها وأذنابها -٢
كل النظام العربي وخـاصـة دول مـجـلـس الـتـعـاون  -٣

الخليجي وفي مقدمتها الكويت عدا المملكة ألنني أعـلـم أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا ابـن عـبـد الـعـزيـز 

 .رحمة اهللا عليه رفض احتالل العراق
قيادة العراق ألنها لم تحسن إحباط المؤامرة الـدولـيـة  -٤

الكبرى على العراق ألنها أعطت بعض الثغرات لقـوى الـغـزو 
واالحتـالل وخـاصـة دخـول الـكـويـت، والـهـدف األسـاسـي 
والرئيسي من احتالل العراق هو لتدميـر تـجـربـتـه الـرائـدة 
وإقصاء قيادته الفذة وإيقاف نهوضه الحضاري بعد أن تـجـاوز 
الخطوط الحمر التي تضعها القوى االستعمـاريـة لـألنـظـمـة 
العربية وأصبح يمثل مـركـز إشـعـاع لـالمـة ولـمـسـيـرتـهـا 
التحررية، وان الحقيقة التي ال جدال فيها هي أن الغزاة قرروا 
غزو العراق قبل هذا الوقت بسنين، قرروا غزو العـراق مـنـذ 

ومـنـذ أمـم  ١٩٦٨تموز المجيـدة عـام  ٣٠-١٧نجاح ثورة 
البعث نفط العراق ومنذ اليوم األول الذي اطلق فيه تنمـيـتـه 
االنفجارية ومنذ أن بنى السـدود والـمـشـاريـع الصـنـاعـيـة 
والزراعية العمالقة ومنذ أن انتصر على الغزو الفارسـي فـي 

ومنذ أن استكمل بناء جيشه الوطني العـقـائـدي  ٨/٨/١٩٨٨
ومنذ أن بنى جيش العلماء والخبراء ولقد أرعبهم أكـثـر لـمـا 
صار مثالً ألحرار األمة ودخول العراق إلى الكويت سهل لقوى 

 .الغزو التحشيد لغزوه بعد أن تجرد من عمقه القومي
  

يقال بأن األمريكان ال يريدون الـقـبـض عـلـيـكـم،  : : : : ٣٣٣٣سسسس
ويستخدمونكم كورقة ضغط متى ما أرادوا ما هـو تـعـلـيـق 

 سيادتكم؟؟
أمريكا هي المسؤول األول  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

عن غزو العراق وتدميره وهي المسؤول األول عـن اجـتـثـاث 
البعث وحظره ومحاصرته ومطـاردة قـيـادتـه وكـادره وفـي 
مقدمتهم أمين سر القطر القائد األعلى للجـهـاد والـتـحـريـر 
وهي المسؤولة عن قتل مئة وسبعون ألف بعثي يتـقـدمـهـم 
الشهيد القائد صدام حسين وال زالت إلى اليوم ولوالها ولـوال 
حصارها علينا لما حاصرنا األشقاء في النظام العربي ولو أن 
عمقنا العربي ساندنا ويساندنا اليوم لطردت إيران وعمالئها 
قبل هذا الوقت ولعاد العراق ردءاً لألمة العربية ونصيراً، وأنـا 
شخصياً وفق تربيتي البيئية والبعثية الوطنيـة الـقـومـيـة ال 
نرتهن إال هللا ولن نكون أداة إال هللا يسلطنا على أعدائه كـمـا 

 .سلط رسوله وأنبيائه على الطغاة والظلمة والجبابرة
  

لماذا احتل العراق بـهـذا الشـكـل الـدرامـاتـيـكـي  : : : : ٤٤٤٤س س س س 
 السريع، وغير المتوقع؟

فهل الخيانة لعبت دور سلبي وكبير، أم سـوء إدارة مـن 
 القيادة العراقية التي كنتم تتبوؤنها؟؟
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االحتالل لــيــس ســريــعــاً  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
قياساً في معادلة الـقـوى وحـاشـى جـيـش الـقـادسـيـتـيـن 
المجيدتين أن تحصل في صفوفه الخيانة، ثالثة عشـر عـام 
من الحصار المطبق على العراق وجيشه البطل وقـبـل ذلـك 
سبعة عشر عاماً من الحروب وعلى رأسها حـرب الـقـادسـيـة 
ثمان سنوات قدم فيها جيـش الـعـراق أغـلـى الـتـضـحـيـات 
وأوسعها دفاعاً عن األمة وعن منطقة الخليج العربي بشـكـل 
خاص وجنابك تعلم ما معنى حصار ثالثة عشر عام في زمن 
التقدم والتطور فيه باأليام والساعات ولدولـة نـاهضـة فـي 
بداية الطريق الصحيح لنهوضها قاتل جيش العراق الـبـطـل 
قوى الغزو والمتفوقة عليه في كل شيء براً وبحراً وجواً قتاالً 
شرساً وباسالً ومجيداً حتى أجبر الغزاة في بـعـض الـمـعـارك 
إلى استخدام األسلحة المحرمة دولياً كما حصل في مـعـركـة 
المطار، لقد أدى هذا الدور جيشنا المجيد بسالح اإليمان باهللا 
والوطن وبروحية وهمة الصدق واإلخالص والتفاني وبشـرف 
الجندية التي تميز بها جيش العراق العظيم لقد استسـلـمـت 
فرنسا أللمانيا في الحرب العالمية الثانية بسبعة أيام بتفـوق 
بسيط أللمانيا وكانت فرنسا دولة عـظـمـى يـكـفـي جـيـش 
العراق العظيم وقيادته الباسلة فخراً أنهم قاتلوا أكـثـر مـن 
أربعين جيشاً وعلى رأس تلك الجيوش جيش القطب األوحـد 
وجيش بريطانيا العظمى لقد سجل تاريخنا وقـفـة الـجـيـش 
العراقي ضد قوى الغزو والعدوان وضد االحـتـالل فـي حـرب 
التحرير بأحرف من نور وستـظـهـر قـيـمـة أدائـه وبسـالـتـه 
وتضحياته على حقيقتها بعد حين وستنـهـل جـيـوش األمـة 
الدروس البليغة من وقفته وعـبـقـريـتـه وإبـداعـه فـي كـل 
معاركه ويكفي جيش العراق وقيادته أنه لم يستسـلـم كـمـا 
في كل الحروب الكونية واإلقليمية ويكـفـي قـيـادة الـبـعـث 
والثورة عزاً وشرفاً أنها لم تستسلم للغزاة الـمـحـتـلـيـن بـل 
قادت جيشها وشعبها وحزبها فوراً إلى حرب تحـريـر مـجـيـدة 
حققت أكبر وأعظم انتصار في تاريخ األمة المعاصـر كـذلـك 
سيظهر تأثير معركة حرب التحرير وحقيقتها بعد أن تتـوقـف 
أو تخف حملة التضليل والتزوير والتشويش والحـصـار، فـأنـا 
سعيد أني كنت جزء من تلك القيادة وأني كنت نائباً للـقـائـد 
العام لقواتنا المسلحة الباسلة وأنا اليوم أسعد مـن أي يـوم 
مضى بأني القائد العام لها وسعيد بأدائها الرسمي ضد قـوى 
الغزو والعدوان وبأدائها في حـرب الـتـحـريـر وتضـحـيـاتـهـا، 
وليعلم أبناء أمتنا العربية أن جيش العراق هو الـذي خـطـط 
وقاد المقاومة بكل أشكالها وألوانها من أقصى يسارهـا إلـى 

 .أقصى يمينها
  

لماذا انقسم المجتمع العراقي هكذا، وفجأة تخـلـى  : : : : ٥٥٥٥س س س س 
 عن وطنيته وعروبته بهذا الشكل؟
حــاشــى شــعــب الــعــراق  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

المجيد صاحب التاريخ والحضارة لم ينقسم الشعب العـراقـي 

وال يمكن لشعب العراق صاحب الحضارة العظيمة والـتـاريـخ 
المجيد أن ينقسم وإنما الغـزاة أرادوا تـقـسـيـمـه فـأدخـلـوا 
الطائفية وأججوها وأشعلوا نيرانها وسلموا العراق إلى إيـران 
الصفوية لتأجج الطائفية والعرقية والدينية وتسعيرها فباءوا 
بالفشل والخسران المبين لقد اصـطـدمـوا بـوحـدة الشـعـب 
التاريخية وانحصـر االنـقـسـام فـي صـفـوف الـطـائـفـيـيـن 
والعنصريين من العمالء والخونة الذين جاء بـهـم االحـتـالل 
وعلى رأس مشروع االنقسـام والـتـخـريـب والـتـدمـيـر هـم 
الصفويون الفرس التكفيريون والسنة السلفية المتـطـرفـون 
التكفيريون وأي طائفي أو عنصري شوفيني بغيض أو دينـي 
متعصب فهو ال يعد وال يحسب على الشعب العراقي، سيبقى 
الشعب العراقي جمجمة العرب ورمح اهللا فـي األرض بـإذن 
اهللا، ان من أهم أهداف االحتالل هو تجزئة الشعب والـوطـن 
ففشلوا أمام وحدة الشعب العراقي وأنت حضـرتـك إعـالمـي 
ومثقف فانظر إلى موقف الشعب الموحد ضد االحتالل وضـد 
عمليته السياسية المقيتة فسترى صوت ابـن الـبـصـرة فـي 
حراكه ومظاهراته هو نفس صوت ابن نينـوى وصـوت ابـن 
األنبار ورأيه وموقفه هو نفـس رأي ومـوقـف ابـن الـنـجـف 
وكربالء وال يوجد في الدنيا شعب أكثر تمـسـكـاً بـوطـنـيـتـه 
وقوميته من شعب قدم مليونين ونصف الـمـلـيـون شـهـيـد 

 .دفاعاً عن وطنه وعروبته ووحدته ووحدة أرضه
  

لماذا غزيتم الكويت أثناء مـا كـنـتـم بـالسـلـطـة،  : : : : ٦٦٦٦س س س س 
ولماذا اآلن تطلبون الصفح وطي صفحة الماضي وأنتم خارج 

 السلطة؟
إن مــوضــوع الــعــراق  الرفيق المجاهد عزة إبـراهـيـم:الرفيق المجاهد عزة إبـراهـيـم:الرفيق المجاهد عزة إبـراهـيـم:الرفيق المجاهد عزة إبـراهـيـم:

والكويت كان يمثل جزء من المؤامرة الكبرى على العراق أوالً 
ونظامه الحضاري ثم على األمة العـربـيـة، دفـعـوا الـقـيـادة 
العراقية إليه بقوة لدخول الكويت واشترك في دفـع الـعـراق 
وإجباره على دخول الكويت القوى التي غـزت الـعـراق، ولـو 
يتسع المجال وأشرح لك موقف الكويت وتصرف قيادته بـعـد 
انتهاء حرب القادسية خرج العراق من تـلـك الـحـرب تـنـزف 
جراحه فحوصر فوراً ودفعوا الكـويـت لـتـكـون أحـد األدوات 
األساسية في حصار العراق ثم موقف أمريكا وإنكلترا وحلفـاء 
أمريكا وأنت تعرف ذلك حتماً ولكن بالرغم من ذلك كله كـان 
المطلوب من القيادة العراقية أن تتحمل اكثر وال تـلـجـأ إلـى 

 .دخول الكويت
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واعلم أيها األخ العزيز أننا ال نطلب الصفح إال من خالقـنـا 
ألننا على الحق المبين ولو أننا في البعث من الذين يطلـبـون 
الصفح والعفو ويدلسون على دينهم وأوطانهم وحـقـوقـهـم 
لطلبنا العفو من الذين هم اكبر من الـكـويـت آالف الـمـرات 
وهم أساس مشكلتنا وقضيتنا، إن الذي دفعنا لدعوة الكويت 
لطي صفحة الماضي هو حرصنا على الكويت أوالً ثـم عـلـى 
العراق واألمة، ألن البعث وشعب العراق يعتبر الكويت شريك 
أساس في كل ما حصل للعراق والبعث مـن غـزو واحـتـالل 
وقتل وتشريد وتدمير، لهذا السبب طلبنـا مـن الـكـويـت أن 
توقف عدوانها على البعث وشعبه الـذي امـتـد مـنـذ دخـول 
الكويت إلى اليوم وتمد للبعث يد األخوة والـمـصـالـحـة كـي 
نستطيع تخفيف التعبئة النفسية لدى البعث والشـعـب ضـد 
الكويت، ألن البعث سيعود في العراق وفـي أقـطـار عـربـيـة 
أخرى عاجالً أم آجالً وإن بقيت الكويت تنكأ جراح البـعـثـيـيـن 
وشعبهم سيتكرر ما حصل بين الكويـت والـعـراق فـتـخـسـر 
الكويت ويخسر العراق ويخسر البعث وتخسر األمة، هذا هـو 

 .هدف رسالتي إلى الكويت
  

أين قادة المقاومة وقادة حزبكم، ولمـاذا تـالـشـت :  :  :  :  ٧٧٧٧س س س س 
 المقاومة تحت أكثر من مسمى؟

المقاومة وقادتــهــا عــلــى  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
أرض العراق مع شعبها ومع حزبنا وقادته يعدون العدة ليـوم 
التحرير، وهي اليوم أفضل مما كانت عليه من قبل إذ أعادت 
تنظيم نفسها مستفيدة من أعظم وأوسع وأعـمـق تـجـربـة 
خاضتها مع الغزاة، والمقاومة ليس لها مسـمـيـات وعـنـاويـن 
غير اسم وعنوان المقاومة الوطنية مقاومة الغـزاة لـتـحـريـر 
الوطن يحتضنها شعب العراق ويمدها بماله وأبنائـه يـحـلـم 
أعداء اهللا وأعداء البعث أن تتالشى المقاومة ويتمنـون عـلـى 

 .اهللا األماني وهي تقف لهم بالمرصاد كالطود الشامخ
  

بعد اجتثاث حزبكم هل تعتقدون أنه أصـبـح مـن  : : : : ٨٨٨٨س س س س 
 الماضي، أم يعاود نشاطه تحت مسميات أخرى؟

أشكرك جــداً عــلــى هــذا  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
السؤال وأقول يخسئ أعداء البعث واألمـة إن حـزب الـبـعـث 
العربي االشتراكي حزب األمة ورسالتها الخالدة عصـي عـلـى 

االجتثاث ألن اجتثاثه يعني اجتثاث العروبة، واجتثاثه يـعـنـي 
اجتثاث الشعب العراقي برمته وهذا األمر مستحيـل، وانـظـر 
إلى نتائج الصراع على امتداد ستة عشر عاماً من االجـتـثـاث 
كيف أنتصر الحزب بشعبه فاجتث الغزاة وعمالئهم وقزمهـم، 
أنظر إلى قوى االجتثاث أمريكا العمالق المتمرد على العالـم، 
أمريكا القطب األوحد ترتجف من ميليشيات إيران في العـراق 
ولبنان وسوريا واليمن، وأصبحت بعد طـردهـا مـن الـعـراق 
تتوسل وتترجى أن تعطيها إيران وميليشياتها بعض الوجـود 

 .االستعماري في العراق
الميليشيات اإليرانية تهدد وتضرب، ضربت قنصلـيـتـهـم 
في البصرة وضربت سفارتهم في بغداد ولم ترد أمريكا ولـم 
تحرك ساكناً اتجاه هذه المهانة، أمريكا ال زالت جراحها تنـزف 
من ضربات المقاومة الباسلة وانظر إلى العملية السـيـاسـيـة 
الخرقاء كيف يتهاوى بنيانها وترتعد وترتجف عناويـنـهـا مـن 
حزب البعث ومقاومته رغم كل ما فعلوا مجتمعين ومتحديـن 
ضد الحزب والمقاومة، حزبنا ال يختفي تحت أي عنـوان غـيـر 
عنوان (أمة عربية واحدة ذات رسالة خـالـدة)، حـزب الـبـعـث 
اليوم هو الالعب األساسي بل الـوحـيـد فـي الـداخـل وفـي 
الخارج معه المعارضة الوطنية والقومية واإلسالمية الواسعة 

 .ضد الغزو واالحتالل الفارسي الصفوي
  

لماذا انشق الحزب على نفسه إلى شطـريـن؟ هـل  : : : : ٩٩٩٩س س س س 
كان ذلك بسبب الخالف الـعـقـائـدي أم بسـبـب الـخـالفـات 

 المادية؟
الحزب لم يــنــشــق مــنــذ  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

تأسيسه إلى اليوم وسوف لن ينشق إلى قيام الساعـة وإنـمـا 
يتساقـط مـن صـفـوفـه الـخـونـة والـعـمـالء والـعـاجـزيـن 
والمستيئسين والجبناء والمنهزمين، فالحزب بـتـسـاقـطـهـم 
يزداد تألقاً وسمواً ويزداد صفاًء ونقاًء ويـزداد قـوة وصـالبـة 
وهذه الحقيقة معروفة لدى الدنيا كلها ولكن من يروج ويبـث 
مثل هذه الطروحات هي قوى االجتثاث إيران وعمالئـهـا وان 
إشاعة وترويج مثل هذه الطروحات يخدم المشروع اإليرانـي 

 .في العراق واألمة
  

في خطابكم األخير تقولون إن العراق جـزء مـن  : : : : ١٠١٠١٠١٠س س س س 
 الكويت، ماذا تقصدون بذلك؟

نقصد نحن في البعث أن  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
وطننا العربي وطن واحد من المحيط األطلسي إلى الـخـلـيـج 
العربي ونقصد أن شعبنا العربي شعب واحد مـن الـمـحـيـط 
األطلسي إلى الخليج العربي فأنت مني وأنا منك ومـا حصـل 
للشعب العربي ووطنه من تجزئة وتقسيم وتفتيت قامت بـه 
قوى البغي والعدوان واالستعمار فهو مرفوض عندنـا رفـض 
مطلق وزائل بإذن اهللا وسيأتي اليوم الذي يتوحد فيه الوطن 
الكبير ويتوحد الشعب العظيم وتعود األمة العربية إلى دورها 
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 .الحضاري واإلنساني بين األمم كما كانت على مر العصور
  

يقال لما كنتم على رأس السلطة، كان لكـم دور  : : : : ١١١١١١١١س س س س 
 المحرض ضد الكويت، كيف تبررون ذلك؟؟؟

ويقال أيضاً لما كنتم تقودون المفاوضات تـحـت  : : : : ١٢١٢١٢١٢س س س س 
رعاية المملكة العربية السعودية، كان دوركـم غـيـر واضـح 

 وغير مقنع للطرف اآلخر؟؟
 ١٢والسـؤال  ١١السؤال  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

 .في معنى واحد
أرجوا أن تعلم ويعلم العالم كله أن المسائـل األسـاسـيـة 
في حزبنا وفق دستوره ونظامه غير مسموح التعامل مـعـهـا 
شخصياً من أي شخص في الحزب مهما كان مـوقـعـه حـتـى 
األمين العام للحزب، ولذلك فأني جئت إلى الممـلـكـة لـلـقـاء 
األشقاء الكويتيين أحمل رأي القيادة وموقفها من المـشـكـلـة 
التي أثارتها قوى البغي والعدوان الـمـتـآمـرة عـلـى الـعـراق 
وحركت الكويت لتنفيذ الجزء المهم منها في تخفيض سـعـر 
النفط وقطع المساعدات إليذاء العراق الـذي خـرج تـواً مـن 
ملحمة الدفاع عن األمة وخاصة دول الخليج العربـي مـنـهـك 
ومثقل بالديون، جئت إلى المملكة أحمـل مشـروع مـكـتـوب 
عنوانه (قطع األعناق وال قطع األرزاق) والجانب الكويتي كان 
هو الذي ال يستمع إلينا مدفوعاً من قبل قوى الـغـزو وبـقـوة 

 .ضد االستماع إلى مطالب العراق المشروعة والملحة
  

سؤال افتراضي، لو دارت عقارب السـاعـة، هـل  : : : : ١٣١٣١٣١٣س س س س 
إنكم ستقودون العراق كما كـان فـي الـمـاضـي، أم أنـكـم 

 استفدتم من دروس الماضي؟؟
السؤال ليس افــتــراضــي  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

وإنما هو واقعي، سيعود البعث بإذن اهللا ويعود وفق عقيدتـه 
واستراتيجيته بعيدة المدى مستفيداً من تـجـارب الـمـاضـي 
وعلى راسها تجربة الحكم بإيجابياتها الهائلة وبسلبياتها وقد 

 .أنجزنا مهمة تقييم التجربة وشخصنا أخطائها
ماذا عن عالقاتكم العربية، وهل تتواصلون مـع  : : : : ١٤١٤١٤١٤س س س س  

 أي دولة عربية؟؟
نــعــم عــالقــتــنــا طــيــبــة  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

وطبيعية مع كل الدول العربية عدا الكويت والنظام السـوري 
ونتواصل مع بعضها ولنا عالقات تعاون مع بعضها والـبـعـث 
منفتح على جميع الدول العربية بغض النظر عـن مـوقـفـهـا 

 .منه
  

في خطاب لكم سابق امتدحتم تنظيم القـاعـدة،  : : : : ١٥١٥١٥١٥س س س س 
وأيدتم (داعش) صراحة، وبعد فترة استنكـرتـم أعـمـالـهـم، 

 كيف ولماذا هذا التحول؟؟
لم أمتدح تنظيم القاعدة  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

ولم نؤيد داعش ولم يذكر اسم داعش في الخـطـاب. وإنـمـا 

امتدحت المقاتلين الذين حـرروا الـمـوصـل وصـالح الـديـن 
وذكرتهم باألسماء وعلى رأسهـم جـيـش رجـال الـطـريـقـة 
النقشبندية والفصائل اإلسالمية ومقاتلي القاعـدة، وحـذرت 
في نفس الخطاب القاعدة وداعش من التعرض لمـا يسـمـى 
بالجيش العراقي ولقوى األمن ولموظـفـي الـدولـة وخـاصـةً 
ألبناء الجنوب والفرات األوسط وذكرتهم أن هؤالء هم الذين 

 .ركعوا الفرس وجرعوا الخميني السم الزعاف

إن العداء بين البعث والفكر اإلسالمي المتطرف التكفيـري 
عداء عميق ودائم هم يكفرون البعث والبعث يعتبرهـم مـن 
أخطر أعداء األمة على اإلطالق وارجع إلـى الـخـطـاب واقـرأه 
جيداً، لكن اإلعالم المعادي للبعث ولشعـب الـعـراق ولـألمـة 
العربية وأخص منه إعالم إيران وعمالئهـا هـو الـذي حـرف 
وزور وشوش على الخطاب، واليوم أؤكد لك وللعالم كلـه لـو 
أن أي قوة في الكون تأتي لطرد الـفـرس وعـمـالئـهـم مـن 
العراق عدا إسرائيل وداعش لوقفنا مـعـهـم وقـاتـلـنـا إلـى 

 .جانبهم لتحرير بلدنا من الفرس الصفويون
  

 كيف ترون مستقبل العراق اآلن؟ ::::١٦١٦١٦١٦س س س س 
العراق اليوم عــلــى كــف  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

عفريت في أن تبتلعه إيران إلى األبد إن لم يـنـهـض شـعـب 
العراق وقواه الوطنية والقومية واإلسالمية وفي مقـدمـتـهـم 
البعث وبمساندة قوية من األمة ودولها ومـن أحـرار الـعـالـم 
وأرى أن هذه النهضة والثورة قادمة بإذن اهللا وذلك بـعـد أن 
يتأكد ويقتنع النظام العربي أن الفرس قادمون إليهم إن لـم 

 .يتحرر العراق
  

هل حصل بينكم وبين الحكومة العراقية الحالية  : : : : ١٧١٧١٧١٧س س س س 
 أي مفاوضات مثالً؟

نحن ال نعترف بالعمــلــيــة  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
السياسية أساساً فكيف نتصل أو نتفاوض مع حكومتها الذين 
هم زمرة من السراق والخونة والعمالء ومهمتهم األسـاسـيـة 
تنفيذ المشروع الفارسي الصفوي االحتاللي االستيطاني فـي 
العراق، وهم األداة األساسية لتنفيذ مشروع حـظـر الـبـعـث 

 .واجتثاثه
  

ماذا تتوقعون لجارتكم (إيران) هـل سـيـسـتـمـر  : : : : ١٨١٨١٨١٨س س س س 
 نفوذها بالعراق؟
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نعم سيستمر نفوذها بل  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
ستستمر سيطرتها على العراق إلى أن يتصـدى لـهـا شـعـب 
العراق أوالً ثم قوى الخير في األمة وفي الـعـالـم وأرى هـذا 
التصدي قادم بإذن اهللا وخاصة حين يصحو النظام الـعـربـي 
ويفهم خطورة الوجود اإليراني في العراق على دولهم وعلى 
األمة ووطنها الكبير بشكل عام وخاصة دول الخليج العـربـي 
وعلى راسهم المملكة العربية السعودية فـيـقـدمـوا الـدعـم 

 .الشامل لشعب العراق ومقاومته وفي طليعتها حزب البعث
كيف تنـظـرون إلـى دور الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة :  :  :  :  ١٩١٩١٩١٩س س س س 

 السعودية، خصوصاً بعد تقاربها ودعمها للعراق اآلن؟
ننظر إلى دور المملكة من  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

حيث المبدأ دوراً رائـداً وحـاسـمـاً فـي الـدفـاع عـن األمـة 
ومصالحها العليا وخاصة على يد قيادتها الحالية التي تـمـثـل 
أكثر ما أتمناه شخصياً ألمتنا ودولها وقياداتها في أن تتـمـازج 
في قياداتها الحكمة والتجربة والخـبـرة بـمـا يـمـثـلـه خـادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان وروح الشـبـاب والـنـهـوض 
واالنفتاح والتجديد الذي يمثله سمو األمير محمد ولي العهـد، 
وأعتقد أن المملكة خالل العقدين القادمين إذا سـلـمـهـا اهللا 
سبحانه من المؤامرة الكبرى الـقـائـمـة عـلـى األمـة والـتـي 
تستهدف المملكة أوالً ثم مصر لثقلهما المعـروف فـي األمـة 
ستصبح المملكة خالل العقدين القادمين في مصـاف الـدول 
العظمى اقتصادياً وعسكرياً وحضارياً ونحن مـع الـمـمـلـكـة 

 .مهما اختلفنا، أقصد مع استقرارها ونهوضها وتطورها
أما موضوع تقاربها ودعمها للعراق فقد أضر ضرراً بليـغـاً 
وخطيراً بشعب العراق ومقاومته ومعارضته، ونحن متأكـدون 
وليس مجرد وجهة نظر أن دعم المملكة للعراق أي لحكـومـة 
العمالء والخونة سيصب في مصلـحـة إيـران مـبـاشـرةً، ألن 
حكومة العملية السياسية حكومة إيرانية صرف وليس موالية 
إليران فقط، إيران التي تقودها في كل تفاصليها السياسيـة 
واالقتصادية والعسكرية واألمنية وما يظهر على السطح مـن 
سجاالت ونقاشات فهو يقع تحت رعاية إيران وترتـيـبـهـا، إن 
معلوماتنا المؤكدة حتى العناوين التي تسمى جزافـاً (سـنـة) 
وقعوا إليران بالوالء المطلق بعد تهـديـدهـم بـالـقـتـل مـن 

 .الميليشيات
أملي أن تنتبه المملكة إلى هذه الحقيقة والمملـكـة حـرة 
في تصرفها وهي أعلم منا بمصالحها العليا ولكـن أؤكـد أن 

الضرر الناتج عن موقف المـمـلـكـة مـن حـكـومـة الـعـمـالء 
الصفوية واضح وصارخ وتسـتـغـرب الـمـاليـيـن الـعـراقـيـة 
المشردة والمهجرة والتي قتل أبنائها وانتهكت أعراضها مـن 
هذا الموقف الذي يصب مباشرة في خدمة مشروع االحـتـالل 

 .اإليراني الصفوي للعراق
  

هل ما زالت فصائل الـمـقـاومـة مـوجـودة فـي  : : : : ٢٠٢٠٢٠٢٠س س س س 
 العراق وفاعلة؟

لقــد أجــبــنــا عــلــى هــذا  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
السؤال، نعم موجودة وقائمة على أفضل مما كـانـت عـلـيـه 
تنظيماً وتدريباً واستعداداً لتنفيذ مهـامـهـا مسـتـفـيـدة مـن 

 .تجربة الماضي
  

أنتم أوقفتم مقاومة األمريكان بعد انسـحـابـهـم :  :  :  :  ٢١٢١٢١٢١س س س س 
م، وتسمون التواجد اإليراني احتالالً آخراً فـلـمـاذا  ٢٠١١في 

 لم تقاوموه؟
نحن فــي الــحــزب وفــي  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

القيادة العليا للجهاد والتحرير وفي جيـش رجـال الـطـريـقـة 
النقشبندية حرمنا سفك الدم الـعـراقـي مـنـذ الـيـوم األول 

إال فـي إطـار الـدفـاع عـن  ٢٠٠٣النطالق المقاومة عـام 
النفس، وحرمنا قتل المدنيين أو خطفهم من األمريكان وكل 

 .رعايا الدول الغازية
واالحتالل الفارسي ليس من قبل جيـش الـفـرس حـتـى 
نقاتله بل جيش االحتالل هو عراقي، الجيش عراقي وأجهـزة 
األمن عراقية ومسؤولي اإلدارة واالقتصاد عراقـيـيـن ولـكـن 
والئهم إليران مطلق، والقسم األكبر من هذه األجهزة هدفـه 
العيش وليس هدفه العمالة والخيانة، مـجـمـوعـة الـعـمـالء 
والخونة معروفين قلة قليلة والمقاومة لديها مهام وفق هـذه 

 .الصورة وتنفذها يومياً
  

أال ترى أن العراق تجاوز مرحلة الحـزب الـواحـد..  : : : : ٢٢٢٢٢٢٢٢س س س س 
 وأن حزب البعث لم يعد مؤثراً في الساحة العراقية؟

لم يكن البعث في يوم من  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
األيام يؤمن بحكم الحزب الواحد وإنما يؤمن وفق عـقـيـدتـه 
ومبادئه بحكم الشعب من خالل قواه الوطنية والقومية وعبر 
الصيغ والوسائل الديمقراطية الشعبية وليست ديمـقـراطـيـة 
الغرب االستعماري، والعمود األساس للديمقراطية الشعـبـيـة 
هي صناديق االقتراع الحر الشفاف، فـيـخـتـار الشـعـب مـن 
خاللها من يقوده وللبعث إنجازات كبيرة ومشهودة فـي هـذا 
الميدان، فقد حقق أول تحالف جبهوي واسع مـع مـجـمـوعـة 
األحزاب العراقية الوطنية والقوميـة وعـلـى رأسـهـا الـحـزب 

وتولت هذه الجبهة  ١٩٥٨الشيوعي العراقي قبل ثورة تموز 
الحكم حتى انحرف الحزب الشيوعي فانفرطت الجبهة، وبـعـد 

التي نفذها البعث وحده عملَ  ١٩٦٨تموز عام  ٣٠-١٧ثورة 
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بسرعة على إقامة جبهة وطنية وقومية واسـعـة اشـتـركـت 
فيها كل األحزاب الوطنية والقومية التقدمية بدون اسـتـثـنـاء 
وكان على رأس الجبهة مع حزب البعث العربـي االشـتـراكـي 
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردسـتـانـي 
والقوميون العرب وحققت الجبهة أهم اإلنجازات في زمـنـهـا 
تم تأميم النفط وإصدار قانون الحكم الذاتي لشعبنا الكردي 
حتى تخلى الحزبان الرئيسان الشيوعي والديمـقـراطـي عـن 
الجبهة وتمردا وبدأ القتال مع األكراد في الشمال ومع الحـزب 
الشيوعي في جنوب العراق إذ أعـلـنـا حـرب عصـابـات ضـد 

 .الثورة
وقبل االحتالل قد أعلن البعث عن إعـداد قـانـون جـديـد 
لألحزاب والصحـافـة ودعـا جـمـيـع األحـزاب والـمـنـظـمـات 
والشخصيات الوطنية والقومية المعارضة للعودة إلى العـراق 
إلقامة الجبهة أو لتوسيع الجبهة التي كانت قـائـمـة، وفـعـالً 
عادت بعض األحزاب ولكن المـؤامـرة الـدولـيـة لـم تسـمـح 
للعراق أن ينهض ويتقـدم ويـحـشـد خـلـفـه قـوى الشـعـب 

 .التحررية قوى الثورة فاستعجلوا على غزوه
أما بعد االحتالل فقد بادر الحزب فوراً إلى االتصال بـكـل 
القوى الوطنية والقومية واإلسالمية ودعاها إلى إقامة جبهـة 
كفاح ضد الغزو واالحتالل، وفعالً قامـت الـجـبـهـة وال زالـت 
قائمة وقد لعبت دوراً مهماً في حشد الشعب وطاقاتـه خـلـف 

 .المقاومة التي حطمت جيوش الغزو فولت هاربةً
هذا هو البعث وفق عقيدته وفكره واستراتيجيته بـعـيـدة 
المدى ودستوره ونظامه، لقد أكد البعث في استـراتـيـجـيـتـه 
وفي برنامج التحرير واالستقالل وفي الـمـشـروع الـوطـنـي 
المعلن على المأل أن الحل الشامل لـمـشـكـلـة الـعـراق هـو 
تحريره من االحتاللين األمريكي والصـفـوي وإقـامـة نـظـام 
وطني ديمقراطي تعددي تتاح فيه الفرصة لشـعـب الـعـراق 
الختيار نظامه وقيادته وحكومته من خالل صناديق االقتراع، 
أما وصمة الحكم الشمولي والتفرد بالسلطة فهي مما يـزوره 

 .األعداء ويضلله لشيطنة البعث
أما ما جاء في الشطر الثاني من السـؤال فـي قـولـك أن 
هناك من يقول عن البعث لم يعد مؤثراً في الساحة العراقية 
فاني أطمئنك وأطمئن كل الخيرين األحرار في أمتنا أن مـن 
يقول هذا االفتراء عن البعث فهي قوى االجتثاث، ألن البـعـث 
في العراق نار على علم يصرخ عمالء إيران من وجوده لـيـل 
نهار وخاصة بعد الجرائم التي اقترفتها أمريكا وإيـران بـحـق 
شعب العراق من قتل الماليين وتشـريـد الـمـاليـيـن ووضـع 
الماليين في السجون العلنية والسرية هل تظن أيها األخ أن 
هذه الماليين ستسكت على مصـيـبـتـهـا وأمـامـهـا الـبـعـث 
الجسور، لقد بايعت هذه الماليين البعث منذ السنوات األولى 
لالحتالل فهو الذي يقودها وهو الذي يحركهـا فـي الشـمـال 
والجنوب والوسط، أنت حضرتك إعالمي كـبـيـر ومـتـمـرس 
وراسخ في مهنتك كيف فاتك أن ترى هذه الحقيقة وفـعـلـهـا 

في الميدان؟! لقد أصبح العراقيون يتمنون يـومـاً مـن أيـام 
البعث أيام األمن والسالم واألمان والعزة والكـرامـة، كـل مـا 
يحصل اليوم وخاصة في الداخـل مـن مـواجـهـة سـيـاسـيـة 
وشعبية للعملية السياسية الفاسدة يقف خلفها البعث ورجاله 
األبطال، إن أسألتك هذه أيها األخ العزيز مأخوذة مما تضـلـل 
وتزور وتدجل به قوى االحتالل، اليوم أصبح شـعـب الـعـراق 
يهتف باسم البعث ويتحدث عن أيامه علناً دون خوف أو وجـل 
في تظاهراته وتجمعاته وفي دواوينه وحتى في دوائر الدولة 
وأن شعب العراق وأحرار األمة العربية يعقدون آمالهم عـلـى 
البعث أن يحرر العراق ثم األمة بإذن اهللا وسـيـعـلـم الـغـزاة 
وعمالئهم وأذنابهم وأدواتهم داخل العراق والوطن الـعـربـي 

 .الكبير أي منقلب ينقلبون
  

هناك من يقول إن حزب البعث بعد التـاسـع مـن  : : : : ٢٣٢٣٢٣٢٣س س س س 
، قد تـحـول إلـى حـزب شـعـارات وخـطـابـات ٢٠٠٣نيسان 

واستدعاءات لتاريخه الطويل لـيـس إال، وأصـبـح هـذا هـو 
وجوده الحقيقي على أرض الواقع الذي ال تـأثـيـر لـه، فـمـا 

 رأيكم؟
مندرج الجواب في السؤال  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

 الذي سبقه
  

قلت في خطابك قبل أيام كمـا فـي خـطـابـاتـك  : : : : ٢٤٢٤٢٤٢٤سسسس
السابقة أن هناك أخطاء كثيرة حدثت زمن حـكـم الـرئـيـس 
الراحل صدام حسين، ومنها خطأ غزو الكويت أال تعـتـقـد أن 
قبول الكويت العتذارك ال يمكن أن يكون سريعاً بل يـحـتـاج 
إلى زمن طويل كي تتجاوز الكويـت مـا خـلـفـه الـغـزو مـن 

 تداعيات محلية وإقليمية ودولية؟
قبل أن أجيبك على هــذا الرفيق المجاهد عزة إبراهيم: الرفيق المجاهد عزة إبراهيم: الرفيق المجاهد عزة إبراهيم: الرفيق المجاهد عزة إبراهيم: 

السؤال أصحح لك أني لم أقل زمن حـكـم الـرئـيـس صـدام 
حسين وإنما قلت زمن حكم البعث. حكم البعث لم يكن ولـن 
يكون حكم شخص وإنمـا حـكـم الشـعـب بـقـيـادة الـبـعـث 
وأستغرب جداً أن يصدر هذا السؤال مـنـك وأنـت الـمـعـروف 
لدينا العربي األصيل الذي له باع طويل في الدفاع عن األمـة 
ومصالحها األساسية في ميدان اإلعالم، فـأقـول عـفـى اهللا 
عنك وحاشاك أن تكون جنابك مقتـنـع بـقـولـك (إن قـبـول 
الكويت العتذارك ال يمكن أن يكون سريعاً بـل يـحـتـاج إلـى 
زمن طويل لكي تتجاوز الكويت ما خلفه الغزو من تـداعـيـات 
محلية وإقليمية ودولية) ألن هذه المقولة تقدم يومياً لقيـادة 
الكويت كنصيحة من الكيان الصهيوني ومـن أمـريـكـا ومـن 
إيران الصفوية والهدف معروف وواضح من هذه الـنـصـيـحـة 
وهي لكي يبقى حزب البعث وشعب العراق معبئ ومستـنـفـر 
ضد الكويت لما أصابه من احتالل بلده وتحطيمـه وتـدمـيـره 
وقتل شعبه وتشريده وتدنيس حرماته ومقـدسـاتـه، ولـكـي 
يبقى حزب البعث وشعب العراق يعتبـر الـكـويـت أي قـيـادة 
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الكويت الفاعل األساسي في كل ما حصـل لـلـعـراق واألمـة 
والمنطقة، ومن المؤكد أن جنابك تعرف أن ما حصل للكويت 
ال يمثل واحد باأللف مما حصل للعراق بل ال شيء يذكر حتى 
نذكر النسب، الكويت استرجعت ما حصل لهـا ومـا خسـرتـه 
مضاعفاً ولم تحصل أي تداعيات محلية وإقلـيـمـيـة ودولـيـة 
على احتالل الكويت، أما التداعيات الـمـحـلـيـة واإلقـلـيـمـيـة 
والدولية الخطيرة والكارثية حصلت باحـتـالل الـعـراق السـد 
المنيع لزحف الفرس المجوس نحو األمة والـذي اجـتـاح هـذا 
الزحف مشرق األمة حتى بدون قتال، أنظر ما حصل لسـوريـا 
واليمن وليبيا ولبنان من تداعيات احتالل الـعـراق ثـم وضـع 
منطقة الخليج العربي برمتها عـلـى كـف عـفـريـت وصـلـت 
صواريخ إيران إلى مكة المكرمة بـيـت اهللا الـحـرام وقـبـلـة 
المسلمين والمملكة ومن معها في حرب طاحنة منذ سـنـوات 
مع ذراع صغير من أذرع إيران في اليمن وال أحد يعرف كـيـف 

 .ستنتهي هذه الحرب
واعلم أيها األخ العزيز إن الخطر الـحـقـيـقـي عـلـى دول 
الخليج والمملكة بشكل خاص هو في الـعـراق ولـيـس فـي 
اليمن وال في سوريا وال في ليبيا والصومال، اآلن لدى إيـران 
أو ما حققته إيران في العراق خالل الستـة عشـر عـامـاً مـن 
تفريس وخمئنة ومرجعيات فارسية طائفية مقيتة وبغـيـضـة 
تستطيع أن تعبئ ماليين اإليـرانـيـيـن والـعـراقـيـيـن لـغـزو 
المملكة أو إلشغال المملكة واستنزافها وإضعافها وإيقـاف أي 
تطور وتقدم فيها، فأنا لم أعتذر من قيادة الكويـت وأنـا لـم 
أنتقد خطئنا في دخول الكويت لكي استرضي قيادة الكـويـت 
ألنها كانت شريكنا األساسي في حصول الخطأ وإنما وجـهـت 
تلك الرسالة بحكم واجبي ومسؤوليتي اتجاه شـعـب الـعـراق 
وشعب الكويت واتجاه األمة فأنا مناضل قومي عربي وأقـود 
حزب قومي عربي تاريخي رسالي يملئ األمة بفكره ووجـوده 
ال يفرق بين العراق والكويت، وطن البعث هو الوطن العربـي 
الكبير وشعب البعث هو شعب األمة ووطنها الكبـيـر وال زال 
أملي كبير أن يصحو النظام العربي وخاصة في الخليج وفـي 
مقدمته الكويت على ما يحيق باألمة من مخاطر سوف تـبـدأ 
هذه المخاطر بهم وال تستثني أحد منهم. يجب أن تتـحـسـب 
دول الخليج العربي للخمسين سنة القادمة سينضب الـنـفـط 
وتتغير المعادالت الدولية فال أحد ينفع العرب أو يدافع عنهـم 

 .إال وحدتهم واستقاللهم وشعبهم
  

هل من الممكـن بـرأيـك أن تصـحـح الـواليـات  : : : : ٢٥٢٥٢٥٢٥سسسس
المتحدة األمريكية خطأ احتاللها للعراق وحـكـمـه مـن قـبـل 
اتباع إيران بقلب الطـاولـة ومسـاعـدة الـقـوى الـمـنـاهضـة 

 بتشكيل حكومة إنقاذ وطني؟
نعم أنها دولــة عــظــمــى  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:

وقادرة وبدون تكلفة وإنما بمجرد رفع دعـمـهـا وحـمـايـتـهـا 
لحكومة إيران وعمليتها السياسية في العراق ودعم المقاومة 

والمعارضة العراقية ولكن سوف لن تفعلـهـا إال إذا تضـررت 
مصالحها األساسية في العـراق والـمـنـطـقـة بسـبـب إيـران 

 .وعمالئها في العراق
  

هل تعتقد أن حزب الـبـعـث قـادر عـلـى كسـب  : : : : ٢٦٢٦٢٦٢٦سسسس
 أصوات العراقيين لو قدر له دخول االنتخابات بإشراف دولي؟

نعم قادر ألن شعب العراق  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
مع البعث ويتمنى أن يعود البعث بل ويحن إلى عودة البـعـث 
ويعود زمن األمن واألمان والسالم والعزة والكرامة والـعـيـش 
الرغيد وأني أؤكد ألبناء أمتنا العربية أن كل الماليين الـذيـن 
تضرروا في العراق بسبب االحتالل وإيران وحكومتها العميلـة 
وعمالئها وميليشياتها هم مع البعـث فـي عـالقـة عـقـديـة 
ومبدئية ومصيرية والمتضررون من شعب العراق أكـثـر مـن 

 .ثالثين مليون عراقي
  

هل لديكم أية رسائل تودون توجهيها من خـالل  : : : : ٢٧٢٧٢٧٢٧سسسس
 جريدتنا إلى جهات عربية أو دولية؟

رسالتي إلى قيادة المملكة  الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:الرفيق المجاهد عزة إبراهيم:
العربية السعودية الحكيمة الراشدة الناهضة في كل ميادين 
البناء والتقدم والتطور والتي حطمت أغالل التخلف والـتـأخـر 
في نهضتها الحضارية أن تعيد النظر في موقفها من حكومة 
عمالء إيران وعمليتهم السياسية في العراق ألنها تمثل دعماً 
للمشروع اإليراني لكي يمضي في احتالله االسـتـيـطـانـي ال 
سمح اهللا إن ابتلعت إيران الـعـراق سـتـفـتـح أبـواب الـغـزو 
الفارسي لألمة على مصاريعها، وأؤكد من منطـلـق حـرصـي 
على المملكة ألنها تمثل اليوم مع مصر آخر معاقل األمة بعد 
العراق وسوريا ومن منطلق احترامي وتقديري لرجال العائلة 
السعودية الذي لم يتأثر بل ازداد حبي وتقديري لـهـم رغـم 
كل ما جرى بين المملكة والعراق رغم أني أؤكـد أن قـيـادة 
المملكة أعرف مني بما يحقق مصالحها وأمنها ولكن ال بد أن 
أقول ما أراه صحيحاً وأضعه أمام قـادة دول األمـة وخـاصـة 
المملكة العربية السعودية والبعث سوف لـن يـتـخـلـى عـن 
المملكة ودول الخليج بل سيكون في طليعة المقاتلين دفاعاً 
عن المملكة بشكل خاص لخصوصيتها وعلى الـدول األخـرى 
بشكل عام وقد فعلها في حكمه وقبل حكمه قاتل مع العـرب 

إلى يوم احتالل العراق، قـاتـل فـي سـوريـا  ١٩٤٨منذ عام 
وفي لبنان وفي األردن وفي فلسطين وفـي الـجـزائـر وفـي 
مصر وفي السودان وفي مـوريـتـانـيـا وفـي أرتـيـريـا وفـي 
الصومال دفاعاً عن األمة ووطنها وشـعـبـهـا وال نـريـد مـن 
المملكة أي شيء يحرجها إن عزنا وسنـدنـا وفـخـرنـا شـعـب 
العراق العظيم به نصول ونجول ونقاتل بعـمـالـه وفـالحـيـه 

 .ومثقفيه وجنوده وضباط جيشه بعشائره ووجهائه وعلمائه
 

 ٢٠١٩أيلول  ١٩/  ١٤٤١محرم  ٢٠الخميس 
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ناقشت القيادة القطرية لحزب طلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي تطورات الوضع السياسي وخـلـصـت إلـى إصـدار 

 البيان اآلتي.                      
أوالً: توقفت القيادة القطرية للحزب أمام المصاب األلـيـم  

والخطب الجلل  لفقد الرفيق المناضل المـحـامـي والسـفـيـر 
جهاد كرم الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض ورأت في 
ذلك خسارة كبيرة  للحزب لما كان يمثله  الفقيد الكبـيـر مـن 
حالة قيمية ومناقبية أخالقية،  ولهذا استحق   كل الـتـكـريـم 
المعنوي من رفاقه من كافة المـسـتـويـات الـحـزبـيـة عـلـى 
المستوين القومي والوطني  والذي توج باللفتة الكريمة مـن 
األمين العام للحزب الرفيق القائد عزة إبـراهـيـم بـتـقـديـم 
التعزية للعائلة وللرفاق في لبنان قيادة وقواعد بفقد رفـيـق 
واكب مسيرة الحزب النضالية على مدى عقود وبـقـي دائـمـاً 

   .منحازاً ومدافعاً عن الشرعية الحزبية
ثانياً: توقفت القيادة القطرية أمام توقيف العميل عـامـر  

الفاخوري الذي كان يشرف على تعذيـب الـمـعـتـقـلـيـن فـي 
معتقل الخيام وصدر بحقه حكـم غـيـابـي عـن الـمـحـكـمـة 
العسكرية اعتبره ساقطاً بمرور الزمن أو هكـذا نـمـي إلـيـه، 
وعليه عاد لبنان وهو يحمل جواز سفر أميركي وأيضاً جنسية 

 إسرائيلية  وهي دولة عدوة وفي حالة حرب مع لبنان.  
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكـي 
وهي تنوه بجهود األجهزة األمنيـة الـتـي أوقـفـت الـعـمـيـل 
الفاخوري وإحالته إلى المرجع القضائي، تعتبر أن قضيـتـه ال 
تقارب من زاوية التحقق من مدى انـطـبـاق أحـكـام قـانـون 
العقوبات على وضعه لجهة التقادم المسقط للعـقـوبـة، بـل 
تقارب من كونه يحمل جنسية دولة عدوة للبنان وبات  واحداً 
من مواطنيها، وبالتالي فإن وضعه الحالي لم  يعد يقع تـحـت 
توصيف التعامل التي حدد القانون العقوبة التي يسـتـحـقـهـا 
هذا الفعل الجرمي، بات وضعه يقع تحت توصيف جرمي آخـر  
هو اكتساب جنسية دولة عدوة وهذه جريمة تبـقـى قـائـمـة 
طالما وقائعها مستمرة في إنتاج مفاعيلها ولـهـذا فـإن هـذه 
الجريمة ال تسقط بالتقادم  وهذا ما يتطلب محاكمته سـنـداً 
للوقائع الجديدة  وأقل ما يجب اتخاذه   بحـقـه هـو إسـقـاط 
الجنسية اللبنانية عنه  بقرار من السلطة السياسيـة وفـرض 
العقوبة المشددة عليه الرتكابه جـرم الـتـكـرار بـقـرار مـن 

 .السلطة القضائية المختصة
إن القيادة القطرية للحزب وهي تؤكد على أن التعامل مع 
العدو  هي جريمة متواصلة ال تسقط بالتـقـادم تـدعـو إلـى 
تحويل هذه القضيـة إلـى قضـيـة رأي عـام وطـنـي لـردع 

االتجاهات التي تدعو للتطبيع مع العدو وإلسقاط الـمـنـطـق 
  .الذي يعتبر الخيانة  مجرد وجهة نظر

ثالثاً:  توقفت القيادة القطرية للحزب أمام تخبط الحـكـم  
في مقاربته للملفات األساسية الـتـي يـتـعـلـق بـهـا األمـن  
االجتماعي واالقتصادي والمعيشي  للمواطنين والتـي بـرزت 
جلية في محاصصة التعيينات القضائية، وتـقـديـم مشـروع 

مستنسخ عن سابقه  لـجـهـة تـحـمـيـل  ٢٠٢٠موازنة للعام
الفئات ذات المداخيل المحدودة عـبء الـتـثـقـيـل اإلنـفـاقـي 
والتعمية عن حيتان المال الذين يمعنون في سـرقـة الـمـال 
العام بالهدر  الموصوف  والتهرب الضريبي والتهريب ووضـع 
اليد على األمالك البحـريـة فضـالً عـن مـلـفـات الـكـهـربـاء 

 والنفايات والمقالع والتوظيف الزبائني.                         
ن القيادة القطرية وأمام ضغط الوضع المعيشي ودولـرة إ 

فاتورة الطبابة واألقساط   والكتاب الـمـدرسـي واإليـجـارات 
وهي تؤكد على أهمية دور الحراك الشـعـبـي لـإلنـقـاذ فـي 
تشكيل رافعة لحركة االعتراض الوطني على نـهـج الـحـكـم 
والحكومة  تدعو إلى إطالق أوسع تحـرك شـعـبـي ونـقـابـي 
واستيعاب كل الشرائح المتضررة في إطار حـركـة اعـتـراض 
وطنية شاملة للحؤول دون تمرير مـوازنـة تـراعـي مصـالـح 
منظومة الفساد التي تقبض على مقـالـيـد السـلـطـة عـلـى 
حساب مصالح الشـرائـح الشـعـبـيـة وخـاصـة ذوي الـدخـل 

  المحدود.
 

 ١٤/٩/٢٠١٩بيروت في 

 ��1�� �0/��ن: -�	,+ 	����(* () 	�� و ' &%#$ ����#�دم
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!W5 ,�� نC3�� f� 
    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي

ما من حديث يدور هذه األيام بين لـبـنـانـي وآخـر، سـواء 
المهتمين منهم بالشأن العام أم النخبة أو حـتـى الـبـسـطـاء 
والعاديين فيهم، إال وكانت النفايات شغلهم الشاغل كـإحـدى 
قضايا الساحة الساخنة التي ما زالت البالد تتلوث بأوسـاخـهـا 
ونتانتها منذ اإلعالن عن إقفال مكب الناعمة لسنيـن خـلـت، 
وتفجر هذه المسألة بشكل غير مسبوق حيث تـحـولـت إلـى 
مثار  جدل واسع وخالفات متباينة في وجهات الـنـظـر الـتـي 
يجب أن تتناول الحلول الجذرية لها في ظل تكون حالة غـيـر 
مسبوقة أيضاً من انعدام الثقة، تتوسع وتتمـدد يـومـاً بـعـد 

 يوم، وتساهم في تشكليها:
كثرة المنظرين حول البيئة إلى حدود التخمة! وتركهـم  -١

يطلقون تنظيراتهم جزافاً على األثير، كل منهم يناقض مـا 
يقوله اآلخر ومتسلحاً بما يدعيه من علم ومعرفة وخـبـرة ال 
يجد المواطن اللبناني في معظمها ولألسف، سوى جعجعة ال 

 تنتج طحيناً.
ندرة الحلول الجذرية التي يجب أن تعـتـمـدهـا الـدولـة  -٢

اللبنانية للخروج من هذه األزمة واضطرارها أمـام عـجـزهـا 
هذا، إلى اعتماد حلول ارتجالية ومتسرعة تزيد فـي الـطـيـن 
بله، وتجعل المواطن أيضاً رهين حجري الرحى الـتـي تـدور 
على نفسها لتدفعه إلى التظـاهـر واالعـتـصـام وأن يـبـيـت 
الليالي واأليام بطولها أمام المناطق التي سـمـيـت مـطـامـر 
لمنع السلطة من اعتمـاد مـكـبـات عشـوائـيـة طـارئـة ومـا 
ستسببه من تلويث للمياه الجوفية وللتربة وتسميماً لـلـهـواء 

 وللحياة الطبيعية لسكان هذه المناطق.
هذه السلطة التي لم تتعظ أمـام مـا جـرى مـؤخـراً مـن 
اعتراضات صاخبة في برج حمود والكوستا برافـا والـنـاعـمـة 
والجديدة ودير عمار والمنية والضنية وزغرتا وعكار، فإذا بهـا 
اليوم تخرج على اللبنانيين بقرار مـجـلـس وزرائـهـا بـدمـج 

مـطـمـراً فـقـط  ٢٥٠مطمراً عشوائياً للنفايات ضمن  ١٣٥٠
فضالً عن التوجه نحو اعتماد المحارق أو معامـل الـتـفـكـيـك 
الحراري محددة إياهـا بـثـالثـة، األمـر الـذي ارجـع قـواعـد 
االعتراض الشعبي إلى المربع األول (وكأنك يـا بـو زيـد مـا 
غزيت) فلم تستفد السلطة من كل مـا مضـى وتـركـت مـا 
تنوي إقراره من خططـ رهن الجوالت المرتقبة مـن الشـارع 
الذي فقد كل ثقة بمخطط المحارق بالرغم من التطمـيـنـات 
التي قدمها بعض الوزراء بأنها سـتـكـون خـاضـعـة ألقصـى 
معايير الرقابة والتشدد البيئي، ليتصدى لنـقـدهـا مـبـاشـرة 

  (Green Peace)مسؤول الحمالت في منظمة غرين بـيـس 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا معتبـراً أن إقـرار ثـالثـة 
محارق في لبنان (ستكون كارثة عـلـى الشـعـب الـلـبـنـانـي 
وستقرر مصيرهم في األعوام الثالثين القادمة) ولـيـطـالـب 
الحكومة اللبنانية في نفس الوقت بـمـراجـعـة هـذا الـقـرار 
واعتماد ما اسماه الخطة البديلة إلدارة النفايات التي تـرتـكـز 

 على مفهوم االقتصاد الدائري الذي يركز على:
 تقليل النفايات التي نتخلص منها إلى الحد األدنى. -
إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بدل أن تـكـون وقـوداً  -

للمحارق التي تتطلب المزيد من النفايات وتحول الـنـفـايـات 
 إلى رماد سام ال يمكن معالجته.

غير أن أخطر ما في األمر، ما قد نسب إلـى وزيـر الـبـيـئـة 
 اللبناني قوله:

 ال نريد بيئة بالتراضي،
وما يشكله ذلك من شكوك متزايدة نـحـو سـعـي الـوزارة 
الدؤوب لتطبيق خطتها البيئية الـقـائـمـة عـلـى الـمـحـارق، 
مستعينة بتمرير الوقت وبترويض الناس ترهيباً كـان ذلـك 
أم ترغيباً للقبول بذلك في نهاية المطاف، وبـاعـتـبـار ذلـك 

 أفضل وأسرع الحلول لديها.
ووزارة البيئة بذلك، ومعها الحكومة اللبنانية مجتمعة، قـد 
نسيت أو تناست  كل ما طرح من حلول أخرى تعتمد علـى ال 
مركزية إدارة النفايات وتسليمها للبلديات سيما وأن مـعـظـم 
البلديات اللبنانية وال سيما الكبرى منها لديها مصانع تـدويـر 
نفايات ومعامل للتسبيخ وهذا جل ما يمكن االسـتـعـانـة بـه 
فيما لو جرى تعميم ذلك على كل بلديات لبنان انطالقاً مـن 

 اإلجراءات التالية:
فرز النفايات من المصدر واعتماد مستوعـبـات خـاصـة  -١

تستوعب المنزلية منها، والقابلـة لـلـتـدويـر واألخـرى غـيـر 
القابلة لهذا وذاك، علماً أن البلديات مطالبة مع وزارة  التربية 
اللبنانية أيضاً باعتماد أوسع حمالت توعية لألهالي وكـذلـك 
لتالمذة المدارس الذين يجب أن ينقلوا لذويـهـم إيـجـابـيـات 

 ذلك.
تجهيز معامل التسـبـيـخ بـكـل مـا يـلـزم مـن أدوات  -٢

لالستفادة من النفايات المنزلية وتدويرها لـتـصـبـح سـمـاداً 
 تستفيد منه التربة اللبنانية والمزارع اللبناني بشكل خاص.

االستفادة من تدوير كل ما يتم فرزه من ورق وكرتـون  -٣
وزجاج وحديد ومعادن وبذلك ستفتح أفاقاً جديدة للـمـصـانـع 

 اللبنانية وآلالف فرص العمل للبنانيين.
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أما ما تبقى من مواد غير قابلة للتسبـيـخ أو الـتـدويـر  -٤
فيمكن اعتماد الطمر لتلك غير الـخـطـرة والسـامـة الضـارة 

 بالتربة تلويثاً وتسمماً.
أما األخرى غير الصحية، خاصة ما ترميه الـمـسـتـشـفـيـات 

 فتلك يبحث في شأنها وفق أراء اختصاصيين.
) ٢٠١٦بلدية (حسب أرقـام الـعـام  ١٠٣٩إن لبنان يضم 

قضـاًء، وأن أيـة دراسـة  ٢٥موزعة على ثمانية محافظات و
جدوى اقتصادية لما يمكن أن تقدمه هذه الـبـلـديـات عـلـى 
صعيد تدبر أمور نفاياتها بنفسها، ستـكـشـف كـم سـتـعـود 
النفايات بالفائدة على االقتصاد الوطني عامة، وبتوفير آالف 
فرص العمل ألبناء القرى والبلديات الواقعـة ضـمـن نـطـاق 
بلديات لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشـمـال مـروراً 
بالعاصمة والجبل والبقاع، ومن تتوفر له فرصة العـمـل فـي 

قريته وبلديته سيستقر فيها وعائلته ويخفف كل ازدحام فـي 
العاصمة والمدن الكبرى، ناهيك عما يـتـوفـر مـمـا تصـرفـه 
الدولة على الشركات التي توليها أمر النفـايـات والـمـلـيـارات 
التي تدفع لها وما يرافق ذلك مـن سـمـسـرات وتـلـزيـمـات 

 مشبوهة وفضائح تزكم رئة الوطن.
 ويبقى السؤال:

هل تغيب هذه المعطيات عن حكومة (إلى العمل) ومؤتمر 
 سيدر؟

أم أن المطلوب إلهائنا عن كل همومنا المعيشية والوطنية 
والقومية، ليستمر إغراقنا في نفاياتنا  وزبالتنا في بلد صـار 
يعز علينا أن نسميه وطناً مع االعتـذار مـن وطـن الـنـجـوم 

 وشاعرنا الكبير إيليا أبو ماضي.
* * * * * 

    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لم تكن  دكاكين التعليم الخاص باألمر الجديد أو المستحدث على الحياة التعليمية الخاصة في لبنان، وإنما تمتد في تجذرها 
لعقود مديدة من السنين بالتزامن مع إنشاء اإلرساليات األجنبية وغيرها من المعاهد الخاصة التي ما كانت لتنمو وتتوسع إال 

 على حساب التربية والتعليم الرسمي ومؤسساته.
، فإنها استفحلت ٧٦-٧٥وهي (أي دكاكين التعليم) وأن بدت متسترة ببعض القوانين وخجولة إلى حد ما قبل حرب السنتين 

كظاهرة مرضية ونافرة بعد ذلك وال سيما حين بدأت الكانتونات المناطقية تفرض نفسها على الحياة السياسية اللبنانية 
وتفرض معها مؤسساتها التعليمية االجتماعية الخاصة في نفس الوقت لتزدهر تجارة التعليم الخاص عبر إعطاء التراخيص 
العشوائية لقوى األمر الواقع لتفرض بدورها متنفذين طارئين على العلم وال يملكون من القدرات سوى قربهم من أصحاب 
القرار الذين لم يكونوا ليبالون بأية انعكاسات سلبية تعليمية على الناشئة من الطلبة اللبنانيين، طالما هنالك من يشجع على 

 التفتيت الممنهج للمؤسسات الشرعية اللبنانية وتحويل التعليم إلى سلع تشترى وتباع على حساب المثابرة واالجتهاد.
ال يزيح ما تقدم قيد أنملة، عن إحدى الفضائح المجلجلة التي شهدتها أروقة التعليم الخاص في لبنان مؤخراً بعد وقوع 

طالبة وطالب لبناني، ضحايا على مذابح ومصالح "نصابي" المدارس الخاصة  من دكاكين العلم المدعومة من  ١٧٠٠حوالي 
 ١٧٠٠موظفين داخل وزارة التربية، كما كشف عن ذلك وبشكل رسمي وزير التربية اللبناني وهو يصدر قراره بمنع هؤالء إلى 

طالب وطالبة من التقدم المتحانات شهادتي البريفيه والثانوية العامة بعد ما تبين أنهم قد وقعوا ضحايا مدارس وهمية غير 
 مرخصة استحصلت على كل ما هو متوجب منهم من متوجبات مالية بالرغم من فقدانها الرخص القانونية بذلك.

ومع التأكد بأن ما حصل ما كان ليحصل لوال فساد بعض الموظفين المتواطئين في سبيل جني األرباح، ومع اللفلفة 
والتسويات التي أبدى أكثر من طرف سياسي لتعديل قرار وزير التربية الذي أُتهم بأسوأ النعوت وأبشعها على العلن، من قبل 

 ذوي الطلبة المتضررين.
 فإن هذه الصحوة المتأخرة التي كشفت مستور بعض ما يطفو على سطح الفساد التربوي والتعليمي اللبناني الخاص، 

يدفعنا إلى المطالبة بفتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه وعدم االكتفاء بما تقدم دون الغوص في األعماق. خاصة أن 
الوزير المعني بذلك قد اعترف بوجود مواجهة (شعبوية) لقراره، الهدف منها تكريس هذه المدارس والدكاكين أمراً واقعاً، بل 

 أن هنالك من اتهمه بخوض هذا المضمار ألسباب ذاتية وحزبية بحتة.
فهل يتراجع الوزير كما فعل أسالفه، أم يستمر في إبقاء هذا الملف مفتوحاً وهذا ما يتوجب عليه فعله، متسلحاً بالناس 
وبأولياء الطلبة والطلبة اللبنانيين الذين من الظلم الفادح إدخالهم في منظومة الفساد اللبناني القائم على حساب تدمير 

 حاضرهم ومستقبلهم الواعد والمنشود.
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شكل المدير العام للتربية فادي يرق لـجـنـة لـمـتـابـعـة 
تسجيل التالمذة في المدارس الرسمـيـة، وجـاء فـي قـرار 
التشكيل: "إن المدير العام للتربية، بناء على المرسوم رقم 

(تعيين المدير العام لـلـتـربـيـة)،  ١١/٦/٢٠٠٧تاريخ  ٣٧٩
وحيث أن بعض الثانويات والـمـدارس الـرسـمـيـة ومـنـهـا 
مدارس بيروت وجبل لبنان تشهد إقباالً لتسجيل الـتـالمـذة 
مطلع العام الدراسي والسيما القادمين من مدارس خاصـة، 

 .وسعياً لتأمين المقعد الدراسي لكل تلميذ
 :قرر المدير العام للتربية ما يلي

 -المادة األولى: تشكل في وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتربية، لجنة لمتابعة تسجيل التالمذة في 
الثانويات والمدارس الرسمية، بـإشـراف مـديـر الـتـعـلـيـم 
الثانوي في ما يتعلق بالثانويات الرسمية، وبإشـراف مـديـر 
التعليم االبتدائي ورئيس المنطقة التربوية المعنية في مـا 

 .يتعلق برياض األطفال ومدارس التعليم األساسي
 :تتألف اللجنة من السادة التالية أسماؤهم

 رئيس قسم التعليم الثانوي، 
 رئيس قسم التعليم االبتدائي، 

 رئيس قسم الديوان 
المادة الثانية: تتولى اللجنة المتابعة المباشرة لتسجـيـل 
التالمذة والسعي لتأمين مـقـعـد دراسـي لـكـل تـلـمـيـذ، 
بالتنسيق مع رؤساء الدوائر في المنطقتيـن الـتـربـويـتـيـن 
جبل لبنان وبيروت وتقديم االقتراحات المالئمة لتأمين هذا 
الحق لجميع التالمذة، إضافة إلى تلقي الـمـراجـعـات عـلـى 

 .٧٧٢٥٦٣/٠١و  ٧٧٢١٠١/٠١الرقمين 
المادة الثالثة: يتولى رؤساء دوائر المناطق التربوية فـي 
الشمال والجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع المتابعة 
المباشرة لتسجيل التالمذة والسعي لتأمين مقـعـد دراسـي 
لكل تلميذ، بإشراف رؤساء المناطق التربوية المعنية الذين 

 ."يرفعون االقتراحات المالئمة في هذا الشأن
ويأتي هذا اإلجراء، بعد أن شهدت المـدارس الـرسـمـيـة 
إقباالً كبيراً بعد عزوف اللبنانيين الذين يعيـشـون ضـائـقـة 
اقتصادية خانقة، واستنزفت جيوبهم ضرائب دولة الفـسـاد 
والمحاصصة وبسبب االرتفاع الكبير لألقساط الـمـدرسـيـة 
بحيث لم يعد المواطن يستطيع تأمين ذلك، وإذا كان هـذا 
اإلجراء يستحق االهتمام فإن السؤال هل يكون مجرد هبـة 
أم يكون مدخالً إلعادة االعتبار للتـعـلـيـم الـرسـمـي الـذي 
تعمدت الدولة إهماله وتهميشه طيلة عقود لصالح أصحـاب 

 المدارس الخاصة والمؤسسات التعلمية الطائفية.
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كتبت صحيفة "المدن": "عادة ما يأتي شهر أيلول مـثـقـالً 
بالكثير من المصاريف على كاهل األسرة اللبنانية. ففي هذا 
الشهر تستعد العائلة الستقبال فصل الشتاء وتـحـضـيـراتـه 
التي تبدأ بتأمين المونة الشتوية، وتـنـتـهـي بـالـعـودة إلـى 
المدارس. ويمكن القول إن العائلة اللبـنـانـيـة تـكـون أمـام 
استحقاقين أساسيين في هذا الشهر: تأمين األقساط األولى 
للمدراس، ومستلزمات الطالب، أو تأمين األقساط الجامعية. 
واالستحقاق الثاني يرتبط بتجهيزات الشتاء، وشراء المـونـة. 
إضافة إلى ذلك، تعمل بعض مؤسسات الدولة على جـدولـة 
مستحقات المواطنين المالـيـة، مـن دفـع رسـوم الـمـالـيـة 

 .والبلدية وغيرها من الرسوم
فما هي المصاريف التي يدفعها المواطن اللبنانـي ألسـرة 

 أفراد خالل شهر أيلول؟ ٤مكونة من 
 المونة واألقساط المدرسية

من العادات اللبنانية أن تلجأ األسرة إلى تـأمـيـن الـمـونـة 
الشتوية، والتي تتضمن عادة المربيات، الـزيـتـون والـزيـت، 
البقوليات، األعشاب الطبية، الزعتـر وغـيـرهـا مـن الـمـواد 
األساسية التي تحتاجها األسرة. وبمعـدل وسـطـي، تـحـتـاج 

 .ألف ليرة لتأمين هذه المتطلبات ٣٥٠األسرة ما ال يقل عن 
 وهناك أيضاً كلفة التعلـيـم، وبـحـسـب مـوقـع نـامـبـيـو

Numbeo فإن متوسط أقساط التعليم المدرسي في لبنـان ،
دوالر. بالطـبـع تـرتـفـع  ٥٠٠٠دوالر و ٣٠٠٠يتراوح ما بين 

آالف دوالر.  ١٠األقساط في الكثير من المدارس، وتالمس 
ناهيك عن مصاريف التسجيل، والنقليات، والقرطاسية التـي 

 ٧٠ألـف لـيـرة، أي نـحـو  ١٠٠يحتاج الطالب إليها وتقارب 
دوالراً لكل طالب، وحقيبة مدرسية، وثياب خاصة للمـدارس، 

دوالراً تقريباً. وكذا، يحتاج الطالـب  ٥٠بسعر متوسطي يبلغ 
إلى مجموعة من الكتب المدرسية، التي تبلغ تكالـيـفـهـا مـا 

 ١٢دوالر تقريباً، ألن متوسط سعر الكتاب بيـن  ٢٠٠يقارب 
 .دوالر، وترتفع أسعار الكتب األجنبية إلى مبالغ طائلة ١٨و

g��K زم�C� 
وفي شهر أيلول تحتاج األسرة إلى لـوازم أخـرى تـتـعـلـق 
بقدوم فصل الشتاء، ومن ضمنها ألبسة، وأحذيـة، تـخـتـلـف 

 ٥٠أسعارها. ويمكن القول أن الطالب يحتاجون إلى مـبـلـغ 
 .دوالراً لشراء هذه المستلزمات

وفي حال كان هناك طالب في الجامعة، فـإن الـتـكـالـيـف 
تتغير. فالطالب في جامعة خاصة، عليه تأمين ما ال يقل عن 

دوالر للقسط األول. ومن المؤكد أن األقساط تختلـف  ٥٠٠٠
بحسب الجامعة واالختصاص، إذ أن تكاليـف الـقـسـط األول 
لطالب الطب، تختلف عـن إدارة األعـمـال... وغـيـرهـا مـن 

 ."االختصاصات
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  المحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيان
من المعروف والمتعارف عليه عادة أن األفراد هـم الـذيـن 
يخالفون القانون، وهذا ما يجعلهم يتـعـرضـون لـلـمـسـاءلـة 
القانونية. إما أن تقدم السلطة على ذلـك وهـي الـمـعـنـيـة 
بمراعاة األصول القانونية في تأدية المهام المـوكـلـة إلـيـهـا 
بكل أجهزتها اإلدارية واألمنية والقضائية وكل مالـه عـالقـة 

 .بالوظيفة العامة فهذا أمر يجدر التوقف عنده
إن مبرر هذا القول هو اللغط الذي دار حـول االنـتـخـابـات 
الفرعية التي كان من المقرر إجراؤها في قضاء صـور لـمـلء 

  المركز الذي شغر باستقالة النائب نواف الموسوي.
لقد ترشح للمركز الشاغر ثالثة مرشحيـن، واحـد مـنـهـم 
انسحب من السباق ضمن المهلة القانـونـيـة وبـقـي اثـنـان، 
مرشح حزب اهللا حسن عز الدين والمحامية بشرى الـخـلـيـل. 
بعد انتهاء مهلة الرجوع عن الترشيـح، أقـدمـت الـمـرشـحـة 

لم تـدع  الخليل على االنسحاب . واستناداً إلى هذا االنسحاب،
وزارة الداخلية الهيئة الناخبة لالقتراع في المـوعـد الـمـحـدد 
قانوناً واعتبر المرشح عز الدين فائزاً بالتزكـيـة واكـثـر مـن 
ذلك فإن مجلس الوزراء وعلـى لسـان الـوزيـر الـذي اعـلـن 
المقررات أن مجلس الوزراء اخذ علماً بفوز المرشح عز الديـن 

  بالمقعد الشاغر في قضاء صور واعتباره فائزاً بالتزكية.
إن السلطة اإلدارية الممثلة في مثل هذه الـحـالـة بـوزارة 
الداخلية تصرفت بشكل مخالف لـلـقـانـون لـعـدم إجـرائـهـا 
لالنتخابات وفق ما جاء في مرسوم دعوة الـهـيـئـة الـنـاخـبـة 
النتخاب مرشح لملء المركز الشاغر ، وتتجلى هذه المخالفـة 
بأن انسحاب المرشحة الخليل من السباق االنتخابي جاء بـعـد 
المهلة المحددة قانوناً لالنسحاب، وبالتالي فـأن انسـحـابـهـا 
كان انسحاباً سياسياً وليس قانونياً ولذلك فـإنـه ال تـتـرتـب 
على هذا االنسحاب أية أثار أو مفاعيل قانونيـة النسـحـابـهـا 
وعليه تبقى مرشحة من الناحية القانونية. وفي مـثـل هـذه 
الحالة، فإن العملية االنتخـابـيـة قـائـمـة وكـان عـلـى وزارة 
الداخلية االستمرار بتنفيذ اإلجراءات إلنجاز االنتخـابـات وفـق 

 .األصول

وعندما تبدأ عملية فرز األصوات، تدون على ورقة الـجـمـع 
أسما المرشحين وال تستكمل العملية إال بإعالن النتيجة مـن 
محصلة األصوات في األقالم وتحديد عـدد األصـوات الـتـي 
نالها أي من المرشحين حتى لو كـانـت مـحـصـلـة الـمـرشـح 
المنسحب بشكل غير قانوني صفراً. وعندها ترفع الـنـتـائـج 

  إلى وزارة الداخلية لتعلنها بشكل رسمي.
أما وأن شيئاً من هذا لم يحصل، فإن العملية االنـتـخـابـيـة 
مشوبة بعيب جوهري وهي عرضة لإلبطال، وطالما ال يمكن 
الطعن بالنتيجة أمام المجلس الدستوري ألنه النعدام وجـود 
المرشح الخاسر الذي أعطاه القانون حق التـقـدم بـمـراجـعـة 
أبطال. ولذلك فإن اإلبطال يجب أن يطال القرار اإلداري الذي 
برر اإلحجام عن إجراء العملية االنتخابـيـة ومـن ثـم الـقـرار 
اإلداري الذي اعتبر الفوز تم بالتزكية. وطالـمـا أن السـلـطـة 
المختصة اتخذت قرار اإلحجام ومن ثم اتخذت قـرار اعـتـبـار 
المرشح المستمر فائزاً بالتزكية وهذا قابـل لـلـطـعـن أمـام 
القضاء اإلداري استناداً إلى حيثية مخالفة السـلـطـة اإلداريـة 
للقانون وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام. لكن مـن يـمـلـك 
الصفة وله المصلحة في تقديم المراجعة ؟ طالما تتعلق هذه 
المسألة بالنظام العام والطعن هو لمصلحة القانون فإن مـن 
حق أي مواطن في الدائرة االنتخابية التي لم تجر االنتخابـات 
فيها أن يتقدم بمراجعة إبطال ألنه حرم من مـمـارسـة حـق 
دستوري منحه له القانون وهو اختيار النائب الذي يمثله فـي 
الندوة النيابية. أما لجهة التبرير بأن عدم إجراء االنـتـخـابـات 
وفر على الدولة مصاريف العملية االنتخابية فهذه نكتة لكنها 

  نكتة سمجة.
إن السلطة ارتكبت مخـالـفـة قـانـونـيـة واضـحـة وأخـذت 
بالنتائج على قاعدة التسقيط السياسي على حساب األصـول 
القانونية. لكن التساؤل هل هذه هي المخالفـة الـقـانـونـيـة 
الوحيدة التي ترتكبها السلطة والتي يفترض أن تسهر عـلـى 

 تطبيق القانون؟
إن هذه المخالفة هي عينة عما تـرتـكـبـه السـلـطـة مـن 
مخالفات قانونية وهذا ما يؤدي إلى إضعاف الدولة وإفقـادهـا 
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تقبل رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان الـعـربـي االشـتـراكـي 
المحامي حسن بيان وأعضاء القيادة القطرية للحزب التعـازي 
بفقيد الحزب المناضل جهاد كرم مع عائلته وأصدقائه، يـوم 

، في مقـر نـادي خـريـجـي الـجـامـعـة ١٦/٩/٢٠١٦االثنين 
األميركية في بيروت. وقد أمت المقـر مـعـزيـة شـخـصـيـات 

 سياسية واجتماعية ونقابية وإعالمية رسمية وشعبية.

ومن المعزين النائبة روال الطبش التي قـدمـت الـتـعـزيـة 
باسم دولة رئيس مجلس النواب نبيـه بـري ودولـة رئـيـس 
مجلس الوزراء سعد الحريري، ورئيس الـمـجـلـس الـنـيـابـي 
األسبق حسين الحسيني، ونائب رئيس مجلس النواب إيـلـي 
الفرزلي ومتروبوليت بيروت للـروم األرثـوذكـس الـمـطـران 
إلياس عودة، ووزراء ونواب سابقين، جان عبيد، إلياس سـابـا، 
كرم كرم، سعود روفايل، عاصـم قـانصـو، بـطـرس حـرب، 
نقوال التويني، رشيد درباس، عصام نـعـمـان، بـهـاء الـديـن 
عيتاني، بشارة مرهج، واألستاذ نقوال الفرزلي واألستاذ معـن 
بشور اللذين شاركا بتقبل التعازي، والسفراء عـبـد اهللا أبـو 
حبيب، ونبيل الجنابي وعلي عبد الكريم وأحـمـد عـبـد اهللا، 
ونقيب محامي بيروت السابق أنطونيو الـهـاشـم ومـحـامـون 
وأطباء ومهندسون ونقابيون وإعالميون وعسكريون وممثلـو 
األحزاب الوطنيـة والـتـقـدمـيـة ومـمـثـلـو فصـائـل الـثـورة 
الفلسطينية وهيئات اجتماعية ومنتديات فكريـة وثـقـافـيـة، 

 وحشد كبير من أصدقاء الفقيد ورفاقه من كافة المناطق.

هذا وكان الفقيد الكبير قد شيع إلى مثواه األخير في مأتـم 
وطني حاشد في بلدته حامات قضاء البترون بعد ظـهـر يـوم 

   ١٢/٩/٢٠١٩الخميس 
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شهدت بلدة حامات في قضـاء الـبـتـرون أوسـع مشـاركـة 
وطنية لبنانية، سياسية وحزبية وشعبية و دينـيـة فـي وداع 
ابن حامات البار المحامي األستاذ جهاد كرم الذي عـبـر نـادي 
شباب حامات عن مكانته الكبرى لدى أبناء منطقته بيـافـطـة 
كبيرة علقت في باحة كنيسة سيدة الرقاد حيث أقيم قـداس 

 :وجناز الفقيد الكبير وجاء فيها
 حامات بقلبها وجع كبير 
 خسرت كبير من كبارها 

 عفراقك يا سعادة السفير
 غصوا أهلها وحجارها

وكان في مقدمة المشيعين رئيس حزب طلـيـعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي األستاذ حسن بيان الـذي نـقـل لـعـائـلـة 
الفقيد تعازي األستاذ عزت الدوري األمين العام لحزب البعـث 
العربي االشتراكي والقيادة القومية للحزب، يرافقه وفـد مـن 
القيادة القطرية وكوادر الحزب من مختلف المناطق اللبنانية،  
وشخصيات وطنية ووزراء ونواب سابقون وممثل حركة فـتـح 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ورفاق الـراحـل الـكـبـيـر مـن 
مختلف اإلعمار الذين  واكبوا مسيرته النضالية مـنـذ سـنـي 
التزامه بفكر ومبادئ حـزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
ومنضوياً في صفوفه فضالً عن أهالي حامـات وقـرى قضـاء 
البترون الذين لم يخفوا مقدار محبتهم واحترامهم لـلـراحـل 
الكبير الذي وصفه ممثل نقابة المحامين في لبنـان األسـتـاذ 
سعيد عالمة في كلمة التأبين بالرجل الذي بقي حتى الرمـق 
األخير متمسكاً بالوحدة الـوطـنـيـة الـلـبـنـانـيـة والـعـروبـة 
الديمقراطية الحضارية، فكان فارساً مـن فـرسـان الـعـدالـة 
مترعرعاً في أحضان المبادئ القومية بعد تعرفه على أفـكـار 
حزب البعث العربي االشتراكي ومثل الـعـراق الـوطـنـي فـي 

 �/�Iو n��3و oZو �F5 
>�A Wp+�د �4م$� d�F9 
 و���ٍز �� ���وت و���5ت



      ٢٠١٩أيلـــول /طليعة لبنان الواحد     

 

منبر األمم المتحدة مشاركاً في العديـد مـن الـلـجـان الـتـي 
ضمتها الجمعية العامة لألمم المتحدة على مـدى اكـثـر مـن 

 . عقد من السنين

وقبل أن يوارى جثمان الراحـل فـي الـثـرى، كـان البـنـة 
شقيقته السيدة زينة أبو مراد كلمة معبرة شكـرت كـل مـن 
شارك العائلة وحامات في تشييع فقيدهم الكبير والذي عـبـر 
هذا الحشد من المشاركين عن  مدى حـب الـنـاس لـلـراحـل 
وحبه لهم مؤكداً ما وصفه به أصدقاء وأحباب أنه كـان جسـر 

 .تواصل حقيقي بين الجميع

هذا وكانت القيادة الـقـومـيـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي والقيادة القطرية لحزب طليعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي، قد أرسلـت إكـلـيـلـيـن مـن الـزهـور فـي هـذه 

 .المناسبة
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وقد تلقت القيادة القطرية للحزب وعائلة الفقـيـد بـرقـيـة 
تعزية من الرفيق األمين العام للحزب القائد عـزة إبـراهـيـم 
ومن الرفاق أعضاء القيادة القومية ومنـظـمـات الـحـزب فـي 

 الوطن العربي والخارج.
 ومما جاء في برقية الرفيق األمين العام:

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام 

 صدق اهللا العظيم
 

الرفاق األعزاء أمين سر وأعضاء قيادة قطر لـبـنـان لـحـزب 
 البعث العربي االشتراكي

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بمزيد من الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الرفيق المـنـاضـل 
والحقوقي والكاتب والدبلوماسي جهاد كرم رحمة اهللا عـلـيـه 

 . مؤمنين صابرين مسلمين بقضاء اهللا وقدره
لقد كان المناضل كرم محباً لوطنه وأمته  مـخـلـصـاً ووفـيـاً  
لمبادئه، هكذا عرفه رفاقكم في العراق عندما خدم في العهـد  
الوطني سفيراً لجمهورية العراق في الهند. أسأل اهللا الـعـلـي  
القدير أن يتغمده برحمته الواسعة  وأن يلهمكم وأهل الفقـيـد  

 .الكرام الصبر والسلوان وأن يجعلها خاتمة السوء واألحزان 
أرجو إبالغ تعازي الخاصة وتعازي رفـاقـكـم فـي الـعـراق 
وجميع تنظيمات الحزب في الوطن العربي والخارج لـعـائـلـة 

 .المناضل الراحل كرم
 وإنا هللا وإنا إليه راجعون

    أخوكم/ عزة إبراهيمأخوكم/ عزة إبراهيمأخوكم/ عزة إبراهيمأخوكم/ عزة إبراهيم    
    األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام لحزب البعث العربي االشتراكياألمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي
    القائد األعلى للجهاد والتحريرالقائد األعلى للجهاد والتحريرالقائد األعلى للجهاد والتحريرالقائد األعلى للجهاد والتحرير

 
هذا وكانت القيادة القومية للحزب والقيادة القطرية قد 

 نعتا الفقيد، ومما جاء في نعيهما: 
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نعت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتـراكـي إلـى 
مناضلي البعث وإلى جماهير األمة العربية الرفيق المنـاضـل 
المحامي جهاد كرم الذي وافته المنية بـعـد ظـهـر الـثـالثـاء 

 بعد مسيرة نضالية حافلة بالعطاء. ١٠/٩/٢٠١٩
إن الرفيق المرحوم جهاد كرم الذي تبوأ مواقع قـيـادة فـي 
حزب البعث العربي االشتراكي ساحة لـبـنـان، والـذي عـمـل 
سفيراً للعراق في العديد من الدول األجنبـيـة إبـان الـحـكـم 
الوطني اتسم بالشفافية والصدقية وكان دائـمـاً فـي صـف 
شرعية المؤسسة الحزبية التي انتمى إليها منذ تفتح وعـيـه 
السياسي، وبقي حتى الرمق األخير من حياته قـابضـاً عـلـى 

د الـحـزب واحـداً مـن قجوهر الموقف المبدئي، وبفقدانه يف
خيرة مناضليه الذين سيبقون دائمي الـحـضـور فـي ذاكـرة 

 رفاقه وأهله.
 له الرحمة وألهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان. 

    القيادة القومية  لحزب البعث العربي االشتراكي القيادة القومية  لحزب البعث العربي االشتراكي القيادة القومية  لحزب البعث العربي االشتراكي القيادة القومية  لحزب البعث العربي االشتراكي 
  ١٠/٩/٢٠١٩في 
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تنعي القيادة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
االشتراكي إلى مناضلي البعث في لبنان والـوطـن الـعـربـي 
وإلى جماهير لبنان المناضل جهاد كرم  الذي وافته الـمـنـيـة 

أيلول بعد معاناة  مع المرض استـمـرت  ١٠بعد ظهر الثالثاء 
 سنوات.   

وبوفاته يفقد الحزب واحداً من خيرة  الرفاق الذيـن كـانـوا 
من أوائل المنتسبين لحزب البعث  في الخمسيـنـات وتـمـيـز 
بدماثة الخلق  وحسن المعشر وقضى ردح حـيـاتـه مـنـاضـالً 
عصامياً تبوأ أعلى المواقع الحزبية وعمل سفيراً للعراق فـي 
العديد من دول العالم في ظل حكم البعث  الذي جـعـل مـن 
دولة العراق دولة قومية لكل العرب وعلى قاعـدة الـمـسـاواة 

 في االنتماء للعروبة كهوية قومية.             
ن الرفيق جهاد كرم الذي انخرط في صفوف الـحـزب فـي إ

سني مبكرة ومارس مهنة المحاماة حيث مكنته الظروف مـن 
ذلك  بقي حتى الرمق األخير في صف الشرعية الحزبية التـي 
لم يفارقها لحظة من حياته وهو سيبقى حاضراً فـي ذاكـرة 
رفاقه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الجمعي الـذي 

 تجسده مؤسسة الحزب على المستوين الوطني والقومي. 
الرحمة له والـهـم رفـاقـه ومـحـبـيـه وأصـدقـاءه الصـبـر  

    .والسلوان
    القيادة القطرية القيادة القطرية القيادة القطرية القيادة القطرية 

    لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي                لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي                لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي                لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي                
 ١٠/٩/٢٠١٩بيروت في 
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بقلوب يعتصرها األلم ننعى إلى جماهير شعبنا في لبـنـان 
والوطن العربي المناضل الكبير الرفيق األسـتـاذ الـمـحـامـي 
جهاد كرم، بعد حياة مفعمة بالنضال اإليمـانـي الـمـتـواصـل 
الملتزم بفكر الحزب استمرت منذ نعومـة أظـفـاره والـى أن 
القى وجه ربه نتيجة معاناته من المرض الذي لم يعيـقـه أو 

 .يقعده ومن حوله رفاقه البعثيين عن مواصلة النضال
وتتقدم القيادة العليا وكوادر الحزب وأعضـاؤه وأصـدقـاؤه 
في األردن، بأحر التعازي إلى الرفاق في حزب طليعة لـبـنـان 
العربي االشتراكي، ولعائلة الفـقـيـد ولـرفـاقـه وأصـدقـائـه، 
سائلين المولى جلت قدرته أن يـتـغـمـده بـواسـع رحـمـتـه 
ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله ورفاقه ومحبيه الصبـر 

 .والسلوان
    

    القيادة العلياالقيادة العلياالقيادة العلياالقيادة العليا
    لحزب البعث العربي االشتراكي األردنيلحزب البعث العربي االشتراكي األردنيلحزب البعث العربي االشتراكي األردنيلحزب البعث العربي االشتراكي األردني    
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 الرفيق حسن بيان

 أمين سر قيادة قطر لبنان للحزب
نتقدم إليكم باسمي وباسم الرفاق في الجزائر بتـعـازيـنـا 
القلبية ومن خاللكم إلى الرفاق في لبنان والوطـن الـعـربـي 
في فقدان المناضل الرفيق جهاد كرم الذي وافـتـه الـمـنـيـة 
اليوم بعد عمر طويل من النضال في حزبه العظيم من أجـل 

 أمته وحقها في الوحدة والحرية والنهضة.
الرحمة على روحه الطاهرة والصـبـر والسـلـوان لـرفـاقـه 

 وأسرته. 
    الرفيق أحمد الشوتريالرفيق أحمد الشوتريالرفيق أحمد الشوتريالرفيق أحمد الشوتري
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 كما وجه الرفيق عبد الصمد الغريري البرقية التالية:
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الرفاق األعزاء أمين سر وأعضاء قيادة قطر لبنـان لـحـزب 
 البعث العربي االشتراكي

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
أتقدم إليكم بأحر التعازي بـرحـيـل الـرفـيـق الـمـنـاضـل 
والحقوقي والكاتب والسفير جهاد جورج كرم سـائـالً الـعـلـي 
القدير أن يتغمده برحمته الواسعة  ويـلـهـم أهـلـه ورفـاقـه 

 الصبر والسلوان.
 وإنا هللا وإنا إليه راجعون

    عبد الصمد الغريريعبد الصمد الغريريعبد الصمد الغريريعبد الصمد الغريري
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 الرفاق في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 

 الرفيق األمين القطري حسن بيان
تلقينا ببالغ الحزن واألسى رحيل المناضل البعثي الرفيـق 
جهاد كرم، الذي تركنا ونحن أحوج ما نكون إلى أمثـالـه، مـن 
المناضلين النظيفي الخلق والكف. إن األمين العام والمكـتـب 
السياسي للحزب الشيوعي اللبناني يتقدمـون مـن الـرفـيـق 
حسن وأعضاء القيادة القطرية بـاحـر الـتـعـازي والـمـواسـاة 
وعزاؤنا مشترك وأملنا أن نتابع الدرب التي سار عليها اآلالف 

 من المناضلين وفي مختلف الساحات.
    الرفيق حنا غريبالرفيق حنا غريبالرفيق حنا غريبالرفيق حنا غريب
    أمين عام الحزب الشيوعي اللبنانيأمين عام الحزب الشيوعي اللبنانيأمين عام الحزب الشيوعي اللبنانيأمين عام الحزب الشيوعي اللبناني
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 .رحل جهاد كرم ليسكن في جسد العروبة المنسية
كان جزءاً من سفر العصافيـر وسـفـر الـمـراكـب ورائـحـة 

 .األزهار و بكاء األمطار على أرض العروبة المنسية
امتشق فكره و عقله و قلمه ورحل لينضم إلى من سبـقـوه 

 رحم اهللا جهاد كرم .إلى تراب العروبة المنسية
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قام وفد من حركة فتح في طرابلس بـرئـاسـة  
األخ جمال كيالي بزيارة مقر حزب طليعـة لـبـنـان 
العربي االشتراكي، حيث تناول الطرفان تداعيـات 
القرار الخطير الصادر عن وزارة العمل اللبنـانـيـة، 
بخصوص اإلجراءات التي اتخذت بحق المؤسسـات 
التجارية والعمال الفـلـسـطـيـنـيـيـن فـي لـبـنـان 
وتصنيفهم ضمن العمالة األجنبية، فيما المطالبـة 
بإقرار الحقوق االجتماعية واالقتصادية لـالجـئـيـن 
الفلسطينيين في لبنان ومنها حق العمل والحـيـاة 
الكريمة، كمـا أكـد الـطـرفـان رفضـهـم الـقـرار 
واإلجراءات الناتجة عنه كون الفلسطينيـيـن جـزء 
أساسي من المجتمع اللبناني ومساهـم رئـيـسـي 
في تنمية الحركة االقتصادية في لـبـنـان لـحـيـن 
تمكنهم مـن الـعـودة الـكـريـمـة إلـى وطـنـهـم 
فلسطين . واتفق الطرفان على العمل مـن أجـل 
رفع الصوت عالياً لرفض القرار الـجـائـر والـعـمـل 
على إسقاطـه بـالـتـعـاون مـع األحـزاب والـقـوى 

 . الوطنية والديمقراطية والنقابية في الشمال

عقد المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ندوة تنظيمية مـع لـجـان 
األحـد العمل المناطقية عند الساعة الحاديـة عشـرة قـبـل ظـهـر 

في مقر المؤسسة الوطنية االجتماعـيـة فـي صـيـدا،    ٢/٨/٢٠١٩
تحدث فيها الرفيقان واصف الحركة وهادي المنال تناولت مـوضـوع 
الفساد وملفاته على كل المستويات وضرورة تفعيل العمل لكشفـه 
والتصدي له حيث تم التأكيد على أن الطائفية السيـاسـيـة ونـظـام 
المحاصصة هما السبب الرئيسي لتعميم منظومة الـفـسـاد عـلـى 

 كافة القطاعات.
كما تم التأكيد على أن مواجهـة الـفـسـاد يـجـب أن تـعـم كـل 

 .المحافظات والمناطق وال تقتصر على العاصمة وحدها
وفي أجواء من الحوار الجدي والعميق تم االتفـاق عـلـى ضـرورة 
تشكيل لجان للمرصد في كل أقضية الجنوب والنبطية واالنـطـالق 
وفق خطة محددة ومدروسة لتفعيل المواجهة ضد الفسـاد ورمـوزه 

كما تم التطرق خالل النقـاش إلـى تـجـربـة  .وعلى كل المستويات
العمل الشعبي ومشاكله وطريقة تقسيم العمل واعتبار الـمـنـاطـق 
في مشاكلها هي مركز بحد ذاتها. وتم االتفاق خالل الـلـقـاء عـلـى 
إطالق مجموعات عمل حول ثالث مواضيع أساسية وهي: تلوث نهر 
الليطاني، أزمة النفايات، وتفعيل ومراقبة العمل البلدي في القـرى. 
كما تم االتفاق على بناء خطة استراتيجية لمحاربة الفساد واعتـبـار 
عمل المرصد عمل حيوي وعلى تعميم هذه الـتـجـربـة عـلـى كـل 

 .المناطق
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الرفيق حنا غريب األمين العام للحزب الشيوعي اللـبـنـانـي 
 المحترم.     

 الرفاق أعضاء اللجنة المركزية  المحترمون.                                         
 تحية رفاقية.                                      

بفقد الرفيق المناضل نديم عبد الصمد( أبو بشار) ، تفقـد 
الحركة الوطنية اللبنانية وحركة التحرر العربـيـة واحـداً مـن  
خيرة مناضليها القياديين الذي اختبرتـهـم سـاحـة الـنـضـال 
الوطني اللبناني والساحة الـعـربـيـة مـدافـعـاً عـن قضـايـا 
الجماهير وقضية فلسطين وبقي حتى الـرمـق األخـيـر مـن 
حياته يناضل ألجل إسقاط النظام الطـائـفـي وإقـامـة دولـة 
المواطنة التي تصان في ظلها الحريات العامة وهو إن فـارق 
جسداً  إال انه سيبقى يشكل إرثاً نضالياً، خاصة لجهة ما كـان 
يتحلى به من أخالقية عالية في التعامل الرفـاقـي، وإيـمـانـاً 

 عميقاً بالعالقات الجبهوية الوطنية.                                              
باسمي وباسم القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربـي 
االشتراكي نتقدم من  الرفاق، األمين العام للحزب الشيوعـي 

اللـبـنـانـي، 
وأعضـــــــاء 
الـــلـــجـــنـــة 
المركـزيـة،  
ومن أسـرة 
الـــفـــقـــيـــد  
الـــكـــبـــيـــر 
الــمــنــاضــل 
(أبو بشـار) 

بأحر التعازي الرفاقية ونشاطرهم الحزن واألسى على فقدان 
ساحة العمل الوطني والديموقراطي لواحد من  أبرز رموزهـا 

 الوطنيين.                     
 له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.                                   

    الرفيق حسن بيان  الرفيق حسن بيان  الرفيق حسن بيان  الرفيق حسن بيان      
    رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي          رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي          رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي          رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي          

 ٢٨/٨/٢٠١٩بيروت في 
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 من شعارات الحملة المطلبية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

حملته الوطنية لمكافحة الفساد في إطار 
ومواجهة ا,زمات االقتصادية والمعيشية 
الخانقة  ووقوفًا في خندق الفئات والشرائح 

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

محاربة الفساد تبدأ 
 بإلغاء الطائفية السياسية

التهرب الضريبي والفساد 
 والسرقة تجوف ا"يزانية

ال "وازنة تمتد لجيوب 
 الفقراء وتحمي األغنياء
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بحثت الهيئة اإلدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجريـن 
، مـا  ٢٧/٨/٢٠١٩في لبنان، في اجتماعها االستثنائي، يوم 

تتناقله بعض وسائل اإلعالم من تصريحات لبعض أصـحـاب 
الشركات العقارية بأن قانون اإليجارات األسـود الـتـهـجـيـري 
دخل حيز التنفيذ بفعل "استعداد" هذا الـبـعـض "لـلـتـبـرع" 
بمبلغ زهيد للصندوق الخاوي من أجل الـعـمـل عـلـى وضـع 
المستأجرين القدامى في الشارع... هذا، إلى جـانـب بـعـض 
التصريحات التي تطلق من هنـا وهـنـاك عـن "تـعـديـالت" 
مقترحة على بعض مواد القانون وعن تحركات تتم بـاتـجـاه 

 .المجلس النيابي
لذا، يهم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أن 
تؤكد أن ما يقوله أصحاب الشركات العقارية، المتاجرين بدم 
الشعب وعلى حسابه، عار عن الصـحـة جـمـلـة وتـفـصـيـال. 
فالقانون األسود التهجيري غير نافذ والصندوق الخـاوي، وإن 
وضعت فيه بعض األموال، ال يكفي لسد حقوق عـدد قـلـيـل 
من غالبية المستأجرين القدامـى الـذيـن لـهـم الـحـق فـي 

 .استيفاء مساعدة منه
كما يهمها كذلك التأكيد على أن القانون األسود التهجيـري 
غير قابل لإلصالح لوجود العديد من الفجوات فيه، وخـاصـة 

عائلة لبنانيـة،  ٢٠٠٠٠٠لكونه ال يأخذ بعين االعتبار حوالي 
جلهم من كبار السن إلى جانب كونهم من العـمـال وصـغـار 
الكسبة. كما إنه ال يأخذ بعين االعتـبـار أوضـاع الـمـالـكـيـن 
الصغار، بل يسدد كل الجهد على تأمين مصـالـح الشـركـات 
المالية والعقارية التي اشترت قسـمـا مـن بـيـروت والـمـدن 
الكبرى بأبخس األثمان، وتحاول اليوم إخالء العاصمة والمدن 
األخرى من سكانها وصانعي نموها وتطورها، بـمـن فـيـهـم 
أصحاب اإليجارات غير السكنية والمستأجرين الفلسطينيـيـن 
الذين يجب أن يميزوا عن غيرهم من الـمـسـتـأجـريـن غـيـر 

 .اللبنانيين
 

وهي، إذ تكرر موقفها الداعي إلى إلغاء الـقـانـون األسـود 
بانتـظـار دراسـة  ٩٢/    ١٦٠التهجيري وإعادة إصدار القانون 

قانون جديد، عادل، يأخذ بعين االعتـبـار مصـلـحـة طـرفـي 
قضية السكن ويستند إلى خطة إسكانـيـة واضـحـة، فـإنـهـا 
تدعو المستأجرين القدامى لكي يكونوا على أهبة االستعداد 
من أجل االنخراط في تحركات ستطرحها في االجتماع الـذي 

 .ستعقده قريبا

 حق السكن مقدس
 ال للقانون األسود التهجيري

 مطلبنا سياسة إسكانية واضحة
 

كما عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لـبـنـان 
جمعية عامة للمستأجرين القدامى في مقر االتحاد الـوطـنـي 

، ٣/٩/٢٠١٩لنقابات العمال والمستخدمين في لبنـان يـوم 
وذلك للبحث في بعض المستجدات ومنها إعالن وزير العـدل 
تشكيل اللجان التي أقرها القانون األسود التهجيري ومـا تـال 
ذلك من تصريحات عـنـتـريـة لـبـعـض أصـحـاب الشـركـات 

 . العقارية والسماسرة
في البداية، تحدث رئـيـس لـجـنـة الـدفـاع عـن حـقـوق 
المستأجرين كاسترو عبداهللا، فأكد أن القانـون غـيـر سـاري 
المفعول، استناداً إلى المواقف التـي أعـلـنـهـا الـعـديـد مـن 
القضاة، خاصة لما يتضمنه القانون مـن تـنـاقضـات وكـون 

مـن  ٥٨الصندوق ال يزال غير موجود كـمـا نصـت الـمـادة 
 . القانون

وقد أكد المجتمعون خالل النـقـاش تـمـسـكـهـم بسـحـب 
مضـاف  ٩٢/  ١٦٠القانون األسود والعودة إلى إقرار القانون 

إليه بعض التعديالت المتعلقة بمسألة البدالت كما اقترحتهـا 
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنـان فـي مشـروع 
القانون الذي أرسلته منذ عدة أشهر إلى الرئيس نبيه بـري... 
وذلك بانتظار إعادة البحث بالسياسة اإلسكانية ووضع خطـة 
تنفيذية يستند إليها قانون اإليجارات الذي يـجـب أن يـأخـذ 
بعين االعتبار أوضاع المستأجرين القدامى وصغار المالكيـن، 
وليس أصحاب الشركات الماليـة والـعـقـاريـة ومـعـهـم كـل 
المضاربين في سوق العقارات والذين يريدون متابعة تهجيـر 

 .سكان العاصمة والمدن اللبنانية ورميهم في الشارع
كما توقف المجتمعون أمام الهـجـمـة عـلـى ذوي الـدخـل 

 المحدود وخاصة المستأجرين القدامى 
كما استغرب المجتمعون كيف يتم الترويج إلى الصـنـدوق 

 . والدولة تفرض الضرائب على المواطنين
كما طالبت اللجنة من جميع المستأجرين مراجعتهـا قـبـل 

 . أي إجراء مع المالكين
هذا واتفق المجتمعون على روزنامة تحركات واعتصامـات 
قريبة، إضافة إلى االستمرار في التحرك باتـجـاه الـمـجـلـس 

 .النيابي



 ٢٠١٩أيلـــول  /طليعة لبنان الواحد 

 

طرحت نتائج االنتخابات للكنسيت في الكيان الصهـيـونـي 
تساؤالت عريضة بشأن المستقبل السياسي لـرئـيـس وزراء 
العدو بنيامين نتنياهو، الذي ذهب إلى انتخابات مبكـرة فـي 
غضون خمسة أشهر معتبراً أن فوزه يشكل طوق نجاة عـلـى 
اعتبار أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تعـرضـه لـلـمـحـاكـمـة 

 والحقاً للسجن.
) مـقـعـداً ٣٣وكانت نتائج هذه االنتخابات قـد أعـطـت (

للتحالف الوسطي (أزرق أبيض) فيما حصل حـزب الـلـيـكـود 
) في ظل تشـرذم واضـح ال ٣١الذي يتزعمه نتنياهو على (

 ٦١يتيح ألي من الطرفين تشكيل حكومة أكثرية تحتاج إلى 
صوتاً، مما جعل من العنصري لـيـبـرمـان قـوة وازنـة بـيـن 

 الطرفين بحصوله على تسعة مقاعد.
ويبدو أن نتنياهو يعي جيداً أن خياراته باتت محدودة، وأن 
تشكيل حكومة برئاسته اصبـح أمـراً صـعـبـاً أن لـم يـكـن 
مستحيالً، وهو ما دفعه إلى إلغاء مشاركتـه فـي الـجـمـعـيـة 
العامة لألمم المتحدة، والدعوة إلى حكومة "وحـدة وطـنـيـة" 

 رفضها منافسه زعيم حزب أزرق أبيض، بني غانتس.
وكان نتنياهو قد خاض حملته االنتخابية مصـعـداً عـداءه 
العنصري للفلسطينيين والعرب عبر الذهاب أكثـر وبسـرعـة 
في تنفيذ مخططات الضم واالستيطان والتهويـل بـخـطـورة 
الصوت العربي وتأثيراته فقد ختم حملته االنتخابية باجتماع 

 لوزارته في غور األردن معلناً سلسلة إجراءات:
نية حكومته ضم غور األردن وبشكل نهائي إلـى كـيـان  -

 العدو.
تشريع ما يسمى بالمستوطنات العشوائية فـي الضـفـة  -

الغربية، واتباع سياسة تلتزم إقـامـة مسـتـوطـنـات جـديـدة 
وتوسيع القائم منها، وهذا يعني مزيداً مـن سـيـاسـة ضـم 

 األراضي.
التذكير "بإنجازاته" في ضـم الـقـدس واالعـتـراف بـهـا  -

 عاصمة موحدة لكيانه.
الدعم األميركي الـالمـحـدود فـي مـوضـوع الـقـدس،  -

المستوطنات، ضم الجوالن، "يهودية الدولة" باإلضـافـة إلـى 
تصعيد وتيرة القمع غير المسبوق تجاه أبناء الشعب العـربـي 
الفلسطيني، وازدياد ملحوظ في سياسة عدم إعطـاء رخـص 
بناء للفلسطينيين وممارسة سياسـة هـدم الـبـيـوت وإزالـة 
القرى إلى غير ذلك من اإلجراءات التي تستهدف تغيير البنية 

 الديمغرافية للضفة الغربية وتغيير الوقائع على األرض.
مواصلة الضغط االقتصادي على السلطة الفلسطيـنـيـة  -

من بين ضغوطات أخرى، عبر تـجـمـيـد عـائـدات الضـرائـب 
 المستوفاة من قبل العدو لصالح السلطة.

االستناد إلى وعود أميركية بتطبيق صفقة القـرن بـعـد  -
هذه االنتخابات في ظل دعم أميركي ال مـحـدود مـن إدارة 

 ترامب للكيان الصهيوني ولنتنياهو شخصياً.
اعتماد سياسة التصعيد المـحـسـوب بـحـجـة مـواجـهـة  -

األخطار على حدود الكيان خاصة على الحدود مع لبنان وفـي 
 الداخل السوري وصوالً إلى بعض أطراف العراق.

عنصرية نتنياهو وممـارسـاتـه بـحـق الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني، يجب أن ال تدفعنا إلى القول أن هـزيـمـتـه فـي 
االنتخابات قد تغير شيئاً من الصورة الراهنة، أو أن غيابه قـد 
يقلل من السياسات الصهـيـونـيـة تـجـاه الشـعـب الـعـربـي 
الفلسطيني: فبعض العرب ظل يـراهـن مـنـذ حـرب الـعـام 

على أوهام تغيير ما في ظل حكومات متعـاقـبـة فـي  ١٩٦٧
الكيان الصهيوني، إال أن األمور كانت تنحدر نحو األسـوأ وال 
مجال في التصنيف الحديث عن يمـيـن ويسـار ووسـط فـي 
تجمع المهاجرين والمستوطنين، فهذا الكـيـان االغـتـصـابـي 
بكل أطيافه يتنافس على تنفيذ كامل المخطط الصهـيـونـي 
على أرض فلسطين وامتداداً إلى عـمـق الـوطـن الـعـربـي، 
والحديث عن معسكر سالم هناك ليس إال وهماً من األوهـام 
أو ضرباً من الخيال ألن الكل يلتقي عند نقطة واحدة، وإجـراء 
مقارنة بين المراحل السابقة من حـكـومـات حـزب الـعـمـل 
"الناعم"، والليكود "الـمـتـطـرف" نـجـد حـيـنـهـا أن إقـامـة 
المستوطنات في ظل حزب العمل فاق بأضعاف ما أقيـم فـي 
ظل الليكود، والفارق الوحيد بينـهـمـا أن األول كـان يـنـفـذ 

 مخططاته بهدوء، أما اآلخر فيعلن عنها بفظاظة.
وإذا كان البعض السيما أعضاء القائمة العربية المشتركـة 

) مقعداً في الكنيست يعتبر أنه حـقـق ١٣التي حصلت على (
انتصاراً في هزيمة نتنياهو الذي كان هدفاً من أهداف حملـة 
هذه القائمة حيث يقول أحد أعضائها أحمد الطيبي: أن هـذه 
االنتخابات تؤكد أن عهد نتنياهو قد انتهى... نحن فـخـورون 
بجماهيرنا التي صوتت لنا، وهذه هدية نقدمها لهم، فـإنـنـا 
نقول بالمقابل أن مواجهة المشروع الصهيوني عـلـى أرض 
فلسطين تستند إلى صمود أكبـر ألبـنـاء الشـعـب الـعـربـي 

والـمـزيـد مـن  ١٩٤٨الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 
التجذر بأرضهم ومقاومـة كـل مـحـاوالت االقـتـالع وإلـغـاء 
هويتهم الوطنية من قبل عدو يعتـبـرهـم مـواطـنـيـن مـن 
الدرجة الثالثة، وعلى المقلب اآلخر في األراضي الفلسطينيـة 

، وببرنامج وطني فـلـسـطـيـنـي مـقـاوم ١٩٦٧المحتلة عام 
يوظف كل القدرات واإلمكانيات فـي مـواجـهـة شـامـلـة مـع 
االحتالل، وال حاجة للتذكير أنه يبدأ بالمصالحة، وعـبـر وقـف 
كل أشكـال الـتـفـاوض مـع الـعـدو، وإذا كـانـت السـلـطـة 
الفلسطينية قد اعتبرت كل االتفاقات مع الـعـدو الغـيـة رداً 
على محاوالت ضم غور األردن وتهويـده، فـإن هـذا اإللـغـاء 

 يتطلب خطوات عملية وملموسة على األرض.
* * * * * 
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أنا سياسية دنماركية وعضوة في البرلـمـان الـدنـمـاركـي "
ولقد عدت للتو من زيارة ميدانية لمدة أسبوع في "إسرائيـل" 

 .وفلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنماركي
ولقد اختتمت الزيارة المـيـدانـيـة بـتـجـربـة غـيـر عـاديـة 
بالمطلَق، حيثُ اجتمعنا مع مدير الشؤون السياسية في وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية والذي سيصبح السفير القادم إلسرائيل 
في الدنمارك. وقد ناقشنا الحالة في الشرق األوسط، ولكـنـه 
في نهاية االجتماع قام بتغيير الموضوع وبدأ في مـهـاجـمـة 

 .التحديثات التي أكتبها على "الفيسبوك" باللغة الدانماركية
إنه من غير المعتاد لدبلوماسي أن يجادل مع سياسي مـن 
الخارج، وهو يبيِّن مدى حساسية الحكومة اإلسرائيلية للنـقـد 
الخارجي واألجنبي، وكما يظهِر أن اإلسرائيليين يميلون إلـى 
االعتقاد بأنهم يستطيعون تخويف الناقدين بحيث يصمـتـوا. 
 إسـكـاتـي. لـقـد شـاهـدت ـمتهذا ال ينفع معي ولن ي ولكن
انتهاكات منهجية ومتعمّدة للقانون الدولـي خـالل األسـبـوع 
الماضي وأعتزم الكالم وفَضح هذه االنتهاكـات رغـم أنـنـي 
أعرف أن الحكومة اإلسرائيلية تراقبني في ما أكتب وأنشــر. 
وهذا هو السبب في أنني أطلب منكم قـراءة ومشـاركـة مـا 
أكتب مع من تعرفون من خالل شبكاتكم ألنّ ذلك من شأنـه 
أن يجبر الحكومة اإلسرائيلية ألخذ الموضوع عـلـى مـحـمـل 

 .الجد واحتمال معالجة هذه االنتهاكات
كثيراً ما نسمع بأن الحكومة اإلسرائيلية تستـخـدم تـعـبـيـر  
"اعتبارات أمنية" لتبرير سياساتها ولكن اتضح شيئاً واحداً اآلن  
بالنسبة لي: إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع الفلسطينيين  
إلى الخروج من مناطق واسعة مـن األراضـي الـمـحـتـلـة. إن  
إسرائيل في طور استعمار المناطق التي كان يقـصـد بـهـا أن  
تصبح الدولة الفلسطينية. وكلمة األمن هي طبقة رقيقة مـن  

 .الورنيش تستعملها إسرائيل لتغطية تلك السياسة 
 :واسمحوا لي أن أقدم أربعة أمثلة فقط

 أوالً: مصادرة المنازل الفلسطينية
يسمح القانون اإلسرائيلي ألي يهودي إسرائيلي بالمطالبة 

. ويـالحـظ أن هـذا ١٩٤٨بمنازل أقام فيها يهود قبل عام 
يحدث في األراضي المحتلة وليس في إسرائيل. وهذا يعـنـي 
أن يهودي إسرائيلي يمكن أن يطرق باب منزل تعيـش فـيـه 
عائلة فلسطينية ألجيال. ويمكنهم الحصول عـلـى أمـر مـن 
المحكمة بإجبار األسرة على الخروج؛ ثم ينتقل المستوطنون 
للعيش فيه. وغالباً ما يضعون العلم اإلسرائيلي الضخم على 
السطح. ويضطر الجيش اإلسرائيلي اآلن إلى حماية المنـزل. 
لذا فإن الجيران ينظرون فجأة إلى أن شارعـهـم تـحـول إلـى 

منطقـة عسـكـريـة. 
يلعب األطفال بـيـن 
جــنــود مــدجــجــيــن 
ــاط  ــق ــالح ون ــالس ب

 .تفتيش
كيف يمكن لـهـذه 
السياسـة أن تـعـود 
بالنـفـع عـلـى أمـن 
"إسرائيل" بأي شكل 

 من األشكال؟
 ثاني: المستوطنات

ألف مستوطن إسرائيلي يـعـيـشـون فـي  ٦٠٠يوجد حالياً 
األراضي الفلسطينية وعددهم يزداد بسرعة. ووفقاً للقانـون 
الدولي فإن المستوطنات غير قانونيـة. وال يـجـوز لسـلـطـة 
االحتالل أن تنقل سكانها إلى األراضي المحتلة. ولكن الجانب 
األكثر أهمية ليس فقط نـمـو عـدد الـمـسـتـوطـنـيـن، بـل 
المصادرة المنتظمة لألراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات 
الفلسطينية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإعـادة تـوطـيـن 
الفلسطينيين قسراً. هذه كلها انتهاكات لـلـقـانـون الـدولـي، 

 .واستعمار فعلي للفلسطينيين
وهذه ليست مسألة مبدئية فحسب. لقد شاهدت بنـفـسـي 
عمليات هدم. لقد تحدثت إلى مزارعين طردوا من األراضـي 
التي عاشوا وعملوا فيها ألجيال. لقد رأيت مستوطنات تغطي 
مساحات أكبر وأكبر فـي الضـفـة الـغـربـيـة وفـي الـقـدس 
الشرقية، مع جدران أمنية وأبراج مراقبـة ومـنـاطـق أمـنـيـة 
ضخمة. إذا استمر هذا التطور فستصبـح فـلـسـطـيـن مـثـل 
الجبن السويسري، حيث كل ما تبقى للفلـسـطـيـنـيـيـن هـو 
الثقوب في هذا الجبن. و عليه يسجن الفلـسـطـيـنـيـون فـي 

 ."غيتوهات" في بلدهم
كيف يمكن تبرير ذلك بأي حال مـن األحـوال بـاعـتـبـارات 

 أمنية؟
 ثالثا: ظروف المعيشة

يتعين على الفلسطينيين في مناطق واسعة مـن الضـفـة 
الغربية تقديم طلبات في إسرائيل لتوسيع منازلـهـم وحـفـر 
اآلبار وما إلى ذلك. لكن طلباتهم ترفض بشـكـل مـمـنـهـج 
ويجدون أيضاً أن إمدادات المياه تنقطـع وتـدمـر الـمـنـشـآت 
الكهربائية من قبل الجيش. وفي الـوقـت نـفـسـه يـرون أن 
المستوطنات في المنطقة تتوسع باسـتـمـرار وتـتـيـح لـهـم 
إمكانية الوصول دون قيود إلى الكهرباء والمياه. لقد وقـفـت 
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على طريق كان فيه للفلسطينيين علـى جـانـب واحـد 
من الطريق قليل من المياه، في حين أن المستوطنيـن 
على الجانب اآلخر من الطريق لديهم كل الميـاه الـتـي 
يحتاجونها. انها ليست مجرد مشكلة للعائالت الفـرديـة 
والشركات التي تضطر للتعامل مع موارد محدودة جدا. 
وهذه أيضا عقبة كبيرة أمام االقتصاد الفلسطيني ألنه 
يعيق خلق فرص العمل. زرنا مزرعة ومصنع لـلـجـعـة، 
وكالهما كانا جيدا جدا في التشغيل وبإمكانات كبـيـرة. 
ولكن عندما يكون لديك وصول محدود جدا إلى المـيـاه 
وال تعرف متى سيتم القطع، فـمـن الصـعـب تـوسـيـع 

 .اإلنتاج
 كيف لكل هذا ان يكون له أي عالقة باألمن؟

 رابعا: الجدار األمني
الجدار األمنـي اإلسـرائـيـلـي لـيـس عـلـى الـحـدود 
اإلسرائيلية وال يفصل اإلسرائيليين عن الفلسطينيين. 
الجدار يمر عبر فلسطين ويمنع الفلسـطـيـنـيـيـن مـن 
الــوصــول إلــى مــزارعــهــم الــخــاصــة ومــدارســهــم 
ومؤسساتهم ومستشفياتهم ووظائفهـم. يـعـبـر آالف 
الفلسطينيين الجدار كل يـوم، لـكـن ذلـك يـتـطـلـب 

 .تصاريح وساعات من االنتظار في ظروف فوضوية
وبالتالي فإن الجدار يشكل خرقا واضـحـا لـلـقـانـون 
الدولي، وال يمكن تبريره باعتبارات أمـنـيـة. وإذا كـان 
األمر يتعلق باألمن، فلماذا لم يتم بناء هذا الجدار ليقع 
على طول الخط األخضر وهي الحدود الـمـعـتـرف بـهـا 
دولياً بين إسرائيل وفلسطين؟ ولماذا ال توفر إسرائيـل 
على األقل عدداً من نقاط سليـمـة الـتـشـغـيـل حـتـى 
يتمكن الفلسطينيون من عبور الجدار بسرعة؟ يـومـيـاً 
هناك مشاهد فوضى مع اآلالف من الـنـاس الـيـائسـة 
حيث يصطفون لساعات وساعات. هذا كله أوجد فـقـط 

 .لإلزعاج والتحرش
 "كيف يمكن لكل هذا أن يكون له أي عالقة باألمن؟

الحكومة اإلسرائيلية تسعى لتحقيق أهداف ال تتعلق 
باألمن. الموضـوع بـكـل بسـاطـة يـتـعـلـق بـانـتـزاع 
واالستيالء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين. إنـه 
عملية طرد ممنهجة ومتعمدة للـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـن 
أرضهم وبلدهم. يجب عليـنـا فضـح كـل هـذا. ومـن 

 .واجبنا أن ننتقده
إنني أتطلع إلى الترحيب بالسفير اإلسرائيلـي الـجـديـد  
في الدانمرك. ويجب أن يعرف أن العديد من الدنماركيـيـن  
يتابعون ما يجري في "إسرائيل" وفلسطين. وكثيرون منـا  

 ".قلقون للغاية. ونحن لن نلتزم الصمت 
 زينيا ستامبه : *

 ناشطة سياسية وعضو البرلمان في الدنمارك.

 ...يا أحرار شعبنا
طل علينا باألمس اإلرهابي "النتن ياهو" بتصريحات وقحـة 
يتشدق فيها بفرض السيادة على غور األردن وشـمـال الـبـحـر 
الميت في حال أُعيد انتخابه وهذه التـصـريـحـات تـعـد فصـالً 
جديداً من فصول تنفيذ مشروع الـعـدو الـهـادف إلـى فـرض 
سياسته العدوانية على شعبـنـا وأرضـه وانـتـهـاك لـلـسـيـادة 

 الوطنية،
إننا في حزب البعث العربي االشتراكي األردني نؤكد عـلـى 
موقف الحزب المتماهي مع موقف شعبنا الرافض لكافة أشكال 
التطبيع مع العدو الصهيوني. ورفض التـعـامـل أو الـتـفـاوض 
والمقايضة مع الكيان الغاصب وإغالق السـفـارة الصـهـيـونـيـة 

 وطرد السفير فوراً . 
ونطالب باتخاذ قرار وطني حاسم متناغم مع نبض الشـارع 
بإبطال كافة االتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيونـي ومـنـهـا 
صفقة الغاز الـمـسـروق وقـنـاة الـبـحـريـن. هـذه الصـفـقـات 
المشبوهة واالتفاقيات المذلة تكـبـل األردن وتـنـتـقـص مـن 
سيادته وترهن مستقبله واقتصاده لـيـكـون تـابـعـاً لـلـكـيـان 
الصهيوني الذي ال يحترم معاهداته واتفاقياته. واإلصرار علـى 
أن ما أخذ بالقوة ال يسترد بدونها. نعيد التأكيد عـلـى مـوقـف 
شعبنا برفض المساس بسيادتنا الوطنية، ونـعـلـن انـحـيـازنـا 
لخيار المواجهة والمقاومة مع الكيان الغاصب السترداد الحقوق 
العربية، وإعادة االعتبار لشعار التحرير الكامل لفلسطيـن كـل 
فلسطين وبالكفاح الشعبي المسلح، واستناداً إلى مبدأ ما أخـذ 

 .بالقوة ال يسترد بغير القوة
وسيستمر البعث ومناضلوه وحلفاؤه في المشاركة الفـاعـلـة 
ودعم كل الجهود الوطنية للوقوف في وجه هذه التصـريـحـات 
الرعناء على بلدنا الحبيب حتى بسط السيادة الـكـامـلـة عـلـى 
أرضنا وتحرير األراضي العربية المحتلة كافة في فـلـسـطـيـن 
واألحواز والجوالن ومزارع شبعا وسبتة ومليلة والجزر العـربـيـة 

 .الثالث من كافة االحتالالت
عاش األردن حراً عربياً وعاشـت األمـة الـعـربـيـة والـمـجـد 

 .والخلود للشهداء األبطال
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي، إن 
ما لم تستطعه إيران عبر عدوانها على العراق مـنـذ تسـعـة 
وثالثين سنه تنفذه اليوم عبـر أدواتـهـا وأذرعـهـا األمـنـيـة 
والميليشياوية وهي تمعن في تـدمـيـر الـبـنـيـة الـوطـنـيـة 

 والمجتمعية للعراق وتفريس معالم الحياة فيه.
جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في الـذكـرى الـتـاسـعـة 
والثالثين لبدء العدوان على العراق يوم الـرابـع مـن أيـلـول 

١٩٨٠  . 
في مثل هذه األيام لتسعة وثالثين سنة خلت، بدأت إيران 
عدوانها على العراق الذي استمر ثماني سنـوات، ولـم تضـع 
تلك الحرب أوزارها إال بـعـد أن وئـد الـمـشـروع الـفـارسـي 
العدواني وتجرع الخميني كأس سم الهزيمـة. هـذه الـحـرب 
التي خرج العراق منها قوياً مقتدراً وبسقف خطـاب سـيـاسـي 
عال باتجاه القضايا القومية وطليعتها القضية الفلسطينـيـة، 
لم ترح نتائجها أعداء األمة العربيـة الـمـتـعـددي الـمـشـارب 
والمواقع، بحيث لم يتأخروا كثيراً ليباشروا حرباً شاملـة ضـد 
العراق بدأت تجارية وتصاعدت تدرجاً إلى عدوان ثالثيني لم 
يستطع إسقاط النظام الوطـنـي وال الـحـصـار االقـتـصـادي 
الظالم، مما حدا بقوى العدوان اإلمبريالي الـذي حشـدت لـه 
أميركا قوات هائلة وبتسهيل وتواطؤ من قبل أنظمة عربـيـة 
ودول إقليمية كان النظام اإليراني على رأسها، لغزو الـعـراق 
واحتالله. هذا االحتالل الذي بدأ أميركياً منذ ستة عشر عـامـاً 
واندحر تحت تأثير المقاومة الوطنية العراقية أفسح المـجـال 
للنظام اإليراني للتغول في الداخل العراقي بحيث تحول هذا 
التغول إلى احتالل مباشر في ظل الراعـي األمـيـركـي الـذي 
استعاد حضوره بذريعة مقـاومـة الـقـوى اإلرهـابـيـة وقـوى 
التكفير الديني والذي ثبت بأن هذه القوى لـم تـكـن سـوى 

إيراني جرى االستثمار به للوصـول بـالـعـراق  -منتج أميركي
 إلى الحالة التي ينوء تحت عبئها منذ سنوات.

إن عبء االحتالل الذي يجثم على صـدر الـعـراق كـكـيـان 
وطني وعلى شعبه لم يعد يقتصر على الجـانـب السـيـاسـي 
وحسب والذي تجلى بإسقـاط نـظـامـه الـوطـنـي والـفـسـاد 
السياسي واالقتصادي الذي تديره منظومة منخورة بالفـسـاد 
بكل أشكاله، بل بات يتجسد بأشد المشهديات خطورة عـلـى 

 وحدة العراق الوطنية ووحدة نسيجه االجتماعي وعروبته.
إن الذي ينفذ على أرض العراق اليوم من قبل المليشـيـات 
الطائفية وبأوامر مباشرة من نظام الماللي في طهران إنـمـا 
هو شديد الخطورة على حاضر العراق ومسـتـقـبـلـه وعـلـى 
هويته القومية كونه يتعرض لعملية تفريس ممنهـجـة مـن 
خالل عمليات التهجيـر الـواسـعـة فـي مـنـاطـق االخـتـالط 

واستقدام فرس  السكاني
وأفغان وبـاكسـتـانـيـيـن 
لتوطينهم مكان السكـان 
الــذيــن يــهــجــرون مــن 
مناطقهم وخاصـة تـلـك 
التي تعرضت لـلـتـدمـيـر 
بحجة مـواجـهـة الـقـوى 

 اإلرهابية. 
إن ما تشهده ساحة العراق اليـوم مـن تـدمـيـر لـبـنـيـتـه 
الوطنية والمجتمعية، وتغيير في تركيبتـه الـديـمـوغـرافـيـة 
وارتكاب المجازر الجماعية بحق شعبه وتصفية المعـتـقـلـيـن 
والمحتجزين قسراً والتي تنفذه الميليشيات المرتبطة بمركـز 
التوجيه والتحكم اإليراني، إنما هو اسـتـحـضـار لـلـمـشـروع 
الفارسي الشعوبي ضد العراق بـذات سـيـاقـات الـمـخـطـط 

 الصهيوني الذي نفذ على فلسطين وما زال.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشـتـراكـي وفـي 
الذكرى التاسعة والثالثين لبدء الحرب التي شنتها إيران علـى 
العراق وبعد نيف وستة عشر عاماً على الغزو واالحتالل الـذي 
بدأ أميركياً وانتهى إيرانياً ترى ما تـعـرض لـه الـعـراق مـن 
تتالي العدوان عليه والحصار وما يتعرض له اليوم من تدمير 
شامل لكل مقومات الحياة فيه بات يتجاوز ضـرب الـنـتـائـج 
التي تمخضت عن سياقات الحرب التي فـرضـت عـلـيـه إلـى 

 تهديد األمن القومي العربي برمته.
إن األمة العربية باتت اليوم في حال انكشاف تـام بـعـدمـا 
انكشف أمن العراق الوطني، وكثير من األقطار العربية باتـت 
مهددة بوحدتها الوطنية بعد الـوهـن الـذي أصـاب الـوحـدة 
الوطنية العراقية، وفلسطين لم يعد يـتـوفـر لـهـا الـحـضـن 
القومي الدافئ بعدما فقدت ظهيرها وسندها القومـي الـذي 
كان يمثله العراق في ظل نظامه الوطني نظام حزب البـعـث 
العربي االشتراكي الذى ائتلف ضده الغرب الـبـعـيـد والشـرق 
القريب لضرب القاعدة القومية التي حمت البوابة الشـرقـيـة 
للوطن العربي من مخاطر المشروع الشعوبي الذي استوطـن 
لقرون في عقول أباطرة فارس والذي انفجر ببعـد شـمـولـي 

 ضد العروبة مع وصول الماللي إلى الحكم في طهران.
لقد أقدم المحتل األميركي على حـل الـجـيـش الـوطـنـي 
وعلى إصدار قرارات االجتثاث وارتكـب انـتـهـاكـات خـطـيـرة 
لحقوق اإلنسان وأساليبه في أبي غريب ليست إال نـمـوذجـاً.. 
واليوم يكمل النظام اإليراني ما بـدأه الـمـحـتـل األمـيـركـي 
ويمعن تنكيالً بأبناء العراق الذين لم يعد بإمكانهم السكـوت 
على الضيم ونهب ثروات بلدهـم وتـوظـيـفـهـا فـي خـدمـة 
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االقتصاد اإليراني المتهاوي وتفريس حياتهـم االجـتـمـاعـيـة 
وتجاهل مصير المختطفين والمخفيين قسراً ونبش الـقـبـور 

 في انتهاك خطير للحرمات الدينية واإلنسانية.
لكن ما يلفت النظر هو أن الممارسات اإليرانية في العـراق 
تنفذ في غفلة من اإلعالم العربي والدولي وتـزيـيـن بـعـض 
القوى التي تصنف نفسها وطنية وعـروبـيـة مـواقـف حـكـام 
طهران في وقت ترتكب العصابـات الـمـرتـبـطـة بـالـنـظـام 
اإليراني على مستوى التوجيه والتنفيذ جرائم حرب وجـرائـم 
ضد اإلنسانية وكلها تقع تحـت مسـاءلـة الـقـانـون الـدولـي 

 اإلنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية.
إن القيادة القومية لحزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي إذ 
تسجل إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق جـمـاهـيـر 
العراق والتي ما بخلت يوماً بتضحية دفاعاً عن أمـن الـعـراق 
الوطني واألمن القومي العربي لها حـق عـلـى أبـنـاء األمـة 
العربية ولهذا فإنها تدعو كل القوى الخيرة فـي هـذه األمـة 
ألن تطلق الموقف الذي يسلط الضوء علـى الـجـرائـم الـتـي 
تنفذها الميلشيات التي تفتقر إلى الحد األدنـى مـن شـعـور 
انتماء المواطنة وباتت مجرد دمى تنفذ أجندة أهداف النظـام 
اإليراني وحيث أصبح العراق في ظل منظومة الفسـاد الـتـي 
تديره دولة فاشلة وآخر شواهدها سحب األونيسكو اعتـرافـه 
بالشهادة العراقية وهي التي كانت مفخرة لحامليها في ظـل 

 نظامه الوطني.
إن القيادة القومية للحزب بقدر ما تطالب بفضح طـبـيـعـة 
الدور اإليراني العدواني على مستوى العراق والوطن العربـي 
تدعو كافة القوى السياسية العربية وخاصة الشعبيـة مـنـهـا 
إلى تحرك سريع وفاعل لمواجهة هذا التغول اإليـرانـي فـي 
مفاصل العراق والعديد من األقطار الـعـربـيـة كـمـا تـدعـو 
المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصـلـة بـقـضـايـا 
حقوق اإلنسان للتحرك السريع فـي الـمـنـتـديـات الـعـربـيـة 
والدولية لمقاضاة من يرتكب جرائم ضـد اإلنسـانـيـة بـحـق 
شعب العراق أمام القضاء الجـزائـي الـدولـي وإطـالق أوسـع 
حملة سياسية وإعالمية وقضائية لوضع حد لعملية التفريس 
بغية استئصالها من جذورها ومعها كل اإلجراءات التي نفذت 
لفرض واقع ديمـوغـرافـي جـديـد ولـلـكـشـف عـن مصـيـر 
المفقـوديـن والـمـخـتـفـيـن قسـراً وهـم بـعـشـرات اآلالف 
ويتعرضون للتصفية ولشـتـى أنـواع الـتـعـذيـب الـجـسـدي 

 والنفسي.
إن ما تتعرض له العديد من مدن العراق خاصة تلك الـتـي 
طالها التدمير في غرب العراق ومحـيـط بـغـداد والـمـوصـل 
وصالح الدين ودياال وجرف الصخر ومنع سكانها مـن الـعـودة 
إلى أماكن سكنهم والحؤول دون ترميم منازلـهـم كـاف ألن 
يشكل منطلقاً لتحرك بأبعاد سيـاسـة وحـقـوقـيـة انـتـصـاراً 
لشعب العراق ولوحـدتـه وألمـنـه الـوطـنـي والـمـجـتـمـعـي 

 ولعروبته.

عـلـى  في الذكرى التاسعة والثالثين للحرب التي فـرضـت
العراق وتصدى لها بكفاءة واقتدار وقدم ألجل حمـايـة أمـنـه 
الوطني وأمن األمة تضحيات جسيمة من خيرة شبـابـه، حـق 
لشعبه على أمته أن تطلق مبادرة لدرء الخطر الداهـم الـذي 

 يهدده بوحدته وحريته وعروبته.
إن القيادة القومية للحزب وفي هذه الذكرى توجه التـحـيـة 
لشعب العراق الذي شكل جـبـهـة مـتـراصـة ضـد الـعـدوان 
اإليراني وكانت إحدى عوامل االنتصار، كما تـوجـه الـتـحـيـة 
للمقاومة الوطنية العراقية التي تصـدت فـي ظـروف غـيـر 
متكافئة لالحتالل بطرفيه األميركي واإليرانـي وتـعـتـبـر أن 
المشروع السياسي الذي طرحه الحزب هـو الـمـشـروع الـذي 
ينطوي على األسس التي تلغي كل نتائج العملية السياسيـة 
التي أفرزها االحتالل برموزها وهياكلها وتفتح الطريق أمـام 
إنتاج عملية سياسية جديدة تستجيب للشروط الوطنية التـي 
يبنى عليها العراق انطالقاً مـن وحـدة أرضـه ومـؤسـسـاتـه 
وشعبه وإعادة هيكلة الحياة السياسية على قواعد التعـدديـة 
والديمقراطية واعتبار أن الجرائم التي ارتكبها االحتالل هـي 
جرائم ال تسقط بالتقادم وأن التعويض عما لـحـق بـالـعـراق 
ككيان وطني وبشعبه من أضرار مادية ومعـنـويـة هـو حـق 
ثابت لشعبه ومفروض على كل من ارتكب أذى بـحـق هـذا 

 الشعب العظيم الصامد الصابر.
إن القيادة القومية إذ تؤكد على هذا الموقف فألنها تـدرك 
جيداً أن العراق مهدد بعروبته وبوحدته الوطنية والمجتمعيـة 
وعلى األمة العربية أن تنتصر لعراق العـروبـة إيـذانـاً بـبـدء 
معركة وأد كل المشاريع المعادية التي تهـدد الـعـراق وفـي 
طليعتها المشروع الفارسي الشعوبي المتجدد وحـتـى يـعـاد 

التي خـطـهـا  ٣٩االعتبار لنتائج القادسية الثانية في ذكراها 
أبطال العراق على طول الجبهة الشرقية لـلـوطـن الـعـربـي. 
وتوظف نتائج الفعل المقاوم ضد االحتالل في بـنـاء الـعـراق 

 الجديد، العراق العربي الحر الديموقراطي الموحد.
 

 عاش العراق العظيم، عاشت مقاومته الوطنية البطلة.
 عاشت األمة العربية.

المجد والخلود لشهداء العراق البررة وعلى رأسهم شـهـيـد 
 الحج األكبر القائد صدام حسين. 

الحرية لألسرى والـمـعـتـقـلـيـن ولـلـكـشـف عـن مصـيـر 
 المفقودين.

تحية لحزبنا المناضل ولقائده األمين العام للحزب الرفيـق 
 عزة إبراهيم.

الخزي والعار للخونة والمتآمرين ومـا الـنـصـر إال حـلـيـف 
 الشعوب المكافحة من أجل الحرية والحياة الكريمة.

    
 ٣/٩/٢٠١٩في

* * * * * 
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
تتوالى فصول التغييب القسري في العراق كإحدى حـلـقـات 
انتهاكات شرعة حقوق اإلنسان التي أقرتها األمم الـمـتـحـدة 

، منذ االحتالل وحتى اآلن. فبعد عام واحـد عـلـى ١٩٤٨عام 
مواطناً من مدينة الفـلـوجـة  ١٥٠٠االحتالل اختفى أكثر من 

في محافظة األنبار، ولم يعثر عليهم أو على جثـثـهـم حـتـى 
اآلن. بعد ذلك اختفى مئات المواطنين من مـنـاطـق بـغـداد 
وضواحيها، وغالباً ما كـانـت تـرمـى الـجـثـث فـي الشـوارع 
واألماكن العامة بعد فترات متباينة من اعتقالهم مـن قـبـل 
القوات الحكومية والميليشيات. واستناد إلى تقديرات منظّمة 
هيومن رايتس ووتش ومركز جنيف الدولي للعدالـة يـتـراوح 

ألفاً إلى مليون. كما كـان يـغـيـب  ٢٥٠عدد المفقودين بين 
أقارب الضحايا، وحتى الذين يذهبون إلى مستشـفـى الـطـب 
العدلي ببغداد الستالم جثث أقاربهم قد تعرضوا لـالعـتـقـال 

جرت حمالت اعتـقـال وتصـفـيـة  ٢٠٠٦والتغييب. وبعد عام 
آلالف األبرياء في بغـداد، حـيـث كـانـت الـحـواجـز األمـنـيـة 
الميليشياوية تقف في الشـوارع صـبـاحـاً وتـعـتـقـل طـالّبـاً 
متوجهين إلى مدارسهم وجامعاتهم، وعمـاالً ذاهـبـيـن إلـى 
أماكن عملهم، وبعد فترة يجري قتلهم ورمي جـثـثـهـم فـي 
الشوارع. هذا وقد صرح مدير معهد الطب العدلي في بـغـداد 

"أنّ الـثـالّجـات قـد  ٢٠٠٦الدكتور قيس سلمان نهاية عام 
امتألت بالجثث" مما عرضه لمضايقات أدت به إلـى الـهـروب 
خارج العراق. وكانت الجثث تنقل وتدفن في مقبرة النجف أو 
في مناطق متفرقة من البالد حيث يتم االدعاء الحـقـاً بـعـد 

 ."الكشف عليهم أنها "مقابر جماعية منذ عهد النظام السابق
بعد إدخال داعش إلى الموصل من قبل حكومـة الـمـالـكـي 
وتمكينها بالمال والسالح، وانتشارها في المدن األخرى عـام 

ارتفعت وتيرة االنتهاكات منذ ذلك التاريخ وحتى عـام  ٢٠١٤
ومنها أعمال الخطف والتعذيب والقـتـل فـي سـجـون  ٢٠١٧

سرية، وكانت الميليشيات تتعمد إبقاء الجثث فـي الـثـالّجـات 
لدفنها في األعياد، وتصوير فيديوهات لكي يـطّـلـع عـلـيـهـا 
أهاليهم وتزداد معاناتهم بدالً من تسليم الجثث دون تأخيـر، 
وقيام الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الجنائية الـالّزمـة. 
في آب الماضي صرح النائب أحمد الجبوري "أنّ معظم جـثـث 
المختطفين وجدت في منطقة جرف الصـخـر" حـيـث هـجـر 
سكانها ومنعوا من العودة إليها مثل الكثير من المناطق التي 
أُخرجت داعش منها، وتم تسليم الجثث إلى منظّمة مجـتـمـع 
مدني لدفنهم دون بذل أي جهـد لـلـتـعـرف عـلـيـهـم رغـم 
الوسائل العلمية المتاحة والمعروفة عالمياً. كما ذكرت دائـرة 
الطب العدلي في بابل أنها" تسلّمت جثثاً لـمـجـهـولـيـن مـن 

رجاالً ونسـاًء  ٣١مناطق المحاويل والمسيب". من بين الجثث 
جثّة، دون  ٥٠وأطفال، بعضها مقطّعة األوصال، وسبق ذلك 

ذكر األسباب أو فتح تحقيق لكشف المجرمين. ومن المعـروف 
أنّ ميليشيات الحشد الشعبي هي التي سيطرت على مناطـق 
شمال بابل ومن بينها جرف الصخر التي أصبـحـت مـنـطـقـةً 
مغلقةً ال يسمح ألي كان أن يدخل إليها. وعندما حاول رؤسـاء 
عشائر الدخول منعتهم الميليشيات وقالت لهم انـه: "حـتـى 
 رئيس الحكومة ال يستطيع ذلك". وهذا يثبت بما ال يقبل أي
مجال للشك أنّ ميليشيات الحشد الشعبي المعروفة أسماؤها 
وأسماء قادتها ووالؤها هي المسؤولة عن تلـك االنـتـهـاكـات 
اإلجرامية. وذكر موقع "بغداد بوست" هـذا الشـهـر {أيـلـول 

جثّةً ألشخاص مجهولي الهوية فـي  ٤٠} أنه "تم دفن ٢٠١٩
 مقبرة كربالء القديمة بـعـد اسـتـالمـهـا مـن دائـرة الـطـب
العدلي". كما صدر عن مفوضية حقوق اإلنسان فـي الـعـراق 
في التاسع من هذا الشهر أنّ "عدد المغيبـيـن الـمـسـجـلـيـن 

"، في حين أنّ اللجنـة الـدولـيـة لـلـصـلـيـب ٨٢٥٠حاليا" بلغ 
األحمر قـد ذكـرت أنّ: "اآلالف مـن الـمـفـقـوديـن ال يـزال 
مصيرهم مجهوالً". كل تلك المـعـطـيـات أدت وإن بشـكـل 
متأخر كثيراً إلى إرسال األمم المتحدة فـريـقـاً إلـى الـعـراق 
للتحقيق  في ملف المغيبين قسراً في العراق في بدايـة هـذا 
الشهر، مما جعل الميليشيات تعمل على نقل المغيبيـن إلـى 
أماكن أخرى لتضليل التحقيق ومنع الفريق من الوصول إلـى 

 .الحقائق
رغم أنّ من يقوم بأعمال الخطف واالعـتـقـال الـتـعـسـفـي 
والتغييب والتعذيب والقتل هي ميليشيات الحشـد الشـعـبـي 
الموالية إليران فإنّ الحكومات العراقية منـذ االحـتـالل عـام 

وحتى األن هي كذلك مسؤولة عن تلك االنـتـهـاكـات  ٢٠٠٣
ألنها تمول وتسلّح وتشرعن الميليشيـات، وتـتـغـاضـى عـن 
ارتكاباتها، وتقصر في القيام بواجبها بمنع السجون السـريـة 
والتفتيش عن المغيبين وتحديد هوية الجثث وتسليمهم إلى 
ذويهم وإجراء التحقيقات الالّزمة لمالحقة واعتقال المجرمين  
ومعاقبتهم، وإعادة النازحين إلى ديـارهـم، كـمـا أن األمـم 
المتحدة ومفوضيتها في العـراق مـقـصــرتـان فـي الـقـيـام 
بواجباتهما لحماية السكان من الممارسـات الـخـارجـة عـلـى 
القانون واألعراف اإلنسـانـيـة فـي مـنـاطـق االضـطـرابـات 
والحروب. ومهما ادعى المجرمون أنهم يحاربون اإلرهاب وإن 
تغلّفوا بغطاء التقية والتقوى فإنّ أفعالهم اإلجرامية المشينة 
ال يمكن أن تحجب عن أحد، وأنّ ما قاموا به ومـا يـمـكـن أن 
يقوموا به من إنتهاكات مستقبلـيـة هـي وصـمـة عـار فـي 

 .جبينهم تالحقهم إلى األبد
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مع تصاعد التوترات في المنطقة عقب هجـمـات أرامـكـو، 
اعتبر رجل الدين اإليراني آية اهللا أحـمـد عـلـم الـهـدى، أن 
"مساحة بالده هي أكبر من حـدودهـا الـجـغـرافـيـة، وأرجـع 
السبب إلى أن "كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران 

 في الشرق األوسط هي جزء من إيران".
وقال أحمد علم الهدى، إن "إيران اليوم ليست فقـط إيـران 
وال تحد بحدودها الجغرافية. الحشد الشـعـبـي فـي الـعـراق، 
وحزب اهللا في لبنان، وأنصار اهللا في اليمن، وقـوات الـدفـاع 
الوطني في سوريا، والجهاد اإلسالمي وحماس في فلسطين، 

 هذه كلها إيران"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح اإلمام علم الهدى، مخاطبا الرياض "هل تعـلـمـون 
أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أولـيـس حـزب اهللا 
إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران"، مؤكـداً أن الـهـجـوم الـذي 
استهدف منشآت النفط التابعة ألرامكو في السـعـوديـة جـاء 

 من الشمال.

وأضاف: "يقول األميركيون والسـعـوديـون أن إيـران وراء 
الهجوم، الجميع يدرك أنهم يريدون خداع العالم"، محذراً من 
أن "أي ضربة عسكرية إليران ستؤدي إلى تحويل إسـرائـيـل 

 إلى رماد".
وآية اهللا، أحمد علم الهدى، هو إمام الجمعة فـي مـديـنـة 
مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مـدن الـبـالد، 
وهو أيضاً عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيـار الـمـرشـد 

 األعلى واإلشراف على عمله وحتى إقالته.
وتأتي تصريحاته بعد حوالي أسبوع على الـهـجـوم، الـذي 
استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيـون 
مسؤوليتهم عنه، فيما تتهـم الـريـاض وواشـنـطـن، إيـران 

 بالضلوع فيه.
 

٢٠١٩-٠٩-٢١  
* * * * * 
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نظّمت ندوة حول حق العمل لالّجئين الفلسطيـنـيـيـن فـي 
لبنان في مركز المؤسسة الوطنية االجتماعية فـي بـعـلـبـك 

سـة  ٢٠١٩أيلول  ٢٢أألحد  بدعـوة مشـتـركـة مـن الـمـؤسـ
 وجمعية النجدة االجتماعية.

افتتحت الندوة بالنشيدين الوطنيـيـن، وافـتـتـح الـدكـتـور 
مصطفى الرفاعي النقاش بكلمة موجزة أجمل فيها الـنـقـاط 
األساسية لموضوع الندوة، من ثم قدم األستاذ فتحي كلـيـب 
الذي استعرض القوانيـن والـمـراسـيـم والـقـرارات اإلداريـة 
المتخذة في لبنان، كما وضح مسألة اللجوء الفلسطيني بـعـد 

، والقرارات المتخذة على صعيدي الجامعـة ١٩٤٨النكبة عام 

العربية واألمم المتحدة، وكيفية تعامل الدول الـعـربـيـة مـع 
الالّجئين الفلسطينيين الذي ال يتطابق معه تعامل السلطات 

 المعنية في لبنان. 
تبع ذلك مداخالت أغنت الموضوع من بينها كلمة لـرئـيـس 
المؤسسة الدكتور علي القاق حيث أكّد على الرابط الـقـومـي 
بين اللبنانيين والفلسـطـيـنـيـيـن وضـرورة أن ال يـحـصـل 
الفلسطينيون على حق العمل فقط بل تقاسم الرغيف كـمـا 
كان معتمداً في العراق قبل االحتالل رغم الحصار الذي كـان 

 .مفروضاً عليه
* * * * * 
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    األستاذ عوني القلمونجياألستاذ عوني القلمونجياألستاذ عوني القلمونجياألستاذ عوني القلمونجي
ال تعنيني كثيرا تلك الضجة المفتعلـة مـن قـبـل وسـائـل 
اإلعالم والمواقع اإللكترونية وخاصة العـراقـيـة، حـول نـيـة 
الحشد الشعبي بتشكيل قوة جوية تابعه له. فهذا الحـشـد أو 
المليشيات المسلحة ليست بحاجة لمثل هذه القوة المستقلة، 
فهي قد أنهت مهمتها في التـحـكـم بـمـا يسـمـى بـالـدولـة 
العراقية وجميع مؤسساتها الكبيرة منهـا والصـغـيـرة، ومـن 
ضمنها مؤسسة الجيش العراقي بكل صنوفه بما فيها القـوة 
الجوية. وقد تجسدت هذه الحقيقة بشكل جلي وواضـح فـي 
تشكيل حكومة عـادل عـبـد الـمـهـدي، حـيـث نـالـت هـذه 
المليشيات غالبية المقاعد الوزارية، أما القلـة الـبـاقـيـة مـن 
الوزرات، فقد تم إسـنـادهـا إلـى أعضـاء مسـتـقـلـيـن تـم 
ترشيحهم من قبل متزعمي هذه الـمـلـيـشـيـات، وبـالـتـالـي 
ضربت عرض الحائط جميع أكاذيب ووعود عبد المهدي وفي 
مقدمتها "تشكيل حكومة وطنية مستقلة وعابرة للطـائـفـيـة 

  ."وبعيدة عن المليشيات المسلحة
لكن الذي يعنيني هنا أن اإلعالن عن هذا األمـر مـن قـبـل 
المليشيات قد أكد من جهة، على أن قرار  الحـكـومـة بـدمـج 
جميع المليشيات المسلحة بالجيش العراقي وموافقة قادتـهـا 
على هذا القرار، ليس سوى وسيلة مضللة المتصاص نقـمـة 
الناس جراء األفعال المشينة والجرائم الشنيعة التي ارتكبتها 
هذه المليشيات بحقهم، ومن جهة أخرى، وهنا بيت القصـيـد 
ومربط الفرس، فإنه يعد بمثابة الـتـمـهـيـد إلعـالن االسـم 
الجديد للحشد أو للمليشيات، وهو "الحرس الثوري العراقـي"، 
الذي سهرت إيران ومالليها على بنائه منذ سـنـيـن عـديـدة، 
على غرار الحرس الثوري اإليـرانـي. بـل أن هـذا الـحـرس 
العراقي المرتقب سيفوق نظيره في طهران كونـه يسـيـطـر 
سيطرة كاملة على ما يسمى بالدولة العراقية، علـى عـكـس 
الحرس الثوري اإليراني الذي يتقاسم السلطة مع الحـكـومـة، 

 .بل ويخضع لها عند الضرورة
هذا الجهد اإليراني الحثيث لبناء حرس ثـوري عـراقـي لـم 
يأت من فراغ، وإنما يستند إلى نظرية أسـس لـهـا آيـة اهللا 
الخميني قبل استالمه السلطة، فهو قد آمن بـأن االعـتـمـاد 
على المليشيات المسلحة ضد تهديدات محلية أو خارجية، هو 
أكثر ضماناً من االعتماد على الجيوش النظامية لوحدها، وأن 
حماية مشروع الجمهورية اإلسالمية العالمية المـبـتـكـر مـن 
قبله والذي يشمل العراق قبل غيره من الدول اإلسالميـة، ال 
يمكن تحقيقه والحفاظ عليه من قبل جيش نظامي ينـتـمـي 
إلى جيوش دول العالم الثالث، ألن مثل هذا الجـيـش مـهـمـا 

كان متطورا ال يمكنه مقارعة جيوش الدولة العظمـى، مـثـل 
جيش الواليات المتحدة األمريكية، ليـس فـقـط فـي الـعـدة 
والعتاد، وإنما للفرق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجـي 
وأنواع الطائرات والقنابل ذات الدمار الشامل.  فليس صدفـة 
إذن اعتماد ماللي طهران على الحرس الثوري اإليراني أكـثـر 
من اعتمادهم على الجيش النظامي االيراني، كما انه لـيـس 
صدفة االهتمام بتقوية مليشياتها المـسـلـحـة فـي الـعـراق 
وسوريا واليمن ولبنان على حساب الجيوش في هذه البلدان، 
بل أن ماللي طهران قد سعوا فعالً إلى إضعاف هذه الجيـوش 
لصالح المليشيات المسلحة. وقد نجد نموذجها الصـارخ فـي 
العراق، حيث تسعى من خالل عمالئهـا فـي السـلـطـة إلـى 

 إضعاف الجيش العراقي.
إذا حدث ذلك، فإن هذا الحرس الجديـد سـيـخـضـع ألوامـر 
الولي الفقيه علي خامنئي، تماماً كما يخضع الحرس الـثـوري 
اإليراني وحزب اهللا في لبنان ألن قادة الحرس المرتقـب دون 
استثناء يؤمنون بوالية الفقيه وإطاعـة أوامـره دون نـقـاش 
كون هذا الولي هو نائب اإلمام المهدي المنتظر الـمـعـصـوم 
من الخطأ، األمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تعبيد الـطـريـق 
أمام الولي الفقيه اإليراني ألن يكون الحاكـم الـفـعـلـي فـي 

  العراق بشكل علني وواضح.
قد يعتقد البعض باستحالة حدوث ذلك في ظل قوة أمريكـا 
وجبروتها في العراق، إذ من غير المعـقـول السـمـاح إليـران 
بسرقة العراق منها وهي التي قدمت خسائر بشرية ومـاديـة 
هائلة من أجل االحتفاظ به، لكن هـذا الـبـعـض لـم يـدرك 
بالقدر الكافي بأن حدوث ذلك يمثل بالنسبة ألمـريـكـا "عـز 
الطلب"، كما يقول العراقيون، كونه ينـسـجـم مـع نـظـريـة 
الفوضى الخالقة التي تصب في خـدمـة مـخـطـط  تـدمـيـر 
العراق دولة ومجتمعاً. وال يغير مـن هـذه الـحـقـيـقـة وجـود 
خالفات بين البلدين، فهذه ال وجود لها داخل العراق، بمعنـى 
آخر، فإذا اختلفت أمريكا وإيران على كل شيء فـي الـعـالـم، 
فإنهما يتفقان بالكامل على تدمير العراق، فـتـحـقـيـق هـذا 
الهدف الغادر ضد العراق وشعبه هو مطلب إيراني أمـريـكـي 
صهيوني. وبالتالي فإن إيران مهما بلغ نفوذها فـي الـعـراق 
من قوة لن تمس أو تفكر في األضرار، ال من بعـيـد وال مـن 
قريب بالمصالح االمريكيـة، سـواء فـي الـعـراق أو عـمـوم 
المنطقة العربية، بل على العكس من ذلك، فأمريكا تـعـتـبـر 
إيران القوية عامل مساعد لضمان هذه الـمـصـالـح كـونـهـا 
تشكل البعبع الذي تخشاه دول المنطقة التي ال تجد طـريـقـاً 
أمامها سوى طلب الحماية األمريكية مقابل تقـديـم كـل مـا 
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لديها من إمكانات مالية وثروات نفطية وأرض لقيام قـواعـد 
عسكرية الخ. هذه هي الحقيقة واي تصور آخـر حـول قـرار 
الرئيس األمريكي بشن حرب ضد إيران أو إجبارها من خـالل 
الحصار على إنهاء نفوذها في الـعـراق وحـل الـمـلـيـشـيـات 
المسلحة ومن ضمنها الحشد الشعبي وإجبار ماللـي طـهـران 
على االنكفاء داخل حدودها، ليس سوى ضرب من الـخـيـال، 
كون ذلك يتعاكس كليا مع مخطـط تـدمـيـر الـعـراق دولـة 

 .ومجتمعا والذي لم يكتمل فصوله لحد اآلن
ولكن هذا ليس كل شيء. فتسليم الحكم في العـراق بـيـد 
المليشيات المسلحة، أو الحرس الثوري هو الضمانة األكـيـدة 
بالنسبة للمحتل األمريكي ضد أي انتفاضة أو ثورة شـعـبـيـة 
تطيح به وبعمالئه وأتباعه. ألن حـدوث ثـورة كـهـذه هـي 
وحدها التي ال تستطيع مواجهتها أكبر قوة عسكرية نظاميـة 
في العالم، وقد أثبتت المليشيـات مـثـل هـذه الـقـدرة فـي 
مناسبات عديدة، كان آخرها قمع االنتفاضة العمـالقـة الـتـي 
قامت في مدينة البصرة وامتدت نيرانها إلى المـدن األخـرى، 
من خالل احتالل هذه المدينة الـبـاسـلـة، وخـطـف قـادتـهـا 
وتصفيتهم واعتقال األلوف من أبنائهـا، فـي حـيـن عـجـزت 
حكومة حيدر العبادي عن أداء هذه المهمة المخزيـة. خـاصـة 
وأن المحتل األمريكي على وجه الخصوص قـد أدرك حـجـم 
االستياء الشعبي ضد الحكومة وأنه بلغ أشـده وأصـبـح مـن 
الصعب خنوع العراقيين لهذا الظلم والقمع وانعدام الخدمات 
بما فيها الضرورية مثل الماء والكهرباء والدواء. ناهـيـك عـن 
القناعة التي تولدت لدى عموم العراقيين باستحالة إجراء أية 
إصالحات من قبل هذه الحكومة أو توفير أبسط الـخـدمـات، 
وقد نجد نموذجاً لهذا االستيـاء الشـديـد فـي الـعـزوف عـن 
المشاركة في االنتخابات األخيرة وعدم االكتراث بنتائجهـا أو 
االهتمام بالكتلة األكبر أو اسم رئيس الحكومة أو غيـره، أمـا 
األوصاف المزيفة التي تطلق على الحكومة الفائزة من قبيـل 
حكومة وطنية مستقلة، ال أمريكية وال إيرانيـة، أو حـكـومـة 
عابره للطائفية، فهذه أصبحت موضع تندر وسـخـريـة جـراء 

اإلصرار على توزيع المناصـب عـلـى أسـاس الـمـحـاصـصـة 
الطائفية والعرقية حيث رئـيـس الـوزراء شـيـعـي ورئـيـس 

  البرلمان سني ، ورئيس الجمهورية كردي.
لقد أثبتت هذه التوجهات الخطيرة، بما ال يدع مجاالً للشـك، 
بان العملية السياسية كـذبـة كـبـرى، فـهـي قـائـمـة عـلـى 
المحاصصة الطائفية والمليشيات المـسـلـحـة، ولـيـس كـمـا 
يسمونها شراكة وطنية، وأن االنتخابات ليست سوى عمـلـيـة 
تزوير ومدخل للفاسدين، ولـيـسـت طـريـقـاً لـبـنـاء نـظـام 
ديمقراطي في العراق، وأن البرلمان وسيلة لشرعنة الـفـسـاد 
والفاسدين، وليس برلماناً لتشريع القوانين التي تخدم البالد 
والعباد، وأن القضاء أداة لمنح البراءة للقتـلـة والـمـجـرمـيـن، 
وليس لمحاسبتهم وانزال العقوبة بحـقـهـم، وأن الـدسـتـور 
وضع من أجل حماية السلطات الحاكـمـة، ولـيـس مـن أجـل 
تنظيم عمل الدولة ومؤسساتها بما يخدم مصلـحـة الـعـراق 
وشعبه، وأن المرجعيات الدينية أداة لمباركة كل هذا الخـراب 
والتدمير، وليست أداة إلصالح المجـتـمـع وتشـجـيـعـه عـلـى 
التمسك بالقيم واألخالق ونبذ الـرذيـلـة، بـالـمـقـابـل، فـإن 
المعارضة داخل البرلمان، سواء كانت ممثلة بمقتدى الصـدر 
وتياره، أو تحالف سائرون أو غيرهم من الـقـادمـيـن الـجـدد، 
خديعة وضيعة ونصب واحتيال. فقد أثـبـتـت الـوقـائـع بـأن 
مقتدى الصدر وسائرون وأتباعهم هم ال يقلون حـرصـاً مـن 
غيرهم على حماية العملية السياسية من السقوط بسبب مـا 
جنوه من شهرة وسلطة ومال، وهذا يعني في نهاية المطـاف 
أن صفحات مخطط تدمير العراق دولة ومجتـمـعـاً لـم تـطـو 
بعد، وبالتالي ال طريق للخالص من المحنة، قـبـل الـخـالص 
من هذه العملية السياسية، وال طريق لتحقـيـق ذلـك سـوى 
طريق االنتفاضات الشعبية واستخدام اإلمكـانـات الـمـتـاحـة 
كافة، بما فيها حق الدفاع عن النفس بالوسائل الـمـسـلـحـة، 
وأية مراهنة أخرى لتحقيق ذلك الهدف الـمـشـروع مـراهـنـة 

 .فاشلة قطعاً
 * * * * * 
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تشكل المذكرات السياسية لدى كتابها بالغرب، منـاسـبـات 
لتسوية النتائج والدفاع عن النفس، وتأتي عـادة مصـحـوبـة 
بعصارة الحكاية على تنوعـهـا، دون إغـفـال الـهـدف، وهـو 
الوصول إلى أكبر حجم وأضخم مبيعات، يدعم ثقة الـكـاتـب 

 .بالقارئ، وبالعكس
، الذي خدم باراك أوبامـا مسـتـشـاراً لشـؤون ” بن رودس “

األمن القومي األميركي، وكاتباً للخطـابـات الـرئـاسـيـة مـن 
البداية إلى النهاية، أصدر مؤخراً كتاباً جديداً، يظهر الرئيـس 

 .الذي خدمه، ذكيا ، ودودا،  جذابا، ومبدئيا
، يـأتـي ” العالـم كـمـا هـو” الكتاب الذي أتى تحت عنوان : 

أقرب إلى قصة كالسيكية قادمة عبر الزمن، حول الرحلة من 
المثالية إلى الواقعية، مع الصراحة والوضوح. إنه بـاخـتـصـار 

 .ليس كتاب سياسات ثقيل
، هناك الكثير من الحكـايـات، لـكـنـهـا ” العالم كما هو” في 

تضيء بدالً من أن تثير الفضائح. إنه قصة عن كيفية تـقـدم 
 .الكاتب (رودس) من عالم المثالية، إلى رؤية أكثر دقة

يلفت الكاتب في مذكراته، إلى أن العقيدة األساسية الـتـي 
اتبعها (أوباما) للسياسة الخارجية األمريكية وكان يرى بـأنـهـا 
المناسبة في العصر الـحـديـث، هـي قـاعـدة الـفـيـلـسـوف 
(أبقراط ): أوالً، ال تضر ، بحيث اعتمد أوبامـا لـلـوصـول إلـى 

ال ” هذه النتيجة الواضحة والعامية، إعادة صياغـة مـفـهـوم: 
 .“ تفعل أشياء غبية

، فقد كان سلفه (أوباما)، جورج دبـلـيـو ”  بن رودس“ووفق 
بوش، قد ارتكب واحدة من أسوأ األخطاء في تاريخ الـواليـات 
المتحدة، حين ذهب إلى الحرب في العراق، بينما كانت مهمة 
أوباما، التي قادت إلى منصبه، هي تصحيـح الـعـالقـات مـع 
الحلفاء الذين لم يوافقوا على الـحـرب، وأيضـاً مـع الـعـالـم 
اإلسالمي، الذي اعتـبـر الـحـرب عـلـى الـعـراق آخـر عـمـل 

 لإلمبريالية الغربية.
يذكر بن رودس في كتابه أن الرئيس باراك أوبـامـا يـكـره 
العرب بشكل غريب، وكان دائماً يردد أمام مسـتـشـاريـه أن 

 .العرب ليس عندهم مبدأ أو حضارة، وأنهم متخلفون وبدو
وفي المقابل كان يتحدث عن إيران بود ظاهـر وبـإعـجـاب 

  شديد بحضارتها.
يؤكد "بن رودس" أن الرئيس أوباما بدأ يتواصل مع إيـران 

للتوصل إلى اتفاق بشأن طموحـاتـهـا الـنـوويـة.  ٢٠١٠منذ 
فعرضت إيران على إدارة أوباما التوقف عن األنشطة النوويـة 
لمدة عشرة سنوات، مقابل رفع العقوبات عنها وإطالق يدهـا 

  في الشرق العربي كله... و هذا ما حصل في النهاية.

ويؤكد "بن رودس" أن إيران، ومنذ رفع العقـوبـات عـنـهـا، 
حصلت على مداخيل تزيد عن أربعمائة ملـيـار دوالر، ذهـب 
منها ما يزيد على مائة مليار دوالر لدعم تمددها في سـوريـا 

  والعراق واليمن و لبنان وأفريقيا ودول المغرب.
ومن الالفت جداً الفقرة التي تناول فيها "بـن رودس" فـي 

فـي الـعـراق. يشـيـر بـن  ٢٠١٣هذا الكتاب انتخابات سنة 
رودس إلى أن أياد عالوي فاز في تلك االنتخابـات. وهـذا مـا 
أزعج اإليرانيين كـثـيـراً، لـذلـك هـدد اإليـرانـيـون بـوقـف 
المفاوضات السرية، إذا ما صار عالوي رئـيـسـاً لـلـوزراء فـي 
العراق، وطلبت من أوباما بكل صراحـة ووضـوح أن يسـهـل 

  ويدعم وصول المالكي إلى الحكم... وهذا ما كان.
يقول "بن رودس" إن المالكي هو من أعطى األمـر بـفـتـح 
السجون لكي يهرب عمالء ايران من تنظيم "القاعدة"، الذيـن 
أسندت لهم مهمة تأسيس "داعش". وأن المالكي هو من أمر 
الجيش بالهروب من الموصل عمداً وترك العتاد الـعـسـكـري، 

  .الذي تزيد قيمته على عشرين مليار دوالر
ويضيف في كتابه، أن المالكي الذي تقصــد إبـقـاء مـبـلـغ 
ستمائة مليون دوالر في فرع البنك المركزي في الـمـوصـل، 
وبهذا ساهم في إدخال ستمائـة عـنـصـر مـن داعـش إلـى 

، وزودهم بما يلزمـهـم مـن أمـوال ٢٠١٤الموصل في عام 
وعتاد، لكي يبدأ مسلسل داعش وإيران، وتتحرك األمور وفق 

 . ما يشتهيه حكام طهران
يؤكد "بن رودس" أن أوباما كان على علم بأن إيـران هـي 
من يحرك "داعش"، وكان يغض الطرف عن ذلك، ألنـه كـان 
يريد أن يختم عهده باتفاق يمنع إيران من الـحـصـول عـلـى 
سالح نووي. وفي سبيل هذا الهدف كان على استعداد لـدفـع 

  .٢٠١٥أي ثمن... وهذا ما حصل في عام 
ويتحدث "بن رودس" في كتابه عن الضـربـة الـكـيـمـاويـة 

إلى أن أوباما اسـتـعـمـل "الـخـط  ، مشيراً ٢٠١٣للغوطة في 
األحمر" ليس لكي يحمي السـوريـيـن مـن بـطـش الـنـظـام 
وحلفائه بل لكي تكون ورقة ضغط على إيران، يستـخـدمـهـا 
عندما تهدد إيران بوقف المفاوضات السرية. وعندمـا حصـل 

، وهـدد أوبـامـا ٢٠١٣الهجوم الكيماوي على الغوطة في آب 
بضرب قوات النظام، أرسلت له إيران على الفور رسالة تهدد 

  .فيها باالنسحاب من المفاوضات
يؤكد "بن رودس" أنه بعد توقيع االتفاق النووي مع إيـران، 
أوعز أوباما لمساعديه بأن ال يذكـروا أمـامـه أي شـيء عـن 

 :الملف السوري، وقال بالحرف الواحد
 تم إنجاز المهمة  
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    ::::    التحالف الغادرالتحالف الغادرالتحالف الغادرالتحالف الغادر
التعامالت السرية بين إسرائيل و إيران و الواليات المتحدة 

هذا ليس عنواناً لمقال ألحد المهووسين بنظرية ”.  األمريكية
المؤامرة من العرب، و هو بالتأكيد ليس بحثاً أو تقريراً لـمـن 

أو أن يتهـمـهـم بـذلـك،  بأية أسماءيحب أن يسميهم البعض 
لمجرد عرضه للـعـالقـة بـيـن إسـرائـيـل وإيـران وأمـريـكـا 

 .وللمصالح المتبادلة بينهم وللعالقات الخفية
نه قنبلة الكتب لهذا الموسم و الكتاب األكثر أهمية عـلـى إ

اإلطالق من حيث الموضوع و طبيعة المعلومات الواردة فـيـه 
واألسرار التي يكشف بعضها للمرة األولى و أيضاً في توقيـت 
وسياق األحداث المتسارعة في الشرق األوسط ووسط األزمة 

 .النووية اإليرانية مع الواليات المتحدة
أستاذ في العالقات الدولية فـي ”  تريتا بارسي“  الكاتب هو 

، ولد في إيـران ونشـأ فـي السـويـد ” جون هوبكينز“  جامعة 
وحصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية ثم علـى 

” ستوكهولـم“ شهادة ماجستير ثانية في االقتصاد من جامعة 
لينال فيما بعد شهادة الدكتوراه في العالقات الـدولـيـة مـن 

-في رسالة عن العالقـات اإليـرانـيـة”  جون هوبكينز“ جامعة 
 .اإلسرائيلية

وتأتي أهمية هذا الكتاب من خالل كم المعلومات الدقيقة 
والتي يكشف عن بعضها للمرة األولـى، إضـافـة إلـى كشـف 
الكاتب لطبيعة العالقات و االتصاالت التي تجري بـيـن هـذه 

أمريكا) خلف الـكـوالـيـس شـارحـاً   –إيران  -البلدان (إسرائيل
اآلليات وطرق االتصال و التواصل فيما بينهـم فـي سـبـيـل 
تحقيق المصلحة المشتركة الـتـي ال تـعـكـسـهـا الشـعـارات 

 .والخطابات و السجاالت اإلعالمية الشعبوية و الموجهة
كما يكتسب الكتاب أهميته من خالل المـصـداقـيـة الـتـي 

تـريـتـا “ يتمتع بها الخبير في السياسة الخارجية األمـريـكـيـة 
” بـارسـي“ فعدا عن كونه أستاذاً أكاديمـيـاً، يـرأس ”.  بارسي

األمريكي، وله العديد من الكتابات -المجلس القومي اإليراني
حول الشرق األوسط، و هو خبير في السـيـاسـة الـخـارجـيـة 
األمريكية، و هو الكاتب األمريكـي الـوحـيـد تـقـريـبـاً الـذي 
استطاع الوصول إلى صناع القرار (على مستوى متعدد) فـي 

 .البلدان الثالث أمريكا، إسرائيل و إيران
مقابلـة مـع مسـؤولـيـن  ١٣٠يستند الكتاب إلى أكثر من 

رسميين إسرائيليين، إيرانيين وأمريكيين رفيعي المـسـتـوى 
ومن أصحاب صناع القرار في بلدانهم. إضافة إلى العديد من 

 .الوثاق والتحليالت والمعلومات المعتبرة والخاصة

في هذا الكتاب العـالقـة الـثـالثـيـة ” تريتا بارسي“ويعالج 
بين كل من إسرائيل، إيران و أمريكا لينفذ من خـاللـهـا إلـى 
شرح اآللية التي تتواصل من خاللها حكومات الـدول الـثـالث 
وتصل من خالل الصفقات السرية والتعامالت غير الـعـلـنـيـة 
إلى تحقيق مصالحها على الرغـم مـن الـخـطـاب اإلعـالمـي 

 .االستهالكي للعداء الظاهر فيما بينها
اللعبة السياسية التي تـتـبـعـهـا هـذه األطـراف الـثـالث، 
ويعرض بارسي في تفسير العالقة الثالثية لوجـهـتـي نـظـر 

 :متداخلتين في فحصه للموقف بينهم
أوالً: االختالف بين الخطاب االستهالكي العام و الشعـبـوي 
(أي ما يسمى األيديولوجيا هنا)، و بين المحادثات واالتفاقات 
السرية التي يجريها األطراف الثالث غالباً مع بعضهم البعض 

 استراتيجيا هنا).-(أي ما يمكن تسميه الجيو
ثانياً: يشير إلى االختالفات في الـتـصـورات والـتـوجـهـات 

استراتيجية التي تعود إلى زمـن -استنادا إلى المعطيات الجيو
 .معين و وقت معين

ليكون الناتج محصلـة فـي الـنـهـايـة لـوجـهـات الـنـظـر 
، مـع ” استراتـيـجـيـة-الجيو“و ” األيديولوجية“المتعارضة بين 

األخذ بعين االعتبار أنّ المحرك األساسي لألحداث يكمن فـي 
الذي يعتبر ”  األيديولوجي“ و ليس ”  استراتيجي-الجيو“ العامل 

 .مجرد وسيلة أو رافعة
بمعنى أبسط، يعتقد بارسي أنّ العـالقـة بـيـن الـمـثـلـث 

األمريكـي تـقـوم عـلـى الـمـصـالـح   –اإليراني  -اإلسرائيلي
اسـتـراتـيـجـي ولـيـس عـلـى -والتنافس اإلقليمـي والـجـيـو

…األيديولوجيا و الخطابات و الشعارات التعبوية الحـمـاسـيـة

 .لخإ
وفي إطار المشهد الثالثي لهذه الدول، تعتمـد إسـرائـيـل 

الذي يكون بعيـداً ”  عقيدة الطرف“ في نظرتها إلى إيران على 
عن المحور، فيما تعتمد إيران على الـمـحـافـظـة عـلـى قـوة 

أو التاريخ حين كانت الهيمـنـة ”  العصر السابق“ االعتماد على 
 .إليران تمتد لتطال الجيران القريبين منها” الطبيعية“

وبين هذا و ذاك يأتي دور الالعب األمريكي الذي يتـالعـب 
بهذا المشهد ويتم التالعب به أيضاً خالل مسيرته للـوصـول 

 .إلى أهدافه الخاصة و المتغيرة تباعاً
واستناداً إلى الكتاب، وعلى عكس التفكيـر السـائـد، فـإن 
إيران و إسرائيل ليستا في صراع أيديولوجي بـقـدر مـا هـو 
نزاع استراتيجي قابل للحل. يشرح الكتـاب هـذه الـمـقـولـة 

اإلسرائيلية السـريـة   –ويكشف الكثير من التعامالت اإليرانية 
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التي تجري خلف الكواليس و التي لم يتم كشفها مـن قـبـل. 
كما يؤكد الكتاب في سياقه الـتـحـلـيـلـي إلـى أنّ أحـداً مـن 
الطرفين (إسرائيل و إيران) لم يستخدم أو يطبق خـطـابـاتـه 

 .النارية، فالخطابات في واد والتصرفات في واد آخر معاكس
خصـمـاً ال “ وفقاً لبارسي، فإنّ إيران الثيوقراطية لـيـسـت 

للواليات المتحدة و إسرائيل كما كان الحال بالنسبـة ”  عقالنياً
للعراق بقيادة صدام و أفغانستان بقيادة الطالبان. فـطـهـران 

مـن خـالل الشـعـارات ”  الـالعـقـالنـيـيـن“ تعمد إلى تقـلـيـد 
والخطابات االستهالكية وذلك كرافعة سـيـاسـيـة وتـمـوضـع 
ديبلوماسي فقط. فهي تستخدم التصريحات االسـتـفـزازيـة 
ولكنها ال تتصرف بناًء عليها بأسلوب متهور وأرعن من شانـه 
أن يزعزع نظامها. وعليه فيمكن توقع تحركات إيـران وهـي 

عـبـر ”  خطراً ال يمكن احتـواؤه“ ال تشكّل “ ضمن هذا المنظور 
 .الطرق التقليدية الدبلوماسية

وإذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظـهـر مـن خـالل 
المهاترات والتراشقات اإلعـالمـيـة والـدعـائـيـة بـيـن إيـران 
وإسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيراً بين الدولتين في العديد 
من المحاور بحيث أننا سنجد أنّ ما يجمعهما أكبر بكثير مـمـا 

 .يفرقهما
كلتا الدولتين تميالن إلى تقديم أنفسهـمـا عـلـى أنـهـمـا 

إذ ينظر العـديـد  .(superior) متفوقتين على جيرانهم العرب
من اإليرانيين إلى أنّ جيرانهم العرب في الـغـرب والـجـنـوب 
أقل منهم شأناً من الناحية الثقافية والتاريخية وفي مستـوى 
دوني. ويعتبرون أن الوجود الفارسي على تخومهم ساعد في 

 .تحضرهم و تمدنهم ولواله لما كان لهم شأن يذكر
في المقابل، يرى اإلسرائيليون أنهم متفوقين على العرب 
بدليل أنهم انتصروا عليهم في حروب كثيـرة، ويـقـول أحـد 

إننا نعـرف “ المسؤولين اإلسرائيليين في هذا المجال لبارسي 
فـي ”  ما باستطاعة العرب فعله، و هو ليس بالشيء الـكـبـيـر

 .إشارة إلى استهزائه بقدرتهم على فعل شيء حيال األمور
ويشير الكتاب إلى أننا إذا ما أمعنا النظر في الوضع الجـيـو

سياسي الذي تعيشه كل من إيران وإسرائيل ضمن المحيط -
ال “ العربي، سنالحظ أنهما يلتقيان أيضا حالياً فـي نـظـريـة 

اإلسرائيليون ال يستطيعون إجبار أنـفـسـهـم ”.  حرب، ال سالم
على عقد سالم دائم مع من يظنون أنهم أقل منهم شأناً وال 
يريدون أيضاً خوض حروب طالما أنّ الوضع لصالحهم، لذلـك 

هي السائـدة فـي الـمـنـظـور ”  ال حرب، ال سالم“ فان نظرية 
اإلسرائيلي. في المقابل، فقد توصل اإليـرانـيـون إلـى هـذا 

 .”العرب يريدون النيل منا“المفهوم من قبل، واعتبروا أنّ 
، فإن السالم بين إسرائـيـل والـعـرب ”بارسي“استناداً إلى 

يضرب مصالح إيران االستراتيجيـة فـي الـعـمـق فـي هـذه 
المنطقة و يبعد األطراف العربية عنها والسيما سوريـا، مـمـا 
يؤدي إلى عزلها استراتيجياً. ليس هذا فقط، بل إنّ التوصـل 
إلى تسوية سياسية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة الـنـفـوذ 

 .األمريكي والقوات العسكرية وهو أمر ال تحبذه طهران
انسـحـاب “ ويؤكّد الكاتب في هذا السياق أنّ أحد أسـبـاب 

هو أنّ إسـرائـيـل ”  ٢٠٠٠إسرائيل من جنوب لبنان في العام 
أرادت تقويض التأثير و الفعالية اإليرانية في عملية السـالم 
من خالل تجريد حزب اهللا من شرعيته كمنظمة مقاومة بعـد 

 ..أن يكون االنسحاب اإلسرائيلي قد تم من لبنان
ويكشف الكتاب من ضمن ما يـكـشـف أيضـاً مـن وثـائـق 
ومعلومات سرية جداً وموثقة فيه، أنّ المسؤولين الرسميـيـن 
اإليرانيين وجدوا أنّ الفرصة الوحيدة لكسب اإلدارة األمريكية 
تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهم لها فـي غـزو الـعـراق 

عبر االستجابة لما تحتاجه، مقابل ما ستـطـلـبـه  ٢٠٠٣العام 
إيران منها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكامـلـة 
تعود العالقات الطبيعية بموجبها بيـن الـبـلـديـن وتـنـتـهـي 

 .مخاوف الطرفين
وبينما كان األمريكيون يغزون العراق في نيسان من العام 

جـريء ”  اقـتـراح“ ، كانت إيـران تـعـمـل عـلـى إعـداد ٢٠٠٣
ومتكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساسا لعقد 

مع األمريكيين عند التفاوض عليـه فـي حـل ”  صفقة كبيرة“ 
 .اإليراني-النزاع األمريكي

تم إرسال العرض اإليـرانـي أو الـوثـيـقـة السـريـة إلـى 
واشنطن. لقد عرض االقتراح اإليراني السري مجموعة مثيرة 
من التنازالت السياسية التي ستقوم بها إيران في حال تـمـت 

وهـو يـتـنـاول عـدداً مـن ”  الصفقة الكـبـرى“ الموافقة على 
المواضيع منها: برنامجها النووي، سياستها تجـاه إسـرائـيـل، 
ومحاربة القاعدة. كما عرضت الوثيقة إنشاء ثالث مجموعـات 

إيرانية بالتـوازي لـلـتـفـاوض عـلـى -عمل مشتركة أمريكية
أسـلـحـة الـدمـار “ بخصوص ثالث مواضيـع: ”  خارطة طريق“ 

 .”التعاون االقتصادي”، “اإلرهاب و األمن اإلقليمي”، “الشامل
فإنّ هذه الورقة هـي مـجـرد مـلـخـص ”،  بارسي” وفقا لـ 

لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيالً كان قد عـلـم بـه فـي 
عبر وسيط سويسري (تيم غولدمان) نقله إلـى  ٢٠٠٣العام 

وزارة الخارجية األمريكية بعد تلقّيه من السفارة السويسريـة 
 .٢٠٠٣أواخر نيسان / أوائل أيار من العام 

 ٢٠٠٣هذا و تضمنت الوثيقة السريـة اإليـرانـيـة لـعـام 
 :ما يلي ٢٠٠١أيلول  ١١والتي مرت بمراحل عديدة منذ 

عرض إيران استخدام نفوذها في العراق لـ (تـحـقـيـق  -١
األمن و االستقرار، إنشاء مؤسسات ديمقراطية، وحكومة غير 

 .دينية)
عرض إيران (شفافية كامـلـة) لـتـوفـيـر االطـمـئـنـان  -٢

والتأكيد بأنها ال تطور أسلحة دمار شـامـل، وااللـتـزام بـمـا 
تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذريـة بشـكـل كـامـل ودون 

 .قيود
عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلـسـطـيـنـيـة  -٣

 المعارضة والضغط عليها إليقاف عملياتـهـا الـعـنـيـفـة ضـد
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المدنيين اإلسرائيليين داخـل حـدود إسـرائـيـل 
 .١٩٦٧العام 
التزام إيران بتحويل حزب اهللا الـلـبـنـانـي  -٤

إلى حزب سياسي منخـرط بشـكـل كـامـل فـي 
 .اإلطار اللبناني

قبول إيران بإعالن المبادرة العربية الـتـي  -٥
، أو ما يسمـى ٢٠٠٢طرحت في قمة بيروت عام 

و التي تنص على إقامة دولتيـن ”  طرح الدولتين“ 
والقبول بعالقات طبيعية وسالم مـع إسـرائـيـل 
مقابل انسحاب إسرائـيـل إلـى مـا بـعـد حـدود 

١٩٦٧. 
المفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل 
باستعداد إيران تقديم اعـتـرافـهـا بـإسـرائـيـل 
كدولة شرعية!! لقد سبب ذلـك إحـراجـاً كـبـيـراً 
لجماعة المحافظين الجدد و الصقور الذين كانوا 

” تدمير إيـران إلسـرائـيـل“ يناورون على مسألة 
 .”محوها عن الخريطة“و

في كتابه أنّ اإلدارة األمريكية ”  بارسي“ ينقل 
المتمثلة بنائب الرئيس األمريكي ديك تشـيـنـي 
ووزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد كـانـا وراء 

أنـنـا “ تعطيل هذا االقتراح ورفضه على اعتـبـار 
(أي اإلدارة األمريكية) نرفض التحدث إلى محـور 

بل إن هذه اإلدارة قامت بتوبيخ الوسيـط ”.  الشر
 .السويسري الذي قام بنقل الرسالة

ويشير الكتاب أيضاً إلى أنّ إيران حاولت مرات 
عديدة التقرب مـن الـواليـات الـمـتـحـدة لـكـن 
إسرائيل كانت تعطّل هذه المساعي دوماً خـوفـاً 
من أن تكون هذه العالقة عـلـى حسـابـهـا فـي 

 .المنطقة
ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب أيضاً أنّ 
اللوبي اإلسرائيلي في أمريكـا كـان مـن أوائـل 
الذي نصـحـوا اإلدارة األمـريـكـيـة فـي بـدايـة 
الثمانينيات بأن ال تأخذ التصريحات والشـعـارات 
اإليرانية المرفوعة بعين االعتبار ألنهـا ظـاهـرة 

 .صوتية ال تأثير لها في السياسة اإليرانية
تحقيقـه فـي هـذا ”  تريتا بارسي“ ما استطاع 

الكتاب في قالب علمي و بحثي دقـيـق ومـهـم، 
ولكن ما لم يتم ترجمة الكتاب كامالً لـلـعـربـيـة 
ووصوله للقارئ العربي والمسلم فسيظل الكثير 
من الشعوب يعيش في أوهام النصرة والـنـجـدة 
اإليرانية للقضايا اإلسالمية والـعـربـيـة وعـلـى 

 رأسها قضية فلسطين !!؟
 

* * * * * 

العراق في ظل نظامه الوطني كان يتقدم في كل المجاالت، خاصـة 
بالنسبة للتعليم، وباعتراف األمم المتحدة واليونيسكو  قضى نهـائـيـاً 
على محو األمية، كما أمن مستلزمات التعـلـيـم الـمـجـانـي فـي كـل 
المراحل، وافتتح عشرات الجامعات والمعاهد عـلـى امـتـداد الـقـطـر، 

 ويكفي مفخرة جيش العلماء الذي كان مفخرة كل العرب..
الشهادة العراقية كانت محط تقدير ال نظير له في كل دول العالـم، 
ويكفي أن نشير لخريجي كليات الطب وغيرها من الكليات الـعـلـمـيـة 
حيث كان يقبل طلبتها في سوق العمل البريطاني دون أي مساءلـة أو 

 اختبار..
في ظل حكم مزدوجي الوالء، من عمالء أميركا وإيران طال التدمير 
والتخريب كل شيء بحيث نستطيع القول أنهم أدوات أسيـادهـم فـي 
الحرب على الحياة بكل مقوماتها وفي التعليم تفشت األمية وأصبحت 
الشهادة العراقية ال قيمة لها وال وزن في القياسات العالمية وقد كـتـب 
مدير اليونيسكو في العراق على صفحـتـه حـول تـوقـيـع الشـهـادات 

 العراقية في نطاق القياسات العالمية. 
اليونسكو يشطب الشهادة العراقية من التعامل ويعتبـر الـتـعـلـيـم 
العراقي خارج نطاق القياسات العالمية وتسقط الشهادة العراقية مـن 

 ! التعامالت المستقبلية
 صفحة األخ قيس يحيى حاتم

 مدير اليونسكو في العراق
كذلك أبعد التعليم العالي من مؤشرات الجودة العالـمـيـة أنـه دون 

 . مستوى المؤشر
هذا هو التعليم العالي في ظل أناس فاسدين طائفيين مـرائـيـيـن 
مع شديد األسف كانت الشهادة العراقية من ارقى الشهادات العالمـيـة 

 الحظوا أين وصلنا.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
ما هو السبب الذي يدفعنا إلى طرح هذا السؤال في هـذه 
المرحلة الدقيقة والحساسة في تاريخ الوطن العربي. خاصـة 
في الوقت الذي يتعرض فيها إلى كل أنواع االعتداءات، وفـي 
األولوية منها استالب قرار العرب في تحديد معالم حاضرهم 
الذي سيؤثر حتماً على مستقبلهم؛ ويقوم بذلك كـل الـدول 
األجنبية البعيدة منها والقريبة، ممن يزعمون أنهم أصـدقـاء 
للعرب وما هم بأصدقاء سوى لمصالـحـهـم، أو مـن جـيـران 
العرب من دول اإلقليم، الذين خدعوا شريـحـة واسـعـة مـن 
النخب المثقفة بالزعم أنهم أصدقاء للعرب في الوقت الذيـن 
يعملون فيه تفتيتاً في نسيج العرب االجتماعي، وتسـكـنـهـم 
أحالم االستيالء على الوطن العربي من بوابـات الـطـائـفـيـة 

 والمذهبية.
ويتساءل البعض: إذا كان الوطن العربي يتعرض إلى كـل 
هذه االعتداءات المنسقة من قبل الدول األجنبية، أليس مـن 
األجدى واألكثر منطقية أن تتضافر جهود الـدول الـعـربـيـة، 
أنظمة وشعوباً، من أجل درء هذا الخطر الذي يطرق بـوابـات 

 الجميع من دون استثناء؟
وأليس من األجدى أن نبتعد عن ذر الخالفات بـيـن تـلـك 

 الدول كبديل للتباعد واالختالف؟
ال شك بأن رص الصفوف العربية، أنظمة وشـعـوبـاً، هـو 
العالج المطلوب من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالـوطـن 
العربي. ولكن هذا ال يجب أن يمنع الـعـرب مـن تشـخـيـص 
أمراضهم والكشف عن أخطائهم ألن التشخيص والكشف هـو 
من أساسيات الـعـالج. وإذا كـانـت وحـدة الصـف واألهـداف 
مطلوبة وضرورية لمواجهة الـمـد الـعـدائـي الـواسـع، فـإن 
الكشف عن األخطاء، ليس من قبيل التخوين، ولكـنـه حـاجـة 
ضرورية حتى داخل الحزب الواحد، وكذلك الـوطـن الـواحـد، 

 وهذا يطول أيضاً وحدة الصف القومي الواحد.
وهنا، من المهم أن نسجل مظهراً من مظاهر مـا نـدعـو 
إليه، وهو أن أكثر من قطر عربي يواجه، فيما يـواجـهـه مـن 
أخطار إمبريالية وصهيونية، خطراً كـبـيـراً يـأتـي مـن دول 
الجوار الجغرافي، إيران وتركيا، ولكـن األبـرز فـيـه الـخـطـر 
اإليراني ألنه ال يخفي نفسه، بل يفصح عن أهدافه عالنـيـة، 
وبالفم المآلن ألكثر من مسؤول إيراني، وهو أن إيران تعـيـد 
بناء إمبراطورية فارسية تمتد بين العمق اآلسـيـوي وأطـراف 
البحر األبيض المتوسط. وإيران تستعجل مشـروعـهـا عـلـى 
وقع أنغام الطريقة الصفوية، باعتماد نظرية والية الـفـقـيـه 

 التي ترتدي ظاهرياً رداء المذهب الشيعي.
وإذا كان هذا الخطر يهدد بـتـقـويـض أسـس الـقـومـيـة 

العربية من المحيط األطلسي إلى الخليج العربـي، والـحـؤول 
دون وحدة أقطارها؛ فإن هذا الـخـطـر أيضـاً يـهـدد بشـكـل 
مباشر، دول الخليج العربي. إن هذا الخطر ليس احتمـاالً بـل 
هو أمر واقع وظاهر للعيان. ومن أكثر الوقائع داللة تـهـديـد 
الدول العربية المجاورة، األمر الذي يثير مخاوف تلـك الـدول، 

 أنظمة وشعوباً.
وعن ذلك، ومنذ ألحقت المقـاومـة الـعـراقـيـة الـهـزيـمـة 
بالجيش األميركي المحتل، وأرغمتـه عـلـى االنسـحـاب فـي 

، كانت إدارة أوباما قد خـطـطـت إلمـالء الـفـراغ ٢٠١١العام 
األميركي، بتسليم العراق إلى النظام اإليراني. وأمـا لـمـاذا؟ 
فألنها تثق به تماماً. وأما أسباب الثقة فتعود إلى أن أهـداف 
الصهيونية واالستعمار أهداف للنـظـام اإليـرانـي: كـراهـيـة 
للقومية العربية، ومنع قيام وحدة عربية، وتفتيت الـنـسـيـج 
االجتماعي في الوطن العربي وتقسيمه إلى دويالت طائفيـة، 
وتلك أهداف تشكل بمجموعها قواعد ثابتة لمشروع الشـرق 

 األوسط الجديد.
وألن الخطر المباشر من المشـروع اإليـرانـي يـهـدد دول 
الخليج العربي مباشرة، يصبح من الضروري أن تشكل وحـدة 
صف تلك الدول أولوية من جهة، وأن يكون تحالفها ضـروريـاً 
وجدياً مع كل قطر عربي آخر، شعباً وتـنـظـيـمـات حـزبـيـة، 
أولوية أيضاً من جهة أخرى. وعليها أن تعي أنَّ تمزيـق وحـدة 
الصف الخليجي، كما هو حاجة إيرانية الستـفـراد كـيـانـاتـهـا 
قطراً قطراً، فإنه حاجة أميركية إلبقاء عوامل الضعف عميقة 
لتحول دون شعورها القوة إذا ما كانت موحـدة مـتـمـاسـكـة، 

 وهذا يبرر ترويج سلعة حمايتها باإليجار. 
وألن الوطن العربي يتعرض لعدوان إيراني، عـلـى شـتـى 
أشكاله وألوانه، تصبح وحدة الصف العربي، أنظمة وشعـوبـاً، 

العربـي كـمـا هـو –حاجة ملحة، وذلك لمنع االقتتال العربي 
حاصل اآلن، فالعربي هو الذي يدفع الدم والمـال لـتـغـطـيـة 
حروب اآلخرين وتنافسهم لالستيالء على األقطار الـعـربـيـة، 

 وسرقة ثرواتها، وتفتيت مجتمعاتها.
وألن اختراق األمن القومي العربي بشكل عام، وأمن دول 
الخليج العربي بشكل خاص، بدأ عـبـر الـبـوابـة الـعـراقـيـة 
باحتالل العراق، ال يمكن ردم هذا االختراق إذا ظـل الـعـراق 
محتالً، أميركياً وإيرانياً، ويصبح التحالف مع التيارات الوطنيـة 
العراقية حاجة وضرورة لدحر االحتالل مهما كانـت هـويـتـه، 

 وهو السبيل الوحيد للمحافظة على األمن القومي العربي.
ومن أجل توضيح أكثر، تعود أصـولـه إلـى تـجـربـة صـد 

. حـيـنـذاك ١٩٨٠العدوان اإليراني على العراق فـي الـعـام 
وقفت دول الخليج العربي فـي صـف الـعـراق، وقـدمـت لـه 
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المساعدات لتدعيم دفاعاته في مواجهة العـدوان اإليـرانـي. 
ولهذا وعلى الرغم من اختالل توازن القوى البشرية لمصلحة 
النظام اإليراني، فقد استطاعت قيادة العراق الوطـنـيـة مـن 
حماية األمن القومي العربي ضد األطـمـاع اإليـرانـيـة، بـعـد 

. ومنذ ذلك التـاريـخ، ١٩٨٨/ ٨/ ٨االنتصار على العدوان في 
كانت دول الخليج العربي آمنة مطمئنة، ودامت هـذه الـحـال 

، حينذاك اخترق األمن القومي العربي مـرة ٢٠٠٣حتى العام 
أخرى، وذلك بفعل االحتالل األميركـي لـلـعـراق مـن جـهـة، 
واستعادة النظام اإليراني نشاطه بتحالفه مع االحـتـالل مـن 
جهة أخرى. وأخذ التدخل اإليراني في العراق يتصاعد إلى أن 

. وحانت له الفرصة الذهبية التـي ٢٠١١بلغ ذروته بعد العام 
التقطها، وراح يعيث في العراق فساداً وجـرائـم ال تـعـد وال 
تحصى. وأصبح العراق قاعدة له للتمدد فـي أرجـاء الـوطـن 

 العربي، بدءاً من األقرب جغرافياً للعراق، فاألبعد.
وإذا كان احتالل العراق قد حصل بمشاركة خليجية جـادة، 
نعتبر أن الخطأ ابتدأ من تلك المشاركة، التي ربما تكون عـن 
غفلة لم تحسب تلك الدول أنها سوف تؤدي إلى تحقيق حلـم 
إيراني في اختراق األمن القومي العربي من البوابة الشرقية. 
وبها تكون قد أسهمت بشكل غير مباشر في تسهـيـل مـرور 
الخطر اإليراني ووصوله إلى حدودها الشـمـالـيـة أوالً، وإلـى 
اختراق األمن االجتماعي بتشجيعها للعمالء اإليرانييـن عـلـى 
العبث بالنسيج االجتماعي العربي، ابتداء من العراق وانتـهـاء 

 بأقصى نقطة أمنية خليجية. 
وكأن الدول الخليجية كانت تجهـل أن مـا أطـلـق عـلـيـه 
النظام اإليراني (الهالل الشيعي) الممتد من طهـران وصـوالً 
إلى لبنان، مروراً بالعراق وسورية، وامتداداته اليمنـيـة، كـان 
جهلها يشكل سبباً أساسياً في بنائه وترسيخ قـواعـده. ولـم 
تتعلم تلك األنظمة مـن تـلـك األخـطـاء، بـل أوغـلـت فـي 
ارتكابها. وبدالً من أن تعمل على تمتين عالقاتها الـعـربـيـة، 

 -مع األنظمة والمجتمعات لشد أواصر الـعـالقـات الـعـربـيـة 
العربية، راحت تشارك بالعبث باألمن الوطني في أكـثـر مـن 
قطر عربي. وفي أخطائها تلك لم تكن لتنـجـح، بـل كـانـت 
تخفق في كل مرة، األمر الذي كان النظـام اإليـرانـي يـحـرز 
مكاسب على حطام تلك اإلخفاقات. ولم يقتصر األمـر عـلـى 

الخليجية تصاب   –هذه الشاكلة، بل راحت العالقات الخليجية 
بالوهن ومن بعدها القطيعة بين منظومة الدول الخليـجـيـة. 
وفي ظل انشغال تلك المنظـومـة بـخـالفـاتـهـا الـداخـلـيـة، 
استطاع فيه النظام اإليراني أن يجذب إليه أطرافاً خلـيـجـيـة، 
وراحت المملكة العربية السعودية تنشغل بالمحافظة عـلـى 
أمنها باإليجار عندما أغدقت على دونالد ترامب عقوداً يـبـلـغ 
حجمها األربعماية وخمسين ملياراً من الدوالرات مـن جـهـة، 
وتعقد تحالفات مع بعض أطراف العمـلـيـة السـيـاسـيـة فـي 
العراق ممن يدينون بالوالء للنظام اإليراني أكـثـر مـن أيـة 

 جهة أخرى، ومنها المملكة العربية السعودية نفسها.

إن هذا المشهد، أو جزأه المنظور، يضع المملكة العـربـيـة 
السعودية أكثر فأكثر على هامـش الـتـأثـيـر فـي الـقـرارات 

اإلقليمية. وهذا بدالً مـن أن يضـعـهـا فـي قـلـب   –الدولية 
معادالت طاوالت الحوار، واتخاذ القـرارات الصـحـيـحـة الـتـي 
تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي مـن جـهـة، 

 وفي مصلحة األمن القومي العربي من جهة أخرى.
وإذا كان المشهد الخليجي على هـذه الصـورة فـي هـذه 
المرحلة فإننا نرى بأنه تراجع مسافات بعيدة عـن الـمـوقـف 

، وكـان ٢٠١٥الذي وقفته تلك الدول فـي نـهـايـات الـعـام 
الموقف السعودي في مقدمة تلك المواقف. حينذاك  كـانـت 
المملكة جادة في مواجهة تواطؤ إدارة أوبـامـا مـع الـنـظـام 
اإليراني حول الملف النووي، بعد أن تواطأت معه بتسـلـيـمـه 

. ونحسب أن صالبة الموقف في تلـك ٢٠١١العراق في العام 
المرحلة أعطى نتائج مهمة عندما دفع بدونالد تـرامـب إلـى 
التراجع عن تأييده لذلك الملف، ودفـعـه لـالعـتـراف بـخـطـأ 
تسليم العراق للنظام اإليراني من جهة، واتهامه بتهديد أمن 

 جيرانه من جهة أخرى.
وعلى قاعدة ظروف المرحلة الحالية الـتـي نشـهـد فـيـهـا 
رؤوس العرب جميعاً تحت المقصلة، أنظمة ومجتمعات، علـى 
كل منهم أن يبادر إلى الدعوة لعمل عربي مشترك من أجـل 
منع الرأس العربي من القطع أوالً، وتـأجـيـل مـا عـداه إلـى 
ظروف ما بعد المحافظة عليه وحمايته. ومـن أجـل حـمـايـة 

 الرأس العربي من القطع، نرى ما يلي:
تقليص الفجوات بين منظومة دول مـجـلـس الـتـعـاون -

الخليجي، ألن ما حققته في مرحلة تعاونها من مكاسـب ضـد 
 إدارة أوباما، ستحققه ضد إدارة ترامب.

عدم الركون لمصداقية اإلدارة األميركيـة، ألن إداراتـهـا -
المختلفة تنظر إلى الوطن العربي بشكل عام، ودول مجلـس 
التعاون الخليجي بشكل خاص، بعـيـن الـتـاجـر الـذي يـريـد 
استنفاذ الموارد األولية، ويريـد تسـويـق إنـتـاج مصـانـعـه، 
وتوفير سلعة الحماية لقاء أجور مرتفعة. هذا ناهيك عـن أن 
صراع إدارة ترامب الراهن مع النظام اإليرانـي لـن تـتـعـدى 
أهدافه سقف تقاسم الحصص بينهما هنا أو هنـاك، ويـأتـي 
هذا بشكل خاص في العراق الذي ال يشـكـل هـاجسـاً مـن 
هواجس اإلدرة األميركية أكثر من أن تكون لها اليد الطـولـى 
في تحديد حصة للنظام اإليراني، وذلك من دون أن تـرغـمـه 
على الخروج من العراق، بل من مصلحتهـا أن يـبـقـى فـيـه 
لحماية احتاللهما المشترك، وإبقاء شلل اللصوص، مـزدوجـي 
العمالة، حاكمة في العراق لتدير عمليات الفساد والسـرقـات، 
وكل أنواع الموبقات واألزمات. وعـلـى الـدول الـخـلـيـجـيـة، 
وخاصة المملكة السعودية أن ال تحلم باقتطاع حصة لها فـي 
أية عملية سياسية بأكثر من أن تشـارك اإلدارة األمـيـركـيـة 
بحصتها العائمة المذهبية فيه. علماً أنه لن تجد حلوالً ألمنها 
الوطني طالما ظلَّ للنظام اإليراني موطئ قدم عـلـى أرض 
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العراق. وقد أثبتت الوقائع صحة استنتاجاتنا، ونتساءل هـنـا: 
الـعـراقـي؟ ألـم   –ما هو مصير مجلس التنسيق السـعـودي 

تتراكض األطراف العراقية الموقعة عليه إلـى إيـران طـلـبـاً 
 لرضى (الولي الفقيه)؟

الدعوة إلى حماية األمن القومي العربي بشـكـل كـامـل -
بأيد عربية، على أن يكون مسبوقاً بالعمل من أجـل إقـفـال 
البوابة الشرقية في مواجهة الغزو اإليراني، وقـطـع شـريـان 
الحياة أمام تمدده إلى البحر األبيض المتوسط. وهذا يتطلـب 
تنسيقاً فعلياً بين دول المجلس والقوى الوطنية والـقـومـيـة 
العراقية. ألنه ال يمكن أن تكـون قـواعـد وآلـيـات (مـجـلـس 

الـعـراقـي) صـالـحـة وصـادقـة الـوعـد   –التنسيق السعودي 
بالنسبة لدول الخليج العربـي، وذلـك أنـهـا تـعـلـن والءهـا 
بالكامل لنظام والية الفقيه، خـاصـة أن الـطـرف الـعـراقـي 
المعني بهذا المجلس هم ممـن تـلـوثـت أيـاديـهـم بـأكـثـر 
الجرائم الموصوفة بدءاً من عمالتها لـالحـتـالل األمـيـركـي، 
انتهاء بإعالن عمالتها للنظام اإليراني، والتي تعاني من أزمة 

 االنتماء القومي والوطني.

اإليـرانـي  -دعوة المستفيدين من االحتالل األمـيـركـي -
للعراق للعودة إلى انتمائهم الوطني. ودعوة العرب المضللين 
بشعارات نظام والية الفقيه للعودة إلى رشدهم، وأصالتـهـم 
الوطنية والقومية، ونزع الذرائع الواهية التي يتلطون تحتهـا 
بأن سبب دعمهم لذلك النظام إنما يعود إلى تقصير النظـام 
الرسمي العربي. وإن تقصير النظام الرسمي العربي ال يـبـرر 
على اإلطالق تجاهل احتالل أي أرض عربية من قبل أية جهة 
كانت، خاصة أن تجارب االحتالل األميركي جاء تحـت ذريـعـة 
تعميم الديـمـوقـراطـيـة وتـحـسـيـن الـوضـع االجـتـمـاعـي 
واالقتصادي للعراقيين فإذا بالعراق يعود إلى العصر الحجري 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً. وأن االحتالل اإليرانـي جـاء تـحـت 
ذريعة رفع االضطهاد عن مكون مذهبي، إالَّ أنه مارس أكـثـر 
أنواع التمييز الطائفي واستخدم حكم (ديكتاتورية المذهب)، 
في الوقت الذي عمم الجوع والفساد وغياب األمـن مـن دون 
تمييز ألن تلك الجرائم نالت من أبناء المذهـب الـحـاكـم مـا 
نالت غيره من ظلم وإجحاف، ولم يستفد من ثـروات الـعـراق 

 سوى نخب المذهب السياسية واالقتصادية.
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الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية الـتـونسـيـة كـانـت 
مفاجأة في نتائجها إذ حملت إلى الجولة الـثـانـيـة مـن هـذه 
االنتخابات كل من قيس سعيد، وهـو أسـتـاذ جـامـعـي فـي 
القانون الدستوري، والمرشح المسجون نبيل القروي، فـاألول 
خاض حملة انتخابية متواضعة وبدون بـرنـامـج انـتـخـابـي، 
وباستثناء القول أنه كان ناصرياً في مرحلة سياسية سـابـقـة 
تتفاوت اآلراء حول ميوله السياسية الحالية، أما الثانـي فـهـو 
صاحب قناة تلفزيونية، وقاد مناصروه حملته االنتخابية وهـو 
خلف القضبان، مما يطرح إشكالية دستورية وقانونـيـة حـول 

 وضعه المستقبلي إذا نجح في الوصول إلى قصر قرطاج. 
المفاجأة لم تكن هنا فحسب، بل كانت في عزوف الشبـاب 
عن المشاركة في االنتخابات حيث عزا بعض المراقبين ذلـك 
إلى يأس الشباب من أن تحمل نتائج هذه االنتخابـات حـلـوالً 
لألزمات التي تعاني منها البالد، كما أن المفاجأة األكبر كانت 
في سقوط مريع للنخبة السياسية الحاكـمـة خـاصـة حـركـة 
النهضة ورئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، مما يؤشـر أن 
الرهان على من تولوا زمام األمور منذ نجاح ثورة الياسمـيـن 

لم يكن في محله، وأنهم فشلوا في معالجـة األزمـات وإدارة 
شؤون البالد، وقد أجمع المراقـبـون عـلـى إخـفـاق اإلسـالم 
السياسي (حركة النهضـة) الـتـي قـادت الـبـالد مـن خـالل 
الرئيس األسبق المنصف المرزوقي، دون أن يعني نهاية هذا 
اإلسالم الذي يحاول العودة لركب الـمـوجـة مـن جـديـد، إذ 
تحدثت أوساط سياسية تونسية أن حركة النهضة تتجه إلـى 
تأييد قيس سعيد في جولة اإلعـادة الـثـانـيـة، فـي مـوازاة 
تركيزها على االنتخابات التشريعية لتأكـيـد حضـورهـا فـي 
الشارع التونسي، وأنـهـا مـا زالـت قـوة سـيـاسـيـة مـؤثـرة 

 باستطاعتها المشاركة في الحكم.
قد تكون االنتخابات الرئاسية التونسية بحاجة إلى تقيـيـم 
أكثر دقة وشمولية تتناول حجم القوى السـيـاسـيـة ودورهـا، 
وموقع الشباب في رسم مستقبل البـالد فـي وجـه الـنـخـب 
الحاكمة واستقراء المستقبل واستشراف آفاقه، فمع أن هـذه 
االنتخابات قد أعطت مؤشرات هامة إال أنـهـا تـظـل بـنـظـر 
الكثيرين في الشارع التونسي مجرد محطة النتخاب رئـيـس 
 ال يتمتع بكثير من الصالحيات حتى لو أقام في قصر قرطاج.
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
ال شك بأن التنمية الزراعية والصناعية فـي هـذا الـعـصـر 
عرفت طفرات واسعة ومتقدمة بفعل التكنولوجيا الحـديـثـة، 
وقدمت للبشرية خدمات لم تعهدها حتى اآلن، وهـي تسـيـر 
بشكل متصاعد يصل حدود اإلعجاز. ولهذا تتـسـابـق الـدول 
المتقدمة، على هذا الصعيد، على توسيع رقعة األسواق لبيع 
منتوجاتها. فكانت التجارة هدفاً مشتركاً بـيـن تـلـك الـدول. 
واستدعت التجارة إبداعاً في فنونهـا ووسـائـلـهـا لـتـسـويـق 
السلعة، وتشهد تنافساً حاداً بين الدول الصناعية، األمر الذي 
يصح فيه القول إن سمات هذا العـصـر تـتـمـيـز بـنـوع مـن 
الحروب التجارية، تستخدم فيه كل أخاديع السيـاسـة لـجـذب 

 المستهلكين؛ وكذلك تسابقاً حاداً على األسواق التجارية. 
هذه الحروب التي تعمل الدول المتقدمة على تـدعـيـمـهـا 
بتخزين كل أنواع األسلحة المتـقـدمـة والـفـتـاكـة لـتـحـمـي 
أساطيل السلع التي تجوب البحار والمحيطات. وفـي سـبـيـل 
توفير األسواق، تعمل من أجـل الـحـؤول دون دخـول دول 
العالم الثالث ميادين اإلنتاج؛ ألنه كلما ازدادت أعـداد الـدول 
المنتجة يكون على حساب تخفيض أسواق االستهالك، وهـذا 

 يعني حرمان الدول الكبرى من بيع منتجاتها.
صحيح أن السلعة الغذائية أمر مقدس ألنها مصدر ال غنـى 
عنه من أجل استمرار الحياة، وبدونها سيكون المـوت بـديـالً 
حتمياً. فتحول إنتاج السلعة الغذائية، والتجارة فيـهـا مصـدراً 
ربحياً لكبار الصناعيين والتجار. وكـل ذلـك سـيـكـون عـلـى 

 حساب الفقراء ولقمة عيشهم.
وصحيح أيضاً أن الثروات الطبيعية ال تنضب، ولن تنـضـب، 
ما دامت عوامل اإلنبات الزراعية، وعوامل التكاثر الحيـوانـي، 
تجدد الثروات، وتزيد من حجمها كلما أحسن البشر وسائـلـهـا 
وقاموا بتطويرها. وهنا، ليس الخلل بحجم ثروات الطبـيـعـة 
وكمياتها، بل الخلل هو بسوء وسائـل إنـتـاجـهـا، والعـدالـة 
توزيعها بين البشر. فثـروات األرض، بـاطـنـهـا وسـطـحـهـا 
وسماؤها، كانت منذ بدء الخليقة تكفي اآلالف، وهي ما زالـت 

 تكفي المليارات، وليس لعطائها حدود وال سقوف. 
وإذا كانت ثروات الكرة األرضية، لـهـا كـل تـلـك الـمـزايـا 
واألهمية، ولم تخلق لتكون مصدراً للصراعات بيـن الـبـشـر، 
ألنها متوفرة لتقيت كل من سكن هذه الـكـرة، بـل لـتـكـون 
منبعاً للتعاون بين سكانها في استخراجها وتوفير حصة منهـا 

 لكل إنسان.
وإذا كانت تلك الثروات كافية إلعالة من يعيش على الكـرة 

 األرضية، من قوة فعل إنباتها، وقوة فعل تكاثر حيوانها،

فلماذا يتصارع البشر، أفراداً وجماعات ودوالً، عـلـى تـلـك 
 الثروات؟

إذا كانت الثروات المادية تخضـع لـمـبـدأ الـعـمـل، جـهـداً 
وإنتاجاً، باليد الكادحة أم باآللة، وبهذا يصـبـح الـعـمـل مـن 
واجب كل إنسان وحقه فيه، فإن عدالة التوزيع تخضع لمـبـدأ 
العقل، بما يمتلك من قدرات تنظيمية غير مـرئـيـة. وتـلـك 
القدرات موجودة بالقوة في القيم الروحية واألخالقيـة الـتـي 

 يستطيع العقل وحده أن يدركها، ويأمر بتطبيقها. 
ولهذا فإن العدالة والمساواة هي مـن أهـم تـلـك الـقـيـم 
المعقولة والمحسوسة في آن معاً. ودليل أنـهـا مـحـسـوسـة 
يكمن في وجود إنسان عادل بالفـعـل. ذلـك اإلنسـان الـذي 
يبشر بالمساواة ويعمل على تطبيقها. فالعدالة بهذا المعنـى 
ليست قيمة رومانسية، بل قيمة محسوسة يستطيع الـبـشـر 
أن يطبقوها في حياتهم األسـريـة الضـيـقـة، وكـذلـك فـي 
مجتمعهم القومي، وفي المجـتـمـع األوسـع عـلـى مسـتـوى 
مفاهيم الدولة، وصوالً إلى العالم األوسع في العالقات بـيـن 

 الدول.
لقد قفز اإلنسان في عصرنا الراهن على مستوى وسـائـل 
اإلنتاج خطوات واسعة ال يكاد عقل الفـرد أن يـدركـه. كـمـا 
قفزت وسائل التوزيع خطوات كبيرة، عبر البر والبحر والـجـو. 
ولكن تلك القفزات كانت خالية من القيم الساميـة، وخـاصـة 
من قيم العدالة والمساواة. وراح أصحاب المصالح، اتكاء على 
أنظمة سياسية واقتصادية مصنوعة من عـجـيـنـهـا، وعـلـى 
مقاييس مصالحها، تكدس الثروات في جيوبها حتى التخـمـة، 
وما هو بعد بعد التخمة، بينما يعم الجوع والمرض مـعـظـم 

 سكان الكرة األرضية.
وأما السبب في ذلك فعائد إلى تخمة في إنتاج تكنولوجـيـا 
اإلنتاج المادية، وفقر مدقع باالهتمام بالقيم اإلنسانية. حتى 
كادت القيم العليا تصاب بنقص في المناعة، وفـقـر شـديـد 

 بالضمير. 
إن كل ذلك لم يستفز الجـمـعـيـات والـهـيـئـات الـدولـيـة، 
وأصبحت المعاهدات التي تحض على مسـاواة الـبـشـر فـي 
توزيع الغذاء، حبراً على ورق؛ ونهباً لشراء الذمـم مـن قـبـل 
الدول الرأسمالية الكبرى. كما لم يسـتـفـز الـواقـع الـمـريـر 
المؤسسات الدينية، بحيث انساقت كل منها، إلـى االنـخـراط 
في لعبة الربحية المادية عـلـى حسـاب الـمـبـادئ الـروحـيـة 
العميقة والسامية، إما مماألة للموسرين واألغنياء، وإما كسباً 
لرضى السلطات الحاكمة. وإما طـمـعـاً بـتـكـديـس الـثـروات 

 الخاصة والعامة على حساب عرق الفقراء وكدحهم.
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في عصرنا هـذا، انـعـدم وجـود أنـظـمـة تـمـتـلـك الـرؤيـة 
األيديولوجية ذات األبعاد اإلنسانية، ومن امتلـكـهـا مـن الـدول 
الراهنة، حتى ولو بشكل نسبي، كالدول الرأسماليـة الـغـربـيـة، 
فإنما توزع الجزء القليل مـن ثـرواتـهـا لـمـصـلـحـة شـعـوبـهـا 
ومجتمعاتها، والجزء األكبر لـمـصـلـحـة نـخـبـهـا االقـتـصـاديـة 
والسياسية؛ وهي في المقابل ال تجيز االستفادة منها لـغـيـرهـا 
من الشعوب فحسب، وإنما تحثُّ على احتكـار ثـروات الشـعـوب 
األخرى ومصادرتها ونهبها أيضاً. ولذلك تتنافس الدول الـكـبـرى 
اليوم على سرقة تلك الثروات بشتى الطرق والوسائل، وترتكب 
أفظع حروب التجارة وأقذرها تحت حمايـة األسـاطـيـل الـبـريـة 
والبحرية والجوية. وبذلك سادت حروب التـنـافـس بـيـن الـدول 
الكبرى والتسابق على انتزاع المناطق في العالم عـلـى قـاعـدة 
تعميم مناهج االستهالك، وإلغاء حق اآلخرين في تنمية مناهـج 

 اإلنتاج.
إن من يشاهد منظر الحركة الدولية، في شتى أنحاء الـعـالـم، 
وعلى األخص تجاه الوطن العربي، يرى حقيقة الـواقـع الـقـائـم 
بالتسابق على اقـتـسـام ثـروات هـذا الـوطـن بـقـوة السـالح 
والسياسة والتجارة. ولذلك يمثل وطننا العربي نقطة الـتـالقـي 
بين المتصارعين، الذين ما إن يحصلوا على حصة لكـل مـنـهـم 
في ثرواته، عبر اإللحاق السياسي واألمني والعسكري، كـأذرعـة 
لحماية الممرات التجارية، وحـمـايـة حصـصـهـم فـي الـثـروات 
الطبيعية، حتى يطمئنوا إل وجود ممرات آمـنـة تـجـاه األسـواق 
األخرى. ولهذا نجد األساطيل العسكرية، براً وجواً، تـمـأل سـمـاء 
الوطن ومياهه وأرضه، من شتى األشكال والجنسيات، التي وإن 
اختلفت في أشكالها وجنسياتها فإنها تتفق على هدف واحد، هو 
سرقة الثروات في باطن األرض العربيـة، وسـرقـة مـا تـدخـره 
األنظمة ضماناً لنخبها السياسية واالقتصادية، وسرقـة مـا فـي 
باطن جيوب الفرد العربي مما يجب أن يدخره ضماناً استراتيجياً 
لمستقبل األجيال العربية قبل أن تـنـفـذ ثـرواتـه فـي بـاطـن 

 األرض، وهي مقبلة على النفاذ.
لقد أغرقوا اإلنسان العربي بـمـوجـات السـلـع وأحـدث أنـواع 
التكنولوجيا المخصصة لرفاهية حيتان السلطة والـمـال، ألنـهـا 
متوفرة لمن يدفع الثمن. وأغرقوا الفقراء بكميـات كـبـيـرة مـن 
السلع الغذائية، ولكن الفقير عاجز عن شراء مـا يـمـأل مـعـدتـه 
منها. فراحت النخب تموت مـن كـثـرة الشـبـع، وراح الـفـقـراء 

 يموتون من شدة الجوع.
 لماذا كل هذا اإلفقار؟

 ولماذا كل هذا الجشع؟
ولماذا كل ذلك يحصل، واهللا خـلـق لـإلنسـان مصـادر رزقـه 

 بشكل كاف؟
إنه الالتوازن الحاد بين جشع الرأسماليين، ومن يـمـثـلـونـهـم 
على كراسي حكم الشعوب من جهة، وفـي الـجـهـة الـمـقـابـلـة 
تحجيم للقيم اإلنسانية السامية والتي تـقـع مـبـادئ الـعـدالـة 

 والمساواة في األولوية منها.

وجهت القيادة القوميـة لـحـزب الـبـعـث الـعـربـي 
االشتراكي تحية لثورة السودان الشعبية ورأت فـيـهـا 
عالمة مضيئة في الزمن العربي المعاصر. جـاء ذلـك 

                    في بيان للقيادة القومية هذا نصه:

بعد سبعة أشهر من الحراك الشعبي في السـودان  
التي صدحت حناجرها بالدعـوة   الجماهير  استطاعت

إلى التغيير أن تحقق المرحلـة األولـى مـن ثـورتـهـا 
بإسقاط المنظومة الحاكمة التي عبثت بأمـن الـبـالد 
الوطني واألمن السياسي واالقتصادي واالجـتـمـاعـي، 
وتضع األسس للبناء الـوطـنـي، الـذي يـقـيـم دولـة 
المواطنة التي تصان في ظـلـهـا الـحـريـات الـعـامـة 
والديموقراطية ويحقق السلم األهلي ويطلق مشاريع 
اإلنماء الوطني المتوازن باالستناد إلـى مـا يـمـلـكـه 

  السودان من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية.
لقد جاء التوقيع على الوثيقة الدستورية من قـبـل 
قوى الحرية والتغيير والمجلس الـعـسـكـري لـيـكـون 
اللبنة األولى في مسيرة إعادة تكوين السلطـة وفـقـاً 

والـتـي كـانـت بـدايـة   لمخرجات الحوار السـيـاسـي
خطواتها بتشكـيـل الـمـجـلـس السـيـادي كسـلـطـة 
دستورية عليا والولوج إلى استكمال تشـكـيـل سـائـر 
المؤسسات الدستورية التي يناط بـهـا إدارة شـؤون 

  الحكم طيلة الفترة االنتقالية.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي 
التي واكبت انتفاضة جماهير السودان منذ انطالقتهـا 
في ديسمبر من العام الماضـي، وعـايشـت مسـارهـا 
لحظة بلحظة، تقدر عظمة هذا اإلنـجـاز الـتـاريـخـي 
الذي حققته الجماهير التي حـافـظـت عـلـى حـيـويـة 
حراكها وسلميته وقاومت محاوالت جرها إلـى مـيـدان 
العسكرة التي سعت إليه فلول السلطـة الـمـتـهـاويـة 
وتعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي بكل المقاييـس 

              والمعايير السياسية والوطنية.
إن القيادة القومية التي تقدر عالـيـاً الـتـضـحـيـات 
الجسيمة التي قدمتها الـجـمـاهـيـر فـي الـمـيـاديـن 

 القيادة القومية: 
 تحية لجماهير السودان 

 وثورتها الوطنية
 ثورة السودان عالمة مضيئة 
 في الزمن العربي المعاصر
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وصمودها وصبرها وإصرارها على الـوصـول بـالـثـورة إلـى 
تحقيق هدفها األولي بإسقاط المنـظـومـة الـحـاكـمـة بـكـل 
رموزها الفاسدة والمفسدة ،هي على ثـقـة بـان الـمـرحـلـة 
الثانية من الثورة الـتـي أرخ لـهـا الـتـوقـيـع عـلـى اإلعـالن 
الدستوري، ستصل إلى إمداءاتها بفـعـل الـتـصـمـيـم عـلـى 

إلنجاز عـمـلـيـة    تحقيق كامل األهداف التي انطلقت ألجلها
وتأمين كل المعطيـات الـتـي   التغيير الوطني الديموقراطي

توفر للمواطن السوداني مقومات الحياة الكريمة مع شـبـكـة 
أمان وطني تمكن السـودان مـن أن يـعـود لـيـلـعـب دوره 
الطبيعي والطليعي في حماية األمن القومي الـعـربـي بـكـل 

   مضامينه وأبعاده.
إننا نعرف أن تحديات كبيرة ستواجه قوى التغيير والـبـنـاء 
الوطني بطرفيها قوى الحرية والتغيير والمجلس العـسـكـري 
،للحؤول دون تمكين الثورة من تحقيق أهدافها خـاصـة وان 
القوة المتضررة في الداخل والخـارج لـن تـتـرك فـرصـة إال 
وسوف تستغلها ولن تترك نـافـذة إال وسـوف تـطـل مـنـهـا 
لالنقضاض على اإلنجاز التاريخي وإعادة األمور إلى الـحـالـة 

    التي كانت سائدة قبل انطالق الثورة.
القيادة الـقـومـيـة لـلـحـزب، أن   وعلى هذا األساس ترى

مكائد قوى ردة الداخل وأعداء   حماية هذا اإلنجاز الثوري من
الخارج، إنما هو المدماك األساسي الذي يبنى عليه لتحصيـن 

وهو الذي يمكنها من وضع محتوى اإلعالن السياسـي   الثورة
في سياقات عملية وفق الجدولة الزمنية التي تـم الـتـوافـق 

  من قبل من ستناط بهم إدارة المرحلة االنتقالية.  عليها
و القيادة القومية إذ تقدر عالياً الطريقة التي أدارت فـيـهـا 

حراك الشارع والـحـوارات السـيـاسـيـة،   قوى الحرية والتغيير
تعتبر أن الطريقة التي اعـتـمـدت فـي اخـتـيـار األشـخـاص 
للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، هـي 
أنموذج جدير باالهتمام ألنه غلب معطى الكفاءة و صـدقـيـة 

وااللتصاق بقضايا الشعب على أي مـعـطـى   االلتزام الوطني
   آخر وخاصة معطى المحاصصة.

خيراً بمستقبل السودان الذي سـتـحـكـمـه   وهذا ما يبشر
تقوم على المساواة في المواطنة ومكـافـحـة الـفـسـاد   دولة

بكافة أشكاله وحماية الحريـات الـعـامـة وهـيـكـلـة الـحـيـاة 
السياسية على قواعد التعددية والديموقـراطـيـة وتـطـبـيـق 

واطالق حوار مسؤول مـع   الحوكمة وقواعد العدالة االنتقالية
القوى والجبهات التي لم تنضو تحت سقف مخرجـات الـحـل، 
كي تكون متظللة بالخيمة الوطنية الجامـعـة وعـبـر إشـراك 

    الجميع في مرحلة البناء الوطني الجديد.
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكـي الـتـي 
توجه التحية لقوى الحرية والتغيير والى القـوات الـمـسـلـحـة 

السودانية الـتـي رفضـت زج الـجـيـش فـي مـواجـهـة مـع 
الـدسـتـوري، -وكانت جزءاً من تخريج الحل السياسي  الشعب

تعتبر أن ثورة السودان هي عالمة مضيئة في الزمن العربي 
الراهن، كونها أعادت االعتبار لـلـحـراك الشـعـبـي الـعـربـي 

في  وأثبتت أن العامل الذاتي لدى الشعوب يلعب دوراً أساسياً
صياغة خياراته وتقرير مصيره وهذا مـا سـيـؤسـس عـلـيـه 
عندما تختمر الظروف الذاتية للتغيير في الساحات الـعـربـيـة 

   وكما حصل مع ثورة السودان المباركة.
وإذا كنا نعتبر أن ثورة السودان بمقدماتها ونتائـجـهـا لـن 
تقتصر أثارها اإليجابية على ساحة السودان، فـألنـنـا نـعـي 
جيداً أن معركة الديموقراطية والتغيير الوطني ال تـنـفـصـل 
عن معارك النضال التحرري الذي تخوضه امتنا ضد أعـدائـهـا 
المتعددي المشارب والمواقع، وعلى قاعدة العالقة الـجـدلـيـة 
بين معطيات التحرر من االستالب االجـتـمـاعـي واالسـتـالب 

وعليه فإن كل انتصار تحققه األمة فـي مـواجـهـة   القومي.
منظومات الفساد والقمع واالستبداد وحكم الـدولـة األمـنـيـة 
إنما ينعكس إيـجـابـاً عـلـى سـيـاقـات الـمـواجـهـة لـلـقـوى 

مـوصـوفـاً لـألرض الـعـربـيـة   التي تمارس احتالالً  والدول
   أنموذجاً.  وفلسطين والعراق  واألحواز

إن القيادة القومية لحزب البعث العـربـي االشـتـراكـي، إذ 
تهنئ شعب السودان بـكـل طـيـفـه السـيـاسـي والـجـهـوي 

ثورته وتحيي المجلس السـيـادي رئـيـسـاً وأعضـاء   بانتصار
وقوى الحرية والتغيير، تقدر عالياً دور الحزب في هذا القـطـر 
العربي العزيز على قلوب البعثيين، وتعتبر أن ما قـامـوا بـه 
من دور مميز في تثوير الجماهير وإدارة الحوارات السياسيـة، 
إنما جسد ذروة االنسجام بين المبادئ واألليات العملية وحيث 

الحزب انه مؤتمن على أهـداف الـجـمـاهـيـر ومـدافـع   أثبت
مخلص عن مصالحها وأهدافها وهو كان وسيبقى طليعياً في 

 اجتماعياً كان أو وطنياً وقومياً. -سياسياً   النضال الجماهير ي
إذ تحيي الرفاق فـي السـودان قـيـادة  إن القيادة القومية

وكوادر وقواعد ومناضلين في كـافـة الـمـسـتـويـات تـخـص 
الرفيق القائد المناضل علي الريح السنهوري أمين سر قيادة 

بالتحـيـة عـلـى   قطر السودان، األمين العام المساعد للحزب
دوره وقيادته ورعايته لمسيرة الحزب وحضوره في كل دوائر 
الفعل الجماهيري والحواري في داخل السودان وخارجه ،كمـا 
توجه التحية لكل الرفاق في قيـادة قـطـر السـودان الـذيـن 
أعطوا للحزب حضوراً مميزاً واسقطوا كل مـحـاوالت تـجـاوزه 

                      وتجهيل دوره وحضوره الشعبي والسياسي.
    المجد والخلود للشهداء والشفاء  للجرحى.

         عاش السودان، عاشت األمة العربية.
    ....القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكيالقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي
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    حسن بيانحسن بيانحسن بيانحسن بيان
في المواعيد المحددة في اإلعالن السياسي والوثيقة 
الدستورية ، تم تشكيل الهيئات الدستورية التي تتولى إدارة 
شؤون البالد خالل المرحلة االنتقالية وخاصة المجلس 
السيادي والحكومة، ولم يبق سوى تشكيل المجلس 
التشريعي الذي من المتفق عليه أن يشكل خالل شهرين من 

 تاريخ التوقيع على اإلعالن الدستوري.                              
لقد تميزت البدايات التي انطوت على إجراءات الـتـأسـيـس 
على سالسة وعلى التزام وانضـبـاط مـن قـبـل الـطـرفـيـن 
المعنيين، المجلس العسكري وقوى إعالن الحرية والتغـيـيـر. 
ومن المؤمل أن تستمر روحية العالقات اإليجابية بين طرفي 
إنتاج مخرجات الحل نظراً لمسـتـوى الـوعـي والـمـسـؤولـيـة 
الوطنية التي تجلت في إدارة قوى الحرية والتغيير للمـلـفـات 
ذات الصلة بإعادة تكوين السلطة باالستنـاد إلـى مضـمـون 
البرنامج السياسي الذي على أساسه خيض الـحـراك ووصـل 
إلى مآالته التي توجت باإلعالنين السياسي والدستوري، كمـا 
الذي تجلى باالتجاه الوطني داخل الـمـؤسـسـة الـعـسـكـريـة 

 والمنفتح على مطالب الحركة الشعبية.  
وما يجدر التوقف عنده هو الطريقة التي تم مـن خـاللـهـا 
اختيار األشخاص الذين رشحوا لشغل المواقع العائدة لـقـوى 

 الحرية والتغيير في المجلس السيادي والحكومة.
* لقد اعتمدت في عمليات اختيار األشخاص لشغل المواقع 
معايير الكفاءة ومعطى السير الذاتية والتقييم الـمـوضـوعـي 
لألداء السياسي ومدى االلتصاق بالقضايا الشـعـبـيـة، ولـهـذا 
خضع المرشحون الختبارات المرور في عدة مرحل ومن يصل 
إلى المراحل النهائية يتم تثبيته للترشيح حتى لـو كـان لـه 
انتماء حزبي. وفي هذه الحالة فإن الذيـن يـعـبـرون مـراحـل 
االختيار  يصبحون حاالت وطنية مرمزة، وهـذا مـا انـطـبـق  
على كوادر  قيادية بـعـثـيـة، بـاتـوا مـن خـالل حضـورهـم 
ودورهم في الحراك رموزاً وطنية وعليه فرضـوا حضـورهـم 
وتم اختيارهم لتمثيل قوى الحرية والتغيير فـي الـمـجـلـس 
السيادي بشخص الرفيق صديق تاور والرفيق يوسف الضـي 
وزيراً للحكم االتحادي والرفيق وجدي صالح ناطـقـاً رسـمـيـاً 

 لمنسقية قوى إعالن الحرية والتغيير.
* لكن أن تعبر المرحـلـة األولـى مـن بـدايـات الـمـرحـلـة 
االنتقالية بسالسة، فهذا ال يعني أن المشاكل التي يواجـهـهـا 
السودان قد ولجت طريق الحل الذي يستجيب والمـتـطـلـبـات 
الشعبية والوطنية. فمسيرة البناء الوطني الجديد هـي  فـي 

 بداياتها والتحديات  التي تواجه الحكومة كثيرة جداً.
* فأمام الحكومة مهمة إنـهـاء الـنـزاع الـمـسـلـح وإدخـال 
الحركات المسلحة في العملية السياسـيـة الـجـديـدة، وأمـام 

الحكومة مهمة إعادة هيكلة االقتصاد الوطني وفق متطلبات 
الحاجات الوطنية والشعبية وليس وفق إمالءات البنك الدولي 
وصناديق االستثمار الدولية. وأمام الحكومة تطبيـق قـواعـد 
العدالة االنتقالية والحوكمة ووضع حد للفساد الذي استشـرى 
في اإلدارة على مدى العقود السابقة. وأمام الحكومة مـهـمـة 
تحصين اإلدارة الجديدة بكل مرافقها القضائـيـة والصـحـيـة 
والخدمية من محاوالت اختراقها من بقايا النـظـام السـابـقـة 
وخالياه النائمة. وأمام الحكومة حل المشاكل مع دول الجـوار 
حول المناطق المتنازع عليها، وأمام الحكومة الـعـمـل عـلـى 
رفع السودان عن لوائح اإلرهاب وبما يمكنها من تـعـود إلـى 
الساحتين العربية والدولية كي يلعب السودان دوره  المؤمـل 
منه في دعم القضايا القومية وخاصة قضيـتـي فـلـسـطـيـن 
والعراق. وإضافة إلى كل ذلك فإنه أمام الحكومة أن تـعـمـل 
على إسقاط الديون الخارجية وعلى اطالق بـرنـامـج وطـنـي 

 للتنمية المستدامة.  
* اذاً، إن مهمات جسام تـنـتـظـر  الـحـكـم الـجـديـد، وأن 
المتربصين به كثر، من الداخل والخارج. وإذا  كـانـت قـوى 
الحرية والتغيير تعي ذلك، إال أن الوعي ال يكفي لـوحـده بـل 
المطلوب حماية اإلنجاز الذي تحقق بتوسيع فسحة الـحـريـات 
الديموقراطية، وإبقاء القوى التي أطلقت الحراك وقادته على 
تحالفها وتماسكها السياسي واألهـم مـن كـل ذلـك إبـقـاء 
الشارع في حالة تحفز لحماية اإلنجاز السـيـاسـي مـن جـهـة  
ولتوفير حزام أمان للتشكيل السياسي الذي يأخذ على عاتقه 

 بناء السودان الجديد بناء وطنياً ديموقراطياً. 
* ننظر بعين األمل للمتغير السياسي فـي السـودان ألنـه 
قدم نموذجاً متميزاً في إنجاز التغيـيـر بـوسـائـط الـتـعـبـيـر 
الديموقراطي وحماية هذا المتغير بقدر ما هـي مسـؤولـيـة 
وطنية سودانية، هي أيضاً مسؤولية قـومـيـة، ألن انـتـصـار 
القضية الوطنية في السودان، قضية الوحدة الوطنية، قضية 
الحريات العامة، قضية التنمية المستدامة، قضية إنهاء الفقـر 
وتطبيق قواعد الشفافية في الحـكـم والـمـسـاءلـة، يشـكـل 
تحصيناً للساحة الداخلية  من االختراقات الـمـعـاديـة، وهـذا 
يمثل عامالً من عوامل تحصين الساحة القومية. إنـه األمـن 

 الوطني المرتبط باألمن القومي العربي.
* تجربة السودان تجربة غنية بـمـعـطـيـاتـهـا وجـمـاهـيـر 
السودان وقواها الوطنية تستحق  كل التقدير واليهم نتوجـه 
بالتحية ونتمنى لهم التوفيق في مهمة بناء السودان الجديد. 
وتحية للرفاق الذي تحولـوا مـن خـالل أدائـهـم الـنـضـالـي 

 وصدقيتهم إلى رموز وطنية.
 

* * * * * 
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حول األحداث األخيرة في عدن ومحافظات الجنوب حول األحداث األخيرة في عدن ومحافظات الجنوب حول األحداث األخيرة في عدن ومحافظات الجنوب حول األحداث األخيرة في عدن ومحافظات الجنوب 
أصدر حزب البعث العربي االشتراكي الـقـومـي فـي أصدر حزب البعث العربي االشتراكي الـقـومـي فـي أصدر حزب البعث العربي االشتراكي الـقـومـي فـي أصدر حزب البعث العربي االشتراكي الـقـومـي فـي 

    اليمن البيان التالي:اليمن البيان التالي:اليمن البيان التالي:اليمن البيان التالي:
 يا جماهير شعبنا  اليمني

  : المكافح العظيم 
تشهد مدينة عدن البـاسـلـة وعـديـد مـن مـدنـنـا 
الحبيبة في الجنوب أحداثاً دامية فجـرهـا الـمـجـلـس 
االنتقالي وبدعم من اإلمارات وذهب ضحيـتـهـا عـدد 
كبير من الشهداء والجرحى  من أبنائنـا فـي الـقـوات 
المسلحة واألمن والمواطنين وتعـرضـت مـؤسـسـات 
الدولة ومرافقها الحيوية للتدمـيـر والـخـراب .. لـقـد 
استهدف المجلس االنتقالي من أعمالـه الـعـسـكـريـة 
تلك ليس الشرعية فحسب ، وإنما اسـتـهـدف كـذلـك 
زعزعة األمن واالستقرار في اليمن وعـرض الـوطـن 

 . أرضاً وإنساناً لألخطار  المحدقة والمتربصة به
إننا نؤكد في حزب الـبـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 
القومي أننا مع نظامنا الوطني وشرعيته مع اعترافنا 
بوجود  أخطاء  ولكنها ليست مبرراً لـالنـقـالب عـلـى 
الشرعية كما  فعل الحوثيون، وفعل بعدهم المجلس 

 . االنتقالي
  : يا أبناء وطننا اليمني الكبير

إن الطريق السليم لتصحيح األخطاء في نـظـامـنـا  
الوطني  يكون عبر القنوات  الرسمية والـمـؤسـسـات 
الدستورية  فكل القوى الوطنية الحيـة مـدعـوة إلـى 
الحوار الديمقراطي لوقف نزيف الدم والدمار  والعمل 
على النهوض باليمن الجريح والمضي به نحو التقدم 

 . والتطور واالزدهار
 : الثائرة أيتها الجماهير اليمنية 

إن حزب البعث العربي االشتراكي القـومـي يـدعـو  
كل الجماهير اليمـنـيـة وقـواهـا الـوطـنـيـة الـحـيـة 
لالصطفاف وااللتفاف  والتحشد لـمـواجـهـة الـخـطـر 
الفارسي الذي يتربص باليمن شراً  لكي يحتل أرضنـا  

 (	�د+ (�0 �'	17م/B	��ن  

 U.Bن  ��42Tث �'�4 	)  
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ويمزق شعبنا  ويعبث بأمننا  ويشوه تاريخنا   وديـنـنـا وكـل 
قيمنا الحضارية، وأن نترك الخالفـات الضـيـقـة جـانـبـاً ألن 

 الخطر الذي يتربص بمصيرنا ووجودنا كبير جداً.
  

 :المؤمنة أيتها الجماهير اليمنية 
إن حزب البعث العربي االشتراكي القومي يؤمن أن الوحـدة 
اليمنية مسألة مقدسة وهـي إحـدى الـدعـائـم األسـاسـيـة 
للنهوض باليمن وأن المعادي لها من أي جهة كان هو مـعـاد 
إلرادة وطموحات شعبنا  نحو التنمية واالزدهار ،  كما يـؤمـن 
أن الوحدة اليمنية هي النواة األولى لتحقيق الوحدة العربـيـة 
المنشودة وفقا لضوابط أساسية تحدد مسار العمل الوحدوي 
وتأتي في مقدمـة تـلـك الضـوابـط واألسـس الـمـشـاركـة 
الجماهيرية في العمل الوحدوي وثورية القوى التي تتـحـمـل 
عبء قيادة ذلك العمل الوحدوي،  وهـو الضـابـط الـذي لـم 
تستوفيه تجربتنا الوحدوية في اليمن، في الثاني والعشريـن 

م ، فشابت التجربة الوحدويـة الـعـديـد  ١٩٩٠من مايو عام 
من األخطاء والسلبيات  تتحملها القيادات التي كـانـت تـقـود 

 السلطة وليس الوحدة
 

 : أيتها الجماهير اليمنية المناضلة
لقد ناضلت الجماهير اليمنية في الشمال والجـنـوب عـلـى 
امتداد التاريخ الوطني ضد النظام الفـردي الـمـسـتـبـد فـي 
الشمال وفجرت ثورتها في السادس والعشرين من سبتـمـبـر 

. منادية بإقامة النظـام الـجـمـهـوري وتـحـقـيـق ١٩٦٢عام 
الوحدة اليمنية وكذا الحال في الجنوب التي كانت مالذاً  آمنـاً 

  .. للثوار من شمال الوطن ضد النظام الملكي
ولقد حاول االستعمار البريطاني طوال حكمه في الجـنـوب 
أن يثير مسالة التشطير بين الشمال والجـنـوب وفشـل فـي 
ذلك وحاول  يائساً تقسيم الجنوب إلى كـيـانـات مشـيـخـيـة 
وأميرية وسلطنات. ولم تنجح محاولته وأصابها الفشـل مـرة 

رحل االستـعـمـار الـبـريـطـانـي  ١٩٦٧بعد أخرى ، وفي عام 
ومعه كل العمالء الـقـدامـى الـذيـن يـحـاولـون اآلن إعـادة 
استنساخهم من جديد .. وبقيام الـوحـدة الـمـبـاركـة أقـيـم 

  النظام الجمهوري الواحد المكتملة أركانه.
 

 : أيتها الجماهير اليمنية العظيمة
إن حزب البعث العربي االشتراكي القومي يناضل من أجـل 
النهوض باإلنسان اليمني في كافة الـمـجـاالت فـهـو غـايـة  
عظيمة علينا احترامها    وبذل كل الـتـضـحـيـات مـن أجـلـه 

 . لتحقيق سعادته ورخائه واستقراره
فأي محاوالت للنيل من كـرامـتـه وأمـوالـه ومـؤسـسـاتـه  
الدستورية  والشرعية  هي محاوالت تستدعي من الـجـمـيـع 
التصدي لها بقوة، وأن البديل هو سلوك الحوار الديمقراطـي 
مع السلطة ومؤسساتها ال اللجوء إلى العنف .. ولـقـد أوضـح 

بيان الرئاسة األخير دعم طيران اإلمارات للمجلس االنتقالـي 
وهذه مسالة خطيرة تستدعي من التحالف والشرعية والقوى 
الوطنية "منظمات المجتمع المدني"   الوقوف بحزم أمـامـهـا  
ووضع الحلول والمواقف الشجاعة لها فتحالف دعم الشرعـيـة  
هو لدعم الشرعية الوطنية وليس لضربها وقـتـل أبـنـائـهـا 
وتهديد استقرارها ، وإن تشكيـل كـيـانـات مسـلـحـة خـارج 
الجيش الوطني الشرعي هو إجراء ال يخدم القضية  اليمنـيـة 
وإنما يخدم أجندات مشبوهة كما هي طبيعة المـيـلـيـشـيـات 

 . في أي دولة من دول العالم
وعلى هذا األسـاس فـإنـنـا فـي حـزب الـبـعـث الـعـربـي 

 : االشتراكي القومي
ندعو الشرعية والقوى الوطنية والـتـحـالـف لـتـحـديـد  -١

طبيعة العالقة بين الشرعية والتحالف ورسم حدود واضـحـة 
 . ألدوار التحالف العربي وضوابط ممارسة تلك األدوار

ندعو الشرعية والقوى الوطنية بـتـحـمـيـل الـتـحـالـف  -٢
العربي المسؤولية الكاملة تجاه ما ارتكبته دولة اإلمارات مـن 
جرائم ضد الجيش اليمني  منذ بدء عاصفـة الـحـزم وحـتـى 
اآلن، ويعبر الحزب عن إدانـتـه لـتـلـك الـجـرائـم ويـطـالـب 

  .بمحاسبة مرتكبيها
 : كما ويؤكد حزب البعث العربي االشتراكي القومي على

رفض عمليات تشريع الميـلـيـشـيـات الـقـائـمـة خـارج  -١
 , المؤسسات العسكرية واألمنية

المطالبة بتحييد المؤسسة العسكرية واألمنية والجهـاز  -٢
 اإلداري للدولة عن المحاصصة الحزبية

رفض وإدانة أية إجراءات أو  ممارسات من قبل التحالف  -٣
العربي من شانها تقويض سلطات الشرعية وتـنـقـص مـن 

 السيادة الوطنية.
 
 عاش اليمن موحداً وحراً كريماً معافى  -
الرحمة والخلود لشهداء الوطن، والشفاء للجرحى والحرية  -

 لألسرى 
 عاشت أمتنا العربية المجيدة  -
عاشت فلسطين حرة عـربـيـة مـن الـنـهـر إلـى الـبـحـر  -

 وعاصمتها األبدية القدس الشريف 
 عاش البعث العظيم حزب الرسالة الخالدة واألمة الواحدة  -
رحم اهللا شهيد الحج األكبر واألضحى الـمـجـيـد الـقـائـد  -

 صدام حسين ورفاقه الشهداء على مذبح العزة والكرامة
 حفظ اهللا القائد األمين العام المجاهد عزة إبراهيم ورفاقه 

 ودمتم للنضال 
 ولرسالة أمتنا المجد والخلود 

    
 م ٣٠ / ٨ / ٢٠١٩

 
* * * * * 
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أصدر حزب البعث العربي االشتراكي األردني تصريحاً أصدر حزب البعث العربي االشتراكي األردني تصريحاً أصدر حزب البعث العربي االشتراكي األردني تصريحاً أصدر حزب البعث العربي االشتراكي األردني تصريحاً 
قال فيه أن حملة االعتقاالت المستمرة الـحـل السـاذج قال فيه أن حملة االعتقاالت المستمرة الـحـل السـاذج قال فيه أن حملة االعتقاالت المستمرة الـحـل السـاذج قال فيه أن حملة االعتقاالت المستمرة الـحـل السـاذج 
بالتخويف من خالل االعتقاالت المستمرة ليس إال دليل بالتخويف من خالل االعتقاالت المستمرة ليس إال دليل بالتخويف من خالل االعتقاالت المستمرة ليس إال دليل بالتخويف من خالل االعتقاالت المستمرة ليس إال دليل 

    ....آخر على عجز هذه الحكومة وتخبطهاآخر على عجز هذه الحكومة وتخبطهاآخر على عجز هذه الحكومة وتخبطهاآخر على عجز هذه الحكومة وتخبطها
    وفيما يلي نص التصريح:وفيما يلي نص التصريح:وفيما يلي نص التصريح:وفيما يلي نص التصريح:

 
 يا أبناء شعبنا األبي الصابر المكافح

 أيها المؤمنون بالتحرير والحرية
يشهد قطرنا األردني مسلسالً مستمرا من االعتقاالت 
لحراكيين ونشطاء بتهـم تـتـعـلـق بـقـانـون الـجـرائـم 
اإللكترونية وتقويض نـظـام الـحـكـم وقضـايـا الـرأي 
والتعبير، والمشاركة في المظاهرات السلمية، مستـنـدة 
في ذلك حكومـة الـجـبـايـة عـلـى قـوانـيـن الـجـرائـم 
اإللكترونية والعقوبات ومنع اإلرهاب، بما يخالف المبادئ 
األساسية لدستور الدولة واالتفـاقـيـات الـدولـيـة الـتـي 
التزمت بها. وهذا يعيدنا إلى زمـن األحـكـام الـعـرفـيـة 
البغيضة والذي تتصدى فيه الحكومـة لـألحـرار بـهـدف 
تكميم أفواه أبناء األردن الغر الميامين الذين لـم تـكـل 
ولم تمل أقالمهم وأفواهـهـم عـن الـتـعـبـيـر الـواعـي 
المستنير عن هموم شعبنا وتطلعاته في العيـش الـحـر 

 . الكريم في وطن آمن مستقر
إننا في حزب البعث العربي االشتراكي األردني نـدعـو 
كل الشرفاء والعقالء من أبناء هذا الوطن الغالي برجالـه 
األبطال وشبابه األبرار إلى التعبير عن رفضهم المطلـق 
لحملة االعتقاالت الممنهجة من خالل تشـكـيـل جـبـهـة 
شعبية عريضة تضم في طياتها كل األحزاب والنقـابـات 
وسائر مكونات المجتمع المدني. ونطالب بإطالق سـراح 
جميع معتقلي الرأي فوراً والكف عن سـيـاسـة تـكـمـيـم 
األفواه وحملة االعـتـقـاالت والـتـوقـيـف اإلداري والـزج 
بالسجون دون محاكمات لشعبنا األردني العظـيـم هـذه 
السياسة القمعية الباطلة وما تمثله من خـطـورة عـلـى 

  الوطن وعلى جماهير شعبنا.
 حمى اهللا األردن

    
 ٢٠١٩آب//٢٨

* * * * * 
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