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 نشرة تصدر عن مكتب اإلعالم في حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي  أيـــلـــول

 

ل دددد  ل لجي ق دددد لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل ددددضددددمالجيرددددادددد دددد ل  ل دددد  قددددو
ُ و يلجيرضلب،لونضمالن  ولسيمفكملاللد معكملو نتمل
جيرذ نلمللت للجي  مرلعنوكملإىلل ضد دالجياند  ،لللللللللل
ل دد لفددلدد دد دد لوعددو للللللللللللللللللللللللللللللل فدد  ق دد لوجيرددضددومهلوجيعددولونيدد 
لفددد  ق ددد ل وىللجيردددضدددادددلدددتددد لو ددد رددد لجي ددد  ددد للللللللللللللللللللللللللل وجيعدددو ،
جيرشدد  ددفدد لوفددلدد دد دد لسددتددزددللق دديدد لجيردد دد  لجي دد كدد  دد للللللللللللللللللللل
ووجهتهملحنملبن ءل ش وعهملجي   ر لوجيست  د لدورهمل
جير س يل،لو  لكالملبغريلهذجيلجيالجت هلالل  ىنلرهلوالل
لوجي شدددددد كددددددللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لجي دددددد ددددددمم لكدددددد ندددددد  لو ددددددهدددددد دددددد  ل ددددددندددددده، جددددددوو 
لجي دددددد دددددددمرددددددد لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لجيادجينددددددد ً ل بددددددوجي  لتددددددد ر لفددددددال وجيالنشددددددغددددددد الً
 وجيالستنك رل نلب  لرف لجير تبلوت  يللجي مجيقا.ل

إ ل  ل ت  ضلرهلجي ق  لجيرشد  دال دتد دلدبلوقدفدهللللللللللللل
لإىلل  دددددتدددددم لللللللللللللللللللللللللللللللللللل لتددددد تددددضددددد  لو قددددد  لإسدددددال ددددديددددد  عدددد بددددديددددد 
ل ددد والللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل ددد يلردددلق ددد ل دددنل شددد ر ددد  جيردددتدددادددو لو ددد 
لجي ددديدددكدددلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لوإقددد  ددد  ل ددد ددد  ددده ل دددنلقدددالالإإجيرددد  هتدددم دددوه

 جي  عمملعل ل نض ضه.
جي دد جيبدد ددم لوجي دد جيبدد دد ًل لجي ق دد ل  ددتددذكدد و لوالللللللللللللللللللللللل
شددكلكدديددالكدد  لجيرددمضدد ل لألددللجينددتددفدد ضدد لجي ق دد للللللللللللللللللللللللللللللللل

وكدديددالكدد  لعدد ددضددهددملجيردد دد  لإىللجدد ندداددهددمللللللللللللللللللللللل0222عدد ملللل
عنو  ل طلقلجير  جيقل لعديدندهلشد د رهلوعدو لجي دندوقلللللللللللللللللللل
جيجله د لجي  تول نلبغوجيدلإىللجيرضومهلو  رسهلف دال لل
عل لكللجي  تم  ًلو  تذك و لوهملوعوهملالإ  ل
ل ددددوجيمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لتددددضددددمال د ددددنلبدددد ددددوي لفددددلدددد دددد دددديددددندددديدددد   غددددندددديدددد 

 ع  ...لفل   لو نلت وعي...
إهندملادد جد لإىلل دنل ددضدال دد دهددملو دتدد ددو لبددكددللللللللللللللللللللللللللل
جيا ك ن ًلوجيرضورجيًل خ   ًلجي عوجيء،لو دتد دندم لردملللللللل
عدد دًلجي  دد ملإىللع دد لملل ددكددنلجيردد دد  لفدديددهل ددندد  ددم لللللللللللللللللللللللللللل

 عل لضيمل ول  كتم لعل لأللم...
  جيب  ل لجي ق  ل وس دهد لجدندمدلجي د تد قد لوقد د د  للللللللللللللللل
جي  تمطن لض ب  ،ل  ق لبدععدلد ل دمهتد لوجي د دتد د د هللللللللللللللللل
وكدد ندد لتددنددزدد لندد عدديدد لعدد ددمر دد لعدديددندد  لوإىللبددغددوجيدلعدديددندد  للللللللللللللللللللللللللللللل
آق ،لت ل  لإىللجيرا يدولفدلدملجتدول  د جي ل ديدمالجي د دتد دمللللللللللللللللللللللل
واللجي  ت م،لو  لذركل ق   ل  لتزلل  جيب  لعدندوللللل

 بمجيب ًلجي ق  لجيرش  ا.
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بعد جولة الحوار األولى والثانية والثالثة حيييك نيا  

الفاصل الزمني سبعة أيام بين الواحدة واألخرى، أرجي  

الحوار إلى ما بعد األضحى، لينعقد في ست جوالت على 

مدى ثالثة أيام متتالية، عّل الدخا  األبيض ييتيعياعيد 

من مدخنة مجلس النواب، إشعارًا بحعول التوافق على 

القضايا التي طرحت نجدول أعمال، ولم يتيم االفيفيا  

على أي منها خالل الدورة األولى من الحلقات الحواريية 

والتي فوجت بخلوة سداسية لم فثمر عن شيء ملموس 

 أيضًا. 

على مدى الجلسات الثالث، نا  نل فريق يستعير  

وجهة نظره التي نا  يجاهر بها قبل الولوج إلى قاعية 

الطاولة المستديرة في "قعر" ساحة النجمية .وبيقيييت 

قضايا ملء الشغور في الرئاسة األوليى وللييية عيميل 

مجلس الوزراء معلقة، وانتخاب مجلس نيابي مسيبيوقياً 

بقانو  انتخابي جديد أو ميتيبيوعيًا بيق ميعيليقية إليى 

 الجلسات الالحقة.

على وقع هذه الجلسات التي انعقدت بحضور اثينييين 

وثالثين مندوبًا موزعين مناصفة بين أصيييل ورفيي ، 

نا  الشارع القريب والمحيط "بساحة النجمة" والسيراي 

يعج بحراك شعبي انطلق قبل أ  فبافر رئاسة المجلس 

بدعوفها للحوار. وما بين حراك الشارع المفتيو  عيليى 

الهواء وحوار المجلس المغلق المنافذ، رسيميت ليوحية 

سياسية بوجهين. إذ فيميا نيا  اليميتيحيليقيو  حيول 

الطاولة المستديرة يقدمو  أنفسهم بأنهم ييميثيليو  

نتاًل نيابية وطوائ  بحسب طبيعة الترنييب اليبينيييوي 

للمجلس القائم عيليى اليتيميثيييل اليطيوائيفيي، نيا  

المتحلقو  في الساحات العامة يمثلو  الطي  الشعبي 

العابر للطوائ  والمذاهب ويرفعو  عليميًا واحيدًا هيو 

 العلم اللبناني.

هذا من جانب، أما من جانب لخر، فإ  الذين اجتمعوا 

فحت قبة المجلس، ذهبوا في نقاشهم إلى البحك فيي 

للية إفارة الحكم وفناول قضايا ذات طيابيع فسيتيوري. 

ونل طر  حول واحدة من القضايا التي اعتبرت جيدوالً 

لألعمال نا  يخفي وراءه مطالب فئوية وفعوة لتعديل 

فستوري، يفعل على مقاس المعالح الخاصة. وأ  أيياً 

من القضايا التي حرنت الشارع، بدءًا من مل  النفايات 

لم يطر  على طاولة الحوار، فيما اليعيكيس هيو اليذي 

طغى على عنوا  الحراك الشعبي والذي وضع القضياييا 

المطلبية في سلم األولويات مرفقًا ذلك بدعوة إلصال  

سياسي انطالقًا سن قانيو  انيتيخيابيي خيارج اليقيييد 

الطائفي، بهدف فأمين أرضية إلعافة فكوين السيليطية 

 على أساس المواطنة ومدخلها صحة التمثيل الشعبي.

من خالل هذه اللوحة السياسية التي أبرزت افجاهيين 

مختلفين في مقاربة القضايا وخاصة فلك التي فيتيسيم 

بالُملحة فبين أ  القرب المكاني ما بين طاولة اليحيوار 

وساحة الحراك، لم يسحب نفسق على الترنيب البنييوي 

وطبيعة الخطاب السياسي. إذ فيما نا  اليميتيحياورو  

يعتبرو  أنفسهم شيوخًا فيي طيوائيفيهيم وأ  نيا  

بعضهم فو  العقد الخمسيني، نا  الحرانيو  شيبيابياً 

في إطاللتهم ومن فجاوز عقده الخمسيني نا  مفعمياً 

برو  الشباب. وهذا يعني أ  الطرفين يينيتيميييا  إليى 

جيلين عمريين ،واحد ينشد إلى الماضي المثقل بقييوف 

المحاصعة وخاصة الطائفية منهيا، وثيا ي ييرنيو إليى 

المستقبل للتحرر من فيليك اليقيييوف اليتيي أضيعيفيت 

 مقومات الدولة وقّوت رنائز النظام الطائفي.

أما بالنسبة لطبيعة الخطاب السياسي، فيإ  اليذيين 

فحلقوا حول الطاولة اليميسيتيدييرة ميارسيوا اليتيقييية 

السياسية، حيك أ  نل واحد منهم نا  يستقوي بيحيق 

نقض واقعي لتعطيل االففا  على األوليات األسياسييية 

التي يفرضها حسن سير المرفق العام عبر ففعيل عمل 

المؤسسات الدستورية وأولها ملء شغورها. وهذا الذي 

خيم على جوالت الحوار نا  يحعل عكسق في الشيارع 

الذي نا  شديد الوضو  في طر  القضايا ذات العيلية 

بحياة المواطنين. وقد استطاع الحراك اليذي أطيليقيت 

شرارفق الطريقة التي أفير فيهيا ميلي  الينيفياييات أ  

يحاصر المسؤولين، ليس بمعنى الميحياصيرة األمينييية 

وإنما المحاصرة السياسية، التي فرضت نهيجيًا جيدييدًا 

في مقاربة القضايا المطلبية األساسية. وأنق بدو  هذا 

الحراك ما نا  لميلي  الينيفياييات أ  يشيق طيرييقيق 

للمعالجة في ظل رقابة شعبية ضاغطة، حّدت من فور 

حيتا  المال والسياسية الموزعين على نيل اليطيوائي  

ومن صفقافهم المشبوهة والتي نانت جيوبهم فيميأل 
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 على حساب إمالء البطو  الجائعة والخاوية.

واألمر الشديد األهمية الذي أفرزفق حرنة الشارع التي 

بقيت محافظة على سلميتها رغم ما فعرضت ليق فيي 

بعض األوقات من فعس  وإفراط في استعمال القيوة، 

إنها لم فبق أحدًا فو  الغربال ممين ييميسيكيو  فيي 

مفاصل السليطية فيي هيذا الينيظيام اليقيائيم عيليى 

المحاصعة الطائفية. فمبدأ المحاسبة يجب أ  ييطيبيق 

على الجميع إل  نل أفرقاء الطغمة الحانمية غيارقيو  

في الفساف واإلفساف ونٌل على طيرييقيتيق. فيمين ليم 

يمارس الفساف في اإلفارة ميارسيهيا فيي العيفيقيات 

المشبوهة ومن لم يمارسيهيا فيي ميلي  الينيفياييات، 

مارسها في مل  الكهرباء والماء، ومن لم ييميارسيهيا 

بسلة غذاء المواطن مارسها في النظام العحي، ومين 

لم يمارسها في التعيينات ليحيميايية ميواقيع الينيفيوذ 

مارسها في البلطجة والتشبيح، ومن لم يمارسهيا فيي 

التهريب والتهرب من الضرائب، مارسها في وضع ييده 

على المرافق العامة وخاصة األمالك البحرية، ومين ليم 

يمارسها في خعخعة القطاع اليعيام عيبير قيوانييين 

ومراسيم فحمي السار  وفشرع أعمالق ميارسيهيا عيبير 

خعخعة األمن، ومعق بافت الدولة مجموعة إقطاعيات 

ُينهُش لحمها حتى بدت عارية من أي نساء ال بل أقرب 

 إلى صورة الهيكل العظمي.

هنا نمنت أهمية الحراك، إذ أنق وأ  لم يسيتيطيع أ  

يفر  أجندفق نلها بسلة المطالب التي طرحها، إال أنق 

 استطاع أ  يظَهر ثالثة حقائق.

 

: أنق بّين أ  جميع من فينياوب عيليى الحقيقة األولى

إفارة شؤو  الدولة يتحمل مسؤولية ما للت إليق أوضاع 

االجيتيمياعييية   –البالف من فرفي في األوضاع االقتعافية 

والمعيشية، وأ  المحاسبة يجيب أ  فيطيال اليجيميييع 

 بالمقاضاة والمساءلة الشعبية.

 

أ  الحراك الشعبي أخرج اليقيضياييا  الحقيقة الثانية:

األساسية التي فتعلق بحياة اليميواطينييين مين األمين 

الحيافي إلى األمن الغذائي واليميعيييشيي واسيتيطيرافًا 

السياسي من التجاذبات الطائفية والمذهبية وأفرجيهيا 

 في صلب خطاب سياسي يتسم بالبعد الوطني الجامع.

 

أ  الحراك الشعبي والشبابي أسياس  الحقيقة الثالثة:

فيق، أثبت أ  غربة شعبية وسييياسييية قيائيمية بييين 

الشرائح االجتماعية اليتيي نيزليت إليى الشيارع وبييين 

المتحلقين حول طاولة الحوار .وأنهم على رغيم قيرب 

مسافة المكا  بين ساحة النجمة والسيراي، وسياحيتيي 

الشهداء وريا  العلح، فإ  المسافة نانت بعيدة جدًا 

بين مضمو  الخطاب السييياسيي الشيعيبيي واليبيييا  

الرسمي السلطوي وأ  مسافة الزما  نانت أبعد، إذ أ  

الحرانيين نانوا يهتفو  للتغيير في العقلية والينيهيج 

والمعالجة فيما أطراف الحوار نانوا يعملو  جياهيديين 

للبقاء ضمن ضوابط المرحلة التي أنتجتيهيم وفيليذذوا 

بحلو معطيافها، فيما الغالبية الساحقية مين الشيعيب 

 انتووا بنارها وغالء أسعارها وذاقوا مرها.

إذًا، أ  هذا الحراك الذي شكيل فيطيورًا نيوعيييًا فيي 

المحانات الشعبية للقضايا الحيوية، وخاطب السيليطية 

الحانمة من موقع مشروعية المطالب والحقيو  اليتيي 

فعا لتحقيقها وفحعيلها، يجب حمايتق مين ميحياولية 

اختراقق ني يبقى محيافيظيًا عيليى نيقيائيق الشيعيبيي 

والوطني، نما يجب فوفير الحاضنية اليوطينييية نيي ال 

يطبق عليق ويجهض في بداية انطالقتق. وهنا فيكيمين 

أهمية فوفير الرافعة الوطنية القافرة على فمكين هيذا 

الحراك من الوقوف على قدميق والثبات فيي ميواجيهية 

 التحديات التي يواجهها.

وأما الرافعة الوطنية فهي التي فستحضر في خطابها 

السياسي العابر للطوائ  والمذاهب، عناوين الميسيألية 

االجتماعية وعناوين المسألة الوطنية وفطر  برنياميجياً 

مرحليًا متكاماًل وميتيدرجيًا نيحيو اليتيغييييير اليوطينيي 

الديموقراطي وأ  المدخل لذلك هو إلغاء اليطيائيفييية 

 السياسية والتي نص عليها باألساس اففا  الطائ .

إ  إلغاء الطائفية السييياسييية، يسيقيط اليهيوييات 

الطائفية، ويبرز الهوية الوطنية، نهوية واحدة ييعيرف 

بها المواطنو . وحبذا لو نا  المتيحياورو  قيد بيدأوا 

جدول أعمالهم بتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 

السياسية. لكن هل يقدم المرء عيليى إليغياء نيفيسيق  

فالطائفية هي مبرر وجوفهم في السلطة وهي معيدر 

قوفهم وإليها يعوفو  عندما يجدو  األر  فميد مين 

فحت إقدامهم، وهذا ما شاهدوه عن قيرب مين خيالل 

 الطريقة التي قدم الحراك نفسق من خاللها.

وحتى ال يظن أحد أ  الحوار ليس مطليوبياً، بيل هيو 

مطلوب لكن عليى شيرط أ  ييكيو  بييين األفيرقياء 

المختلفين وليس بين المتوافقين ضمنًا والمشتبكييين 

ظاهرًا. وهذا هو حال الجالسين على طاولة الحوار وهيم 

وأ  فعوا إلى استئنافق إال أنهم لم يعلوا إليى نيتيائيج 

إيجابية فيما خص القضايا التي رفعها الحراك الشعبي، 

أل  أطراف الحوار في وافي وقوى الحيراك فيي وافي لخير، 

ومن يحمي نفسق من الشيعيب بيالسيوافير الشيائيكية 

وخرسانات الباطو  المسلح ال يسيتيسيييم اليميواجيهية 

السياسية وجهاً لوجق فكي  يقبل بالمحياورة ميع مين 

يقدم نفسق بدياًل موضوعيًا لق  أنها إشكيالييية غيربية 

 الحكام عن شعبهم.



 5102أيلول   طليعة لبنان الواحد /

 

4 4 

 كتب المحرر السياسي
األقصى يحرق، األقصى تنتهك حرمااتا ، األقصاى الا           
كان يعج بالمصلين والزائاريان لالاتا ارياك، واالاتا  قا ا                   
االحتالل وع ثت بمحت يات  واحتلت أساحاحا  وواالات  اي             
صدام مع المرابحين  ي واال  و اعًا عن حرماتا ، ما قاعا         

 عشرا  الجرحى  ي صف  هم.
يعاو مشهد إحراق  الايا م    9191األقصى ال   أحرق عام 

لكن  ي ظل متايايارا  لاياسات  اي مصالاحا  الا ا ايا                        
الفلسحيني ،  ال الم قف الفلسحيني ما حاد عالاى أر ايا            
واحدة س اء لجه  آليا  العمل السياسي أو لجه  آليا  العمل 
الم اوم. وال الم قف العربي  ي و ع يمكن من االتفاق على  
الحد األونى  ي وقت تنشيل األقحار األساسي  والاماحا ريا      
 ي  بأزما  واالي  بني ي ، وال الم قف الدولي ال   تتاحاكام    
بمرجعيت  الم ررة ال اليا  المتحدة األميركايا  قااور عالاى          

 إطالق م قف إوان   كيف بم قف وولي راوع.
إذًا، ما العمل، هل ي  ى الفلسحيني ن ياتافارجا ن عالاى         
الداان يتصاعد من منا   األقصى الا   ياحارق واالا ، أم           
ي   ن يراق  ن جن و االحتالل يسياحارون عالاى الامادااال            

 واألسحح ويحدوون ه ي  الداالين والخارجين من  وإلي ؟  
هل ي  ى العرب منشيل ن ب  اياهام الاخااصا  وعالاى           
كثرتها، ويترك ن ال دس لمصيرها وهي التي تحتل رمازيا      

 معن ي  وسياسي   ي وجدانهم؟
هل ي  ى المجتمع الدولي  ي م قع المتفرج وكأن األمر ال 
 يعني  من الجرائم التي ترتك ها "إسرائيل" بحق اإلنساني ؟

إذا ب ي كل هؤالء على و عهم الراهن،  إن "إسارائايال"     
ما ي   ي احتها الرامي  إلى صهين  كال ماعاالام الاحايااة            
العربي   ي  لسحين عام  وال دس ااص .  هي تريد تدمير  
األقصى إلقام  ما يسمى بهيكل سلياماان عالاى أنا اا ا ،            
وبحج  أن األقصى بني على أن اض الهيكل، وهي باعامالاهاا      
ه ا إنما تريد تصحيح و ع تاريخاي، وذلاك انساجااماًا ماع             
ع يدتها الت راتي  بأن  لسحين هي أرض م عا وة لا اناي"       
إسرائيل"، وهي عندما أقادمات عالاى حارق األقصاى عاام                 

،انما كانت تريد تح يق ذلك من  ذلك الاحايان، لاكان        9191
الظروف المحيح  من عربي  وإقليمي  ووولي  لم تكن مؤاتي  
كما الي م، وما لم تستحع  ساب ًا تريد تح ي ا  الايا م  اي         
ظل ما تعت ره ا  ل المنااا  السيااسايا  ماالءما ، حايا             
ال اقع لفلسحيني مشح رًا جيارا اياًا وسايااساياًا، والا اقاع              
العربي  ي أس أ أو اع  بعاد احاتاالل الاعاراق والاتادمايار                
ال ني   ال   ي رب س ريا واحت اء مصر ع ر اتفاقيا  كمب 
وايفيد ه ا إلى أزما  حاوة أارى ناتاجات عان تاداال وول             
االقليم بعدائي  مكش     د األمن ال  ماي الاعارباي واماا          

الم قف الدولي ،  حالما أميركا محك م  بهاجس امن النفا   
وامن "إسرائيل"  اإن األاايار الا   يارتا اي أولا يا   اي                         
استراتيجيتها العام  إنما يصنف  من الخح ط الحمار الا       
ال يمكن تجاوزها. إن كل ه ه األو اع الماحاياحا  باالا اقاع           
الفلسحيني يمكان الا قا ف عانادهاا لاكان ها ا ال يا ارر                          
االستكان  وال ق ف م قف المتفرج على ما يجر  ااصا  وان    
ق ي  األقصى ستدال ال  ي  الفلسحيني  منعاحافاًا حااوًا        
لجه  ما يترتب عليها من نتائج  ياماا لا  قاياط لالاخاحا                 

 الصهي ني  النجاح  ي مشروع تدمير األقصى.
   ل األقصى عمد  "إسرائيل" إلى تح يق األمر نافاسا       
على الحرم اإلبراهيمي لكن عندما ووجهت بمصدا  عاماد    
إلى تح يق أسل ب الت سيم الزماناي والاماكااناي. وهاي إذ              
تحرح بدء اح  ته يد األقصى من حي  أنهت اح  الاحارم     
اإلبراهيمي،  هي إنما تحرح  لتمرير مشروعها باأقال رووو       
 عل شع ي  وسياسي  عليها. وه ا يعني أناهاا تاخاشاى روة           
 عل شع ي  من جماهير  لسحين وه ا يعني أن "إسرائيال"   
إذا كانت تعمل على احت اء روا  الفعل الشعا ايا ،  اكورا        
منها أن الحرا  الشع ي يمكن  أن يح ل وون تمرير الخاحا .   

 ومن هنا تك ن ن ح  ال داي .
اذًا ،  ي ظل ترو  األو اع السيااسايا  الافالاساحايانايا               
والعربي  وعدم اكتراث المجتمع الدولي، ال بد من الع وة إلاى  
الجماهير التي هي اارج ال  ل   السياسي . وه ه الجماهايار    
ال تحتاج إلى محفزا  سياسي  بالنس   األقصى، وكل ما  اي  
األمر أنها تحتاج إلى إطالق الم اورة وطرح ق ايا  األقصاى        
ك  ي  مصيري .  إذا ان   األقصاى انا ا  ماا تا ا اى مان                  
ال دس واستحروًا من أرا ي ال افا  وأنا ا   ماعا  كال                
األماكن  األارى ذا  الدالال  الرمزي   ي بعادياهاا الادياناي         

 وال طني وأولها كنيس  ال يام  والمهد.
ل لك،  إن المحل ب ه  إطالق انتفا   شعا ايا  عاارما         
وو ع جماهير  لسحين إلى االعتصام واال الحرم ال دساي،  
 لياًل ونهارًا وإر اق  بحرا  شع ي يعم كل أرا ي  لسحين.

إن ما يتعرض ل  األقصى الي م ه  أاحر مما أقدم علايا    
، وكان ذلك كا يًا الناحاالقا  اناتافاا ا             0222شارون عام 

أعاو  شد األنظار إلى  لسحين وق يتها العاول ، وكما ها     
محل ب من جماهير  لسحين أن تنتفط  لحماايا  األقصاى      
برمزيت  الديني  والمعن ي   إن على جماهير األم  الاعاربايا      
الساكن  والمنتافا ا  أن تاعاياد االعاتا اار إلاى الا ا ايا                          
الفلسحيني   ي صلب احابها السياسي وأن ت  ى ماناشادة      
إلي ، باعت ار أن  لسحين كانت وست  ى تشاكال الا ا ايا            
 المركزي  للن ال العربي، واالنتصار لألقصى اات ار عمالني.

* * * * * 
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دعت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي إلى إطالق انتفاضة ضد ما يتهدد 
 األقصى، جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه:

 
على مرأى من العالم أجمع، أقدمت حكومة 
العدو الصهيوني على اقتحام المسجد 
األقصى، مدنسة حرمته، وساعية لفرض أمر 
واقع يبيح للصهاينة دخول الحرم القدسي 

 تحت عنوان التقسيم الزماني والمكاني. 
إن ما تعرض له األقصى اليوم إنما يأتي في 
سياق مشروع العدو تدمير األقصى وإقامة 
هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه، وهذا 
يعني إسقاط الرمزية المعنوية والدينية التي 
يحتلها األقصى في نفوس العرب والمسلمين 
وفرض الصهينة على كل معالم الحياة العربية 

 في فلسطين. 
إن اقتحام األقصى بقدر ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهو اعتداء 

 موصوف على اإلرث الثقافي واإلنساني والمشمول بحماية أحكام القانون الدولي اإلنساني. 
وإذا كانت إسرائيل ال تقيم اعتبارًا للقانون الدولي، فإن ما يفرض عليها وضع حد لعدوانيتها، هو 
موقف عمالني يبدأ من الداخل الفلسطيني ويالقى بتحرك على المستوى العربي والعالم وخاصة 

 اإلسالمي منه. 
، أفال تكون عملية االعتداء 0222وإن زيارة شارون لألقصى  كانت سببًا كافيًا النطالقة انتفاضة 

الصارخ عليه كافية إلطالق انتفاضة تعم مساحة فلسطين وتشكل عامل ضغط على كافة القوى 
الفلسطينية  ألن تنطلق في تعاملها مع القضية انطالقًا من الخطورة المترتبة على تهويد األقصى، 
وبما يملي عليها التعامل مع القضية من موقع المسؤولية الوطنية المترفعة فوق الفئويات والمصالح 

 الخاصة. 
فلتبادر قوى الفعل المقاوم إلى إطالق الموقف التاريخي الذي يستحضر إعالن انطالقة الثورة 
الفلسطينية لخمسين سنة خلت، بإطالق انتفاضة شعبية عارمة، ولتبادر جماهير األمة العربية رغم 
انشغالها بأوضاع أقطارها المأزومة إلى إعادة االعتبار لموقع القضية الفلسطينية في موقفها 
وخطابها السياسي وحراكها الشعبي، ولتبادر الهيئات القومية واإلقليمية والدولية إلى التحرك من 
أجل ردع "إسرائيل" عن التمادي في عدوانيتها وإحالة ملف  االعتداء على األقصى بما هو جريمة ضد 

 اإلنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
إن إنقاذ األقصى بقدر ما هو مسؤولية وطنية فلسطينية هو مسؤولية قومية وإنسانية وعلى كل من 
يقع في دائرة المسؤولية أن يتحرك لوضع حد للقضم الصهيوني لما تبقى من القدس واألقصى منها. 
وإنقاذه هو الذي يبقي عنصر الجذب العربي واإلسالمي مشدودًا إلى فلسطين التي كما هي قبلة قومية 
للعرب، هي قبلة دينية للمسلمين في كل أصقاع العالم كما للمسيحيين وحيث لن تكون كنيسة 

 القيامة والمهد بأحسن حال فيما لو قيض للمشروع الصهيوني ضد األقصى أن يجد طريقه للنفاذ. 
 
 القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي 
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إن الحراك الشعبي والشبابي أساس فيه، إذ يدخل أسبوعه السادس، دون أن تلوح في األفق بوادر 
حل لألزمات التي فجرت هذا الكبت الشعبي وخاصة ملف النفايات، يقدم دلياًل جديدًا، بأن هذه 
السلطة أعجز من أن تقدم حلواًل تلبي الحاجة الشعبية التي تستجيب والحدود الدنيا من القضايا 
المطلبية الحيوية واألساسية، من ملف النفايات إلى ملف الكهرباء والماء والطبابة واألمن الغذائي وكل 

 ما له عالقة باألمن الحياتي والمعيشي. 
إن القيادة القطرية إذ تدعو القوى الشبابية االستمرار في حراكها، فألنه ثبت بأن هذه السلطة ال 
تستجيب لتلبية المطالب المشروعة إال تحت الضغط الشعبي، وأن ممارسة هذا الضغط عبر الحراك 
الجماهيري بقدر ما يكشف مثالب السلطة وفسادها فإنه يضعها ضمن دائرة المراقبة والمحاسبة وهي 
تؤكد بأن المطلوب ليس وضع حد لحيتان المال والسياسة والتحكم برقاب العباد والبالد وحسب، بل 
أيضًا بتطبيق نظام المحاسبة والمساءلة بحق كل من سرق وأهدر المال العام وطوع المصلحة العامة 
لحساب المصالح الشخصية، وهنا، فإن كل الذين يشاركون في السلطة وتناوبوا عليها إنما هم شركاء 

 وبالتالي يجب محاسبتهم ومساءلتهم بالقضاء والسياسة. 
ان القيادة القطرية وهي تقدر عاليًا االنضباط العام الذي تميز به الحراك الشعبي وسلميته  رغم 
التعسف الذي تعرض له من األجهزة  والقوى األمنية، وهو مدان، تشدد على أن يبقى هذا الحراك 
مشدودًا إلى أهدافه األساسية التي ربطت تنفيذ أجندته في قضاياه المطلبية بأجندته بقضاياه 
السياسية وخاصة لجهة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بدءًا من ملء الشغور في الرئاسة األولى 
وإطالق ورشة إصالح النظام االنتخابي انطالقًا من سن قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وعلى 
أساس النسبية وبما يمكن من إعادة تكوين السلطة على أساس المواطنة بعيدًا عن  تشكيالت الهويات 

 الطائفية والمذهبية التي نمت وتغذت على حساب الهوية الوطنية الجامعة. 
ان القيادة القطرية وهي تنوه باستمرارية الحراك متظلاًل بالعلم الوطني، تشدد على أهمية ان يبقى 
محصنًا من أية منزلقات طائفية او مذهبية وان يبقى خطابه الوطني السائد خطابًا جامعًا لكل أطياف 
ومكونات الشعب اللبناني. وأن يكون  مشمواًل بالرعاية واالحتضان الوطنيين كي يبقى محافظًا على 
جوهره ومصوبًا بوصلته باتجاه أهدافه األصلية في التغيير الوطني والديمقراطي وإقامة نظام العدالة 

 االجتماعية وتكافؤ الفرص. 
فتحية للشباب الذين بدءوا يمارسون الرقابة الشعبية على أداء السلطة ورموزها من موقع اعتصامهم 
وحراكهم وليستمر هذا الحراك تحت سقف القانون ألن الغاية هو إقامة دولة القانون وتطبيق الدستور 
والذي بتطبيق أحكامه تتوفر الضمانة القانونية للحقوق األساسية للمواطنين وأولها حرية التعبير 

 والتظاهر. 
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تنعى القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي إلى 
جماهير األمة العربية عامة وجماهير سوريا خاصة وكافة 
مناضلي الحزب الرفيق إنعام الجندي الذي وافته المنية بعيدًا 
عن أرض الوطن الذي بقي مشدودًا إليه بكل جوارحه رغم 

 الغربة القسرية الذي فرضت عليه. 
إن القيادة القومية إذ تشعر بوطأة الخسارة الكبيرة لفقدان مناضل فذ واكب مسيرة الحزب منذ 
تأسيسه وتمتع بكل خصال البعثيين األصالء تتقدم من أسرته ومن كافة رفاقه بأحر التعازي الرفاقية، 

 سائلة المولى أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 
 

 

 
 

 
 

 األخ العزيز كمال شاتيال المحترم
 رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني

 تلقينا ببالغ األسى والحزن نبأ وفاة األخ المناضل المهندس سمير طرابلسي.
بفقدانه تخسر القوى الوطنية اللبنانية، رمزًا وطنيًا واكب مسيرة النضال الوطني والقومي 

 على مدى عقود وكان دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن قضايا الجماهير وقضايا العروبة.
بإسمي وبإسم قيادة الحزب في لبنان نتقدم منكم أيها األخ العزيز وعبركم إلى األخوة في 
المؤتمر الشعبي اللبناني وأسرة الفقيد الكبير بأحر التعازي األخوية سائلين المولى أن يسكنه 

 فسيح جنانه ويلهمكم وأخوته وذويه الصبر والسلوان.
 
 أخوكم د. عبد المجيد الرافعي
 نائب األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي / رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
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 ن يل الزع ي
من الح باوي  الفَج  ال  ل أن النظام الحائفي اللا انااناي     
سيس   بمجرو إطالق شعارا  إس اط  من ق ل الل نانيايان   
اليا  ين على الحيم  الفاسدة والمفسدة من حكامها ال ين 
صار من ش   المستحيل االستثناء  يما بيناهام عالاى مادى          
عه و الحكم المتتالي  ِلما كان لكل عهٍد من نصيب وا ر  اي    

 تكريس ه ا الفساو وتج ره وتشع  .
 النظام الحائفي الل ناني متج ٌر  اي بانايا  الاماجاتاماع              
الل ناني لع  و وع  و من السنين تع و  ي زماناياتاهاا إلاى           
النصف الثاني من ال رن التاسع عشر  ي أقرب الاتا اديارا ،     
ي م تحالف إقحاع الح ائف  ي م اجه  ماا اصاحالاح عالاى           
تسميت  آن ا ، بث رة الفالحين التي قاوها طاني س شاهيان  
 ي ج ل ل نان، وي م ألزم ه ا اإلقحاع بدوره مؤرااي تالاك      
المرحل  بتسجيل ما جرى على أن   تن  واالي  تس  ات باهاا      

حفن  من الص ي  لخالف تا   على لع   الكلل،  ي واحدة من 
أسخف ما تم تل ين  للناشئ  ولألجيال الل ناني   اياماا باعاد،        
 –طمسًا لكل تفكير من شأن  أن يهدو التركي   االجتماعايا      

االقتصاوي  التي استمر  وتج ر  إلاى يا ماناا           –السياسي  
 ه ا.

ومن يع و بال اكرة إلى األس اب الح ي ي  التاي أو  إلاى       
، ال بد أن يصايا ا  الاياثاياان            9199  –  9191حرب السنتين 

عندما يحصر بعط منظر  النظام أس ابها باليرباء، وون أن 
يتحرق إلى التح ال  االجتماعي  واالقتصاوي  الجديدة الاتاي     
كاو  أن تهدو أسس ه ا الكيان ونظام أرباابا  الاحا ائافاي         
أمام المد الشع ي الاعاارم الاعاابار لالامانااطاق والاحا ائاف                    
والم اهب، والُمحالب بالتييير ومحاس   "أكل  الج ن " ال يان    
كان ا يت زع ن بدورهم على كا ا  الاحا ائاف والامانااطاق             
والم اهب،  كانت الحرب إجها ًا لاكال ماا تا صالات إلايا                
الحرك  ال طني  الل ناني  وق ى المجتمع الل ناني المخاتالافا      
و ي م دمها االتحاو العمالي العام والن ابا  من اااتاراقاا       
ل ني  ه ا النظام وتركي ت  الرأسمالي  األولييارشي  الممثالا    

 لتحالف نف ذ المال والسلح  السياسي  معًا.
وبالرغم من بصيص األمل ال   زرع  اتفاق الحائف  اي    

كأ  ل الممكن  ي ال دء بتأسيس نظام جدياد   9119العام 
آار لل نان، يحفظ ح  ق جميع مك نات  االجتامااعايا  عالاى         
أساس إلياء الحائفي  السياسي  وتح يق الالمركزي  اإلواريا   
وتح يق اإلنماء المت ازن وسن قان ن انتخابي نيابي جديد ال   

 مكان  ي  لمحاول المال وتجييش الم اهب، وغير ذلك،
 إن ه ا ال صيص من األمل، وجد نفس   ي م اجه  كال  
ال  ى الظالمي  الجديادة الاتاي غاَيار   اي تاكاتاياكااتاهاا                      
السياسي ، بدورها أي ًا، لتن ل و   ال ياوة  يها من إقاحااع     

طائفي، إلى است حاع ال لد مان جادياد       –مناط ي  –سياسي 
على أسس م ه ي  أارى ل  ى كاانات ولام تازل األااحار               
واألبشع واألس أ  ي تجييش كل من صاورت  تحت وصايتاهاا   
من مكِ نا  شع ي  عملت على تخا يافاهاا مان الاماكا ناا               
األارى، واستيلت ه ا العامل من التخ يف لتجييش ما يمكن 
تجييش   ي صف  ها معتمدة على كل ما تيسر لها من نهاب  
منظم للمال العام والخزين  والمرا ق االقتصاويا ، ماداالا        
ال الو  ي عصر جديد من اللص صيا  السايااويا  الاتاي لام              
ُيشهد لها مثياًل حتى  ي وول العالم الثال  من جاماها رياا      

 الم ز والما يا  الدولي .
و ي اللحظ  التي عمت بها ت اشير الرباياع الاعارباي  اي           

حي  كان الل ناني ن أول من الت ا  الاتاحا ال         0299العام 
الجديدة بمظاهراتهم الشع ي  الحاشدة التي َعَ َر  مخاتالاف    
مناطق وأق ي  ووساكر الجمه ريا  الالا اناانايا  ماحاالا ا                 

 بإس اط النظام الحائفي السياسي الل ناني.
كانت ق ى الظالم الم ه ي بالمرصاو كا لاك،  الا اسات         
ل  س من احتل الش ارع وصاور  شعاراتهم لاياس لاهادف         
س ى إجهاض تحركا  هؤالء من الداال وإح اط كل تفاكايار    
قد يراووهم  ي المست  ل بتييير منش و وأمل بمساتا ا ال     

 أ  ل.
والي م، ومع الي ظ  الجديدة التي تعم الشارع اللا انااناي،     
والمتمثل  بالحرا  الشع ي الاعاابار لالاحا ائاف والاما اهاب               
والمناطق، تحت شعار المسااءلا  والاماحااسا ا  وماحااكاما                 
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الفاسدين ال ين  احت روائح  ساوهم لتشمل كال مارا اق        
 الل نانيين الحياتي ،

لم تكن ق ي  النفايا  س ى قم  الهرم  ي ج ل الفاسااو   
المتعدو الج ور االجتماعي  واالقتصاوي ، بحال  ونه ًا للاماال   
العام وتراكم للدي ن الملياري  بالعمالا  الصاعا ا  والامايااه             
المل ث ، والكهرباء التي صار  تحل  يف  على الل اناانايايان      
وون أن تؤنسهم  ي لياليهم الحالك ، إلى اإللياء الاتادرياجاي     
للحياة السياسي  الادااالايا  والاتاعا ايارا  الادياما اراطايا                     
الست دالها بإ راغ م قع الرئاس  األولى والتمادياد الاماتاكارر         
للمجلس النيابي وحصر السلح  التنفي ي  بحك م   ااشالا       

 وعاجزة،
مع كل ه ا الفساو المتراكم، تشمر الا ا ى السايااسايا            
الحائفي  الحاكم  عن س اعدها لم اجه  الاحارا  الشاعا اي        
الحاصل تحت ستار المحال   بعدم التاعامايام  اي تاحادياد             
المفسدين والت رؤ من الفساو ال ائم، تارة بالتهديد، وأطا ارًا  
أارى بمحاول  مصاورة الشاعاارا   اي الشا ارع واااتاراق               
الساحا  بحرا  وم اجها  مش  ه  قد ياجاد الالا اناانايا ن           
أنفسهم بعدها،  يما ل  تح  ت مآرب هؤالء، ي يدون الفساو 
 د مجه ل ومن غير المست عد أن ياماتاحاي الامافاسادون             
المعرك   د الفساو والتشار   ي الش ارع مع  احاايااهام،     

عنادماا نازلا ا إلاى           0299تكرارًا جديدًا لما  عل ه  ي العام 
الش ارع  ي معرك  إس اط النظام الحائفاي وزايادوا عالاى         
الناس  ي لعن الحائفي  ونظامها،  ي واحدة من أااحار ماا        
س ف ي اجه  الحرا  الشع ي الل ناني  ي األيام الم  ل ، من 
تحديا  مصيري  ومعار  أقسى وأوهى، ين يي أن ال يسااور    
الل نانيين والحراكيين منهم  ي الم دم ، أونى شك، باأناهاا      
معار  سهل  وأن استعاوة الح  ق قري   الاماناال  اي ظال          
وج و ه ه ال  ى الظالمي  التي س ف تدا ع عن ه ا النظاام  
وتستميت من أجل ب ائ  حتى آار نفس لديها، ولن تستكين 
أو تت قف إال  ي اللحظ  التي يدر  أربابها أن ما ياخاسارونا      

 ه  أكثر مما يجن ن  من ه ا النظام الفاسد.

إن ق ى التييير الل ناني، محال   الي م وغدًا باأن ُتا ا اى         
ساحا  الي ب التي تعم ل اناان، عالاى كاامال حايا ياتاهاا                  
وويناميتها ووعيها، وأن ال ُتفَرغ من الحش و الثائرة المحال ا   
بكسر قي و ال ل واإل  ار وال حال  والتجهيل واالستزالم التي 

 ك ل ها بها تجار الدين والحائف  والم هب،

وليعي الجميع أن التييير ال ولم ولن ياكا ن سا ى عالاى            
أيد  الف راء والمع بين والم حهدين والمسح قين  ي ه ا 
ال لد وال ين ت  ل اإلحصائيا  الرسمي  المحلي  والعاالامايا      
أنهم قارب ا  ي تعداوهم ثالث  أرباع الشعب الل ناناي، وون    
أن يختص ا بحائف  معين  أو م هب أو منح  ، وإنما المآسي 

 تحال الجميع وون استثناء.
والتييير لن يك ن إال على أيد  هؤالء وون غيرهم، طالما 
لم يتزحزح الفاسدون والمفسدون عن م اقعهام الاتاي تادر         
لهم الل ن والعسل، وبالتالاي  اإن هاؤالء لان يساتاجايا ا ا                  
للمحالب الشع ي  إن لم تهتز عروش مصاالاحاهام وُتاَ اط           
م اجعهم بالتحركا  اليا مايا  والاحارق عالاى رؤوساهام                
و  حهم أمام الرأ  العام حتى ال ي  ى لهم من بال ليهنئا ا  

 ب  أو مصلح  ينعم ا بها بعد الي م.
 * *  * * * 
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الحرا  الشع ي ال   أطلق شرارت  ملف النفااياا  شاكال       
تح رًا ن عيًا  ي المحاكاة الشع يا  لالاسالاحا ، مان ااالل               
استح اره لجمل  عناوين تظلل بها وامتد  من الاماحالا اي      
إلى السياسي. وقد تميز النزول الشع اي إلاى الشاارع عاماا             
س ق بيل   العنصر الش ابي  ي ، وغياب اإلعالم والشاعاارا    
الفئ ي  والتأكيد على ال طائفي  أو م ه ايا  الاحارا  والا            
غال ًا ما وسم التحشدا  الشع ي  الك رى التي كانت تشهدها 

 ساحا  العاصم  بسمات .
كما أن من الميزا  اإليجابي  للحرا ، أن  و اع الاحا ا ا         
الحاكم  كلها تحت مجهر المساءل  والاماحااسا ا ، وحامالاهاا            
مسؤولي  ما آلات إلايا  األو ااع مان تارٍو عالاى الصاعاد                         

 االقتصاوي  واالجتماعي  والمعيشي .
كما أن ما ميز الحرا ، ه  ال مركازياتا ، والا   باي ان أن             
المعاناة التي يرزح الل ناني ن تحت وطأتهاا هاي واحادة أياًا           
كانت مناطق ت اجدهم وأيًا كاانات اناتامااءاتاهام الاديانايا                 
اإليماني . وإذا كان ال عط قد هااجام الاحارا  وعاماد إلاى               
و ع  تحت وائرة الش ه ، إال أن  لام يساتاحاع أن ياتاناكار               
الح ي  المحالب ومشروعيتها. وعندما تك ن المحالب عالاى      
ورج  عالي  من المشروعايا  واألحا ايا ، تصا اح األصا ا                
والهتا ا  المنحل   من حناجر المعتصمين هي المساما عا     

 أكثر من أ  كالم آار.
ل د استحاع الحرا  أن يحااصار السالاحا  باماشاروعايا                
المحالب التي ر ع شعاراتها، و ارض عالاياهاا أن تاتاحار                  
بسرع  لمعالج  أزم  النفايا  التي كانت الصاعق ال    جار  
غ ب الشارع. وأن  لمجرو أن ي دأ طارح ما  ا ع الافاسااو            
واإل ساو والهدر  ي المال العام وترتفع األص ا  للماحاالا ا      
بالمحاس   وتأا  الحمل  على الفساو والمفاساديان باعادهاا         
الشم لي وتترجم عامالاياًا مان ااالل االعاتاصااماا  أماام                    
المؤسسا  التي تدار بنظام المحاصص ، تك ن الحامالا  قاد       
أعحت بعط نتائجها األولي  والتي بدونها ما كان لالامادعاي       
العام المالي أن يحلب تنفي  إجراءا  روعي  بحق مسؤولايان   
 ي الدول  وتترتب عليهم ما االاا طاائالا  مان جاراء عادم                  

 تسديدهم لف اتير الكهرباء.
وإذا كانت الالئح  األولى الاتاي اشاتامالات عالاى أسامااء                 
محدووة من ال ين ال يسدوون   اتير الكهرباء قد بايانات أن      
الم الا المت ج   هي بحدوو المليار ليرة،  كم سيك ن الم لا 

  يما ل  كشفت كا   األسماء؟
وإذا كان العدو المحدوو ه ا قد ترتب علي  ه ا الاما الاا،       

وهي الم ث   بالف اتير،  كم هي الم الا التاي تاناهاب مان          
المال العام بصف ا  "مشرع " باعا ا و ر اائايا  أم عا ار                   

 مناقصا  شكلي ، وملف النفايا  مثااًل؟
ل د صرف على كهرباء ل نان ما يزيد عن عشريان مالاياار       
ووالر وال ت جد كهرباء وأن العجز ه  أكثر من مليار سانا ياًا.      
وه ا كان يشكل عنصر إث ا  على أن ال يمايان عالاى ها ا          
ال حاع إشرا ًا وتم ياًل إنما يمارس ن النهب الما صا ف مان      

 االل الصف ا  المنظ رة وغير المنظ رة.
وهنا كانت أهمي  الحرا   ي ج لت  األايرة، إذ أن  كشاف  
ب ع  من ج ل الجليد والمست ر أعظم. وه ا س    أن النظام  
الل ناني ال ائم على المحاصص  الحائفي  والما ها ايا ، قاد        
نخره الفساو حتى العظم، وإصالح  كحد أونى وتيييره كاحاد   
أقصى ه  الس يل ال حيد ل  ع حٍد له ه السرق  الم ص  ا   
للمال العام. وبالتالي و ع حٍد لهيمن  حيتان المال والسياس   
على م اليد السلح  وإمالء جي بهم على حساب ل م  عاياش   

 الم اطن وح    ي الح اب  والتعليم والسكن الالئق.
ه ا، الحرا  ال   لن ي  ى مند عًا بنفس ق ة انحالقتا ،  
لم يعد باستحاع  أحٍد أن يتجاهل أن من نازل الشاارع مارة        
قد يكررها مرة أارى، ااص  وأن الملفا  الاتاي تساتا جاب          
معالج  هي كثيرة وكثيرة جدًا.  إذا ط   ملف النفايا ،  اإن   
ملف الكهرباء سي  ى مفت حًا وماعا  مالاف الامااء واألماال               
ال حري  وقان ن اإليجارا  واألمن اليا ائاي ووياما قاراطايا           

 الرغيف والتعليم والح اب . 
ه ا الحرا  ال   حشد ح  رًا شع يًا بعيدًا عن ماحافازا     
الح ائف والم اهب، و ع الجميع تحت طاائالا  الاماسااءلا             
والمحاس   وأن أيًا من ال ين يديرون السالاحا  لاياس  ا ق           
اليربال ألن الصف ا  المش  ه  ت زع على الاجاماياع رغام          

 : 
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الصخب اإلعالمي والسياسي الماعااكاس وها ه واحادة مان             
العالما  الفارق  التي اعت ر  إناجاازًا لالاحارا   اي باعاده                 

 السياسي.
 ذروة الحرا  الشع ي

/ آب وبعد أسا ا ع      01ل د بليت ذروة الحشد الشع ي  ي 
على االعتصام ال   تعرض ل مع سلح  ، وبعدها اساتامار      
ي    اح ات  المحس ب  والمفاجئ  ل ا ى السالاحا  و اق          
برمج  مكاني  وزماني  ماتادرجا   امان  ا ابا  ااحااب                
سياسي يحاكي ال  ايا المحل ي  والسياسي  وانحاالقاًا باأن      
اإلصالح  ي بنى النظام ال يست يم إال ع ر نظاام تاماثايالاي         

انتخااباي ااارج الا اياد             –للشعب والمدال ل لك سن قان ن 
 الحائفي وعلى أساس النس ي .

وإذا كان الحشد الشع ي ت زع تحت جمل   عناويان ،  اإن       
حمل  "بدنا نحاسب" كانت األكثر و  حًا  ي طرح الشاعاارا      
المحل ي  والسياسي ، واألكثر   حًا لحراكهاا والا   أبا اتا            

بعيدًا عن الشخصن  نظرًا ألن الكل مشار   ي الفساو وكال    
من تناوب على السلح  مسؤول عن إيصال ال لد إلى ما ها     

 علي ،
ل د كان لحمل  "بدنا نحاسب" ح  رًا مميزًا  ي اعاتاصاام      

آب وكان لها ح  رًا مميزًا  ي االعتصاماا    00آب وق ل   01
 99و   1التي نف    ي ساح  الشهداء ورياض الصالاح  اي          

أيل ل وأي ًا  ي االعتصاما  التاي نافا   أماام ماؤساسا               
كهرباء ل نان وأمام مديري  ال اروا  و ي اعتصااماا  عاكاار       
وال  اع وراشيا وشت رة ومرجعي ن والانا احايا  وسا ق أبا               
را ص  ونسجل له ه الحمل  أن  ريق المحامايان الاما اكاب        
لحرا  الحمل  لعب الدور األسااساي  اي ماالحا ا  ق ااياا                 
الم ق  ين  لدى المخا ر والفصائل والثاكاناا  والاماحاكاما            
العسكري  وتأمين اإل راج عنهم والمسيرة الن الي   ب عديهاا  

 السياسي والمحل ي مستمرة.
* * * * * 

 
 

الحرا  الشع ي والش ابي أساسي  ي ، شكل ن ل  ن عايا    

 ي التحر  الجماهير   اد حاكام الافااساد والافااساديان،                 

والما يا  السلح ي  وق ى الاماحااصاصا  الاحاائافايا . وإذ                

يكتسب ه ا الاحارا  أهامايا   األنا  اناحالاق مان ااارج                         

االصحفا ا  الك رى التي ت  وها قاطرا  طاائافايا  وطارح        

شعارا  حاكت الاماعاانااة الشاعا ايا  مان تارو  األو ااع                      

االقتصاوي  واالجتماعي  والمعيشي  ومنها ملف النفايا . وإذا  

كان ه ا الملف شكل عن انًا النحالق التحر ، إال أن تا ساياع    

مروح  الشعارا ، لتشمل ق ايا سياسي  ومحل ايا  أعاحاى       

للحرا  بعدًا شعا اياًا ووطاناياًا شاامالايان وو اع الشارائاح                      

االجتماعي  للنزول إلى الشارع ال لتع ر  ا ا  عان ر  اهاا            

وشج ها للحري   التي يدار  يها ملف الانافااياا  بال أي اًا             

لتأكيدها على وج ب المحاس   عن الحري   التي تدار  اياهاا    

الملفا  ذا  الصل  بال  ايا الحي ي  والحيااتايا  مان مالاف           

الكهرباء إلى ملف السكن ومن ملف االساتاشافااء إلاى مالاف            

األمن الي ائي. وإذا كان العن ان السياسي حل  ي الامارتا ا         

الثاني  بال ياس إلى العن ان المحالا اي،  الاياس ألنا  أقال               

أهمي ، ولكن تحاشيًا لتجاذبا  سايااسايا  قاد تافاساح  اي                

المجال أمام ق ى مت ررة من ه ا الحرا  ألن تاداال عالاى       

 الخ  إلرباك  وصر   عن أهدا   األصلي .

 الدع ة لملء الشي ر  ي سدة الرئاس  األولى و إن كانات  

لم تتصدر الشعارا  المر  ع  علماًا أن الشايا ر ها  أحاد              

مظاهر ونتائج ال  ع الماأزوم، إال أن الادعا ة إلاى إعااوة                

تك ين السلح  انحالقًا من سن قان ن انتخابي جدياد ااارج     

ال يد الحائفي وعلى أساس النس ي  كانت باارزة، وها ا ماا          

يؤكد بأن المدال لكصالح السياسي الفعلي لم يكن غائ ًا أو 

ميي ًا عن الحرا  الشع ي، وه ه مسأل  على قدر ك ايار مان      

األهمي ، يجب التأسيس عليها واالنحالق مناهاا  اي تانااول          

ق ايا أارى تشكل  ي ماجامالاهاا حازما  ماتاكاامالا  مان                      

اإلصالحا  ومنها على س يل الماثاال ال الاحاصار، تافاعايال                
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المجلس االقتصاو  واالجتماعاي وتاحا اياق ما ادأ اإلنامااء                

المت ازن، وه ا ما نص علي  اتفاق الحائف، الا   وإن كاان         

غير منزٍل ويمكن إواال تعديال  علي ، إال أن  لم يخت ر  اي  

ما تناول  من بن و إصالحي  وااص  لجه  إلايااء الاحاائافايا           

السياسي ، وإجراء انتخابا  تشريعي  اارج ال ياد الاحاائافاي        

وعلى أن يترا ق ذلك مع تشكيل مجلس للشي خ ي  م علاى  

أساس التمثيل الحائفي ومع  تس   الحائفيا  عان آلاياا          

 التشريع بكل ما تعلق ب  ايا الناس الحي ي .

من هنا،  إن ق ى الحرا  الش ابي التي نزلت إلى الشاارع    

تحت مسميا  مختلف ، وأعحت انح اعًا إيجابيًا عان إوارتاهاا      

له ا الحرا  س اء لجه  سلميت  أو لجه  ويم قراطي  التع يار  

على تن ع المشاركين، محل ب منها أن ترت ي  اي عامالاهاا        

إلى مست ى تنسي ي أ  ل تعلق األمر بالجانب التنظيمي أو 

بم م ن الحرا . وهنا يكتسب الح  ر الا طاناي أهامايا             

شرط النظر إلى ال  ي  باعت ارها تشكل همًا وطنيًا شاامااًل   

 وتر ع أطرا   عن  ئ يتهم السياسي .

إن الح  ر ال طني ال   أتيحت ل   ارصا  الانازول إلاى            

الشارع  ي ذروة ال ي  االجتماعي المعيشي علاى الانااس،      

يملي الت اط معحيا  ه ه اللحظ  والتأسيس عليها إلطاالق  

ورش  عمل وطني تعيد صياغ  الشعارا  التي طارحات  اي      

برنامج سياسي مرحلي بحي  يجد كل مت رر أو مستاء مان    

ال  ع ال ائم، نفس   من االصحفاف العريط حتى ول  لام  

 يكن من  يًا  ي إطار تنظيمي محدو.

واألهمي  الكامن  وراء تنشي  الدور ال طني  اي الاحارا       

تكمن  ي ك ن ال  ى ال طني  تملك ا رة  ي إوارة التاحار    

بش ي  التنظيمي والسياسي، ولها قاعدة شع ي  ثابت  وهاي    

  ي حال  جه زي  للتحر .

إن التشديد على الح  ر ال طني  ي الاحارا  الشاعا اي          

 من و  ح الرؤي  السياسي  و ي لحظ  ارتافااع مساتا ى         

الت مر واالستياء الشع ي  د كل أطياف الحا ام السايااساي        

ال   تناوب ويتنااوب عالاى إوارة السالاحا  عالاى قااعادة                     

المحاصص  السياسي  والحاائافايا  يافاتاح كا ة  اي جادار                   

االنسداو السياسي ال   شيدت  قا ى الاخاحااب الاحاائافاي               

والم ه ي والتي حالت وون الكتل الشع ي  من التع ايار عان      

معاناتها ومحال هاا باعايادًا عان إماالءا  أماراء الاحا ائاف                     

 والم اهب.

وه ا الخحاب السياسي ال طني يجب أن ياكا ن حاا ارًا،       

حتى تس   كل ش ه  يمكن أن تلصق بالحرا ، وحتى ي  ى 

محصنًا من ااتراقا  يماكان أن تاحار ا  عان االتاجااهاا                   

ال طني ، وحتى ي  ى م دأ المحاس   بعيدًا عن الشاخاصانا ،     

وكل ذلك ألجل استح ار ووره كا ا ة وازنا   اي الاحايااة                  

السياسي  التي تحرح ق ايا الناس بما هي ق ايا اجتماعايا    

 مح   ال ه ي  طائفي  لها أو م ه ي .

إن الدينامي  الشع ي  والش ابي  أساس  يها، والتي بارز     

من االل الحرا  األاير، هي مؤشر إياجااباي عالاى تاحا ل              

ن عي  ي الرأ  العام، وحتى ال ن  ل أنها والوة جديدة لاها ا     

الشعب المسح ق،  إنها ع ر  عن حاال  المخااض الا ا يا        

التي يختلج بها الرحم الشع ي الل ناني التي ال بد وأن تفصح 

عن م ل و جديد يجب احت انا  ورعااياتا   اي مانااخ مان                 

الشفا ي  والصدقي   ي ت ديم ال ا  وماخااطا ا  انااريان           

وهنا ال يكفي أن ي تصر م قف الحرا  على نا اد السالاحا           

ومحاس تها على الهدر والتا اصايار والافااساد وسا ء اإلوارة               

وتعحيل المؤسسا ، بل األهم ه  طرح ال ديل، وال ديل ه  

المشروع السياسي ال   تتمرحل ااحا اتا  وإجاراءاتا   اي           

  ء معحيا  المرحل ، واألساس إعاوة تشاكايال السالاحا            

انحالقًا من إلياء الحائفي  السياسي  ومدالها قان ن انتخابي 

 اارج ال يد الحائفي.
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 ي غمرة الحرا  الشع ي ال   شهادتا  سااحاا  بايارو            
ومياوينها، من "رياض الصالاح" إلاى "الشاهاداء" ومادااال                    
اللعازاري ، أطل رئيس جمعي  تجاار بايارو  عا ار ماؤتامار               
صحفي، مح رًا من تح يل ما يحلق علي  ال سا  الاتاجاار        
إلى س ق "أبي را ص " . وقد أثار ه ا التاصارياح رو  اعال             
شع ي وشكل ماوة العتصام شع ي تحت عن ان سا ق "ابا         
را ص "، حي  نزلت المجم عا  الشا اابايا  مان ماخاتالاف               
الحمال  لتعرض ب اع  على بسحا  علاى غارار األسا اق        

الشع ي  واستح ارًا لمشهديا  كانت تعيشها ش ارع بيارو   
 9191ق ل اندالع الحرب عام 

ه ا اإلعالن ال   أ صح عن حاس طا ا اي، أراو إيصاال              
رسال ، بأن األس اق التجاري   ي مركز المدين ، هاي أسا اق     
ذا  ط يع  ط  ي  س اء لجه  محت ياتها أو لجه  زباائاناهاا،       
وأن رواوها وأن زاروها،  يال يتهم ت هب للفرج  وون ال درة 
على التس ق. وه ه حال  قائم   ي عاصم  ال تجد مثياًل لاهاا    

  ي ع اصم كثيرة وااص  ع اصم الشرق.
إن ع اصم الشرق ورغم أن بع ها أكثر قدمًا من بايارو ،   
تحت   مراكزها وأس اقها التجاري  وم اهيها وأماكن الالاها       
والسل ى  يها ما يحاكي كل الح  ا  من المتخم  غناى إلاى     
المدقع    رًا. وغال ًا ما تعمد النظم وأيًا كانت ط يعتها علاى   
الحفاظ على اإلرث التاريخي العمراناي مان نااحايا ، وذلاك             
المرت   بالتراث الشع ي من ناحي  ثاني  باعت ار أن لالامادن    
كما لأل راو والجماعا  ذاكرة يخز ن  ياهاا ااالاصا  الاجاهاد             
اإلنساني .وه  أن يتميز،  إنما التميز يع و لاتاماياز الا ايائا             
المجتمعي  التي أ صح  يها الجهد اإلنساني عن نفاسا   اي      
سل كي  اجتماعي  أو سياسي  أو ث ا ي  معانايا . ان بايارو            
كييرها من ع اصم الشرق كانت تعر ف "بساح  برجها" كاماا     
تعرف ومشق بس ق الحميدي  وبيداو بالارشاياد، والا ااهارة         

 بخان الخليلي، واسحن  ل وطهران ب زاريهما.
ومع أن تك الع اصم تعر ت ألعمال حاربايا  وصاراعاا         

واالي  مدمرة إال أن ما يصنف  من اإلرث الاثا اا اي با اي           
 محا ظًا على ه يت  ولم تمس ب نيت  األساسي .

إن بيرو  التي تعر ت بساح  برجها للتدمير، لم ُيالاحاظ      
إعاوة بناؤها حفظ ه يتها االجتماعي  الث ا ي ، بال حاا اظ        
على بعط عمرانها وجرف ما كان يعاتا ار ماركازًا لالا اكارة             

 الشع ي .
إن بيرو  التي كانت "بساح  برجها" عااصاما  لالاثا اا ا                
ال طني  بحابعيها النخ    والشع ي لم تاعاد كا لاك باعاد             

إعاوة ال ناء. وبيرو  التي كانت عاصم  سيااسايا  شاعا ايا            
لل نان، لم تعد ك لك بعد إعاوة ال ناء إذ تح لت إلى عاصاما    

 للرأسمال وق اه التي أمسكت بمفاصل السلح .
وبيرو  التي كانت ش ارعها وزواري ها تعج بالاحايااة لايااًل        
ونهارًا، ص حًا ومساًء، لم تعد ك لك الي م إذ أص حت مربعا  

أمني ، وإشارا  عدم المرور أص حت هي العالم  ال ارزة  اي    
وصال  الش ارع التي كانت بمثاب  األوعي  المتصل ، باحايا     
أن المنس ب الشع ي  ي الش ارع كاان نافاسا ، أياًا كاانات              

 المؤسسا  المت اجدة  ي .
بيرو  التي كانت تجسد االماتازاج الا طاناي الاحا ايا اي               
والتالقي التفاعلي بين كا   أبناء المناطق لام تاعاد الايا م          
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ك لك ألن إعاوة بنائها لم يلحظ أهمي  استعاوة وورهاا  اي       
عملي  الت اصل والتفاعل الشع ي، بل لاحاظ وور ومصاالاح         

 ق ى أثرياء الحرب.
بيرو  التي كان ي صدها أبناء ال  اع والجانا ب والشاماال       
والج ل لم يك ن ا يشعرون بيرب   يها، بال كاانا ا ياجادون          
أنفسهم  يها، وأما الي م،  إن من ي صدها من األطراف يجاد  
نفس  غري ًا  ي عاصم  هي باألساس بيت  السياسي ال طني 

 وال يجد نفس  إال  ي التظاهرا  الشع ي  وآارها مثااًل.
وبيرو  التي كانت على صير ساحتها الجيرا ايا ، تاتاساع        
ل لك الكم من الح  ر الشع ي، كان المرء يجد نفس  وائاماًا   
وكأن  يسير  ي تظاهرة شع ي  عف ي ، لكثرة ما كان النااس  

 يحتشدون  ي بيرو ،  
وأما الي م،  إن الحشد الشع ي  يها يتم بانااء عالاى وعا ة          
وعلى استح ار من األطراف، وساحاتها وش ارعهاا الاعاري ا        
التي كانت تيص بالمارة وال اع  المتجا ل ماناهام والاثاابات،            

تح لت إلى ارسانا  من ال اط ن المسالاح وماا تا ا اى مان              
مساحا  من جراء هدم األس اق التراثي ، لن ي  ى على حاالا      
 بعد أن يك ن العمران "الحدي " قد أتى على كل ما ت  ى منها.
بيرو  التي  يها آثار  يني ي  وروماني  وبيزنحي  وعربايا    
وعثماني ، لم يحا ظ على شخصيتهاا الاتاي تاماياز  باهاا،               
 كانت إعاوة بنائها على حساب إرثها الثا اا اي والاتاارياخاي          

 ب عده اإلنساني ااص .
بيرو  التي هي واحدة من ع اصم العرب التي كانات مان     
أكثرهم تفاعاًل مع ال  ايا ال  مي ، و اياهاا نصا ات أعا او           
المشانق  ي ساح  سميت بإسمهم وهي ساح  الشهداء بدل  

 اسمها ب ان ن تحت مسمى "س ليدير".
إن أحدًا لم يكن  د إعاوة إعاماار وسا  بايارو  وإعااوة             
تأهيلها وأن أحدًا لم يكن  د إعاوة إبراز معالماهاا الاديانايا          
المتن ع  بكنائسها ومساجدها، لكن ليس م   اًل، أن يعتا ار   
ال س  التجار  ممن حًا كامتياز ألصحاب رؤوس األم ال وأن   
ت زع ا على كل الح ائف والم اهب.  ا طانايا  بايارو  ال              
ت اس بت زع المستثمرين والتجار على كال الاحا ائاف بال            

تحدو انحالقًا ك ن مرا  ها ملك عام وللجمياع حاق اماتايااز          
  يها بيط النظر عن التركي   الح  ي  االجتماعي .

وإذا كان المرء ي ر أن  ررًا قد لحق بأصحاب المصالح  اي  
وس  بيرو  وال ينكر ها ه الاحا ايا ا  وياتافاهام صاراا                      
المستثمرين، إال أن الح ي   المرة والتي يجب أن تا اال، أن         
بيرو  التي أعيد بناؤها لتك ن مدين  للمست  ال، لام تاعاد         
مدين  لكل أبنائها ال ين عر تهم وكان ا جزءًا مان ذاكارتاهاا       
التاريخي .  ال بيرو  س ق سارساق والاحا يالا ، وما اهاى                 
 لسحين وكراج أب  عفيف" والريف لي والدباس واللاعاازاريا      
عاو  كما هي، بل عاو  تحت اسم "واون تاون" وكثيارون ال    

 يحسن ن النحق باسمها.
وله ا  إن  ط يعي أن ينشأ صراع جديد تحت عن ان ه يا   
بيرو  بين من يحن إلى ح ن بيرو  الدا ئ كادفء ح ان       
األم لر يعها وبين من ي  ي أيام   اي تاحادياد حسااباا            

 الربح والخسارة.

 ي السياس  ي ال كالم كثير ح ل وور بيرو ، لاكان مان        
عرف بيرو  ق ل الحرب يحن عليها ويشعر وه  يرى بايارو    
ه ه األيام وكأن جزءًا من ذاكرت  قد محاي وأن قساماًا مان           

 جسم  قد طال  الم ا .
نريد بيرو  عاصم  لل نان، عاصما  لاكال لالا اناانايايان،               
عاصم  ألغنيائ   كما لف رائ  وأن أحدًا ال يحق ل  االوعاء بأن 
بيرو  ممن ح  ل  بمرس م أو ب ان ن،  هي مالاكايا  عااما          
للجميع  يها حص  بالشي ع تحت س ف الا اانا ن والا  حاق             
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بمناس   ال كرى الساوس  واألربعين الستشاهااو شاهاياد        

الاعارقا ب    -ال ع  وج ه  التحرير العربي   ي بلدة كفر ش باا 

الشهيد حسين علي قاسم صالح ش لي، وإطالق اسم  عالاى     

أحد ش ارع ال لدة بم اورة من المجلس الا الاد ، أقايام  اي           

باح  المسجد  ي كفر ش با احتفال شع ي حاشد تحدث  ايا    

كل  من ع   قياوة قحر ل نان لحزب طليع  ل ناان الاعارباي       

االشتراكي الر يق عمر ش لي ، نائب رئيس الحازب السا ر      

ال  مي االجتماعي ت  يق مهنا، ع   مجلس أمناء المناتادى   

ال  مي العربي ال زير السابق بشارة مارهاج، ع ا  كاتالا            

ال  اء للم اوم  النائب علي  ياض، ع   كاتالا  الاتانامايا              

والتحرير النائب قاسم هاشم ، ع   تجمع اللجان والاروابا    

الشع ي  صالح عثمان صالح، رئيس بلدي  كفر ش با قااسام     

ال اور ، ممثل هيئ  أبناء العرقا ب مارهاج ناجام، وعالاي              

 . حسين قاسم ش لي باسم أسرة الشهيد

  وقال الر يق عمر ش لي  ي كلمت :
يا ر ي ي أيها الشهيد الحُي "حسين علاي قااسام صاالاح           

ش لي" شهيد  كر  ال  مي يا ابن ج ه  التحاريار الاعاربايا           

سالم عليك، وسالم على أرض الاجانا ب الاحااهارة الاتاي                 

احت نتك شاهدًا وشهيدًا، لتث ت أن األما  الاتاي ياتاسااباق            

أبناؤها إلى الم   و اعا عن قيمها هي أم  جديرة باالاحايااة       

وأرحامها غير قاحل . واألرض تث ت مالاكاياتاهاا ألصاحااباهاا                

بشهدائها وأم اتها ال ين و ن ا  يها عا ار الاتاارياه، وأهام             

وثي   إلث ا  ملكي  األرض م تاهاا وشاهاداؤهاا، ألن ثارى            

األرض أبناؤها ومن هنا تص ح أغلى ماا يامالاكا  اإلنساان،             

واألرض التي ال م تى لك  يها ليست أر ك،  األرض تش ا   

أصحابها وائمًا، وت اتل معهم ألن شهداءها أحياء عند رباهام   

 .يرزق ن، و ي أهلهم مرووون
إن ال  ي  العاول  ال تم   حتى ول  تاخااذل الا اائاما ن         

عليها، والسيف يخاف من الدماء حين يك ن معتديًا، والساياف   

ال   يستُل  الظالم المعتد  تكسره عنق صاحاب الا ا ايا         

العاول  مهما طال الزمن. ه ه حكم  الاتاارياه. إن الشاهاداء            

 .وحدهم هم ه ي  األرض، وآي  ملكيتها
ل د ارت   الفداء  ي إيماننا الديني واألر اي باحاتامايا          

ال يام ، وها أنت يا ر ي ي بيننا انن ،أنت أهم الاحاا اريان        

بيننا وها أنا أرا   ي الصف األمامي تت دمنا جميعًا  حا ا ر   

الروح ه  أعلى حاال  الح  ر، ألنك أعحيت روحك ألر اك    

وشع ك، والج و بالنفس أقصى غاي  الج و، والشهداء عالاى     

  .مر تجرب  التاريه هم أكرم منا جميعًا

ر ي ي أيها الشهيُد الحي: إنني أاجل أن أرو  لك ماا ماَر      

علينا من  رحلت، وأنت تحمل ومك و كر  وإيمااناك بارباك       

وشع ك وأمتك. ومع ذلك سأن ئك ب عط ما مار  عالاياناا ياا            

 :ر ي ي
ل د تصالح ال اتل والم ت ل، وها ها  الصاهايا ناي بان           

عليم  يظهر على الف ائيا  العربيا  لايادا اع عان جاناد               

صهي ني ي رب طفاًل  لسحينيًا، ون  ل ل  شكرًا  ي نهايا   

 .كل ل اء
يا ر ي ي: ب ش ي يم عشاء لجن وه عالاى صادر باياداو           

الم ب ح ، وكان قد أا رنا أن السماء كلفت  بأمرين: أن يحتل  

العراق، وأن ي يم وول   لسحيني . ولاكانا  أطااع ربا   اي               

األولى وعصاه  ي الثاني  كاماا تارى. وراح يارقاص رقصا                 

بدوي   ي بالونا بالسيف بعد ذبح بيداو. وكانات الاعا اصام        

العربي  ترتعد على وقع الف سف ر األمريكي المسك ب عالاى   

أجساو أبناء العراق. ولكني أن يك أن الاما ااوما  الاعاراقايا               
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ال حل  قد طروت  من العراق بدماء أبناء العراق، كما طارو     

الم اوم  ال طني  والم اوم  اإلسالمي  اليزاة الصهاينا  مان     

 .ل نان
أن يك: أن ب ش قصف أكثر من ألف مئ ن   اي الاعاراق،.       

وأن يك أن  ماوام  ي بالونا نف   هنا  احتالل. وسياساتامار      

 .نزيف الدم العربي الستمرار نزيف النف 
أن يك: يا ر ي ي أن الدوالر ما زال منهمكًا  ي ال ح  عان   

وأن أمريكا تحمل ساط رًا ل تلنا، ولاكان    .أس اب حرب جديدة

 .معيار ال  ة ليس بالسالح. بل بأن تخنع أو ال تخنع
أن يك : ل د قتلْتنا الفاتااوى الاتاي ال تساماي االحاتاالل                  

احتالاًل، والعدَو عدوًا، وأننا ما زلنا يا ر ي ي نعيش  ي عصار    

الروة، وأن "كاًل منا يحمل  ي الداال  ده" كما ي  ل مظفار    

 ..الن اب
يا ر ي ي أن يك أن برميل النف  يساَعار بادم الشاهاداء،          

 الدم األحمر لتسهيل وص ل النافا  األسا و، وأنا اياك أن             

الحائرا  األمريكي  التي قصفت العراق وغزة ول نان قد كاان  

 .وق وها من نف  العرب
أن يك: أن  كلما ازواو أصدقاء العرب  ي اإلوارة األمريكي   

 .ت طد أمن إسرائيل أكثر
 .أن يك : أن ال   ااترع اإلرهاب ه  ال   يحارب  الي م

أن يك: أن حكامنا وسياسيينا يتزاحاما ن عالاى كاراساي            

 .م   ع  بعناي 
 .أن يك: أن وولنا محمي  من شع بها ب  ى اارجي 

أن يك: أن هنا  أكثر من منحا ا  ا اراء  اي وطاناناا               

العربي، والشعب العربي يا ر ي ي قرر أن ين ل الاخا ف إلاى      

 .قلب ه ه المناطق الخ راء
أن يك: أن الحاكم ال يرى وال يالاماس روح الشاعاب. ألن              

 .الحاكم العربي م رمج
أما عن وطنك ل نان ال   استحاع بدم شهدائ  أن ياحارر     

األرض ويص ن العرض،   د قتل  ال ائما ن عالايا ،  امااذا           

 أق ل لك عن ل نان؟

أن يك: أن بين المتنف ين  اي لا اناان عاالقاا  سافااح                  

 .سياسي
أن يك: أن ل نان ليس  ي  ال وول  وال قان ن، ولعل الثا رة   

 ي  ت دأ ب ناء الدول  ال ائم  على سياوة ال ان ن. إن لا اناان       

محك م بالما يا  السياسي  والمالي  والم ه ي  والحائافايا .    

ل د سأل أحد العمال الجنرال واالكييزا ال   أرسلت  الحك ما   

اإليحالي  لمحارب  الما ي   ي ص لي : جنرال مااذا تارياد أن         

تفعل هنا؟ أتريد أن ُتحِدث ث رة؟  أجاب  واالكييزا متا اساماًا:     

    أريد أن أط ق ال ان ن.  أروف الاعاامال: أولاياس ها ا               

ث رة. نعم تح يق ال ان ن ث رة. إن ال ان ن  ي باالوناا ها           

 . ي غف ة أهل الكهف
 ي ل نان ال الحكم وال المعار   أنتجا تجانسًا اجتماعاياًا،   

 .وتكاماًل وااليًا، ومؤسسا  حديث 
أن يك: يا ر ي ي أن اللص ص السياسيين  ي باالوناا لا        

امتلك ا غنى قارون سي   ن لص صًا. وأنا أعت د أن الدول  ل   

أا   زكاة من أم ال المسؤولين الاماساروقا  مان الشاعاب            

لحلت مشكل  الف ر  ي بالونا. ول  أتيح لي أن أقاتارح عالاى          

وولتنا العلي  القترحت أن ت يم صندوق تنمي  من ه ا الماال  

المسروق. وأن تخفف حصص الينائم الاما زعا  بايان ذو              

ال ربى والمؤلف  قل بهم. ولكن أااف أن يفتش ني ويسرقا ا   

 .من جي ي آار قصيدة كت تها
ل د هزلت ق ايانا وكرامتنا بين األمم، وسأذكر  با ا ل   

ذلك ال دو   ي ناقت  التي هزلت واف سعرهاا كاالا ا ايا          

 :العربي . ي  ل ذلك ال دو   ي ناقت 
ل د هزلْت حتى بدا من ُهزالها ِكالها، وحتى ساماهاا كال      

 مفلِس

ورغم كل ه ا يا ر ي ي أق ل لك: إن الم اوم  لم تاهارب    

من المعرك . وسنظل نحمل راي  أمتنا بأذرع تانا ات كالاماا            

 .ُقحعت. ل د ورثنا ذلك من جعفر بن أبي طالب  ي مؤت 
وأق ل لك: إن الشعب الل ناني قرر تنظيف إساحا االتاناا         

السياسي  كما تنظف الش ارع من الزبال . وإن ص   الشاعاب    

لم يعد لكيجار. وأن الناس ال ياتايا ون باأكال الاما ااباال                  

 .التلفزي ني  المتخم  لسياسيينا
ولكن ستجيء يا ر ي ي من أما  ما با حا  مان الا رياد              

لل ريد، تجيء من مآذن هَدمها ب ش على الُع  او، تجيء مان    

بناوق الث ار محش ًة بال هر واإلصرار. مان ألاف عاام أسا ٍو            

نسمع يا ر ي ي، نسمع من  رزوق الحريق: قل بهام ماعاْك.       

 .سي  هم عليك
تحي  لدمك الحاهر يا ر ي ي، حين ُوعيات لاماهارجااناك         

انتص ت أمامي وماء شهداء آل شارف الاديان مان الاحايا ا                

الجن بي  ووماء أبي علي حالوة من كافار كاال الاجانا بايا ،               

وت كر  كل شهداء الم اوم  ال طني  وشاهاداء الاما ااوما            

اإلسالمي  التي أكملت الحريق وأج ر  العدو الصهيا ناي أن     

يندحر وينسحب من ه ه األرض الم دس  الممل ءة بالشهداء 

والف راء. وتحي  لكل قحرة وم س حت على ثرى ه ا ال طان   

 من شهداء الحرك  ال طني  وشهداء الم اوم  اإلسالمي  . 

 .تحي  لكم جميعًا
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 أحمد عل ش
األقصى  اي ااحار، حارب جانا و االحاتاالل وقاحاعاان                        
المست طنين على المسجد الشارياف تا الاا مساتا ى غايار                
مس  ق بعد أن استدعى العدو بع ًا مان قا ا  احاتايااطا              
وحشد أكثر من امس  آالف جاناد  وااال الاماساجاد و اي               
محيح ، وأعداو الجرحى من المرابحين ترتفع يا ماياًا وهاي       
مرشح  ألن تص ح قتاًل مشرعنًا مع إقرار الحك م  األمانايا       
المصيرة  رورة م اجه  من أسماتاهام راشا اي الاحاجاارة             
بالرصاص الحي ووسعت وائرة ال رار لتشمل مدين  الا ادس   

 .84وال ف  اليربي  و لسحين المحتل  عام 
قد ي دو الحدي  عما يجر  واال األقصى وح ل  من أحاداث  
ت صيفًا مجروًا إال أن استهداف العدو لحرم  أولاى الا ا الاتايان          
وثال  الحرمين الشريفين ليس عار ًا وال ها  ولاياد تصاد          
الفلسحينيين ل حعان المست طنين وماحااوالتاهام تادناياس          
حرمت  بل يأتي  ي سياق سعي صهي ني حثي  مانا  الاعاام         

لته يد ال دس وإزال  المسجد األقصى لحظ  ت  ر ظاروف   99 
مالئم  إن كان على المست ى الفلسحيناي أو الاماساتا يايان            
العربي والدولي وااص  اإلسالمي بالنس   لألاايار، وياعاتا ار         
العدو أن الظروف الحالي  تتيح ل  تنفي  مخحح  أو على األقال  
تح يق قفزة ك يرة به ا االتجاه،  في ظل ان سام حاو أ عاف  
الم قف الفلسحيني إلى أونى ورجات  وسالاحا  عااجازة عان             
التصد  وتيييب  رص إطالق أ  انتفا  ، و اي ظال و اع          
عربي مأزوم وانشياال  تعمق حال  ال عاف لام ناجاد حاتاى             
االستنكار قد بلا مست ى م   اًل، وه ا ينسحب علاى الاعاالام       

 اإلسالمي اليائب تمامًا الف حدوو الصمت.
وليس أول من تجسيد حال  ال عف ه ه وتأثير االن اساام   
الفلسحيني على أ عاف ع امل التصد  أن   ي ذروة الحرب 
على األقصى تنشيل حرك  حماس بتنظيم مسيرتين واحدة 
تندو بالرئيس محم و ع اس وتاحاالا ا  باالارحايال لاعادم                 
اهتمام  بأزما  ال حاع وأارى ت امنًا ماع مان أساماتاهام             
"المختحفين األربع   ي مصر"، و ي حال  كه ه يصح المثال    
"عرب وين... طن  رة وين". أما على صعيد الم قف الاعارباي          

 يمكن تسجيل أن الم قف األروني لم يتجاوز حادوو ر اط       
الملك ع د اهلل ل اء نتنياه  وأبدى انزعاج  مما قالت أوسااط  
إعالمي  صهي ني  أن  رسال  تح ير شديد اللهج  ن لت إلايا    
من نتنياه  ترا  ت مع رسال  أشد للسلح  الفلسحيني ، أما 
الرئيس المصر   إن  يدع   ي ه ه األج اء المشح ن  إلاى    
تعميم منحق التس ي  مع العدو ليشمل أك ر عدو من الادول  

 العربي .
إن معالج  ق ي  األقصى الشريف تحتاج إلى  هام وقاياق      

 لمعحيين أساسيين:
األول: ه  أن ما يتعرض ل  المسجد األقصى الشريف ليس  
نتاج اللحظ  الراهن  بال ياجاب الاناظار إلايا   اي سايااق                      
المخححا  الصهي ني  للسيحرة على ال دس وعم م أرا ي 
 لسحين،  ليس جديدًا ال  ل أن الصهاين  يريدون تاها ياد      
المدين  الم دس  و ي غياب سياس  استراتيجايا  لالاحافااظ         

% من  91على عروب  المدين  لم ي ق للفلسحينيين أكثر من 
مساحتها والعمل جار للسيحرة على ذلاك مان ااالل و اع           
سلسل  ق انين تج ر أبناء الشعب العربي الفلسحيناي عالاى      
تر  ال دس، مثل إس ااط الاها يا  الاما ادسايا  عان كال                    
 لسحيني ي تعد عن المدين  سنتين متتاالايايان وتاحا اياق           
قان ن أمال  اليائ ين ال   يسمح بمصاورتها و مها لادولا    
العدو، وك لك التدال  ي مناهج التعلايام الافالاساحايانايا              
ومصاورة أو ت عي  أمال  المؤسسا  الاديانايا  اإلساالمايا             
والمسيحي  لسلح  العدو ومحاوال   م الم ابر اإلساالمايا       
والسعي لتنفي  مخح  ت سيم مكاني لألقصى ل ناء كنياس  
يه و   ي جان  . ولسنا بحاج  للت كير مجدوًا أن م اجه  ما  
يتعرض ل  األقصى، وما يهدو ال دس وعم م أنحااء ال افا       
اليربي  يتحلب  لسحينيًا عدم االكتفاء با اياان أو تصارياح          
إوان  واستنكار على قاعدة ال  ل للمرابحيان والاماراباحاا         
عند ب ابا  المسجد اذه  ا وربكم   اتل ا أن هنا لا ااعادون    
وإنما ع ر سياس  تعيد ت ييم المسار السياسي السابق عالاى   
قاعدة مراجع  ن دي  جريئ ، وإنهاء االن سام ال   ال يستاناد   
إلى أس اب ج هري  بل ي دم ال اتي الخاص عالاى الاثاابات          
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ال طني العام، ويحتكم إلى حسابا   ئ ي  لم تعد ما اناعا        
ااص  من ق ل حرك  حماس التي تتحمل مسؤولي  أكثر مان  
غيرها  ي استمراره، وون إعفاء انارين من مساؤولاياتاهام،      
مما يستدعي من الجميع االرت اء   ق الاخاال اا  والاناظارة         
ال ي   إلى رحاب ال حدة ال طني  الفلسحيني  على قااعادة     
تفعيل منظم  التحرير الفلسحيني  وماؤساسااتاهاا، وإعااوة         
اللجن  التنفي ي  إلى م قعها  ي قايااوة الاعامال الا طاناي               
الفلسحيني باعت ارها أعلى سلح  تنفي يا   الاساحايانايا            
وااللتفاف ح ل منظم  التحرير الفلساحايانايا  بااعاتا اارهاا             
الممثل الشرعي وال حيد للشعب العربي الفلساحاياناي  اي        
الداال والخارج ومرجعيت  ال ان ني  والسياسي  والانا االايا       
وه ا يتحلب تر ع الجميع عن الحسابا  والشكليا  ومنحاق  
الربح والخسارة الفئ   بدع ة المجلس ال طني الفلسحيناي  
إلى وورة استثنائي  أو عاوي   المجلس ال طني الفلسحياناي   
ه  أعلى سلح  تشريعي   لسحيني  والمجالاس الاماركاز         

 ين ب عن  بين وورتين.
وإذا كانت وع ا  ع د الملس التي كان ما ادرًا أن تاخارج         
إلى الن ر  ي منتصف أيل ل قد تالشت أمام الخال اا  الاتاي      
قد ت صف  ي جزء منها مثل الخالف ح ل جنس الاماالئاكا        
  ين صيا التعيين أو االنتخاب ألع اء المجلس والحاسااباا     
األارى تعحلت الدع ة إال أن معحيا  ال اقع تفرض انتخااباًا   
حي  يمكن إجراء ذلك وااتيارًا حي  يتع ر االنتخاب مع األا  
بعين االعت ار تمثيل ق ى و صائل م اتل  وسايااسايا  باماا         
يتناسب وتاريخها الن الي وك لك االتحااوا  والاماناظاماا          
الشع ي  الفلسحيني  والشخاصاياا  الا طانايا  والاكافااءا                

 المست ل .
إن انع او المجلس ال طني الفلسحيني يجب أن يارتا اي        
عند الجميع إلى مست ى ال اجب ال طناي والانا االاي الا             
يجب إنجازه بأسرع وقت كما أن على المجلس أن ي ع نصب 

 أول يات :
انتخاب لجن  تنفي ي  جاديادة تاماثال كاامال الاحاياف                    -

 الفلسحيني الرسمي والفصائلي والشع ي.
و ع ميثاق وطني  لسحيني جديد بعد إليااء الاماياثااق         -

 ال طني الفلسحيني  ي مؤتمر سابق  ي غزة.
تعزيز ال حدة ال طني  الفلسحيانايا  مان ااالل إناهااء               -

 االن سام وإزال  آثاره على كل المست يا .
و ع استراتيجي  م اجه   لسحيني  شامل  وعالاى كال       -

المست يا  تتصدى للمخححا  واألاحار الصهي ني  وتظهار  
األهداف ال طني  الفلسحيني  وإقرار الصيا الكفيل  بتح ياق  
ذلك وإلى أن يتح ق ذلك كل  وق ل  تحاشاياد كال الاجاها و            
والحاقا  واإلمكانا  الفلسحيني  إلطالق انتفا ا  جاديادة،      

 0222 إذا كان تدنيس شارون لحرم  المسجد األقصى عام 
قد  جر انتفا   األقصى  إن األجدر  ي ظل ال  ع الحاالاي   

 إطالق انتفا   جديدة.

الثاني: معحى عربي  ليس جديدًا ال  ل أن  لسحين هي  
ق ي  العرب جميعًا، وهي ق ي  ق مي  بامتياز، وأن الا  اع   
العربي ينعكس سل ًا أو إيجابًا على حرك  الن اال الا طاناي       
الفلسحيني،  أ  عملي  نه ض ق مي مهماا كاان حاجاماهاا           
ومحدوويتها تنعكس إيجابًا على تصاعاياد حاركا  الانا اال             
الفلسحيني وأ  تح ر سل ي ينعكس بنفس االتجاه وللدالل  
على ذلك ن رو عدة ش اهد أن االنتفاا ا  الافالاساحايانايا              

لم تكان ماجارو رو         49األولى، انتفا   أطفال الحجارة عام 
 عل على حاوث وهس سيارة عسكري  صهايا نايا  لاعاماال          
 لسحينيين  ي غزة، وال مجرو حرك  معزولا  عان أ ااقاهاا          
ال  مي  بل استند   ي ج هرها وزامها ال   استمر لاعادة     
سن ا  إلى انتصار العراق  ي ال اوسي  الثاني  بعد سا ا ط     

 0222عام الحسم اإليراني، كما أن انتفا   األقصاى عاام       
استمد  جزءًا من زامها ووجهها عندما شكال عاراق الا ا ة         
واالقتدار  ي حين  عم ها الحا ن وترجم عملاياًا عا ار كال          
أشكال الدعم المعن   والماو  والسياسي والميداني شاعاار     
الشهيد صدام حسين ب حدة الخندق الجهاو  الاماماتاد مان          
بيداو إلى ال دس واقتسم مع الفلسحينيين رغاياف الاخا از          
وح   الدواء، ه ه ح ائق أقر  يها من أقر وتجاهلاهاا آاارون      

 ليايا  ليست اا ي .
بالم ابل أن ال  ع العربي الراهن يشجع نتنايااها  عالاى        
الم ي  ي مخححات  وبدل أن يتل ى رو الفعل ينت ال إلاى     
الهج م على السلح  المستنكرة وعلى األرون ال   لم يصال  
بعد إلى مست ى االستياء الدبل ماسي ال   ال ي دم وال يؤاار  
إال أن على العدو الصاهايا ناي أن يادر  أن الاعارب رغام                     
انشياالتهم  إن  لسحين وأقصاها  ي  مير كل الجماهيار  
العربي  ووجدانها، وهي رغم استنزا ها  ي الحروب الدااليا   
واألهلي  تشيل  لسحايان عانادهاا ق ايا  ال تصال إلاى                    

 قدسيتها أ  ق ي  أارى.
 ي سياق الم قف العربي تظل اإلشارة إلى مسألتين هاماا   

  ي غاي  األهمي :
األولى أن على العربي  السع ويا  أن تاتاجااوز ما قافاهاا               
الراهن وهي المؤهل  مع وول الخليج العربي األارى لا اياام    
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أوسع ت امن وحمل   ي  على الاماساتا يايان اإلساالماي             
أ  السعا ويا      –والعالمي لروع المخححا  الصهي ني  وهي 

بما تملك من قدرا  وإمكانا  تستحيع ممارسا   ايا ط        –
على اإلوارة األميركي  ووول أوروبا، كما تستحيع أن تستثمار  
نف ذها  ي العالم اإلسالمي وصداقتاهاا ماع انااريان  اي             
تأمين أج اء وولايا  مانااسا ا  ماعااويا  لالاعادو وأهادا ا                        

 ومخححات .
ك لك  ي ه ا الصدو ال بد مان تسالايا  األ ا اء عالاى              
الم قف المصر  وهنا ن  ل أن العرب كل العرب استا اشاروا    
ايرًا مع س  ط حكم اإلا ان ال   أراو رب  مصر بحسااباا    
إقليمي  واستراتيجيا  وولي ، وتمن ا أن تع و مصر إلى لعاب  
وورها ال ازن على المست ى العربي ال   غااب ماع تا قاياع          
اتفاقا  كامب ويفيد، ااص  أناهاا تامالاك كال الاماؤهاال                 
والم اصفا ، من السياسي إلاى االقاتاصااو  والاعاساكار                
والث ا ي وص اًل إلى الجماهير  باإل ا   إلى م قعها األ ارو 

اسي  ، كما أنهم كان ا وما زال ا يتا قاعا ن وورًا مصارياًا           -
حاسمًا بدرج  عالي  تجاه ال  ي  الفلسحيني  ألن  لسحايان   
أك ر من االف مع حماس وأهم من انشيااال  وااالايا  ماع          

اإلا ان أو غيرهم من اإلسالمايايان، وون أن يافاهام ذلاك                
 الت ليل من احرهم.

إال أن مصر يجب أن تتحلع إلى وور قياو  يناشاده الاعارب       
وه ا يتحلب من النظام الاماصار  ما اقاف تاحاتاكام إلاى                 
المصلح  ال  مي  العليا لألم  من س ريا إلاى الاعاراق ومان         
اليمن إلى لي يا، والم قف األهم المنتظر ه  مان الا ا ايا           
الفلسحيني   األج اء انن مناس   والفرص  مؤاتي ، وإذا كان 
 عف مثل ه ا الم قف أو غياب   إن الخاسر  لاساحايان وال       
شك ولكن الخاسر األك ر هي مصر وقياوتها  ال أمن لاماصار    
بمعزل عن األمن ال  مي العربي ال   ي اج  التحد  األهام    
واألك ر واألول من ال ج و الصهي ني على أرض  لساحايان،    
 األقصى انن قد يك ن ب اب  مصر إلى ع  ر مرحل  جاديادة   

 وعلى ال ياوة المصري  الت اطها ق ل   ا  األوان.
إن م قفًا  لسحينيًا وا حًا وم قفًا عرباياًا حااساماًا هاماا            
الكفيالن بالد اع عن عروب  األقصى والم دسا  المسيحايا    
واإلسالمي   ي ال دس وعن عروبا   الاساحايان كاماداال              
لسياس  أمن ق مي عربي تدا ع عن أرض العرب ب جا  كال     

 األاحار اإلقليمي  والدولي  وال ايار غير ذلك.

 من شعارات الحملة املطلبية 

 لحزب طليعة لبنان العربي االشرتاكي

حملته الوطنية ملكافحة الفساد ومواجهة يف إطار 

األزمات االقتصادية واملعيشية الخانقة  ووقوفاً يف 

خندق الفئات والشرائح االجتماعية الفقرية وبعد 

أن بات الجوع يهدد غالبية اللبنانيني نظم حزب 

طليعة لبنان العربي االشرتاكي حملة مطلبية من 

خالل رفع الشعارات وتوزيع البيانات يف مختلف 

املناطق اللبنانية باإلضافة إىل ما يقوم به من جهد 

دائم يف إطار الهيئات النقابية وتحركها من أجل 

انتزاع حقوق املواطن والتصدي لألزمات التي باتت 

 تهدد غالبية اللبنانيني

 بعض من الشعارات املرفوعة

 نرفض اإلرهاب 

 والتكفري والتطرف

 صيٌف بال ماء وال كهرباء

 هدية السياسيني إىل املواطنني

 ألولوية السلم 

 األهلي واالستقرار
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 ن يل الزع ي
رحل رسام الكاريكاتير العربي،  لسحيني الم لد، ناجي          
العلي اغتيااًل برصاص   ي الرأس، أصابت  تحت عين  اليمنى         

، وتر  صدي   الصيير حنظل  وحيدًا، ال أب ل              9149عام  
وال أم، وه  ال   جعل ل  ميالوًا رسميًا بعد هزيم  الخامس             

ممثاًل شخصي  الص ي الفلسحيني       9199من حزيران عام     
ابن العاشرة ربيعًا ال   أراوه  ي ه ه السن  ال يك ر إلى أن              
تتحرر  لسحين، لتنحق رس مات  الكاريكاتيري ، على لسان        
بكل ما يع  ر عن  مير األم  و لسحين،  ي م اجه                      
التخاذل الرسمي العربي واألنظم  المتاجرة بمصالح شع بها       

 وكرام  بالوها.
 غاب حنظل  عنا من  غاب ناجي العلي، وكدنا ننسى أن  غاب،
غير أن  باألمس عاو إلينا طيفًا يجث  على شاطئ بحر                 
ايج ، وكأن  ح ي  ، ق  ت ب  األم اج حاماًل  ي أعناق                   
ه ي  طفل س ر  من بلدة عين العرب، لم يستحع من رآه              
أن يمِيز بين  وبين مالمح حنظل   لسحين، حي  أن االثنين           
يحمالن ذا  ال صم  من ال ؤس والتشرو وع ابا  ال ياع             
واألمل المف  و من كل من جعل من طف لتهما قربانًا                    
لمصالح الدول الك رى منها واإلقليمي ، ونخاس  األنظم               
التي ت يع شع بها وون أن يرف لها جفن من الحياء، وهي                  
تصر على التربع   ق ركام أوطان ومرتها عن سابق تص ر             
وتصميم وون التنازل عن عروشها المتهاوي  ال ائم  على             
جماجم الشهداء وز را  الثكالى وبراءة األطفال واأليتام               
منهم بشكل ااص، أولئك ال ين  يهم الي م من يحسد                 
الفتى إيالن المسجى جثمانًا على الشاطئ إلى جانب والدت             
وش ي  ، ليس لما نالت  ه ه المشهدي ، المأساوي  من                  
تعاطف إعالمي عالمي بشكل أساسي وحسب، وإنما لك رياء          
الفتى اليريق ال   غرز وجه   ي الرمال مديرًا ظهره للسماء       
وم جهًا ح ائ  إلى العالم أجمع وكأن  غير آب  بما سي ج                 
إلي  من عتب، شأن  شأن حنظل  ناجي العلي، الفتى                       
الفلسحيني ال     د كل أمل باألنظم  والحكام  أوار لهم            
ظهره بدوره عَلهم يخجل ن ويتحرك ن وتدب  ي ومائهم              

 ذرة من حياء وشرف.
هل هي مصاو   أن يم   إيالن س ريا ويييب حنظل               
 لسحين  ي ال قت ال   تتناقل األا ار ن أ و اة والدة                   
الحفل الشهيد علي الدوابش ، ال   لحق ب  والده أي ًا بعد            
أيام، وهم ال ين ق  ا حرقًا واال منزلهم  ي  لسحين                
المحتل  على أيد  عصابا  االستيحان الصهي ني العامل             
على زرع  لسحين بالمست طنا  ور دها بماليين اليه و            
المتصهينين المست دمين من كا   إص اع العالم وإحاللهم         
مكان السكان العرب األصليين أصحاب األرض الشرعيين،            

وإج ارهم على المياورة قتاًل بالرصاص أم إحراقًا أم ب  ة              
 الترهيب والترغيب معًا،

 ي ال قت ال   يشهد العالم أجمع م جا  النزوح ال شر          
الخحير لماليين الس ريين والعراقيين من قراهم ومدنهم           
وع  رهم جحيم النار إلى جحيم الهرب ع ر ال حار متجاوزين         
وروب الهجرة الشرعي  إلى االستعان  ب  ارب الم                       
والصهاريج الم فل  التي أوو  بانالف منهم ااتناقًا وغرقًا،           
ولم يكن الحفل إيالن ال اوم من شمال س ريا األول  يهم،             
 حيً  وإنما س    انالف، وبالتأكيد لن تت قف المأساة                  
ب ج و جثت  التي طفت على شاطئ ال حر شأن  شأن كل                 
الشهداء ال ين ق  ا بحثًا عن مالذا  آمن   ي بالو اهلل                   
ال اسع  بعدما  اقت بالو العرب بأبنائها  تركتهم لل حار            
ت   هم جثثًا، وللدول الك رى تصاور طف ل  أبنائهم وأحالم         
 ك ارهم  تتر  كل ما س ف يأتي ب  المست  ل، للمجه ل.

 ُترى، ماذا ي  ل ناجي العلي الي م، ل  عاو إلى الحياة ثاني ،  
وأي  ص اعق ست  ف بها مفروا  رس مات  الناط   على          

 لسان ص ي   المدلل حنظل ،
 وحنظل  ه ا، ُتراه أين يك ن الي م؟

 وهل يرقد مع م تدع   ي نفس ال ريح.
أم ُأطلق سراح  هائمًا على وجه  حزنًا على ما يرى من               
مصائب   د  الكلم  معناها  ي تفسير ما يجر  ولم يعد             
من مكان س ى للسالح الم اوم وإعاوة االعت ار النتفا ا             
األحرار العامل  على تح يق م  ل  العين بالعين والسن                 

 بالسن وال اوئ أظلم.
أتراه، حنظل ، يتشار  مع أطفال  لسحين العزاء                     
باستشهاو علي الدوابش  وق ل  محمد الدرة، ومعهما حمزة            
الخحيب  ي س ريا و حايا براميل الم    يها، المتن ل               
شرارتها إلى صحارى العراق وأطفال  ال ين ي   ن ي ميًا             
بالعشرا   ي مسالك التي  وبم جب الفتاوى المسم م ،              
شأنهم شأن أطفال اليمن ال   لم يعد سعيدًا بعد الي م،                

 وأطماع كسرى لم يعد لشه ا  تمدوها حدوو!
المع رة حنظل ، ليس المحل ب منك أن تعت ر بعد الي م          

 على كل ه ا اليياب،  ما عساه قل ك الصيير أن يتحمل!
نحن من علي  أن يعت ر إليك وإلى كل أطفال األم  على              
كل ما  عل  السفهاء بنا، وما يترك  المتخاذل ن من بصما             
ايان  وذل وعار،  أ اع ا ق ايا أمتهم، و َرط ا بأحالم                

 الجميع، والحف ل  منها أول من و ع الثمن.
المع رة حنظل ... ي م أ عنا ، أ عنا معك ال  صل  إلى         

  لسحين، وأ عنا معك كرام  عروبتنا وحلم طف لتنا،
 ما عسى أقرانك أن ي  ل ا لنا الي م، س ى أن يع ووا إلى                   
 الحجارة والي ب من جديد وه ا ه  ح كم المشروع، واألمر لكم.
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من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بددلدوا 
 تبدياًل.

رجال وأبطال فلسطين كثر، وفي هذه الحلقة نتعرف إلى الرفيق الشهيد كدمدال عددوان، الدرجدل 
المناضل والقيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولد الشهيد كدمدال 
عدوان في قرية بربرة قضاء غزة وأتم دراسته في مدينة غدزة. اشدتدرك فدي مدقداومدة االحدتدالل 

في تكوين خاليا المقاومة فاعتقل وزج في أحد المعتدقدالت ولدم  6591الصهيوني لمدينة غزة عام 
يفرج عنه إال بعد زوال االحتالل، انتقل بعدها إلى السعودية ثم عاد إلى القاهدرة إلتدمدام دراسدتده 

، لم ينقطع الشهيد كمال 6511وتخرج مهندس بترول عام 
عدوان عن النشاط الوطني مؤمنًا بالكفاح المسلدح وسديدلدة 
للتحرير، فاختير عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني عام 

فدي  6592، وقد اشترك في أحداث أيلول سدندة 6511
األردن ثم تنقل في عدة عواصم عربية وكان آخدرهدا فدي 

 بيروت.
في  6591نيسان  62استشهد الشهيد كمال عدوان في 

منزله بشارع فردان في بيروت في العملية اإلجرامية الدتدي 
قامت بها المخابرات الصهيونية واستشهدد مدعده أيضدًا 

 محمد يوسف النجار وكمال ناصر.
أيدلدول  61و 61*  وكي ال ننسى من الذاكرة أنه بتاريخ 

جرت مذابح صبرا وشاتيال على يد الصهاينة أثدنداء  6510
اجتياحهم لبنان وبقيادة السفاح اللعيدن شدارون وعدمدالء 

 الداخل اليمينيين.
توقيع معاهدة الذل والعار )اتفاقية كامب ديفيد بديدن 

 .61/5/6591مصر والعدو الصهيوني بتاريخ 
األميدن  0/62/0220* اعتقال الرفيق ركاد سالم بتاريخ 

العام لجبهة التحرير العربية في رام الله على يد مجدمدوعدة 
 من الموساد.

 )انتفاضة األقصى المبارك(. 12/5/0222استشهاد الفتى محمد الدرة في غزة 

 
 إعداد الرفيق إبراهيم أبو عرب
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 ب لم المحامي حسن بيان
ارتفعت  اي انونا  األاايارة حادة الساجاال السايااساي                     
واإلعالمي ح ل أبعاو ال ج و الروسي  ي س ريا، وبااااتاالف    
الت  يما  بشأن ، ذهب بعط أول إلى ربح  بااتالل ميازان  
ال  ى ليير مصلح  النظام مما اقت ى من حا نت  الدولايا    
ر ع وتيرة مساعدت  عل   يعيد ب لك  بع ًا من التا ازن إلاى     
سياقا  الصراع. وبعط ثاٍن، رأى  ي  روًا روسيًا م اشرًا على  
اتساع مروح  التدال الدولي ال   ت  وه أميركا تحت عنا ان  
م اجه  اإلرهاب. وبعط ثاالا ، رأى  اي تاظاهايار حاجام                   
الح  ر السياسي واستحراوًا العسكر  مؤشرًا عالاى بادايا        
ول ج مرحل  ال ح  الجد   ي آلي  حٍل للاصاراع الاماتافاجار،          
وكل العب  ي الصراع يريد أن يحفظ م قعًا ل  على طااولا      
الترتي ا  نظرًا ألهمي  الاما قاع السا ر   اي الاجايارا اياا                 

 السياسي  العربي .
إن كل الت ديرا  المشار إليها تحتمل جاانا اًا كا ايارًا مان            
الصح  ويمكن أن يؤا  من كل احتماٍل، باعا اًا، لاتاكا يان            

 ص رة وا ح  عن أبعاو الدور الروسي  ي س ريا.
 روسيا من  انفجر ال  ع  ي س ريا، قدمت نفسها را عا   
وحا ن  وأبرز المتكئا  الدولي  لالاناظاام، وعاالقا  روساياا             
بس ريا ليست حديث  العهد ،بل تمتد إلى ع  و وترباحاهاماا     
ش ك  عالقا  اقتصاوي  وعسكري  وسياسايا ، وأن سا رياا         
كانت تحتسب  ي إطار ت اسم م اقع النف ذ الادولاي باأناهاا        
من الحص  الس  ياتي  ساب ًا والاحاصا  الاروسايا  حاالاياًا.                
وبالتالي ال يمكن لم سك  أن تا اف ماتافارجا ، وهاي تارى               
تداعي وانهيار آار ح    ي ع د النظام اإلقليمي الا   بالاا      
مراحل مت دم   ي انفراط  ويجر  العمل على إعاوة تركيب 
نظام إقليمي )والم ص و هنا عربي( ياحااكاي الاماتايايارا              
الدولي  واإلقليمي  التي نتجت عن س  ط مرتكزا  الاناظاام      

 الدولي ال   كان قائمًا على ثنائي  است حابي .
إن الروس يدرك ن جيدًا، أن انهيار النظام اإلقليماي الا       
كان متكيفًا مع النظام الدولي السابق أص ح ح ي ا  قاائاما        
،ااص  بعد إس اط الم قع العراقي، بتداال ااارجاي اتاخا           
شكل االجتياح واالحتالل. وبالتالي  إنهم ليس ا بعيدين عان     

 قراءة التداعيا  السياسي  والناتج  عن ه ا اإلس اط.
وكما كان م درًا له ا اإلس اط للم قع العاراقاي أن ياؤو         
إلى جعل م اقع عربي  مشابه   ي تركي ها الا انايا   تا اع         
تحت تأثير الهزا  االرتداوي  للزلزال العراقي وأولها الاما قاع    

الس ر ، كان م در أن يؤو  ها ا اإلسا ااط إلاى تا ساياع                
مساح  الفراغ  ي ال اقع ال  مي ،وبما سهل ل  ى اإلقالايام      
المتاام  لل طن العربي من الت دم والتدال بأشكال مختلف  

 لملء ه ا الفراغ.
كما ان  ب در ما أوى إس اط الم قع العراقي إلى اناكاشااف      
الم اقع العربي  التي حس ت نفسها أنها ستك ن بماناأى عان      
التأثيرا  السل ي  ل لك الحدث الك ير وأوركت مؤاارًا باأناهاا       
"أكلت ي م أكل الث ر األبيط" كان انتفاخ أووار ق ى اإلقليم،   

 اإليراني أواًل والتركي ثانيًا نتيج  ط يعي  ل لك اإلس اط.
وانحالقًا من ه ا المعحى، باور النظام اإليراني لاتا اديام     
نفس  و ي وقت م كر، باأنا  العاب أسااساي  اي الادااال                 
العربي، ليس استناوًا إلى ميزا  الم قع الجيرا اي وحساب،     

سياسيا ( لاماكا ناا            –بل بت ديم نفس  مرجعي  )م ه ي   
مجتمعي  عربي  وت ظيفها كجاليا  سياسي  لتنفي  أجانادتا     

جديدة   –الخاص  والتي تستمد باعثها من استراتيجي  قديم  
ترى بأن العمق العربي ه  مدى حي   لالانافا ذ الافاارساي            

 والمع ر األقصر إلى المت س .
ل د جاء  التح را  المرت ح  بالصراع على األم  العربيا   
و يها، لتخدم الدور اإليراني بصيي  أو بأارى، وماعاهاا باا          
النظام  ي طهران يعيش وهم أن إيران هي "ق ة عظاماى"،     
وعلي  يجب أن تك ن شريكًا أساسيًا  ي الترتي ا  السياسايا    
واألمني   ي سياق إعاوة صياغ  النظام اإلقلياماي الاجادياد.        
ومما ادم ه ا االتجاه ه  المفاو ا  ح ل الامالاف الانا و         

 التي جاء  لتصب  ي ح ض تك ير حجم الدور اإليراني.
ومن س ء طالع النظام  ي طهاران أنا  وقاع أسايار ها ا               
الت خيم اإلعالمي لحدوو ووره، وع ر عن ذلك عالاى لساان      
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أر ع المسؤولين  ي ، بال  ل أن إيران باتت تساياحار عالاى          
بيداو وومشق وصنعاء وبايارو  وأن        –أربع  ع اصم عربي  

بيداو ستع و عاصم  لكم راط ري  الفارسي  كما كانت  اي    
 التاريه.

ل د ب ي ه ا الخحاب السياسي يتصدر عناويان الاما قاف       
الرسمي للنظام ،ااص   ي الفترا  التي اند ع  يهاا أصاالا       
ووكال  للعب وور مح ر   ي الصراع  اي الاعاراق والايامان             
وس ريا وال حرين ول نان، إلى أن حصال االساتاحا ااق الا             
تمثل بدا ل االتفاق ح ل الملف الن و  مراحل  الاناهاائايا ،        
 والتي بدأ  كتاب  بن وه ق ل عام من الت قيع النهائي علي .

ه ا االتفاق ال   ااتلفت الت  يماا  بشاأنا  أي اًا حا ل            
حدوو الدور اإليراني،  إن  وأن أعحاى إلياران حا ا قاًا هاي             
باألساس ح  ق وطني  لها سا اء لاجاها  تاحاريار األرصادة               
المجمدة أو حيازة التكن ل جاياا الانا ويا   امان ال ا ابا                 
الدولي  التي تح ل وون امتال  إيران للساالح الانا و .  اإن          
كل المعحيا  ت ين أن النظام اإليراني لن ينال أكثر مما ها   

 مسم ح ل  ووليًا. وه ا مروه جمل  ع امل:
أن ميزان ال  ى  ي مفاو ا  الملف الانا و  لاياس        أولها:

ان الساحا  التي كانات   وثانيها: ي مصلح  الحرف اإليراني، 
تعت رها إيران مسرح عمليا  سياسي  وأمني  لها  ي العاماق   
العربي، بدأ  باالرتجاج تحت إقدامها من  وا ل المفاو اا   
ح ل الملف الن و  المرحل  األايرة من االتفاق.  من الايامان     
انحل ت "عاصف  الحزم" لتحاصر عناصر التاأثايار اإليارانايا            
أصال  ووكال  ولتعيد ترتيب ال  ع اليمني  امان  ا ابا          
 ال رار الدولي والم اورة الخليجي  ومندرجا  الح ار ال طني.

والى العراق ال   كان النظام اإليراني ياتاداال  اي كال            
تفاصيل أو اع  السياسيا  واالقاتاصااويا  واالجاتامااعايا                
واألمني  والديني  ويتصرف قاسم سليماني وكأن  حاكم ظال  
للعراق،انتفط شع   تحت عن ان ال  ايا المحل يا  وأولاهاا      
محارب  الفساو، وعمد حراك  إلى استح ار عناوين المساألا    
ال طني  التي تؤشر على مصاور الخحر الفعلي على الاعاراق     
انحالقًا من رب  الفسااو واإل سااو بااالحاتاالل األماياركاي               

 وإ رازات ، وال ج و اإليراني وتداالت .
ومن ال حرين التي همد   يها م ج  التحريط السيااساي   
واإلعالمي، إلى س ريا التي يعت رها النظام اإليراني قااعادة     
ارتكازي  لنف ذه السياسي  ي المشرق العربي، بدأ  و اعا  
النظام مع كل أشكال اإلسناو اإليراني الم اشر وتالاك الاتاي       
است دمت إلى س ريا ب رار إيراناي تاتاهااوى وماعاهاا بادأ                
ت يق المساحا  التي تسيحر عليها قا ا  الاناظاام وتالاك           

 المشارك   ي ال تال مع .
إن  من االل قراءة تح را  ال  ع الميداني وماا أ ارزتا       
من نتائج سياسي ، تكشفت ص رة أن النظاام اإلياراناي قاد         
غرق وأغرق مع  ال  ى التي استح رهاا  اي الاماساتانا اع             
الس ر ، وأن و ع  الاراهان ال ياحاساد عالايا  وأن كاابار                     

 باالعتراف ب لك.
 ي   ء ه ه المعحيا  التي أ رزتها وما تازال السااحاا       
التي ينخرط النظام اإليراني  ي صراعاتها، ال ت دو أن الكفا   
تميل لصالح  بل العكس ه  الحاصل. وها ا أن ول عالاى             
شيء  إنما يدلل علاى أن ووره قاد بادأ بااالرتاجااج وهاي                    
المرحل  التي تس ق عاوة الس  ط أو التهاو . وبالتالي  اها       
سيع و إلى حجم  الح يعي بعد أن يك ن قد أوى وظايافاتا          
والتي كانت م  ع تزيين لمن كان يراقب أبعاو الادور الا         
أ عف التماسك ال طني العربي وأجج المشاعر الاما ها ايا         
والحائفي  وساهم  ي الق بيئ  لاناما  حاركاا  ما ها ايا               
وطائفي  تمارس الترهيب السياسي والديناي اناحاالقاًا مان          

 مفه م التكفير.
وعندما يرتج وور النظام اإليراني ال   كاان ياعاتا ار مان           
  اب  اإلي اع السيااساي  اي السااحاا  الاماناخارط  اي                   
صراعاتها،  ه ا ال ي  ي تأثيره منحصرًا  ايا  وحساب، بال           
يحال كل المنظ ما  التي كان يتكئ عليها وياعامال عالاى          

 ت  ي  مرتكزاتها، ومنها النظام الحاكم  ي س ريا.
إذًا، أن و ع النظام الس ر  قد  عف جدًا، وعندما ي عف 
ه ا النظام، ت عف أوراق ال  ى اإلقليمي  والادولايا  الاتاي          
تستند إلي   ي ت رير تدالها السياسي أو غيره  اي الصاراع       

  ي س ريا، ومنها روسيا.
إن روسيا تدر  جيدًا أن تدالها  ي س ريا لم يكن لياصال   
له ا الحجم ل ال العالق  الخاص  ماع الاناظاام، وهاي مانا                 
اندلعت األزم  كانت  ي حال  جه زيا  عاالايا  سا اء عالاى              
صعيد المتابع  السياسي  وأايرًا على صعيد تفعيال الادعام      
العسكر ، والتح ر الن عي ال   طرأ على الم قف الاروساي     

 مؤارًا أملت  جمل  م ررا :
: إن روسيا تريد أن ت ج  رسال  لليرب الدولي  الم رر األول

وااص  أميركا بأن النظام  ي س ريا أو ما ت  ى من  ما يازال  
 يحظى بتيحي  ق ي  من روسيا.

: إن روسيا ال يمكنها أن ت ف متافارجا  أماام        الم رر الثاني
ت سع وائرة المشارك  الدولي  ول  الرمزي   ي الحمل   عالاى     
"واعش"، والتي يمكن أن تاحاال بشاظاايااهاا الاماناظا ما                   



 5102أيلول   طليعة لبنان الواحد /

 

24 24 

الحاكم  أو م اقع حي ي  لها، وس ريا مصنف  أساسًا  من ماا  
 يعت ر مناطق نف ذ روسي  ولألايرة ق اعد عسكري   يها.

أن ال   حفز تفعيل الدور الروسي وتسليا   الم رر الثال :  
ال  ء على المستشارين وهم م ج وون أصاًل بااعاتا اار أن         
روسيا هي مصدر التسالاياح األسااساي لسا رياا وتا ساياع                 
المحارا  وزياوة الشحنا  العسكري  وتنفي  ع ا و تسالاياح       
كانت مجمدة، ه  الدور العسكر  ال   بدأ  تلعا ا  تاركاياا        
وال   تعت ره روسيا األاحر باعتا ااره ياماارس ووره عالاى             

 األرض وبتيحي  من حلف األطلسي التي تركيا ع    ي .
ان روسيا وهي التي تمسك من   ترة مالاف      الم رر الرابع: 

المفاو ا  ح ل األزم  الس ري ، تعرف جيدًا أن ه ا الصاراع  
لن ي  ى مفت حًا إلى ما ال نهاي ، وها  باالاتاالاي ال باد وأن               
تنفتح أب اب  الم صدة. وأن  عف المتاكائ الادااالاي الا              
تستند إلي  األطراف الخارجي   ي تدالها ي اعاف مان أووار        
األايرة وبالتالي حصصها  ي االمتيازا  السياسي  واألمانايا     
واالقتصاوي . وطالما أن ه ا الصراع قد أص ح مدواًل بامتايااز    
 إن روسيا هي الحرف الدولي ال   يماكانا  ماماارسا  حاق            
ن ط واقعي  ي م ابل االصحفااف الادولاي الا   تا ا وه             
أميركا، وبالتالي  إن روسيا كحرف وولي هي مان ياجاب أن          
ي  ط الثمن األساسي  ي تظهير حل سايااساي ولاياس أ           
طرف آار ممن ه  محس ب علاى ها ا الاماحا ر وتاحاديادًا               

 النظام اإليراني.
وإذا، كانت روسيا تريد أن ت  ط ثمنًا بما يتعلق باناتاائاج     
الحل السياسي،  ألنها أقدمت مس  ًا على و اع ثامان باماا            

 يتعلق بالملف الن و  اإليراني والملف الكيماو  الس ر .
إن ه ين الملفين، أنجزا ق ل ول ج طريق الحل السياساي،  
وهما حص  "إسرائيل" المستعجلا  مان الاتارتايا اا  الاتاي                  
ستفرض  ي إطار إنتاج النظام اإلقليمي الجادياد. وأماياركاا         
التي ق  ت مس  ًا من الروس م قفًا ح ل ه ين الملافايان،    
والل ين يعت ران من ث ابت استراتيجيتها ال ائم  على حماي  
أمن النف  وأمن "إسرائيل"، ال تجد غ ا    ي منح الروس   
وورًا  ي ترتي ا  سياسي  إلنتاج نظم، لام تاعاد ما اقاعاهاا            
تشكل  ي المدى المنظ ر تهديدًا لألمن اإلسرائيلي، طاالاماا    
أن الم اقع األساسي  قد جرو  مما يعت ر سالحًا استراتياجاياًا    
وطالما الجي ش العربي  قد جرى تدميرها أما باالحتالل وأماا    
بزج الجي ش  ي صراع واالي تنفي ًا إلراوة سايااسايا  لام            

 تستجب لكراوة الشع ي  باإلصالح والتييير.
على ه ا األساس،  إن الح  ر الروسي ال يزعاج أماياركاا       
كثيرًا، وسيك ن عاماًل مساعدًا  ي تسريع إنتاج حل سياساي.  
وإذا كان من كالم  ي ال  ي ،  إن ه ا التدال وه  الما جا و   
أصاًل لم يكن ليصل إلى ه ا المست ى ل ال حال  االناكاشااف      
ال طني ال   تعيش س ريا تحت وطأت ، والتي حا لاهاا مان         
م قع  اعل إلى م قع منفعل، ومع  تح لت إلى ساح  جاذب  

 لكل أشكال التدال اإلقليمي والدولي.

وإذا كان هنا  مان ساجاال يادور حا ل صايايا  الاحال                       
السياسي،  الصيي  األكثر م ارب  والتي ماا تازال تاحاظاى            
بالتيحي  الدولي  هي صيي  جنياف واحاد. وها ه الصايايا               
يالحظ  يها شيئان: أنها ال تلحظ ح  رًا إيرانيًا على طااولا       
الترتي ا  وأن جر  االتصاال  معها  ي ال اعا  الخلفي ، كما 
ان  ال حل متاح إال ع ر هيئ  الحكم االنت الي.  االاناظاام قاد        
س   وأن كان لم يزل م ج وًا ب  ة األمر الا اقاع، وإذا كاان        
من إيجابي  تسجل لالادور الاروساي وأن زاو مان ح ا ره                   
العسكر  والسياسي  ه  الحد من االند اع لفرط ماا تا ا اى       
من هياكل الدول  الس ري . والتي يجب أن ي ا اى كاي ياتام          
إعاوة إكسائها بث ب سياسي جديد والتاأساياس عالاى ذلاك           
إلطالق عملي  شامل  إلعاوة ال ناء السيااساي عالاى قااعادة           
التعدوي  والديم قراطي  وإعاوة ال ناء االقتصاو  التي تحتاج 

 إلى مشروع "مارشال" مجازًا.
إننا ال نرى  ي الدور الروسي الجديد عماًل سل يًا جادًا ، إال        
إذ اند عت األم ر نح  األسا أ وواالات قا ى وولايا  أاارى                
م اشرة على ا  الصراع وااص  العدو الصهي ني.  االاعادو       
الصهي ني وأن كان يعت ر نفس  قد قا اط "نصايا ا " مان               
الترك ، وه  يراقب ميت حًا ما آلت إلي  األو اع  ي سا رياا،     
إال أن ترق   ال يعني أن  ال يح ر نفس  للتدال ب ارار ذاتاي     
 أو ب رار وولي إذا ما تح را  األم ر نح  نتائج غير محس ب .
ل ا  اإلسراع نح  تظهير حل سياسي ه  ال   ي اع حادًا       
له ه المأساة اإلنساني  التي ي ف العالم علاى مشاهاديااتاهاا         
الكارثي  بشريًا واقتصاويًا، كما ه  ال   ياحاد مان تامااو             
الخسائر ويح ل وون سيالن لعاب الدول للتدال  اي لاعا ا          

 ت اسم المصالح  ي لع   األمم بج لتها الجديدة.
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يكُر أ حى ويفاُر آاار، وتا ا اى          

ذكرى شهيد األ حى تاماأل الاكا ن       

 عحرًا ونصرًا.

يمر عام وُيا ا ال آاار، وتا ا اى            

ذكرى من قتل ه تل ث الك ن  سااوًا    

 وجرائم.

بين عحر الشهيد ونتان  العماالء،  

يث ت شهداء ال عا  لالاعاالام أكاثار            

 أكثر حجم الجريم  التي ارتك اتاهاا    

بااحااق الااعااراق أياااو  الشاايااحااان          

األميركي األك ار، وأيااو  الافا ايا            

الفارسي األصير، ويث ت ن أن تحالف 

األشرار  د م اقع الخير لان يازياد        

 ي الك ن س ى الروائاح الاكارياها         

 كروائح اللص ص والمجرمين.

ال ييِير به ه النتيج  كل مساحيق تجميل الديم قاراطايا     

األميركي ، كما لن تيِيرها مساحيق التجميل الديانايا  الاتاي        

ييِلف  يها   هاء إيران أنفسهم. ولن يياِيارهاا ماا ي افايا              

المجرم ن على أنفسهم من صفا  إنساني  وويانايا ، وهاي       

بالفعل لم تدم ط ياًل  انكشفت أمام العالم وانفا اح زياف      

اوعاءاتهم. وهي الي م تتهاوى واحدة تل  األارى، ويناكاشاف     

 المجرم منهم تل  انار.

عمل ا عن سابق إصرار وتصميم عالاى احاتاالل الاعاراق،           

وباع ه  ي أس اق الرق والتهجير، وما أب  ا  ي  حاجارًا عالاى       

حجر. وذبح ا صدام حسين، من  تسع  أ احي، بسكاكينهام   

كال ح ش ال اري ، وُاِيل إليهم أن العراق قد أسالاس لاهام       

ال ياو، وأعلن مراسيم الحاع  ألكثر إم راط رين اَس  بايان     

أباطرة العالم. ولكن ما لم يحسا ا ا لا  حسااباًا، أن صادام                

حسين كان ما يزال يج ل  ي سماء الاعاراق وأر ا  يا ااوم          

بزن و ال عثيين وكل ال طنيين من أبنائ . ولم يحسا ا ا أنا        

سيكِحل عي ن  بنار الث رة العارم  التي تزيد الي م من ماأزق  

 ال حشين األميركي واإليراني مأزقًا تل  مأزق.

ل د أث تت إراوة الث رة التي غرسها الا اعا   اي نافا س             

أبنائ  أن  وإن أصَر  ال ح ش ال شري  على متابع  الاناهاش    

 ي جسد العراق،  إنهم ينتظرون الايا م الا   ياتام  ايا                 

تسجيل أسمائهم  ي ل ائح الحياة والسفاحين  ي الاتاارياه.    

وكما اندحر ه الك  وجنكيزاان على أرض الاعاراق، ياتاهاَياأ         

ه الك  األميركي، وجنكيزاان الفارسي، لكي يياوروا العراق 

عن ة غير مأس ف عليهم، ترا  هم لعنا  الاتاارياه األسا و         

 ال   ترك ه على كل ش ر من أرض العراق.

وكما أث تت إراوة الم اوم  والثا رة الاتاي قااوهاا صادام             

حسين ط ال حيات ، وتستمد من شهاوت  وروسًا بعد مماتا ،  

أنها واال   ي سجل الخل و األبد   ي تارياه الاعاراق و اي         

تاريه أمتنا العربي . وسي  ى ع ق النصر من ح ا ار حصاان      

صدام حسين ينتشر. وسي  ى حصان ال ع ، ب ياوة أباناائا        

و ي الم دم  منهم عز  إبراهيم قائد الم اوم  والث رة، ه  

الحصان ال   يراهن الشعب العربي األصيل علي . وسي ا اى    

ع ق النصر ينتشر  ي   اء أمتنا طالما ظل ال اعا  حاامااًل       

 ل اء الم اوم  والث رة.

* * * * * 
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ليس من ينام على أحالم ُت نى بم   عي  ووعي وإورا    

 كمن ينام على أحالم ط باوي  أتت من اارج التاريه والعلم.

وليس من يحلب االست الل والحري  كامان يالاياي إراوة            

 الشع ب بال هر واالستيالء.

وليس من يتكل على اهلل باستعاوة كرامت  وسياوت  علاى  

أر   ومال  وعر  ، كمن يزعم أن  يتكل على اهلل بسالاب       

 الشع ب أر ها ومالها وعر ها.

 تلك هي م دم  المشهد ال   يظهر العراق علي  الي م:

شعب عراقي ثار وهزم أعداءه األميركايايان، وها  ياثا ر           

 أي ًا ليهزم اإليرانيين مرة أارى.

شعب عراقي ثار  ي وج  ج رج ب ش المتاصاهايان الا          

كان يزعم بأن  يمهد انحالقًا من الاعاراق لاخا ض ماعاركا             

الخير  د الشر  ي هرمجدون  ي  لسحين، ولكن  وقع  اي    

شر أعمال   جاء  معرك  الخير العراقي لكي تا ا ار أحاالما         

 وتلحق ب  هزيم  ححمت أنف اليحرس  األميركي .

وه ا شعب العراق يث ر مرة أارى  ي وج  اامنئي الا      

يمهد من العراق لخ ض معرك  تصدير والي  الف ايا  الاتاي       

يزعم أنها أمر إلهي ُكِلف بتح ي   ه  وأماثاالا  مان الا يان           

 أغرقهم الييب بأوهام .

ولكن الفرق بين ب ش واامنئي ه  أن األول ذاق طاعام         

الهزيم  المرة، وقد أرواه التاريه  ي مزابل  لما جاناتا  ياداه         

من جرائم بحق العراق واإلنساني . بينما ااامانائاي ماا زال             

غارقًا  ي أحالم لم يأمر بها اهلل ولم ي تنع بها عاقل. وه  ما  

زال منتشيًا بنصر وا ل  إلى العاراق أتااحا  لا  الشاياحاان              

األك ر، ووس س  ي صدره ال س اس الاخانااس باأنا  باالاا            

أحالم . وألن الشيحان األميركي ال   وس س لم يحق حرباًا   

واسارة أمام جحا ل الم اوم  العراقي ،  إن اإلياراناي الا        

سمع ال س اس لم يأب  بماا قاالاتا  الاما ااوما  الاعاراقايا                    

المسلح ، وك لك الث رة الشع ي  من بعدها التي تعم العراق 

انن، تلك الم اوم  أقنعت العالم حتى األعمى مانا  با اراءة       

 كتابها، وأسمعت كلمات  من ب  صمم.

ولكن اامنئي منعت  رؤاه اليي ي  من أن ي ارأ أو يساماع،        

ظنًا من  أن ما ح    ليس أقل من )نصر إلهي(. ول لاك عاام        

على ش ر من ماء غي ي لن يح ل ال قت حتى يكاتاشاف أنا        

غرق ب لك الش ر، ولن ينجي  من اليرق  ي  إاَل صدم  ما اق  

الكأس ال   س ف يتجرع  قري ًا، وسيندم  ي وقت ال يانافاع    

 ي  الندم، اللهم إاَل إذا ر ي بما سرق  من لحم العاراقايايان     

وومهم وأرواحهم، واعت ر أن سرقات  ثمنًا لما زعام أنا  مان        

نعم اهلل علي ، وه ه ال ناع  ليست من شيم من يزعام أنا      

ي اتل  ي س يل تح يق مشروع إلهي. حااشاا اهلل أن ياأمار            

 ب لك. ولكن ه ا إ ك وك ب على اهلل وع اوه.

 هل يلت   اامنئي الفرص  األايرة بالخروج من العاراق،  

ااص  وأن أ ق التململ العربي بدأ يظهر  اي سامااء األما            

 العربي  انحالقًا من اليجها؟

* * * * * 
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باعتراف أوباما، الرئيس األميركي ال   تسلق على                  

كرسي رئاس  أميركا على أوراج أاحاء سلف  ج رج ب ش،              

قائاًل: إن احتالل العراق كان احًأ أميركيًا، ووا ل إيران إلى            

العراق كان احًأ أميركيًا أي ًا، وانتشار اإلرهاب مرت   أي ًا          

 وأي ًا باحتالل العراق.

 إذا كان ال عط قد حسب للرئيس األميركي   يل                 

االعتراف،  هل اعتراف الرئيس األميركي يعفي بالوه من              

 تهم الجرائم التي ارتك تها بحق العراق؟

وإذا كان ال يج ز للمجرم أن ينج  من الع اب،  كيف مَر               

أوباما مرور الكرام على الجرائم التي ما يزال العالم ي شعر             

 بدن  لشدة ه لها و ظاعتها؟

وهل ليس لدى النائب العام األميركي أذنان تسمع؟ وهل          

ليس من صالحيا  رئيس أميركا أن يأمر النائب العام بإحال           

 ج رج ب ش إلى المحاكم ؟

كان احتالل العراق م دم  وأنم ذجًا لما كانت إوارة ج رج          

ب ش تعمل على تعميم   ي أقحار عربي  أارى، كما اعترف           

ب ل وولف ويتز، أحد أركان إوارة ب ش االبن. وه ا يعني أن             

أوباما قد سكت عما  علت  أياو  إوارة سلف  بحري                        

)الصدم  والترويع(، واستأنف تنفي  المشروع ذات  ولكن               

 ب فازا  من الحرير أطلق عليها اسم )الدي ل ماسي  والح ار(.

وإذا كنا نحسب اعتراف المجرم أو الساكت عن    يل ،              

 أ    يل  بعد انن يمكن أن ت رر مشاهد المهَجرين إلى               

 أوروبا وغيرها من ال لدان الصدي   ألميركا؟

وحتى ال نستراي ونستكين ونعت ر أن اتفاق االتحاو                 

األوروبي على ت زيع المهجرين بين وول ، وحتى ال نعت ر                

قرار اإلوارة األميركي  باستيعاب عشرة آالف الجيء،   يل            

ُيشكرون عليها،  ه ا مثال للع ثي  بال يم اإلنساني . وهم            

بداًل من ذلك، كان من واج هم اإلنساني أن يحال  ا، استناوًا           

إلى اعترا ا  أوباما، بإحال  ج رج ب ش وزمرة إوارت  إلى               

 المحاكم الجنائي  الدولي .

وحتى ال يعمل ن على تجهيل المجرم األول، ال   أسس             

لتلك الجرائم سي  ى عملهم وون مست ى اإلحساس                    

بالمسؤولي  والنزاه . وإذا كان ا ال ي عدون األرض ق ل                 

االقتصاص من مجرم قتل عدة أشخاص وإنزال الع  ب  ب ،           

 كان عليهم أن ير ع ا أصابعهم  ي وج  أوباما طال ين من            

إحال  ج رج ب ش وزمرة إوارت  إلى المحاكم الدولي                       

كمجرمي حرب ألن جرائمهم لم تن ص عن إلحاق األذى                 

بعشرا  الماليين من العرب،  لسحينيين وعراقيين                   

 وس ريين ولي يين.... والح ل على الجرار.
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أصدر  قياوة قحر العراق لحزب ال ع  العربي االشتراكي 
 بيانًا ح ل التظاهرا   ي جمعنها الثامن  وه ا نص :

 يا أبناء شع نا األبي الصابر الصامد

تت اصل التظاهرا  الشع ي  الحاشدة  ي جمعتها الثامنا   
الم ارك   ي بيداو وال صرة وميسان والمثاناى والا ااوسايا          
وذ  قار وواس  وبابل والنجف وكربالء وويالى ُماعا ارة عان       
تصاعد السخ  الشع ي المتعاظم  د تركاا  الاماحاتالايان          
األمريكان والهيمن  اإليرانايا  وحاكا ما  الاعاماالء األذالء...                 
بالرغم مان اساتاخادام شاتاى أساالاياب تاعا ياق وصا ل                          
المتظاهرين إلى ساحا  التظاهر... الظاهار الساا ار ماناهاا              
والخفي الملت  ... وقد بليت ه ه األساالاياب حادًا  اا احاًا               
تجلى  ي  رب التظاهرا   ي بابل بالرصاص وبخاراطايام    
المياه وقحع الحرق الم صل  إلى ساح  التحرير ب اياداو بال      
عمد  الميليشيا  العميل  إلى أحداث سلسل  من التفجيارا   
 ي باب المعظم وساحتي ال ث   والحيران ال ري   من ساح  
التحرير مت همين  ي ه ه األساليب الدنيئا  الا ادرة عالاى          
ترهيب المتظاهاريان وتاخا يافاهام بايايا  تا الايال عادو                        
المتظاهرين ولم يدر  هؤالء الجالوزة ان إراوة الاجامااهايار        
الشع ي  اق ى من ه ه األساليب الخائرة بل أنها ًتَصلب ها ه  
اإلراوة العزوم وتد ع أبناء شع نا األبي الصابر الصااماد إلاى      
تصعيد تظاهرات  العارم  وهك ا كان الج اب حاسمًا قااطاعاًا    
 ي ساح  التحرير  ي بيداو و اي سااحاا  الاتاظااهار  اي               
المحا ظا  بت اصل وج و المتظاهرين وو  ح ماحاالا اهام      
المعززة لل حدة ال طني  والُمحاَل   بالتييير الج ر  الشاامال   
للعملي  السياسي  المتهاوي  وباساتاهاداف رؤوس الاعاماالا             
والفساو النتن  والُم ي ُقدمًا على طارياق تاحاريار الاعاراق            
وتح يق است الل  وبناء الديم راطي  الاتاعادويا  الشاعا ايا            
الح ي ي  لكل أبناء شع نا وق اه ال طني  و  صائل م اوماتا    
المجاهدة.... وليعلم الدجال ن من العمالء واللص ص بأناهام       
لم يستحيع ا ع ر محاوالتهم ال ائس  لركا ب ما جا  ها ه         
التظااهارا  واالوعااءا  الاكااذبا  باأجاراء ماا يساما ناهاا                        
)اإلصالحا ( امتصاص الن م  الشع ي  العارم  التاي عا ار         
عنها ه ه التظاهرا  والتي لم تكن   رة عاطفي  آنايا  بال      
است ت ان ثاقها من الينابيع الثرة لاماعاانااة أبانااء شاعا اناا                 
المجاهد  ي مجابهت  ال اسل  للمحتلين األمريكان وطاروهام   
شر طروه من العراق ومن تصاعد م اومت  للهيمن  اإليرانيا   

كما أو ح ذلك بدق  وجالء الر يق المجاهد عازة إباراهايام         
األمين العام للحزب  ي ت ييم  للتظاهرا  الشع ي  بأس ابها 
العمي   وووا عها الشريف  وآ اقها المست  لي  الارحا ا   اي       
المسيرة الجهاوي  الظا رة لشاعا اناا وأماتاناا والاتاي جااء                  
متجاوب  ومتراو   مع كافااح ماجااهاد  الا اعا  و صاائال                 
الم اوم  المجاهدة كلها ومع الحم حا  الماشاروعا  ألبانااء        
شع نا العظيم  ي ال  اء على كل صيا وأشكاال االحاتاالل      
واالستع او وال مع والتسل  واإلمعان  اي تاجا ياع الشاعاب           

 وإ  اره وإذالل  وحرمان  من ابس  الخدما .

 يا أبناء شع نا المجاهد الم دام

 يا أحرار العرب والعالم أجمع

ان تظاهرا  شع نا الصامد المكا ح تت اصل وتاتاصااعاد     
 ي ال قت ال   تت اصل  ي  التحالفا  والت اطآ  األميركيا   
اإليراني  بال د من إراوة شع نا الكفاحي  ومحاولتهم تمزياق  
وحدت  ال طني  ع ر إطالق التاصارياحاا  األماياركايا  عاماا               
يسم ه تمزق النسيج االجتماعي العراقي والس ر  والت شيار  
بت سيم العراق وس ريا وتسلي  األ ا اء اإلعاالمايا  عالاى           
عمليا  التهجير المنظم  التي يسم نها الهجرة بيي  الانايال      
من معن يا  شع نا وامتنا ه ه الاتاصارياحاا  الاتاي جااء              
متزامن  مع التصريحا  اإليراني  التي تعلن باكال صافااقا           
استمرار الهيمن  اإليراني  والاتامادو اإلياراناي  اي الاعاراق                 
وس ريا ول نان واليمن واستهداف الخلياج الاعارباي ويا اظا             

 أبنائ   د التمدو اإليراني وتصديهم الشجاع ل .

بيَد أن وعي أبناء شع نا وأراوت  الجهاوي  الصل   كفايالا      
بديم م  التظاهرا  الشع ي  المتا اصالا  مانا  ماا يا ارب               
الشهرين وحتى تح يق كامل أهدا ها السامي   اي تاعازياز         
ال حدة ال طني  واالن  اض على مخححا  حالاف األشارار        
وعمالئهم األذالء والم ي إلى أمام علاى طارياق الاخاالص          
والنه ض والت دم عا ار إقااما  حاكام الشاعاب الاتاعادو                       
الديم راطي الحر المست ل واستئناف مسيرة ال انااء الاثا ر        

 ال طني وال  مي والح ار  المعحاء.

 تحي  العز والفخار لحش و المتظاهرين من أبناء شع نا الم دام.

 وتحي  المجد لشهداء العراق واألم  األبرار.

 والخز  والعار لتحالف األشرار وعمالئهم األاساء.

 ولرسال  امتنا المجد والخل و.

 0291/  ي التاسع عشر من أيل ل قياوة قحر العراق  
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 كتب : محمد حسن عامر
 صحيف  ال طن . 9009من النسخ  ال رقي  العدو : 

كشف ال ياو  بحزب ال ع  الاعارباي االشاتاراكاي صاالح            
، عن انع او اجتامااع  اي      «ال طن»المختار،  ي ح ار ااص لا

، الجمع  الما ى،  م و دًا مان  «الدوح »العاصم  ال حري  
ال عثيين وك ار   اط الجيش العراقي السابا ايان باما ااورة         

باهادف إناجااز مشاروع             » أمريكي  أوروبي  أممي  الياجايا    « 
للمصالح  ال طني  العراقي  والت صل إلى حل لالاصاراع  اي       

 العراق بعد تفاقم أزم  الالجئين  ي أوروبا.
 «الدوحا  »السفير األمريكي با :«ال طن»ال ياو  ال عثي لا
 تييب عن االجتماع

:  ي ال داي  ما ح ي   وج و اجتماع بين ال عثيايان     9س
 واألمريكان  ي قحر وبمشارك  وول عربي ؟

يجب أن أصحح االجتماع لم يكن بين الا اعاثايايان          -:   9ج
واألمريكان بل بين و د عراقي  م ال عثيين وق ى وطانايا       
وق مي  وإسالمي  وك ار   اط الجيش ال طني األصلي الا    
حل  االحتالل و صائل م اوما   اد االحاتاالل والاماجالاس               
السياسي العام لث ار العراق وشخصيا  وطانايا  مساتا الا             

 وآارين.
واالجتماع ح ره ال  د العاراقاي ووزيار ااارجايا  قاحار               
وسفراء كل من األمم المتحدة والسع وي  واإلمارا  العربايا    
المتحدة والك يت     ولم يح ره أ  شخص مشاار   اي       
العملي  السياسي   ي العراق نتيج  إصرار ال ع  على ر اط  
أ  ل اء معهم  ي ه ه المرحل  . و ي اتام االجاتامااع أبادى        
وزير اارجي  قحر وسفراء اإلمارا  العربي  والك يات واألمام     
المتحدة ارتياحهم الشديد لم قف ال ع  الاماساؤول عانادماا         

 الت  ا مع رئيس ال  د الر يق ع دالصمد اليرير .
وه ا يعني أن االجتماع لم يكان بايان الا  اد الاعاراقاي               
الم اوم والحك م  العراقي ، علمًا بأن قحر ع د  اجاتامااعاًا       
آارًا بنفس الي م مع عناصر مشترك   ي العملي  السياسايا    

 تناهط الهيمن  اإليراني  ..
 : ومن األطراف الداعي  ل لك االجتماع؟ ومتى انع د؟0س
: االجتماع م اورة أمريكي  أوروبي  عربايا  االاياجايا ،           0ج

و ي م دم  تلك الدول الخليجي  المملك  العربي  السع وي ، 
ووول  اإلمارا  العربي  المتحدة، إلى جانب الاكا يات، ووولا        
قحر التي است ا ت االجتماع. وانع د  ي العاصم  ال حريا    

 .0291س تم ر  8"الدوح " ي م الجمع  الما ي الم ا ق 

 : وما الهدف الرئيس من االجتماع؟3س
: الدع ة هد ها بح  إمكاني  ت ني مشروع للمصالحا    3ج

ال طني  العراقي  ي  م من وجه  نظرنا على ث ابتنا ال طني  
والاتاي ال تاتاحا اق              0223التي اعلناها من  اليزو  ي عام   

مصالح  بدونها و ي م دمتها إلياء وست ر االحتاالل وركانا       
األساس وه  المحاصصا  الحائفي  والعرقي  والاتاي كاانات       
مصدر كل ك ارثنا الالح   لالحتالل وإلياء اجاتاثااث الا اعا          
وإلياء كا   ال  انين التي و اعاهاا االحاتاالل وإعااوة بانااء               
الجيش على أسس مهني  و  ًا لما كان عالايا  الاحاال قا ال            
االحتالل وتع يط العراقيين وإنهاء الفسااو والاتا اعايا  أل            
وول  أجن ي  و ي الم دم  إيران .وتشكيل مجلس وطني مان   
األحزاب والكتل السياسي  ال ابل  بال رنامج الا   ياجاب أن          
يتفق علي  وتشكيل حك م  تكن قراط تاحاكام لامادة عاام           
لتح يق األمن واالست رار والخدما  األسااسايا  والاتاهايائا              
النتخابا  عام  حرة وبإشراف األمم المتحدة وجامعا  الادول     

 العربي .
وأو ح هنا أن حزب ال ع  والم اوم  ر   ا الجل س  اي  
مكان واحد مع ممثلي العملي  السياسي  الحالي   اي الاعاراق      
ومن يشار   يها. وأبلينا قحر ب لك، وقلنا إننا لان ناجالاس        
معهم حتى  ي  ندق واحد. وإذا كان ا معنا  ي نفس الفنادق   

  إننا سننسحب على الف ر.
 : من األطراف التي مثلت ال عثيين  ي االجتماع؟8س
: ح ر عنا الر يق ع دالصمد اليرير  رئيساًا لالا  اد        8ج

وه  أحد ك اور حزب ال ع  العربي االشتراكي و ام الا  اد      
  اطًا ك ارًا من الجيش العراقي الساباق، ووبالا مااسايايان          
بعثيين وعدو من الشخصيا  ال طني  العراقي  والمستا الا .    
إلى جانب المجلس السياسي العام لث ار العراق الا   ي ام       

 الم اوم  بشكليها السلمي والمسلح .
: ه ا من طر كم.. ومن ح ر من األطراف الراعي  أو 1س

 الداعي  ل لك االجتماع؟
: ح ر كل من وزير الخارجي  ال حر  وممثل لألمايان    1ج

العام لألمم المتحدة، وسفراء السع وي  واإلمارا  والاكا يات    
لدى "الدوح "، وتخلف عن ح  ر الل اء السافايار األمارياكاي          
لدى الدوح . ور  نا ح  ر أ  مشار   اي الاعامالايا  ألن              
المحل ب  ي ه ه المرحالا  الاتاعارياف باما اقاف األطاراف                 
ال طني  المناه   لالحتالل ورؤيتها لكيفي  وشروط تح ياق  
مصالح  وطني  عراقي  ح ي ي  تنا ا  الاعاراق وت اع حادًا             
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 لك ارث  وتعيد إلي  األمن واألمان والحري  والخدما  ...إله .
 : وما ال   طرحتم ه  ي االجتماع؟9س
: الر يق ع دالصمد اليرير  أل ى كلم  حازب الا اعا         9ج

وتتلخص الكلم   ي عدة نا ااط عالاى رأساهاا: أن الا ا ى                  
ال طني  تر ط الدست ر الاحاالاي الا   و اعا  االحاتاالل                 
األمريكي وه  وست ر المحاصص  والحاائافايا  والا   كاان           
الس ب  ي االقتتال والشرذم  والصراعا  المع دة والافاسااو    
واإل ساو والتنكيل بشعب العراق. وأكدنا ر  ناا تاداال أ          
وول   ي شئ ن العراق أيا كانت تلك الادولا  واكادناا عالاى             
 رورة إعاوة بناء الجيش وق ى األمن على أساس ماهانايا           
ووطني  وإنهاء الميليشيا  الحائفي  واجتثاث الفساو وإعااوة    
أم ال العراق المسروق  وب ي  محالي نا ال اروة  ي بارنااماج    

 ال ع  للتحرير واالست الل .
: وهل تحدثتم عن  ترة يمكن اعتا اارهاا مارحالا           9س

 انت الي 
: نعم  ال يمكن تح يق االست الل واالساتا ارار بادون        9ج

تشكيل مجلس وطني ي م ممثلي ال  ى العراقيا  وإقااما       
حك م  وطني  جديدة مؤقت  تعد لالنتخابا  الحرة االل عام 
وبإشراف األمم المتحدة والجامع  العربي . والاماصاالاحا  إذ           
وا  ت مختلف األطراف على أسسها التي ذكرناهاا ياجاب ان        
تتم ب ج و ق ا  عربي  أو أممي  لحماي  الانااس باعاد حال            
الميليشيا  والجيش الميلاياشايااو  الاحاالاي لاكاي تاماناع                   

 االغتياال  واإلرهاب وتزوير االنتخابا  .
: لكن  ي حال تشكيل الحك م  ما ال   ي من لاهاا    4س

إمكاني  ممارس  عملها  ي ظل تارو  األو ااع األمانايا             
 وانتشار الميليشيا ؟

: له ا طل نا ت  ير الحماي  األمني  لتلك الحك ما  مان      4ج
األمم المتحدة والجامع  العربي  وج و قا ا  غايار عاراقايا            
 مان  للحد من اإلرهاب وال تل وتزوير االنتخابا  وحاماايا       
آالف العراقيين ال ين سيع وون لممارس  ح  قهم السياسي  

 بال ابتزاز .
:  سر لنا ما ت صده بت  ير تلك الادول الاحاماايا            1س

 األمني  للحك م ..
: أ  أن تك ن هنا  ق ا  من تالاك الادول لاحاماايا                1ج

الحك م  المؤقت  ومساعدتها  ي تنفي  مهامها، ااص  أن ماا  
يسمى الجيش العراقي الحالي ال يمكن  ال يام ب لاك الادور،     
ألن  جيش طائفي، وك لك الحال بالنسا ا  لالامايالاياشاياا              
وال  ا  األمني  التي هي األارى طائفي  وتاعامال لاخادما            
إيران. و ي ال قت نفس  لن ت  ل األطراف األارى ان تاكا ن      
 صائل الم اوم  بديال لتلك الا ا ا ، أو تا ا م هاي بادور               

 الجيش  ي المرحل  االنت الي  .
: وماذا عن تنظيم "واعش" اإلرهابي؟ هل تحرقتم 92س

 للحدي  عن   ي االجتماع؟

: أكدنا االل االجتماع أن قيام حك ما  وطانايا  مان           92ج
التكن قراط بدعم من ال  ى ال طني  و صاائال الاما ااوما            
العراقي  وإعاوة الخدما  وإنهاء الف ر واال حهاو الاحاائافاي     
والعرقي واالقتصاو  سا ف ياؤو  إلاى ا اماحاالل كاا ا                  
 التشكيال  اإلرهابي  وربما باستخدام محدوو لل  ة األمني 

: إذا ت صلتم التفاق، هل ستعر  ن  على الحرف  99س
 المشار   ي العملي  السياسي  الحالي ؟

: بعد االتفاق بيان الا ا ى الا طانايا  الامانااه ا                    99ج
لالحتالل والدول التي قامت بالدع ة لالجتماع عالاى ما قاف       
وا ح ومشروع كامل للمصالح  يمكن وع ة ب يا  األطاراف     
لمؤتمر وولي تحت إشراف وحماي  األمم المتحدة والاجااماعا      
العربي  سيتم عر   على األطراف المشارك   ي الاعامالايا         
السياسي  الحالي ، إذا ق ل ا بالاماؤتامار الادولاي لامانااقشا                
المشروع وإقراره   د نجحت تلك الخح ة وحلت أزم  العاراق  
المع دة وان لم ينجح س ف نستمر  ي الم اوم  الاماسالاحا       

 لحين تحرير العراق تحريرًا كاماًل.
: كيف تر   ن الجل س مع ق ى عراقي  مشارك   90س

 ي العملي  السياسي  الحالي  و ي نفس ال قات تا ا الا ن        
الجل س مع األمريكان ال ين احتل ا بالوكام وأتا ا باهاؤالء         

 السياسيين؟
:  ي العام الثال  عشر لالحاتاالل بارز  ماعاحاياا              90ج

جديدة لم تكن م ج وة منهاا الاهازياما  األمارياكايا  أماام                 
الم اوم  المسلح   ي العراق ووا ل أمريكا مرحل  ااحايارة    
من التراجع االقتصاو  واالستنزاف ال شر  وكشف عانااصار      
ال عف األمريكي  أمام العالم ، و ي نافاس الا قات وجاد             
األقحار العربي  نفسها أمام اتفاق أمارياكاي إياراناي عالاى              
ت سيم وت اسم األقحار العربي  وتخلت أمريكا عان حاماايا        
األقحار التي ت لت حمايتها االل الع  و الما ي  األمر الا      
و ع تلك األقحار إلعاوة النظر  اي تاعاامالاهاا ماع األزماا                
العربي  وت ني استراتيجي  هج مي   د إيران الاتاي زحافات       
واحتلت س ريا والعراق وحاولت احتالل اليمن وغيارهاا لاها ا       
برز   رورة تعاون األقحار العربي  مع الم اوم  الاعاراقايا        
وال  ى ال طني  العراقيا  ألجال إلاحااق الاهازياما  باإياران                   

 والمخححا  األمريكي 
أما روسيا  إنها هي األارى والت بعد األزم  األوكارانايا       
مرحل  استنزاف جعلتها ت ح  عن حل ل لالزما  التي صار  
طر ًا  يها ، وأايرًا  ان االتحاو األوربي وبعد الهجرة باأعاداو     
 خم  إلي  وتعرض وول االتحاو لمشاكل تهدو بإحداث عدم 
است رار  ي تلك الدول  إن  و ع الكرة  ي ملاعاب أمارياكاا        
و ي  عليها ل  ع حد للهجرة عان طارياق إناهااء أزماا                

 العراق وس ريا.
ه ه التح ال  وغيرها هي التي مكنت الم اوم  والا اعا       
من تح يق ااتراق ماهام جادًا لالاجادار الاعارباي والادولاي                    
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واإلقاالااياامااي الاا   كااان يصاادهااا ويااماانااع عاا اا رهااا إلااى              
العالم .ول لك  ان ه ه ال يئ  الجديدة تسمح بإجراء حا ارا    

 ومفاو ا  ح ل مصير العراق .
وعنا ن ك ر بإن ال اليا  المتحدة األمريكايا  هازمات مان          

لم تستسلم  0223الم اوم  العراقي ، الم اوم  مستمرة من 
ولم ين سم العراق أو يتفتت مثلما أراو األمارياكاان، بال إن           

وتاركاتا  إلياران          0299"واشنحن" انسح ت من العراق  ي   
 بهدف تفتيت  .

: هل ت صد أن أمريكا غير قاورة على وا ل العراق 93س
مرة أارى؟ ما ال   يدع  إلى أمريكا إلى المشارك   ي ه ه 
 الم اورة؟ والجل س مع ال عثيين ال ين حاربتهم من ق ل؟

: أمريكا لن تستحيع وا ل الاعاراق عساكارياًا مارة              93ج
أارى وهي لم تخرج من  مخابراتيًا  هي ق ي  مخابراتيًا لكان  
وج وها العسكر  محدوو ، ألن  أوال: لدا ل العراق عسكارياا   
تكاليف باهظ ، واألمريكان انن ليس لديهم ما يكفي لاتالاك    
الخح ة. وثانيا: التأثير النفسي على الجن و األمريكيين باعاد     
ما وجدوه  ي العراق من م اوم  بالايا  الشاراسا  والا ا ة،           
وتراجع معدال  التح ع  ي الجيش األمريكي. ولاها ا بااتات        
 "واشنحن" عاجزة عن م اجه  األحداث الجاري   ي العراق.

: وبالنس   للسع ويا ، ماا الا   يادعا هاا إلاى                 98س
 المشارك   ي ه ا االجتماع؟

: أؤكد أوال أن  بعد عااصافا  الاحازم  اد االنا االب                98ج
الح ثي  ي اليمن  ان المملك  العربي  الساعا ويا  تاحاظاى         
بتأييد كل ال  ى ال طني  العراقي  والح ي   أن الساعا ويا         
مارست  يحا على "واشنحن" بأن  البد من و ع نهاي  لاماا     
يحدث  ي العراق، وأنها لن تنتظر حتى اقتاراب اإليارانايايان        
وعمالئهم من أرا يها. وال داي  كانت باتاداال قا ا  ورع            
الجزيرة  ي ال حرين إل شال المخح  األمارياكاي اإلياراناي        
لتسليم ال حرين العربي  إلى اإليرانيايان. والساعا ويا  انن           
تجلس مع ال عثيين ألنهم ال  ة الح ي ي  عالاى األرض  اي        

 العراق وأصحاب التأثير الفعلي.
: أين إيران من ه ا االجتماع وهي طرف رئاياساي     91س

  ي المعاول  السياسي  العراقي ؟
: إيران تخسر انن  ي العراق و ي اليمن و ي س رياا   91ج

ااص  مع انحالق التحالف العربي للتصد  للتمدو اإلياراناي     
 ي اليمن. كما أن "إيران" ليس لها سيحرة انن على شاياعا       
العراق،  اغلب الشيع  عروبي ن ووطني ن. وحاتاى الشاياعا          
الم ال ن إليران ان سم ا بين تيار يؤيدها وآار يؤيد ال اليا  

 المتحدة األمريكي . وتلك  رص  ل رب الحديد وه  حار.
: أرى أن كثيرا من الن اط التي طرحتم ها تت اطع  99س

مع الن اط التي صاغها المرجع الشيعي الصراي الحاساناي    
 إلنهاء أزم  العراق.. ما تعلي ك؟

: المرجع العراقي الصراي الحساناي رجال عاروباي           99ج

قريب من الم اوم ، واالنتفا   الشع ي  التي ارجت جانا ب   
العراق تشار   يها كل ال  ى ال طني  العراقي  الاعاروبايا ،       
ورجال الدين العرب األحرار، ال ين رأوا أن المرجعيا  األاارى     
وأقصد هنا السيستاني ورط العراق ألن  يخادم اياران بالاده         
األصلي. المرجع الصراي مع الث رة واالنتفا ا ، وباالافاعال         
ن اط كثيرة من التي أشر  إلاياهاا  امان مشاروع ااالص              
العراق  من ال   طرح  المرجع كمخرج للعراق والعراقيايان   

 مما هم  ي .
 : أين الدور المصر   ي ذلك االجتماع؟99س
: لألسف مصر غائ   تماما رغم أنها وول  رائادة  اي      99ج

العمل العربي المشتر  ، لكنهاا لاياس لاهاا وور انن ولام                 
تتعامل ال ياوة المصري  مع الما ااوما  الاعاراقايا  والا ا ى              
ال طني  العراقي  بصا رة  اعاالا  وباماساتا ى الاتاحادياا                    
الخحيرة. ومع أننا ن در ال ياوة الماصاريا  الاحاالايا  وقاائاد               
الم اوم  العراقي  عزة إبراهيم بع  أكثر من برقي  تاهانائا      

اقترحنا إرساال     0293وتأييد لل ياوة المصري  الحالي ، و ي 
و د عراقي مناهط لالحتالل إلى مصر للجل س والاتا ااحا      
مع ال ياوة المصري  لحرح حل لألو اع  اي الاعاراق، لاكان          
لألسف حتى انن لم يجر  الرو على طل اناا. ناحان ال نازال             
ننتظر مصر ووورها العروبي، من المستيرب أن تجرى ماثال   

 تلك االجتماعا   ي غياب مصر.
: ماذا ل  ر  ت األطراف السياسي  األارى المشارك  94 س

  ي العملي  السياسي  المشروع ال   ستت صل ن إلي ؟
: ط يعي أننا لن نشار  ماا لام تا ا ال الاعانااصار                   94ج

المشارك   ي العملي  السياسي  مشروعاناا إلنا ااذ الاعاراق           
وسنر ط أ  حل ال ي  م على ح  ق العراق الاثااباتا  و اي        
م دمتها إنهاء كا   ال  انين واإلجراءا  التي اقادم عالاياهاا          
االحتالل و ي م دمتها الدست ر الصهيا ناي والا   و اعا           
صهي ني أمريكي .نحن نعحي  رص  لمن لدي  االساتاعاداو       
للتراجع بعد أن تخلخلت العملي  السياسي  وأا   تتج  ناحا    
التفكك السريع كما نرى انن ، وبخالف ذلك سن  ى ناماارس   

 الم اوم  المسلح  إلى أن يتحرر العراق تحريرا كامال .
: وي ال  ي ال قت ذات  أن بعثيين هم من أنشاأوا   91س

 تنظيم واعش .. ما تعلي ك؟
: ه ه ك ب  لئيم  هد ها شيحن  ال عثيين  اداعاش      91ج

تعاو  ال ع  اكثر مما تعاو  أ  طرف آار ألن  حزب قا ماي     
عربي ت دمي واشتراكي وهي  د ه ه الت جها  الع ائديا   
  كيف يمكن ل  ميين عرب ان يت ن ا  كرا متحر ا وتكفيريا؟

: وماذا ل  قيل إن األمريكان لجأوا إلى ال اعاثايايان       02س
 ليحارب ا لهم "واعش"، ؟

: نحن لن نحارب  ي ه ه المرحل  غير إياران ألناهاا         02ج
العدو األاحر واألشد  تكا به يتنا العربي  وتماسك أقاحاارناا    

 العربي  .
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ح ل ح ي   وط يع  الل اء ال   ع د  ي الدوح  عااصاما     

وول  قحر، صر ح الدكت ر ا ير المرشد  الممثل الارساماي      

 لحزب ال ع  العربي االشتراكي  ي العراق ، بما يلي :

تناقلت بعط الجها  والشخصيا  وال سائال اإلعاالمايا        

أا ارًا مش  ش  ومرت ك  بحري   م ص وة لسا اب أو ناار،          

لتش ي  ص رة الل اء ال   جرى  ي وولا  قاحار الشا ايا ا               

وبدع ة كريم  منها ، وال   ساهم  ي  حزب ال ع  الاعارباي    

االشتراكي وعدو من الشخصيا  ال طني  العراقي  المعار   

 للعملي  السياسي  والتدال والنف ذ اإليراني  ي العراق .

وقد سعت ه ه الجها  كما  ي كال مارة لاخالا  األوراق            

وقلب الح ائق إل شال وإجهاض أ  عمال وتا جا  إياجااباي           

مخلص وبن اء لت حيد الم اقف و تح آ اق الح ار ال   يف اي  

إليجاو حل للمشاكل التي تعصف بالعراق من  احتالل  ولاحاد     

االن، وذلك إش اعًا ليرائز ونزعا   روي ، وتح ي ًا لحم حا  

شخصي  وال ح  عن أووار وزعاماا  وهامايا ، وأاارى لاهاا              

عالق  بانتماءا  وأجندا  اارجي  على حساب آالم وماعاانااة      

 وهم م العراقيين وجروحهم الناز  !!!

ولت  يح الح ي   بشكل وا ح ووقيق ،  إن ل اءًا قد ع د 

بين و د من حزب ال ع  العربي االشتراكي  ي العراق ومعا   

عدو من الشخصيا  ال طني  العراقي  المعار   لالاعامالايا          

السياسي  والتدال والنف ذ اإليراني من جه  ، وبيان الساياد      

وزير اارجي  قحر وسفراء عدو من وول ماجالاس الاتاعااون             

الخليجي لكل من المملك  الاعاربايا  الساعا ويا  واإلماارا              

العربي  المتحدة والك يت والممثل الاخااص لاألمايان الاعاام            

لألمم المتحدة  ي العراق ومساعده من جه  أارى ، وتانااول   

الل اء ال  ع الخحير  ي العراق وما يتحل   من تدابير ل  ع 

اارط  طريق لحل شامل ج ر  كامل وناهاائاي وو اع حاد          

للكارث  التي يتعرض لها شعب العراق العزيز نتيج  االحتالل 

األمريكي وما ال ف  من تدال إيراني سا ر ، وعملي  سياسي  

طائفي   اسدة ، وتشكيل ميليشيا  إيراني  وحزبي  مسلحا ،  

ونش ء تنظيما  إرهابي ، مما تسا  اب  اي قاتال وتشارياد              

وتهجير الماليين من العراقيين وتدمير مدنهم ومسااكاناهام     

وقراهم ،،، إ ا   إلى الحرمان والافا ار واناتاشاار الافاسااو              

وسرق  المال العام وانهيار األمان والاخادماا   اي عاما م                

 العراق. 

واستعرض ال  د  ي ه ا الل اء م قف ، الا اعا  والا ا ى          

ال طني  المعار  ، الثابت والمعلن وال   ال حياو عانا   اي        

التمسك بخيار الم اوم  والث رة النتزاع ح  ق العراق، جانا اًا    

إلى جنب مع العمل السياسي اإليجابي الا ان ااء لا  اع رؤيا            

واقعي  للحل،،، وذلك بالعمل على وحدة الما قاف الا طاناي        

العراقي كخح ة أولى  ي ل اء ما ساع ي ام كاا ا  الا ا ى              

والشخصيا  ال طني  العراقي  من جميع محا ظاا  الاعاراق،      

لصياغ  ) وثي   عمل ( تت من الث ابت ال طني  وتؤكد على   

التمسك ب حدة الاعاراق وسايااوتا  واساتا االلا  وتاحارياره                   

وبناءه ... تمهيدًا لمؤتمر عراقي وطني عام  ي اح ة الح ا     

تح ره جميع األطراف العراقي  برعاي  األمين العاام لاألمام      

المتحدة وب مانا  عربي  ووولي  ملازما ، لاياتاخا  قارارا             

تاريخي  شجاع  واستثنائي  تتناسب وحجم الكارث  التي يمار  

بها العراق، وتح ق محالب الشاعاب وحا ا قا  الاتاي قااوم               

و حى وثار واعتصم ويتظاهر ي ميًا مان أجال اناتازاعاهاا،             

المتمثل  بتييير العملي  السياسي  وإعاوة بناء ماؤساسااتاهاا        

التشريعي  والتنفي ي  وال ا اائايا  عالاى أساس وطانايا ،                 

وتشكيل حك م  كفاءا  مست ل  لفترة اناتا االايا  ماحادوة            

ومجلس وطني مؤقت ، وإعاوة كتاب  وست ر عاراقاي جادياد       
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وإلياء ق انين االجتثاث والمسائل  والعدال  واإلرهاب وغيرها، 

وبناء ال  ا  المسلح  واألجهزة األمني  على و ق ق اناياناهاا     

وأنظمتها وسياقا  عملها ال طني  المعرو  ، وإصدار قاانا ن   

العف  العام، وإقام  نظام وطني تعدو  ويم راطي ياعاتاماد     

التعدوي  السياسي  والحزبي  وليست المحاصص  الحاائافايا      

ال يي  ، ومن االل انتخابا  شع ي  حرة نازياها  باإشاراف          

 وولي ك ير.

ومن الجدير بال كر ،  أن ه ه الاحا ارا  والالا ااءا  ماع             

األش اء ممثلي وول مجلس التعاون الخليجي قد تم ت  ي جا   

من األا  ة والتفاهم والحرص الشديد إلياجااو ماخارج لاحال           

المشكل  ال ائم   ي العراق وما قد تس    من تهادياد ألمان      

 واست رار كا   الدول العربي  ووول المنح   والعالم.

وال بد من التأكيد واال ًا لما تم تداولاا  مان قا ال تالاك             

الجها  وال سائل اإلعالمي  من   ركا  مير   وتشا ياش     

متعمد،  إن الل اء لم ياحا اره أ  مان أطاراف الاعامالايا                      

السياسي  أو حك م  المنح   الخ راء كما تم تروياجا ، وأن     

و د الحزب قد نأى بنفس  عن الل اء بأ  مان ها ه األطاراف        

التي تزامن ح  ر بعط منها  ي وول  قحر الش ي ا ، ولام     

يسعى الحزب ليك ن طر ًا  ي أ  ل اٍء مع أ  مان ماماثالاي            

وأطراف العملي  السياسي  ال ين ر  هم الشاعاب وياحاالاب        

 بإس اطهم ومحاس   الفاسدين والسراق والخ ن  منهم.

وااتتم الممثل الرسمي لل ع  تصريح  بال  ل، إن حازب      

ال ع  العربي االشتراكي وانحالقًا من مسؤوليت  التارياخايا     

 ي التصد  ل  ى الشر والعدوان الاتاي تساتاهادف الاعاراق              

واالم ، وممارس  لدوره ال طني  ي إياجااو ااارطا  طارياق           

إلن اذ العراق وتحريره والمساهم   ي إعاوة بنااءه ...  اإنا            

يؤكد تمسك  المحلق واألبد  بح  ق العراق وياناا ال ماع         

الشعب العظيم كحال  جهاوي  واحدة من أجال اناتازاع تالاك          

الح  ق كامل  غير من  ص ، ويؤكد التحام  التام والمصيار   

مع ث رة العراقيين الم ارك  من اجل التييير الشامل للنظاام  

السياسي ال ائم،  وإنهاء مخلفا  االحتالل والتصد  للتداال  

اإليراني ال ييط، وإس اط مشروع   ي الهيمن  والاتاسالا        

واالستيالل واالبتزاز والفساو والحاائافايا  واإلرهااب .. وإن              

الحزب  ي ذا  ال قت ال يخشى  ي سل   طريق الحق ل ما   

الئم، ولن تثني  تلك التخرصا  من ق ل ال عط عان إتا ااع      

منهج صدق وعمل وطني االق ... وير ط المازايادة عالاى          

م اقف  وت حيات  الك يرة، كما ويعلن الحزب عن استاعاداوه   

التام للتعاون والتنسيق والتفاعل والتعامل اإليجاباي الا ان ااء       

مع األطراف ال طني  الصاوق  والحريص  على وحدة الما قاف   

وتحرير العراق، ومع الدول وااص  العربي  الش ايا ا  إذا ماا         

باور  أي  منها مشك رة إلبداء الع ن والمساعدة والمساانادة   

والتسهيال  لل  ى ال طني  العراقي  ألواء وورها، كما  عالات   

وول  قحر الش يا ا  ووول ماجالاس الاتاعااون الاخالاياجاي                      

باست ا تها له ا الل اء الهام شاكرين لهم مسعاهم الاخايِ ار      

 ي تهيئ  األج اء المناس   لح ار وطني عراقي واسع ياهادف   

 إلن اذ العراق وشع   الكريم ...

وسيستمر حزب ال عا   اي ن االا  الا طاناي الاما ااوم                   

والتمسك بم قف  الم دئي الثابت حتى تح يق كا   محاالاب   

الشعب وانتازاع حا ا قا  .. وباكاا ا  الا ساائال وانلاياا                          

 المشروع .

 ومن اهلل الع ن والت  يق.

 * * * * * 

 
 د. أبا الحكم

بعد أكثر من عقد من السنين العجاف على االحتالل وتنصيب           
لصوص وعمالء الخارج المرتبطين بإيران.. صار وضع العراق            
بال أمن وال استقرار.. والنهب بات عامًا اخذ طريقه من رأس                
الحكومة إلى اصغر واحد يجلس وراء طاولة االستعالمات في أي           
دائرة أو مؤسسة أو وزارة.. وشمل عفن الفساد القادة                       
السياسيين والعسكريين ورؤساء المليشيات والذين يعتمرون         
العمامة السوداء والبيضاء، بغض النظر عن المذهب والقومية،         
يفتون باسم الدين ويحرضون ويشاركون الفساد واإلفساد..            
كما بات وضع البالد، بال كهرباء وال ماء وال خدمات وال مشاريع             
للزراعة والصناعة، وتردت درجات التعليم إلى الحضيض،                 

وتداعت وتائر الصحة والبيئة إلى مستويات تنذر بالخطر، وال             
موارد.. النفط ينهب من كل االتجاهات وأسعاره تهبط وليس           
هنالك من تخطيط وال من تدبير وال خارطة طريق.. ألن                    
اللصوص والفاسدين ال يشتغلون للدولة وال على أساس                  
الوطنية يبنون ويعمرون، وكل واحد منهم يحميه جيش من              
الحراس مدججين بالسالح يستنزفون موارد الدولة لكي ينعم           
اللصوص بأجواء المنطقة الخضراء المغلقة التي ال ينقطع فيها          
الكهرباء وال الماء وال الخدمات وال تغيب عنها االمتيازات                   
الفاضحة.. أما وراء األسوار حيث الموت البطيء والجوع                     
والمرض والحاجة والبطالة والسجون العلنية والسرية واإلذالل         

 والقهر وانحطاط الكرامة اإلنسانية والتفسخ األخالقي.
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الخزينة أصبحت خاوية، والموارد شحيحة والواقع يتطلب             -
ضمانًا للحقوق ودفعًا للمستحقات، رواتب وأجور ونفقات الحياة          
االجتماعية كالخدمات.. وفوق كل هذا تأتي مستلزمات التسليح        
واإلنفاقات العسكرية الباهظة لخوض حرب مفتعلة هدفها              

 )استنزاف البشر واستنزاف الموارد وتدمير الوطن(.
خزينة خاوية، وحشد طائفي يحتاج إلى موارد، وحرب                   -

عدوانية مفتعلة ضد الشعب العراقي ال نهاية واضحة لها،                 
وشباب مدفوعون بأوهام الفتوى الطائفية خائفون وجائعون         
ومذعورون بال مستقبل.. تلقفتهم الفتوى بوعود وهم                  

.. يقابلهم  عاطلون، يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان       
قادة سياسيون وعسكريون لصوص ومعممون يفتون باسم            

 الدين من اجل مصالحهم ومصالح دولة أجنبية هي إيران.
إما الموت     أمام هؤالء المتطوعون المخدوعون خياران:        -

الحتمي في محرقة الفتوى.. والمتساقطون بالمئات المئات.. أو 
فمنهم من استغل نزوح       الهروب من الجحيم تحت أي ذريعة:      

وهروب المدنيين إلى اوربا واختبأوا بينهم وهم في حقيقتهم            
 قتلة وسفاكون ولصوص.

يتصور هؤالء القتلة السفاكون اللصوص أنهم سوف                  -
يفلتون من العقاب، ولكن انكشف أمرهم وتم احتجازهم                  
بالمئات في اوربا بضوابط تزوير الهويات والشهادات وبثوابت        
المعلومات والصور واالعترافات، إضافة الى ما بحوزة بعضهم           

 من مبالغ ضخمة منهوبة من الشعب العراقي.
أمام متطوعي الحشد الطائفي فرصة لرمي السالح                  -

واالنضمام إلى إخوتهم المتظاهرين الشرفاء الذين يحاربون        
الفساد والمفسدين والظلم والظالمين والطائفية المقيتة..         
إخوتهم الذين ينادون بتغيير الدستور، سبب البالء في هذا             
البلد العريق.. ويدعون إلى تحريم المليشيات ونزع سالحها،          
ومنع العراق من أن يتحول إلى دولة مليشيات خالفًا لكل نظم           
العالم.. االنضمام إلى إخوتهم الذين يحاربون كل فاسد               
وفاسق سواء كان سياسيًا أو عسكريًا، نائبا، وزيرًا مديرًا، قائدًا          
مليشياويًا، رجل دين فاسد، وكل من يرتبط مع دولة أجنبية            

 .على حساب العراق وشعب العراق
الفاسدون الفاسقون اللصوص استولوا على مؤسسات              -

الدولة يعاونهم مستشارون إيرانيون و مستشارون أمريكيون          
 وممثلون عن ولي الفقيه.

وتحت خيمة هذه السلطة الفاسدة الباغية.. نهب )عمار               -
الحكيم( وحاشيته باسم الدين عقارات الدولة وأراضيها ووقْف           
أيتامها.. ونهب )نوري المالكي( وحاشيته خزائن الدولة                   
وأرصدتها وكرس الطائفية البغيضة.. ونهب )هادي العامري(          
وعصاباته سالح الدولة وأرصدتها واستولى على مواردها                
وأشاع القتل والحرق والتهجير الطائفي.. ونهب )قيس                     
الخزعلي( وعصاباته اإليرانية سالح الدولة وأرصدتها واستولى         
على مواردها وأوغل في تنفيذ أفعال فرق الموت وترويع                     
المواطنين، وهو أداة إيرانية للقتل والترويع.. ونهب                       
)المهندس( هذا اإلرهابي القاتل المرتبط بجنرال تصدير                
اإلرهاب قاسم سليماني الذي يعبث بالبالد فسادًا وقتاًل                    
واستهتارًا ويدير شبكة فرق الموت واالغتياالت تنفيذًا ألوامر             

ولي الفقيه وبالتنسيق مع ممثليه المعتمدين في مكتبه في              
العراق.. وينهب ممثل الحوزة )الكربالئي( وغيره من األتباع              
قوت الشعب باسم النذور واألتاوات والتبرع تحت التهديد                
وتزييف الحقائق ونشر الفتن والتفرقة الطائفية والعرقية بين           

 أبناء الوطن الواحد لصالح إيران وتشيعها الفارسي اللعين.
النواب والوزراء والسفراء الخائبون الفاسدون.. عوائلهم في        -

العواصم األوربية.. جوازات سفرهم أجنبية وجنسياتهم أجنبية         
فهم مواطنون أجانب جاءوا لينهبوا الشعب العراقي، رغم                 
االدعاءات بازدواجية الجنسية، ألن قانون الجنسية العراقي               
الوطني يشير ويؤكد على إسقاط الجنسية العراقية حال تجنس          
العراقي أو اكتسابه الجنسية األجنبية.. ولكن في العراق أكثر             

% من السياسيين والبرلمانيين والوزراء والسفراء              89من   
والمدراء وغيرهم يحملون جنسيات وجوازات سفر أجنبية.. وهم         
يتصورون أن هذه الوثائق سوف تحميهم من المتابعة                     
والمطاردة، ولكونهم لصوص وقتلة ومزورو شهادات فإنهم           
يظلون تحت مطرقة العدالة حتى وإن هربوا حيث تالحقهم               
قوانين األنتربول الدولية في كل بقاع العالم الذي لن يخلو من           

 العدالة.!!
متطوعوا الحشد الطائفي المخدوعون أمام مأزق كبير..            -

خلفهم شعب ثائر ال يسكت على ضيم أو ذل، ثائر في كل                  
المحافظات ثورة بيضاء نقية عادلة وضميرها الوطني حي..            
وأمامهم جحيم الموت الحتمي، وقادتهم ينعمون بأموال              
السحت الحرام باسم الدين وباسم محاربة اإلرهاب.. فما هم           
فاعلون لكي يكونوا مع الوطن ضد الطائفية والمصلحية               

 .؟!والعمالة
عليهم التفكير جيدًا والعودة إلى عوائلهم وإلى اخوانهم             -

المنتفضين في شوارع محافظات العراق كلها.. العودة إلى                
األصول ورفض أن يكونوا )ماشة( لتأجيج النار بيد الفاسدين             

 والفاسقين والعمالء قبل فوات األوان.
لقد أحكم عمالء ولصوص المنطقة الخضراء حقائبهم                -

للهروب بما خف حمله بعد أن أسسوا في الخارج لهم مكانًا من             
السحت الحرام.. بيوت وعمارات وعقارات وفنادق وشركات.. أما         
أبناء شعبنا الذين تطوعوا تحت ضغط العمائم الزائفة وقادة             
المليشيات العمالء المأمورون بأوامر ولي الفقيه وممثليه                
اللصوص في العراق.. فإنهم يريدونهم حطبًا لنار الطائفية              
التي أوقدوها لمصالح إيران ولمصالحهم وعوائلهم                       

 وحاشياتهم وعصاباتهم على حٍد سواء.
العملية السياسية برمتها وبرلمانها الفاسد الفاشل باتا              -

محاصرين من قبل الشعب.. والمليشيات اإليرانية التي تحمي           
الفاسدين والعمالء لن تستطع ان تستمر في دجلها إلى األبد             
بفعل االستنزاف والمطاولة التي تتبناها االنتفاضة، انتفاضة            
الشعب العراقي كله من جنوبه العظيم إلى شماله العظيم عبر           
وسطه العظيم، النتزاع الحقوق وكنس العمالء الفاسدين إلى           
خارج الحدود.. من اجل تأسيس حكم الشعب، كل الشعب، إنها           
مسألة وقت.. والعالم كله ينتظر الهروب الكبير من المنطقة             
الخضراء.. هذا الهروب هو الذي سيوقف نزيف الدماء ونزيف              

 األموال وعودة األمن واالستقرار إلى بلد السالم.!!
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 األستاذ الدكت ر كاظم ع دالحسين ع اس
 أكاويمي عراقي م اوم

تظهر وسائل اإلعالم المختلف  وااص  قن ا  الت اصال     
االجتماعي كالفيس ب و  وت يتر والايا تايا ب إلاى جااناب              
عدسا  م اطنين يراق  ن المشهد الاعاراقاي عالاى مسارح           
أحداث  الي مي  تظهر تجمعا  م اطنين يهتف ن باسم ال ع  
وقائده الرئيس الشهيد صدام حسين  ي ب ع مفاجئ  لل عط 
كمنح   بين الحرمين  ي قلب كربالء التي ظن ال عط تحت 
وطأة التزوير اإلعالمي أنها صار  قلع  من قاالع الاخاياانا           
والخ ن  أو  ي النجف أو ال صرة أو واس  أو بيداو وغايارهاا.      
ويظهر م اطن ن يتحدث ن عن أيام حكم الحزب وي ارن ناهاا   
بما يجر   ي العراق حاليًا وبعد م ي أكثر من اثنتاي عشار     
عامًا على اغتيال وول  ال ع  ال طني  ب اسح  غزو واحاتاالل   
لتحالف  م عشرا  الادول. والامادهاش أن الاما اطانايان                   
المتحدثين يعلن ن عن أسمائهم الرباعيا  وألا ااباهام أماام           
حش و الناس  ي عملي  تحد صريح  ألحزاب االحتالل وعمالء 
سلحت  المجرم  ال ين حرم ا ذكر اسم الحزب على لسان أحد 

  إال شاتمًا أو العنًا أو مشيحنًا أو شامتًا بن ال .
يخحئ من يعزل ه ه الل حا  والفعاليا  الشعا ايا  عان       
إطارها االجتماعي العام، ويخحئ من يتعاطى معها على أنها 
مشاهد عابرة مفاجئ  ألنها ليست عابرة وال مافااجائا .  اال           
يمكن أن تصدر كلم  واحدة من رجل واحد  ي عاهاد الاجا ر       
والظلم والحييان وإرهاب المليشيا  وساحا ة ماال وساالح         

إال ووراءها جدار مان الا ا ة الا اشاريا               وإعالم أعداء ال ع 
الداعم  والمساندة والحارس  للمتحدث،   اًل عان الايا ايان        
بأن المتحدث إنما يصدح بحق ال يخشى  ي ال  ح با  لا ما         
الئم. بل ال يمكن أن ينظر إلى هك ا م اقف و عاليا  بمعزل  
عن احتماال  و ع منظم من قياوة ميداني  جسا رة تاعارف        

لتحر  سح ح الماء وتج ار باعاط        كيف ومتى تل ي حجرها
مك نات  على الم ي قدمًا حتى  ي االتجاه المعاكس التجااه  
التيار!!!. أما إذا نظرنا إلى الفعل  ي إطاره العف   وقايامانااه         

 إن وقع  ووالالت  ستك ن أق ى وأااحار.     ووسمناه بالعف ي 
 الشعب ال   يخرج من ظهراني  ص   عال جها ر  يالاعان       
نتاج االحتالل ويك ر ح    ال ع  ورجالها بصف  عف ي  إناماا     
يش    ي حالت  ه ه سحح األرض الا   ياياحاي مانااجام              
األلماس وال هب والتي عاوة ما ينف  منها على الساحاح ماا        
يدل عليها. إن  شعب يحتفظ بم قف ع ائد  ه  رصيد الياد   
ال   ا حر إلى تيييب عناوين  وح ائق جزال  عحائ  وطهار  
ذا  العحاء وعظمت  تحت وطأة عدوان سا ار و ايا  قا ة         
  ظالم  تمتلك أووا  التدمير والفناء وسح ة اإلعالم الكاذب.

ل د نف   ع يدة حزب ال ع  الاعارباي االشاتاراكاي إلاى            

مساما  المجتمع العراقي واست ر   ي أحشائ  وجماجاماتا      
 ي أطرها ال طني  وال  مي  ومان ااالل إناجاازا  عاهاده               
العظيم  التي ح  ت األمان وال حدة ال طني  وهي   الا طان     
واإلنسان وااليًا واارجيًا، واستثمر  طاقا  الشعب ووارواتا   

ال شري  واالقتصاوي   ي اح  تانامايا        وممكنات  وقدرات 
امسي  انفجاري  واعتياوي  ن لت العراق إلى مصااف الادول       
المت دم   ي كل مجاال  الحياة، وصار من الاماحاال ما تاهاا         
واجتثاثها مهما استثمر   ي عدائ  واستعدائ  وشيحنت  من 
أم ال وإعالم وسياسا  ظالم  وإرهاب واجرام، ألن الا اعا         
شعب وإن الشعب ال يم   أبدًا ومدوه من اهلل س حان  ال يجف 
  وال ين ب مهما سلحت علي  من ك ارث ومصائب و  اجع.

ل د قدم االحتالل وأع ان  للا اعا  والا اعاثايايان األحارار               
المؤمنين س اًل م ا   للمجد والشم خ والعلياء بخساارتاهام    
ساحا  الم اجه  مع م اوم  ال ع  وشركائ  من جه ، وحين 
اسروا أي ًا معرك  السياس  وما تفرع عناهاا مان حاكا ما            

س حا  ي أت ن الفشل اإلوار  الف ائاحاي     وبرلمان هزيلين
و  ي وهاليز الفساو المالي واإلوار  والسيااساي واألااالقاي       
ال   قاوهم إلى انححاط الفاعال وو ااعا  األواء وساحا ة             
الفشل والخي ا . وصار الشعب بخلفيات  التي أشرنا لها أعاله  

 أمام ح ي تين ناصعتين:
# ال ع  الن ي الحاهر المؤمن المنا ل المدا ع الحااماي    
النزي  الثائر ال طني العروبي المسلم الاماؤمان الاما احاي            

 المعمر ال اني.
و# االحتالل مع حفن  من العمالء الخ ن  ال روة الخاسئين  
اللص ص ال تل  المفتتين المشرذمين ال ائسين الاالهاثايان       
وراء المال واإلثراء على حساب ا ز الشعب وادماا  الادولا       

  وأمنها وسياوتها ووحدة أرا يها.
 من ال ديهي أن ينتصر الشعب وحزب ، ومان الا ادياهاي أن          
يجدو منا ل  ال ع  سح ة نف ذهم ال اسع  ي جساد الاعاراق        
الح يب األبي، وأن يجدووا أووا  اتصالهم بالشعاب، ويا ساعا ا       
قن ا  ه ا االتصال ويحرق ا عاتا اا  قااوة الا ا اائال ووجا ه                
العشائر ورجال الشرف والييرة والحي   والحهر العربي العاراقاي   
األصيل لينيروهاا باماناارا  الاحاق والاعادل وناداءا  األرض                    
والشعب لكن اذ والخالص ال طني. ال ع  ياجاد السااحاا  انن          
مع دة أمام  ليحرر العراق بجرأة رجال  المعه وة وع  لهم التاي  
استنار  بم اوئ األم  وإشراقا  اإليمان الراسه العظيم وأعاداء  
ال ع  من ق ى وأحزاب وميليشيا  ووول يتراجع ن وتاناكاشاف     
ظه رهم عن ع را  مهين . ال ع  تنفتح أماما  سا ال إنا ااذ           
الشعب وال طن وه  أهل له ا ال اجب بل ه  الا   بشاهادائا        
ومعاناة لي ث  يعزز انفتاح ه ه الفرص وي سع س الاهاا ويا ا          
 عناصر ارت اء جديد لألم  بس اعد رواوها وعشاقها واهلل أك ر.
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صفح ، وه  صاور عن  وار الفاراباي   800ي ع الكتاب  ي 

 0229للنشر، بيرو ، ط. أولى، 
عن ان الكتاب والٌ  علي ،  ه  ب اب  ال ل ج إلاى ماخازونا        
المعار ي وم  الت  العلمي .   د ومج الكااتاب  اي عانا ان           
كتاب  بين علم االجتماع والفلسف ، بين الاعارب الاجامااعا ،         

الح اسم إما  ي ت ليد استجااباا    -الشعب، األم ، والتحديا 
ناجح   يك ن اإلستمرار، وإما  اي االساتاساالم لالاهازياما               

  يك ن االحت ار تمهيدًا للخروج من التاريه.
إنها الفلسف   ي تعيينها شروط الحياة للجماع  ال شريا ،  
شروط الحياة ليس بالمعنى ال ي ل جي للكائن الحاي ، وإناماا      
بمعنى  اعلي  إنتاج الشروط ال روري  والكا ي  الساتامارار      
الجماع ، الشعب، األم  كجماع  تاريخي  ت  ى تسجل حراكاًا  
احيًا  ي سل م الصع و الح ار  وتحتل م قعًا مت دماًا  اي     

 هرم الح ارة العالمي .
يستعيد أحمد ب  ملحم الم  ل  الت ينا ايا   اي تاعايايان             
الشرط الحامل للح ارة والمتماثال باالاتافااعال اإلياجااباي               
المت اول بين النخ   المتجدوة على مست ى الهيئ  الحااكاما     
من جه ، وال روليتاريا )بالمفه م الت ين ي( أ  ق ى الشاعاب     
المخزون  بالحاقا  اإلبداعي  التي ت  ى ت  ر للح ارة أحاد    

 أهم  مستلزما  تح رها المت اصل من جه  أارى.
يحاول مؤلف الكتاب، ت ديم ت صيف عالاماي لالاماشاهاد             
االنححاطي العربي، وه  مشهد انححاطي تراكمي تاريخاي،  
ذلك أَن العرب لم يتمكن ا، ول رون عديدة ساب  ، من إناتااج   
استجابا  قاورة على مجابه  التحديا  ال اغح ، األمر ال   
حال، حتى انن، وون تأسيسهم لتاجاربا  تاماتالاك نااصايا                

 النه ض الناجح من غير ت قف أو ان حاع.
ثم  تساؤل هنا، على ورج  عالي  من األهمي  يسعى ه ا 
الكتاب لكجاب  علي ، وه  التالي: مان يا اف وراء الاتاعاثار                 
النه    العربي؟ هل يع و ذلك ل ص ر ذاتي كااماٍن عاناد       
العرب أنفسهم؟ أم لكثا   الهج م الخارجي، واليربي تحديدًا 
 ال   بدأ مع الحمال  الصلي ي  ولم يت قف بعدها حتى انن؟
يرى أحمد ب  ملحم أن ثم  مظاهر أولي  للنه   ظاهار      
كحال  انفعالي  على بيان نابلي ن ال اعد باالاتاحاديا  ألهال         

(،  9429-9914مصر والشام تمهيدًا لحملت  الاعاساكاريا  )        
ومن ثم مع المنحى التحديثي ال   اعتمده محمد عالاي  اي      
محاول  كان الهدف المركز  منها إقام  سلحن  عربي  بديلا   

 للسلحن  العثماني .
ه ا، ويتابع المؤلف راصدًا مشروعا  اإلصالح العثماانايا     

 9419مرورًا بحرك  التنظيما     9431بدءًا من ا  كلخان  
، وص اًل إلاى    9499، والدست ر 9498والتنظيما  العم مي  

شرح م سع التجاها  التحدي  لرواو النه   أمثاال ر ااعا       
را ع الحهحاو ، وع د اهلل النديم، وال ستاني والاياازجاياان،       
وش لي الشميل و رح أنح ن وأويب اسحق ورشيد ر ا، ولام   
ينَس حركا  اإلصالح اإلسالمي  على ااتال اهاا، وطاروحاا        
 كري  حداث ي  تراوحت بين مصالح  الادياناي والسايااساي         
أمثال األ ياني، محمد عا اده، عا اد الارحامان الاكا اكا اي،                  
والفصل ال ظيفي بينهما، وكان أهم ماماثال لاها ا االتاجااه            
نجيب عازور   ي "ي ظ  األم  العربايا " حايا  و اع حااًل               
لمسأل   صل الدين عن الادولا  عالاى قااعادة "الاديان هلل                  

 (.901وال طن للجميع" )ص 
ينت ل المؤلف لمتابع  التح را  الدولايا  الاتاي عار اهاا            
ال رن العشرون، السيما  المححا  المفصلي  الاتاي طا اعات        
التاريه العربي المعاصر بدءًا من ظه ر الاكاياان السايااساي         
الصهي ني ككيان استيحاني إحاللي  اي  الاساحايان عاام              

، وسلسل  الحروب التي شن ها على غير وولا  عاربايا        9184
، وبالم ابل، عرض المؤلاف لالاحاركاا         0229و  9184بين 

ال  مي  )الناصري  وال ع ( وللمنحالا اا  الاناظاريا  الاتاي                
ارتكز  إليها  ي احاباهاا الا ا ماي عالاى قااعادة الاربا                     
األيدي ل جي بين م  ما  النه   العربي  الثالثا : الا حادة       

 والتحرر والعدال  االجتماعي .
ومع أن ه ا المشروع تمكن من إيجاو ن اط ارتكاز ل  مان    
االل اإلمسا  بالسلح   ي مصار و اي كال مان سا رياا                 
والعراق، إال أن  لم يل   أن شهد انكسارا  حااوة وعانايافا           

 9199تمثلت بإس اط ع اد الانااصار  اي حارب حازياران                   
 ي كااماب     –الدول  العربي  ال ازن    –وبالتالي بإس اط مصر 
ورج  على مشروع الاناها ض       942ويفيد، وان البها بمعدل 

ال  مي. وك لك األمر نفس  ينح ق على العراق ال   سا ا     
كدول  مركزي  وكنظاام سايااساي  اي قا ا ا  االحاتاالل                   

 .0223األميركي  ي نيسان 
يرى أحمد ب  ملحم، أن  على الرغام مان كال ماحااوال             
االستنهاض التي عر ها العرب االل ال ارنايان الاماا ايايان           
)التاسع عشر والعشرين(، إال أَن االستجابا  العربي  للنه ا     
ب يت عابرة وظر ي ؛ األمر ال   أب ى المشروع الاناها ا         
العربي برم ت  أسير أزمٍ  ماعااوة اإلناتااج ومان غايار باروز                 

 مؤشراٍ  تن ر بنهاي  لها  ي المنظ ر ال ريب.
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يت قف المؤلف عند الكثير من التحديا  التي هاد و  وماا     
زالت تهدو ب  ة االجتماع العرباي، مان حايا   ها  وجا و                 
تاريخي ح ار  ث ا ي اجتماعي وسياسي. أحاول  اي ها ه      

 ال رق  الت قف عند تحديا  ست  أساسي .
 التحد  األول: العرب واله ي :

اله ي ، و  ًا ألحمد ب  ملحم، هي ماتاكا  ن مارَكاب مان             
عناصر امس : االنتماء، الث ا  ، الت اصل، التكامل، الاتا ح اد    

(. وهنا، يعرض الستفاتااء باالاعايانا             10-12السياسي )ص  
 أجراه سعد الدين إبراهيم جاء  نتائج  على النح  انتي:

 % يشعرون باالنتماء إلى أم  واحدة.4،31
 % يعت دون ب طن عربي واحد  ي شع ب متمايزة.34،9
 % أمم وشع ب مختلف .00،9

تعكس النسب المشار إليها ااتالاًل عمي ًا  ي بني  اله يا   
العربي ، ومرو  ه ا االاتالل إنما ياعا و إلاى قارون عاديادة             
ساب   )ممل كي  وعثماني ( أحدثت  ارزًا إجاتامااعاياًا بايان                 
العناصر السكاني  على أساس مفه م "الرعايا "، والارعايا ،          
بدورها، محك م  إلى والءا  أولي  ملي  م ه ي  وعشاائاريا     
وعرقي  ومناط ي . ومع قيام الكيانا  السياسايا  الاحادياثا           
)الدول( ظَلت الرعي  حال  مفه مي  اماتاداويا  عاَ ار  عان              
نفسها من االل سل كا  ث ا ي  واجتماعي  وسياسي ، األمار  
ال   حال، حتى انن، وون قيام كتلا  ماجاتاماعايا  عاربايا                
متجانس  إجتماعًا وث ا   و كرًا.  لم يخرج المجال الاعارباي       
 ي ظل الدول  االست اللي  التي ظهر   ي أع اب السياحارة   
العثماني  واليربي ، عن ك ن   سايافاسااء مان الا ا ماياا                 
وال  ائل والعشائر والملل الم ه ي ، كل ذلك  ي إطاار مان     
االن سامي  المجتمعي ، وهي  ي ال اقع ان سامي  اجتماعايا    
وث ا ي  تح ل وون الت ح د على قاعدة االندماج المجاتاماعاي     

 ال   ي  ى شرطًا  روريًا من شروط النه   الناجح .
 التحد  الثاني: العرب والدول :

إَن الدول  بما هي إطار السايااوة عالاى األرض والانااس               
والثروا ، وبما هي حي ز عام لجاماياع ما اطاناياهاا تاماارس               
وظائفها، وونما أ  تمييز،  ي التشريع والتمثيل وال  اء من 
االل مؤسسا  عام  مكَرس  إلوارة الاحايااة االقاتاصااويا               
واالجتماعي  للمجتمع، ه ا النم  الا ظايافاي الاماؤساساي             
للدول  لم يتالءم مع ال يئ  الث ا ي  العاربايا ، ولام يسا اق           
للفكر السياسي العربي أن أوال الدول   اي وعايا  الاعاام.            
 هنا  من يزعم أَن الدول  هي نم ذج م ص ر على الايارب،   
وأَن مفه مها ه  طارئ على الع ل السياسي العارباي الا        
ظل  يجهل أبعاو الجيرا ي  السياسايا ، وكا لاك الا ظايافا              
المركزي  للدول  زمنًا ط ياًل.  على امتداو التاارياه الاعارباي        
كانت النزعا  العربي  الالمركزي  تع  ر عن نفسها  ي نحاق 
م اطعا  ش   مست ل  لم تل   أن تح لات ماع الساياحارة          
االستعماري  األجن ي  إلى كيانا  سياسي  منفصلا ، لاتاعا و       
لتظهر  ي المرحل  االست الليا   اي إطاار جااماعا  الادول                

العربي ، التي لم تكن،  ي ال اقع، س ى تجميعاًا لالاتاجازئا          
المانع  لت حيد األم  العربي  ق ميًا إنحاالقاًا مان تا حادهاا           

 الشع ي السياسي واالقتصاو  واالجتماعي والث ا ي.
يرى أحمد ب  ملحم أن اليرب ماارس با كااٍء باالاا ما ادأ              
الرومان " ِرق تُسد"،  كان وراء ظه ر م زاييك من الدوياال   
ال تستحيع العيش إال بمساعدة اارجي   كيف ياماكاناهاا أن          

 (913تت دم وتتح ر لت اكب الح ارة العالمي ؟ )ص 
إَن أحد أهم  األس اب الحامل  الستمرار المحن  العربي  ه  

 األم .-الكل أ  الدول -الجزء  د  الدول  –أن ت  ى الدول 
 التحد  الثال : العرب وحاكم الدول :

الم ص و بالحاكم أو الاهايائا  الاحااكاما  ها  السالاحا                    
السياسي  التي تت لى إوارة شؤون الدول  مان أجال الا اياام          

 ب ظائفها العام  تجاه م اطنيها.
 ي المشهد العربي ثم  إشكالي  استثنائي  حكمت عاالقا    
السلح  بالدول .  السلح  و عت نافاساهاا  ا ق الادولا ،               
وصاور  وورها، حتى باتت الدول  وظيف  ومؤساسا  مالاكاًا        
ااصًا ألهل السلح . ي  ل ال اح  الفرنسي "جا  ويالارس":      

األرض هي -" ي الشرق ب يت الدول  ترت   باألمير. والدول   
مجرو تجاور م اطعا  تع و لألمير نفسا ". وعان طا اياعا              
الحاكم، ي يف ويلرس، أن  ه ا الاحااكام "االايافا  كاان أو                
سلحانًا، أو باشا أو أميرًا، ال أهمي  لل ب، ي  ى الم دأ واحادًا:    
 األمير وحده ه  ال   يمثل ح ي   الدول ، والت عي  لاألمايار    

 وق م  تشكل المنحلق".
على قاعدة ه ا ال عد المفه مي للدولا ، عارف الاناظاام          

 السياسي العربي المعاصر أربع  نماذج للدول :
 الحص .-ال  يل ، الدول -األسرة، الدول -الحزب، الدول -الدول 

إن ال  ى التي ت  أ  م اليد السلح   ي الدول   العاربايا     
الدول  "نصرًا ل اتها ووا اعات      -الحديث ، رأ   ي قيام الكيان

عن  كمالكٍ  ل  أو كجزء من ذاتها. وهكا ا، باا  الاحااكام ال             
يتصرف على أساس إوارة وول  ب در ما يتصرف على أسااس    
تمثيل منح   أو عشيرة أو ق يل  أو طائف . وب لك تاناتاهاي        
الدول  كمؤسس  عام  للناس وتتح ل إلى مؤسس  للسلح ، 
وه ه المعاول  هي أبعد ما يك ن عن االساتاجاابا  لشاروط          
الت دم الح ار  والنه  .  في مصر، مثااًل، ماَثال ماحاماد            
علي، االل النصف األول من ال رن التاساع عشار، الاناخا ا            
الم دع  التي ي ع عليها، باالادرجا  األولاى؛ عابء الا اياام                 
بالنه   أو بخلق الح ا ز الساتاناهااض الاماجاتاماع، لاكان                  
المشكل  الك رى أن ه ه النخ ب  لم تساع، وباالاتاالاي، لام             
تستحع أن تخلق عند الجماهير الشع ي  طاقا  إبداع قااورة    
على االستمرار. ل لك،   عد رحيل محمد علي غابت الناخا ا      
الم دع  وغاب معها المشروع النه   ، وت خر  الاتاجاربا ،     
تمامًا كما حصل مع ع د الناصر ال   مَثل نخ  ي  إباداعايا       
 ي ال ياوة الرأسي  للسلح  لكنها لم تاؤساس لامارتاكازا            
قاعدي  ن عي  على م ازاتها  ي المجتماع الاماصار ؛ األمار          
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ال   أوقع مصر  ي الفراغ بعد رحيل ع د الناصر؛ بحي  كان 
من السه ل  المتناهي  االن الب على مناجازا  الانااصاريا ،         
والع وة بمصر إلى وول  هامشي  تابع  لرأسماليا  الاماركاز    
اليربي اص صًا األميركي  منها، وذلك  ي ظل ما اصاحالاح      
على تسميت  بسياس  االنفتاح التي أطالا اتاهاا السااواتايا ،           
والتي كانت اتفاقي  "كامب ويفاياد" إحادى أبارز ناتاائاجاهاا                  

الادولا  الاعاربايا             –الم اشرة، إذ أنها لم تكتِف بإاراج مصر 
-مان وائارة الصاراع الاعارباي              –ال ازن  عسكريًا وسياسياًا    

الصهي ني وحسب، وإنما أي ًا بإبعاوها عن وورها الا ا ماي      
 إلى حد  التخلي عن ه ا الدور.

 التحد  الرابع: العرب والديم راطي :
إن  النم  الن    الخليفي المخزون  ي بانايا  الاثا اا ا             
السلح ي  العربي .  عمليا  تاداول السالاحا  عان طارياق                  
االنتخابا  إ ساحًا  ي المجال أمام المشارك  الديم اراطايا ،    
هي عملي  غير معرو    ي أقحار ال طن العربي حاتاى انن     
س اء  ي األنظم  الملكي  أو الجماها ريا .  افاي األناظاما               
الملكي  تنت ل السلح  بال راث ، و ي األنظم  الاجاماها ريا       

ان االب عساكار        94تنت ل بال  اة أو باالن الب العسكر  ) 
  اشل (. 39ناجح  و  89منها  9149-9131عربي بين 

ه ا، وتكمن أزم  الديم راطي  العربي   اي اساتافاتااءا         
% لصاالاح      11،11التجديد للرؤساء العرب، والاتاي ساجالات          

التجديد. إن النتائج المترت   على مثل ها ه االساتافاتااءا            
ت از  تمامًا نتائج االستفتاء على انفصال الس وان ماؤاارًا،     
والتي رَوجت ال اليا  المتحدة ألرقامها بأنها بليت أكثار مان     

% لصالح االنفصال. إنها الديم راطي  الاماأزوما ، وماتاى          11
الصت الديم راطي  من أزمتها الصت األم  مان كا ا تاهاا          

 وعاو  تسجل لها م قعًا ح اريًا بين ح ارا  العالم.
 التحد  الخامس: العرب واالقتصاو:

االقتصاو العربي ه  اقتصاو أقرب إلى الاعاجاز مانا  إلاى           
المعجزة االقتصاوي .  الث ا   االقتصاوي  العربايا  ال تازال         
أقرب إلى الرسمل  منها إلى الرأسمالي  كدينامي  تاحا ياريا      
ل حاعا  اإلنتاج.  الرسمل  هي ع ارة عن اقتاصااو ماهادور        
وغير م ظف  ي آليا  اإلنتاج والمراكم . وه ه اإلشاكاالايا         
ناجم ،  ي األساس، عن سياس  الدول  اإلنتاجي  التي كاانات   
تنتهي وائمًا إلى إ عاف ال  ى المنتج ، وإلى عادم تاحا يار       
عالقا  إنتاج بهدف المحا ظ  على معدال  نم  مستمرة  ي 
الناتج ال طني العام، إ ا   إلى غايااب الاتاخاحايا  وعادم             
العدال  الت زيعي ، وإلى العجز الدائم  ي الم ازن ، والالاجا ء      
إلى االقتراض؛ األمر ال   أوى إلى ت خم المدي ني  الاعااما     
 ي غير بلٍد عربي. كل ذلك تر  نتائجا  الاما ااشارة عالاى             
إحداث ااتالال  بني ي  عمي    ي تركي   الناتاج الا ا ماي؛       

% كاماا يا كار          99حي  ال تشكل الزراع  والصناع  أكثر من 
أحمد ب  ملحم،  ي حين يستأثر ال حاع الخدمي بأكاثار مان      

%.  االقتصاو العربي ه  اقتصاو مش  ه ت عي استهاالكاي   43

يعتمد على سلع اليرب الجاهزة من ال رغي، كما ي  ل أحماد  
 (.83ب  ملحم، إلى السيارة  الحائرة )ص 

ي ارن أحمد ب  ملحم بين التجربتين اليابانيا  والاعاربايا         
ب صفهما تجربتين اارج رأسمالي  المركز اليربي، كلتااهاماا    
اعتمدتا اقت ااس نامااذج الاتاحاديا  الاياربايا  األوروبايا                       
واألميركي   يما بعد، جاء  النتائج ماتاياايارة تامااماًا و اي             
اتجاهين مختلفين كليًا.  اليابان وقفت من الح ارة اليربيا    
م قف التلمي ،  ي حين است رو العرب منها األشياء اااصا .     
 اليابان كانت تنشئ ح ارة،  ي حين كان العرب يشاتارون     
ب اع  ح ارة.  كان ال  ن بين التجربتين شاسعًا والاخاالف      

 ج هريًا.
 التحد  الساوس: العرب والتكن ل جيا:

إَن قياس ق ة الدول  الي م ه  بم ادار ماا تساجلا  ها ه            
الدول   ي مجاال  التح ير العلمي والت دم الاتاكانا لا جاي.         
وه ا التحد  الت اني يفرض نفاسا  با ا ة عالاى الا الادان                

 العربي  مجتمع .
ي ص ف أحمد ب  ملحم ال اقع الت اني العربي على الاناحا       

 انتي:
غياب سياسا  التخحي  العربي  ي مجال تح يل العلا م  
األساسي  إلى معارف  ي اإلنتاج، وه ا ما تدل علي  ت زعاا   

% 91%، ما اابال       41الحالب الجامعيين العرب: عل م نظري   
 (.992    من طالب العل م التح ي ي  )ص 

عجز حك مي عربي عن تأمين التعليم الجااماعاي لساائار        
 0،9طالب المرحل  الجامعي .  اإلحصاءا  تشير إلاى وجا و       

ملي ن طالب جامعي  ي ال لدان العربي  مجتمع ؛  ي حايان     
ملايا ناًا،     91يزيدون  ي ال اليا  المتحدة األميركي  على ال 

وك لك األمر  ي اليابان حي  وصل عدو الحالب الجامعيايان   
 .9142% من مجم ع السكان  ي العام 19اليابانيين إلى 

اإلنفاق العربي على ال ح  والتح ير العلمي لام يساجال        
أكثر من مليار ووالر سن يًا للسن ا  األولى من ال رن الحالاي  

% من إجاماالاي الانااتاج            2،0)الحاو  والعشرين( أ  أقل من  
 ال  مي العربي.

طالب من اريجي الجامعا  العربي  مان   01222أكثر من 
حمل  الدكتا راه سانا ياًا ياهااجارون إلاى بالادان الاماركاز                        
الرأسمالي. كان له ه الهجرة األثر األكثر سل ي  بحايا  أناهاا        
طالت هجرة األومي  أو ما اصحلح على تسميتا  باا "نازياف          
الع  ل".   اد كاان الاماتاخاصاصا ن  اي حا ا ل الاحاب                          
والريا يا  وعل م الفيزياء والكيمياء يمثل ن الح  ر األك ار  
حجمًا بين العناصر المهاجرة.  في وراس  عن الهجرة العربي   

% مان     92إلى ال اليا  المتحدة األميركي  جاء  يها أَن ح الي 
% منهم من المهندسايان.    93المهاجرين هم من العلماء وأَن 

يت قف أحمد ب  ملحم عن ظاهرة حاملي الشهاوا  الاعاالايا      
من الش اب العربي، ويا ا ل إَن هاؤالء "باحاكام ال ارورة                   
مشاريع هجرة إلى اليرب أو مشاريع باحاالا  ما اَناعا   اي               
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 (.80الداال )ص 
لكن  يستدر  أن تسعًا من الدول العربي  )وول الاخالاياج          
الست باإل ا   إلى العراق والجزائر ولي يا( تمتلاك ماخازوناًا        
من النف  ه  األك ر  ي العالم )ح الي ثالاثاي االحاتايااطاي           
العالمي(،  إذا ما وظَفت ه ه الثروة  ي التنامايا  الاعاربايا            
الشامل ؛  إن ذلك يؤسس ل ناء قاعدة اقتصاوي  وتعلايامايا      
وتكن ل جيا قاورة على اإليفاء بحاجا  المجتمع العرباي إلاى     
النه ض والتح ر. إال أن المشكل  تاكامان  اي السايااساا                
الت ظيفي  للعائاد الانافاحاي الاعارباي، وهاي تا ظايافاا                       
باتجاهين: باتجاه تعزيز ريعي  الدول  النفحايا  مان جاها ،           
وباتجاه اإليداع  ي ال اليا  المتحدة ووول غرب أوروباا مان       
جه  أارى.   د أشار  إحدى الدراسا  إلى أن حجم الا وائاع    
النفحي   ي ال اليا  المتحدة، وحدها وصل إلاى أكاثار مان         

تريلي ن ووالر، وأَن كل مليار ووالر يساهام  اي االاق          9،1
وظيف  تشييل أو  رص  عمل،  ي حايان سااهامات           9222

أم ال النف ، على حد ق ل أحمد ب  ملحم  ي ازوياو الت عي  
والتخلف،  كانت النتيج  استيراو الث ا   وتحديا  الاتاخالاف        

 (.892)ص 
"يعيش العرب مفارق  غري  : الينى وال عف. ل د أصا اح      
العرب، بعد الثروة  النفحيا  باال أمان غا ائاي، وباال أمان                  
عسكر ، يست روون الث ا   ويحد ث ن التخلف، مكاشا  ايان     
حيال الحامعين بأر هم وبثرواتهم، ال يساتاحاياعا ن روع            
المعتد  بل كأنهم نعاج ُذِي ت" أ  استسلمت لل ئاب طا عاًا      

 (.899)ص 
 كلم  أايرة  ي الكتاب: أق ل:

إذا أراو  الشع ب الحياة  ما عليها إال أن تسج ل استجابا  
ن عي  قاورة على ج   التحديا  ال اغح . وما كتاب أحماد   
ب  ملحم إال استجاب  معر ي  س ف تا ا اى تاماد  األجاياال            
العربي  الشاب  بال ايرة الفكري  المحلا با   اي ماعاركا            

 الح ارة ال اوم .

 
 

 ي جب جنين وقع الشاعر جعفر إبراهيم ويا انا  "أحازان       
الس سن"  ي احتفال كرم الكلم  الم دع  والص رة الملتزم   
لشاعر امتزجت عنده اللي  بمعاناة الن ال وع ابا  السج ن 

 والسم  إلى   اء الم اوئ.
أحزان الس سن إبداع بكل ما  ي الكلم  من ماعاناى  اي         

 االحتفال أل ى الر يق الشاعر عمر ش لي كلم  جاء  يها:
ل د استحاع الر يق الصديق الشاعر جعفار إباراهايام أن         
يحرر الكلم  من حياويتها، وه ه هي الميزة العليا لاكال أوب     
ملتزم، ويأتي ه ا التع ير المشت ك مع كل ما ه  مستاعا اد،    
ليث ت أن األويب الح ي ي ه  الم اوم الح ي اي  اي ظاروف        
تك ن  يها الحياة والم   على ط ق واحد، وه ا ماا تا ا الا         
كلما  "أحزان الس سن" بإي اع تحس  ي  اشت ا  الكلم  ماع   
الفعل. والكلم  المشت ك  مع كل ما ه  متعارض ماع حاريا       

 الفعل واالنتماء ال ت ل ح  رًا عن الرصاص .
إن األوب الملتزم ين   الزمن من وهميت  العابرة ليعحايا    
معنى الرس خ المتحر   ي قيم اإلنساان الاكا ارى، الاحالام            
والحري  واالنتماء.  الص   يأا  معناه من سيرورت  الاعالاياا      
نح  الحري  والحلم: /ما أعتق األغاريد/ إن عز ت على أوتاار       
الدهش  / وما أوجعها إن  ارقت مع الشتاء/. والدهش  انفعال    

 والشتاء يف د زمنيت  حين يياور الح  ل ويتركها جرواء.
وحين تص ح الكلم   عاًل تيدو ن ااًل، وجعفر إبراهيم  ي 
أحزان س سن  مؤمن أن ن ال  المتج ل بين الكلم  والفاعال   

 ه  ال   يعحي حيات  معنى.

ويتساءل كثيرون هل االلتزام بمعناه االنحياز  لافاكارة وون      
غيرها يحاصر الروح، ويلجم تمروها الم دع، وصاهايال األماداء         
 ي  ل اتها الرح  ، وي يق أص ا  هيجان معاملها الادااالايا ؟       
 وهل االلتزام جدار بين وميط الداال وحرك  العالم الخارجي؟
ه ا التص ر المتهم مرووو ال ت اره إلى حراش لهب إياماان   
الم اوئ بالكلما ، و ي شعرنا العربي والشعر اإلنسااناي ماا      
ينفي ه ا المعت د الُمَتسم بال رووة، ولدينا أول  عالي  عالاى     
صح  ما ن هب إلي . ان من ي رأ بابل  نايارووا و اريادرياكا           
غارسيا ل ركا وناظم حكمت وم سى شاعاياب، وطار ا  بان           
الع د، والمتن ي  ي سيفيات  وبدر شااكار. إن االلاتازام ها              
محر  االنفعال وه  ال اع  ال   أطلق الامادى  اي أحازان           
س سن ه ا ال از  الملتمع الجناح، وه  ينثر نسايال ريشا         
األحمر من  طف لت  الم كرة بين تالل برغاز وأباعاد قااعادة          
لر اق   ي الجن ب الم اوم. وهنا ال بد من تأكيد التالزم بين  
الع اب وااللتزام، ألن "الج و يف ر واإلقدام قتال" كما يا ا ل       
أب نا المتن ي العظيم. ومن لا ا اح ها ا االلاتازام الاماؤلام                
والمع ب حتى الشهاوة ق ل جعفر  ي أحزان س سن  مخاط ًا 
ر يق جرح  وجرحي حيدر إبراهيم: /ال ُتسلام عسالاك / إال           
لنحل ال رى / إذا ما است   بالنحل / يشت   بالرحيق / والليا      
التي ال تكتب بح ر ر  ك / هي ليست ليتك / والتراب الا      
ال ير عك ل ن الم   / ال ي رو م اسم الحنين /  اي صادر           
أمك / صل رك بًا / مت  ئًا بشرر الصليل / يست ك قدميك /   
وإن صرعت /  المياوين / تؤبن مصارعاك/. الاعا اب هاناا                 
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الناتج عن ه ا االلتزام العميق ال يه   بجعفر، بال يصاعاد        
ب ، وهنا تتجلى روع  االلتزام  ي السير على الدروب الع راء 
التي ال ت طئ أعاليها إال لمن كان إياماانا  أباعاد مان راحا               

 جسده.
وااللتزام، كالعروب ، حب ق ل كل شيء، واستاجاابا  لاها ا        
الحب ترى قلب جعفر إبراهيم يسحع  يما يكتب، وقل ا  وام    
ألن جراح أمت  ال تزال تسيل،  أعجب ل لب وام، وه  ياعا اق    
ح ًا وعحاء. وألن الجراح الدوامي هي أص ا  الادااال، وهاي       
أث اب المنا لين ال ين لام تاجاهاط أحاالماهام الاناصاال                 
المتكسرة على النصال،  إنك أبادًا ال تاخاحائ رؤيا  قالاب                
صاحب "أحزان الس سن" مسك بًا  ي كلمات ، وه ا السحا ع    
جميل، بل ومير لدرج  الرحيل مع   ي روح ال صيدة حاتاى     

 لكأنك تكت ها مع .
إن اإلنسان الميلف بالسج ن واألق ي  والزنازين ياجاب أن       
يحمل شمس  مع  إلى واال ه ه ال   ر العجي  ،  شاماسا       
هي ا ز حريت ، وهي نا  ت  على الرؤيا التاي تانااويا  مان          
الخارج. وي يف العروب  هي قادرناا ااارج ظالاماا  صاراع               
الم اهب والح ائاف، ورباماا كاان  ا ااب، إن ال ا ااب ال                     
يستحيع حجب أن ار العروب  اإلنساني  التي ااتارتها السامااء   
لتحمل رسالتها إلى األرض "اهلل أعلم حي  يجعل رساالاتا "،        
العروب  ستظل قدر كل أولئك الساائاريان بااتاجااه الافاجار.              
ولنسمع معًا ذلك ال  ح األاااذ  اي أحازان السا سان" عان                
العروب  المدماة: /كئيب أنا/ تاجاف األناهاار  اي جساد  /                    
الدجل  / تؤوب غياب الثكالى إلى وحش  عزينها / والفرا  /..     
يصهر كال يد  ي معصمي/ وبروى يشتعل اشتعال الانادى /      
 ي قل ي وأوروتي / وأرى بيداو / قاد باتار  سا ااباتاهاا /                     
وومشق تسا ح اليمام / تلعن أبجدي  الهديل /  اي أوصاال         
قلمي / وأساءل: كيف يهجر الياسمين الف ح / كاياف يا اتالاع            
ال حر الص ا / كيف تخ ن المعشا قا  عشايا اهاا / وباياداو                 

 أ سد  ملح جرحي / والشام قد أسلمت للم   ب حي.
إن جعفر إبراهيم من النفر الصاوقين  يما ي  ل ن، وليس 
من أولئك ال ين آمنت ألسنتهم بعروبتهم وكفر  قلا باهام،    
إن  واحد  ي السر والعلن من  تفتح باراعام وعايا ، هاكا ا             
عر ت  طفاًل على تالل ل ايا وبرغز ومدارج حرم ن، وباعدتناا  
األحداث ال اسي  وكلفنا إباؤنا المر ع  وًا من الع اب، وعاد     
ألجده أصلب ع وًا وأكثر غيمانًا بعروبت  ورسالتهاا الاخاالادة.       
 لسحين على مرمى طل ا  من وجدان جاعافار إباراهايام،           
وحين تتألم ال دس يتجلى األلام  اي وجادان الارب: / أناا                    
ال دس / ااتارتني السماء / رحمًا لنحفتهاا /  اأيا  أم مان                
ق ل / ومن بعد / قد تجلى  ي روض أما ماتاهاا الارب/ ...                   
يعتصر من ي اس الريح كأسي /  من يحتساي ثاماالا  ها ا           
المداو / حتى ال يفر من ثملي ن ي / متى يعا و  الارباياع /           
متى يع وني / لكي تع و مريم أمًا / ويع و إلى مهد عيناياك     

 ال مر؟!!!/.

إن أبجديا  ال جع الافالاساحاياناي سااكانا   اي "أحازان                    
الس سن" حتى آار وروة تعلن ع يرها لاتاما   بايان ياد               
قاطفها متمسك  بك نها وروة، وأن ع يارهاا احاتاجااج عالاى            
قتلها، ولكن  احتجاج أين من  ال   ل. ال روة حايان تا احاف           
تدال  ي م اكب الشهداء، وه ا معنى الشاهااوة مان أجال           
استمرار الحياة الجميل ، وإعالن والوة جديدة،  محماد ورة /      
كمرمى االبتسام تسجى سيفًا / صالة ميالو غ اب/. وغازة          
"حدائق الدم"، وهي / جمر على ح ل ال ريد / لمسائها قامار         
أحمر / ويصرخ شاعرنا بل ع  وأسى حارق: / الايازة حادائاق          
الدم / ولفلسحين ن اطير ال كاء؟../ وت نس حا رة / بالجمر      

 وسياط الي ب/.
است قفتني  ي مجم ع  "أحزان السا سان" تالاك الالايا               
المتفروة بتشظيها المختزن كثيرًا من األلم واألمل.  إذا كاان   
األوب "صياغ   ني  لتجرب  بشري "  إن ماجاما عا  جاعافار              
إبراهيم هي أوب ح ي ي بتميز ليتها وتجربتها ال اتي . ليتا    
ااص  ب ، وه ه سم  األوب الجيد، وليت  تاتاماياز باكاثاا ا              
الجمل  وكثا   الرؤيا وال از الم جع ال   تتميز ب  شخصايا    
عفر، إن صياغت  مرآة ذات  الممل ءة بالصخب ال اسي حاتاى     
لكأن الكلما  شظايا اارج  من جسد جارياح. لايا  جاعافار               
ااص  ب ، ول ا  هي تحتاج وراس  ااص  بها، و ي ه ه اللي  
بشارة على أن اإلبداع ال يمكن ق ل ت   ي ناظارياا  ثااباتا          
ال   شدني إلى "أحازان السا سان"  اراوة الالايا  وعاماق                    
التجرب ، وه ا سر كل إبداع. وأنا أعلم أن حاراش الاتاجاربا          
بأووا  الصياغ  متع   ومجهدة، وقديمًا قال "النفر ": "كلماا      
اتسعت الرؤيا  اقت الع ارة". إن صخب التجرب  ع بك كثيرًا   
يا صدي ي، أنا أعي ذلك ألني عانيت ال   عاانايات وعار ات        

 وجع الحروف وهي تخرج من رحم ال ا  المع ب .
صدي ي وأاي ور ي ي جعفر إبراهيم، أعرف أني ساأتاهام    
باالنحياز ألحزان س سنك، وال أستحيع إال االعاتاراف با لاك،       
وأور  أكثر ألني أعر ك أكثر. وليست كل كلم  تاالئام كال        
أذن. عشنا  ي الف ر  ح لناه غنى بالتر ع عن كال ماا ها            
م ت ل، عشنا  ي المعت ال   ح لناها وروبًا للحري ، وعشاناا   
 ي بي   ال زيت  ي قناويلها  أشاعالاناا قانااويالاهاا بازيات                
م اوئنا، وما تركنا  يها من وميط أرواحنا الظمأى لالاحايااة.       
ل د أعحينا المكان معنى، حتى المعت ال  أعحيناها معااناي   
صاوق ،  عندما يدال مؤمن ح ي ي إلى حان   إنها ستص ح 

 مسجدًا أل  اء إيمان ،  المكان يأا  معناه من اإلنسان.
أكتب يا ر يق الدرب والجرح،  أنا جائاع لشاعار ، وجاائاع          
لص ا ، وجائع لن  م معًا لزيارة ق  ر تح ها وهي كثيرة، أناا    
جائع لزيارة ق ر م سى شعيب وتحسين األطرش وأبي عالاي   
حالوة وق  ر آل شرف الدين هنا  على ب اب  الا طان وقا ار       
عدنان سن . حي  الزيارة ستك ن بشارة ب ياما  ها ه األما          

  األم  التي تمتلك ق  رًا كه ه لهي أم  جديرة بالحياة.
 * * * * * 
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نعت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي الرفيق المناضل ضييياء عيبيد اليرزاق            
حسن الذي وافاه األجل بعد مكابدته لمرض عضال .... وقد كان رحمه اهلل مثااًل للبعثي الملتيزم      

لتحقيق أهدافه وقد جاهَد طيلة السنوات الماضية بيقيليميه السيييال             بمبادئ الحزب والمناضل
لفضح المحتلين وعمالئهم وساهم مع رفاقه كتاب البعث والمقاومة في تعزيز جبيهية الينيضيال        

 .الفكري والثقافي واإلعالمي لمسيرة الجهاد والتحرير الظافرة
 .تغمده اهلل برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان

 5102في الثاني من أيلول 
 وبدوره نعاه مكتب الثقافة واإلعالم القومي وقد جاء في النعي ما يلي:

ينعى مكتب الثقافة واإلعالم القومي الرفيق ضياء حسن عضو المكتب الذي توفي بعد معانياة  
، وكان الرفيق ضياء مناضال صلبا من الرعيل األول لمناضلي اليحيزب فيي اليعيراق             من المرض

وعاش كل مراحل نضاله وشارك فيها بدور متميز . والرفيق أبو هدى هو إعالمي بارز أيضًا أتقين   
مهنة الصحافة وبقي علمًا فيها، وبعد االحتالل واصل نضاله بال هوادة رغم مرضه وفقد ابينيتيه    

وأسيكينيه جينياتيه          الشهيدة هدى وابنه الشهيد علي على يد االحتالل، رحم اهلل الفقيد الكبييير     
 والهم رفاقه وقبل أهله ومحبيه الصبر على هذه الخسارة الكبيرة وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 مكتب الثقافة واإلعالم القومي لحزب البعث العربي االشتراكي 

 

 

مات الضياء، ومات الحسن، ومات أبو الهدى أخيذتيه نيوبية         
الفناء، رحل وهو يدور برأسه يبحث عن هفيف نخيل العراق حالمًا 
بشم رائحة أديمه وفراته ودجلتيه وعيبيق ورد شيهيداءه، ميات               
الضياء، ومات الحسن، ومات أبو الهدى وهو يحلم بالعيودة إليى     
بغداده لينتشي بطيب المسكوف وييرطيب مسياميعيه بصيوت             
يوسف عمر، مات الضياء، ومات الحسن، ومات أبو اليهيدى وهيو      
ملقى في أقصى شمال العالم حيث لم يحلم وليم ييرغيب أبيدًا،         
وحيث ال شمس وال قمر يتغزل بهما كالشيعيراء، ميات الضييياء،          
ومات الحسن، ومات أبو الهدى وهو ينتيظير اليعيودة ليجيرييدة            
الجمهورية ويجلس في مكتبه يحتسي الشاي )الزنكين( اليغيارق       
في السكر ويتنقل بين المطبعة والقسم الفنيي، ميات الضييياء،         
ومات الحسن، ومات أبو الهدى وهو ييخيوض ميعيركية اليفينياء             
متحديًا المصير سنوات طويلة متحماًل ضربة المرض بيطياقيات      
عجيبة جعلته وكأي عراقي أصيل يرفض االستسالم لنداء الميوت  

التنقل بين عدة بلدان لحضور مناسبيات سييياسييية         ويصر على 
 جارًا قدميه بصعوبة يلحظها كل من يراه. 

رحيل ضياء الفجر، رحيل حسن الخلق، رحيييل أبيو اليهيدى          
والمهتدين خسارة ال تعوض ففقيدنا كان أنموذجًا لمناضل ال   
يعرف األنا وال ردود األفعال ولم يستسلم لغضب المظلوم تجاه 
ظالمه بل كان متسامحاً شخصياً ومتجاوزًا سياسياً لكل ما اعتبره 
ماض وبقيت العقيدة ومصلحة العراق واألمة العربية تحركه بال 
التفات للخلف. ضياء حسن عبدالرزاق الهاشمي القح وبال أعيداء   

كان من بين أول المبادرين لمقاومة االحتالل وعمل وهو كبيير  
السن في الداخل بنشاط شاب في العشرين إلى أن كشف فخرج 
إلى عمان ولوحق بفلذات أكباده فاغتال األوباش أحب الينياس     
إليه ابنته هدى وابنه علي رحمهما اهلل وأسكنهما جناته شهداء 

 اطهار. 
وألن ضياء حسن على هذا اليقيدر مين اليعيظيمية والسيميو                
األخالقي وااللتزام الوطني فإن اليحيزب وضيعيه فيي اليميكيان                 
المناسب له في السنوات الماضية فالبعث بعد االحتالل هو حزب 
الفرص التي يصنعها من يناضيل ويضيحيي وييتينيكير ليليذات،                
وتواصاًل مع تاريخه فإن ضياء حسن كان بعد الغزو أشد إييميانيًا      
بعدالة قضية تحرير العراق وبأن البعث هو طليعة اليميحيرريين.       
ورغم أن العمل في الخارج ليس مثل العمل في الداخل ألسيبياب     
موضوعية فإن أبو هدى كان ينزعج بين فترة وأخيرى مين قيلية         
النشاط ويطالب ويرسم الخطط لتصعيد النضال خصيوصيًا فيي      

 مجال اإلعالم من أجل التعجيل بتحرير العراق. 
أنت فقيد العراق واألمة العربية أيها الضياء أيها الحسن ييا  
أبا الهدى والمهتدين رحمك اهلل وأسكنك جناته وعيهيدًا مين        
رفاقك بأننا لن ننساك وسوف نعبر عن ذلك بتعمييق إصيرارنيا      
على تحرير العراق كي نرى وطنًا كنت تعيش فيه وعبقت سماءه 
بأنفاسك الطاهرة وداست قدميك أديمه مليارات المرات وأنيت  

 تعمل وتناضل. لن ننساك يا ضياء الفجر األول.
* * * * 
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طلب الرئيس صدام حسني من  ممن ك رن،م            
احملامن  اممنيرن  النطك عنلندفا لنلند ناا  ن ن                             
ينكرند لنيمنرينننينني    قننعناا النعندا ند الن نسنننرينن                           
اممننرينننننينن    النن ننرا  ونند اتنن نن ننالنن  تننداا رنن نن                    
مننددنندأا     ونني مننددنندأر ك نينن  لننيمننرينننننيننني                 
 اد،   م آدن،   ن   دن ناحن  الن نرا  تنين ندحندا                         
   دوا ل  عبع   مرينا  مق ا    شنرين  تنا ن              

 ال را ر
مل ُيننط نن  اطمننااطنندم اممننيرنن  حننينن ننطا   ننا               
  ند قنن  الننرئنيننس الشنسننيند  قن  اتن ن ننر    ن نناأ                         
 ظَ  يراو   لى    ا نعنا من  الن نرانينين  تن ن ن نسن                    
 اد،   م آدن،    حسنب   ن   ملا مل  ذن  مللن                       
 ننعنند  لننا الننبنندائنن  منن   دنن  عنن ننبننينن  قننعننائنن                        

 ال را ر 
را  عأتيس )ال  نلنين  السنيناتنين ل  حند لنلن ن                     
عل  البدائ     ما الضلا ال اين  نا    مراو    
 ننلننى انننننني الننددنندأ اطيننراين   النن ننرا  منن                            
االتنن ننعننرام انن نناينن  ا ذننال اممننيرننينن    رننطلنن             
محاي  النعندا ند اممنيرنين  النا اتن نبنعناونا مللن                       
اطمااطدم ق د ت ب النعنسنأل امرنا من  نينداعن                 

 ورقا  م  الع  ر
 ما مراو   اطمااطدم اممير   لنى عن ن نين         
الدددأ اطينراين   الن نرا   اَل من   دن  عنلندينا                     
 ماأة  ق ائ    اجلن ند    وند منا نيذند  النرئنينس                   
الشننسننينند قنناجلنن نناف ا كننرر  قننالنن نن نن  رننا  ا نند                     
اممير  اطينراين ا شن نر   سنب  نلنى     ما                   

الشننرب قننني مننننند ننني مئننيننسننني لننلننشنن ننب النن ننرانينن                  
تي دل أ   عدحيد اجلسد   حترير ال را ر   ام  
االي ا   لى  تاأة م  حرير ا نراون ن   نلنى  ما          
ال   ي  اللائ    لنى نينا ندة     الا الن نرانينينني                
  اجل د  تي  ا  ل ظام  الي  ال عي  قسنبنب منا        
  نن نندا   نن  تننينن ننذنن  منن   دنن  محنناينن  ا ننطوننب                     

 الشي  ر
 مل عذ د ا نراون ن  طندين،   نلنى مللن  اانلنأل                      
 جاات حساقات ا راو    نلنى الن ن ن نين  النلنائن ن                   
ونني مننلنناقننعنن   ننداصنن ننات الشنن نندم النندطنن  الننطك             
ين   ال رانييد  جتا  قلدوأل  لنطا ا ن نجنر النارنا            
م ط  شسر    د  النددندأ اطينراينر  رنا  ا ن ني              
  وطا اال  جام ود     دأا  م  ا رادنا الندين نين         
الشنين ننين   نين ن    صننلنب الذننراا قننني ا نطوننبنينن                      
 الدط ي    ا  ذرت للش دم  اال   اا الندطن        
مدادس  من  ا ن نا ا منردن نين  منطونبنين  شنين نين                           
 عدي  قالدالا طيرا   عط   ل  ا ى  ل  كام ئ ر
 وطا الن نرا   قن ند    جتنا   مشنننلن  الن ن ن نين                         
اللائ    خيدض م رر  ال  نرينر الندطن    نلنى           
نيا دة ما   ل      الرئيس الشسيد نيب    ندامن ر     
  كيا  ال عى د احا ال را  حدل حمدم  احد وند    
 ادنننب حتنننرينننر الننن نننرا  رنننامننن،  مننن  االحننن ننن،ل                      
اممنننيرننن    رنننطلننن  مننن  االحننن ننن،ل اطينننراين                        
 عن ننظننينن نن  منن  رنن   شنن ننا ننا نن ننا ا ننلنند نن  قننالنن ننسنناأ              

  السرني   اخليا   الدط ي ر
 حس  كلي  وريب


