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ت   ننحجننحت  نن نننح ت عننمنناجننحت جننفننححننفتجننرننحوننمت ننرننح نن ت     
تطهر ن،تجع متجنرنحون نحعت  نعنر ةت  ثنفنةت  ن نح نر ،ت ي

تف    ماللي
 جننأت هننمننهننحت  ننرجننح كت   ننوننإنناجننة،ت ننح ننفت ننفنناةت لت  ننفننعننح  ت
نمنهنحت نن   عن  ت

ه
تقنات نإ ت حنت ا كت  مح كي ي

جايمةت  ماصم،ت  ت 
ننفت  جننح ت تعننم  ي

جننأت جننمت حننثننح ت  نن ننا  ت   ننعنن ننَّننةت  نن نن   ت  ننت 
 ننإننمت  ننمننرننحونن ننحعطت  ننحنتجننأت  ننمنن نن نن ت نن تجننأتقننثننمت جننهنن  ت

كَّةت  إلير  َّة،تجأتتثإَّنمتجناينمنةت  نمناصنمت  –  م حبر عت ألج ر
ت نننإنننمت  ننن نننا  ،ت تجنننا جنننهنننة ي

ت نتوانننعننناهنننحتف  ت نننن   عننن   هنننح  غننن ر
متبعات نتعنجن   تعنأتقنمنعنهنحت

ِّ
  جأ  ت لتهذ ت أل إابت  ماإ

طت ي
 بح قا ت  عثكريةت  إل هحبت  احش 

نمنا ت  نمناصنمت
ه
بمرسحَّةت  ك وفتكا  يثهحتوَّمحتبنعنا،ت نإ

تهمتصنح نعنالت نإنقنانح تعن ت  ن نا  ت   نعن نَّنةت ي  لت م َّمت  هحب 
ت يننعننمننإننانت  نتعنن ت  ننفننعننح  ننهننحتجننمنن ت   نناطننمننَّننةت   ننقنناجننَّننة،
تجننمنن طتوننح ننفننعننح  ت

 
 تثننإننَّننمننهننحت ننفننمنن ننَّننمننحعت  هننحبننَّننةت  ننات نن ننر 

تيننفننمت ننرننفت ننعننح ت   ننمنناصننمت لت ننإنن ننةتحننكنناجننةت عحننفننال نن ر 
يننرتجننحت نن ت هننات جننرننح  ننةت إل هننحب ،ت ي ننمتجننأت جننمت نن  

جننَّي 
ت ي
ت إلنثح َّةت منحتونعنإنا تف    ر ك ا  تجأتجر  متيما ت هحتج  ر 
ت جنننعننن نننمتجنننانت  نننمنننرنننحوننن نننحعت  ننن نننح نننر ت   نننرجنننح كت   نننونننإننناجنننة،
تبنمن نمت   نمنحعنةت   نرنقنح  ت   ثفطت مت كأت إمت  جنر  نمت نفنمنر 
ت نوناهت ن نح نهنحت ي

تجأت جمت نتونابنا ت  نرعنيتف 
 
ت فمتبهح،ت ع ي

  ت 
تهننذ ت هننمت تحننالقتجننكننا ننحعتعننر قننَّننةت  ننر تجنن ننح ننهننح،  ننفننهننجنن ر
ت انمنحنت ت إلينر  ن ن ر  ت  نمنثنفناطنمن ر   حهَّمتعأت غر قهحتبنمنالين ر 
تجننأت قننذ ت ت  ننعننر ةطت هننذ ت  ننثننقننح توننعننفنن   ي

تجثننفننقننرتف  ي
بننقننح ت يننر ب 

طت ي
   ا  ت عحفالقت ع تَّ حب 

نن ننذتقننر  ت  ننفننعننح  ت  ننمنناصننمتبننأ  جننرتجننأت إل    ت
ا
عننمنناجننحت  

،تونك نمنحت نحنت  نهنامتجنمن ت  نفن نمنحقت ي
كَّةت   نمن نح ت إلينر ب   ألج ر

تعن ت نمتجثنححنةت  نعنر ة،تجنأت جنمت نونر ثن ،ت ي
   اةت إلينر ب 

تبنمنا ونقنةت نحجنإنةتجنأتقنثنمت تونرنم  ي
ن  ت إلينر ب  برَّثت نت  مرس 

كنَّنةت ةنحونةت لت  نا قت  نر  نمنح نَّنةت  ن نر نَّنةطت  جنحت  إل    ت ألجن ر
ن ن نقت  قنقت  نفنقنثنَّنمت   ثبيتوأل  ت يستهمحكتجأت  َّإةت ن  
ت لت نننححنننةت ت نننا تبنننفنننرننن ينننإننن  ، ي ت  نننعنننرب  ت  نننعنننر ةت   ننناطنننأ ي

 
ف

 رص عحعتطح وَّةتعت عرمت هحوةت  ةرةطت
ت تجعركةتجونلنإنَّنةتبن ر  عف  

ُ
  كمتهذ توكنتجعركةت  ماصمت 

ت ن  تجننأت جننمت  ننفنن ننمننحقت ننقننثننَّننمت  ننعننر ةتبنن ر  ن رتجرس  ن عنن ر  ن جرس 
ت ي
   إمت   ح وَّةت  مثعا  ،ت  ث َّفتهَّممةت عحنفنالقت إلينر ب 
جأتجهة،ت جرس   ت رريرت  عر ةتجنأت نإنمت   نإنمت   نفنعنح  ت

تجأتجهةت  ر طت ي ت   عرب  ي
  جه ت  اطت 

ت ي
 – جأت جمت حثح ت  رإقةت      تجأت  من ن ن ت إلينر ب 

،توقات عإأتح بت  ثعث،ت ج هةت  نفنرنرينرت   نجنهنح ،ت كي  ألج ر
 جع متولح مت  مقح جةت  اطمَّةت  نعنر قنَّنة،ت  نا نهنحتجنعنركنةت
ت  عننن ت   نننرننن نننات ، ت إل هنننحبننن ننن ر    نننمننناصنننمتةنننات  نننفنننمننن نننَّنننمننن ر 
،تبمحتوم متهذ نت  فم َّمحنتجأت  ا  تعن ت ي

ت   ح ف  ي    عت 
 حا ت  عر ة،ت  طميف ت عر  فن طت  نمنحتينن ونحنتجنأت ناجنحعت

طت ي
ت إلير ب  ي

  فمريرتجرس   ت عحفالقت ع تَّ حب 
 ولماذا تكتسب معركة الموصل تلك األهمية؟

ت ثنننننمنننننفننننن نننننهنننننحت تعنننننالقنننننة تي ع ت  نننننمننننناصنننننم تجننننناينننننمنننننة  هنننننمنننننَّنننننة
،ت  ج ر وَّةت   اوماغر وَّة،ت همحرت   َّج ف ر 

  ع   
-  

 
تموووهووعووغووا الوو وو وورا  توننجننمننقتبنن ر  ي   ننَّننن 

رتهنناتجنناقننقت  نن  
ت  نا قت   عر ةت  ا يةت  ركَّح،ت يت مرتعنقنا ت  نمنا صنالعتبن ر 
ت ي
ت نحب  تجنرنحون نةت نينمنا ت عنحصنمنفنهنحت  نمناصنمت  ن      الثتعن  
ت ننإنناصنناقت لت نن جننايننمننةتعننر قننَّننةطت ننحصننةت نت  نن ننرينن ت  ننر ننيننشي
تجايمةت  ماصمطتت جرحو ةت يما تت ن نمت ي  ا يةتومرتجماب 
ت نا ينةتجنأت ي

تكنر  نفنحنت  نعنر ةت جنمنحطن ت أل نر  تف  تب ر 
ً
وحصال

ت نجنمنابت نركنَّنحتجنأتجنهنةت
 
ت جمَّح
 
ت      َّجَّح

 
جهة،ت ت  متعمقح

   ر طت
-  

 
ت  ننعنناونناتجننأتتوووواوغووا الوافووموو ورا  رتيننفننال ت  ثنن ننحنتبنن ر 

  نقناجنَّننحعت   نمنذ هننيت  ناينعننَّنة،تجنمننحتونجنعننمتجنأتهننذ ت  نفنمننا ت
 عمةتجأتجهة،ت  قمةتجأتجهةت  ر طتوأجحت  هحت عمةتونأل نهنحت
ت ت نننت  ت نننإننفنننعنننح نن تبنن ر 

ً
ت ننح نننفتجنن نننحع ي

تعنننهننات  ننمننن نننح ت  ننناطننت  ي
 
ف

ت  نإنرنمنةت  ناطنمنَّنةطت  جنحت  نهنحت ي
تف 
 
ت ونجنحبنَّنح

 
  مكا حع،ت   مايجنح

تمنمت ن نح ت  نمنرنحصنلنةت  ن نح نونَّنةت ي
 قمنة،تونألنت  نفنعنا ونةتف 

،ت كي    عرقَّة،تحثيت  نا نفنا ت  نذكت ةنعن ت عحنفنالقت ألجن ر
 وقات  عالقحعت  اطمَّةتقَّمفنهنحت نفنفنرناقت لتبنن ت نالن نفنقنا  ت

 بح  ح جطت
ت ي
ت   ناونمناغنر ف  ي

 احورعت نمنفنحتجناينمنةت  نمناصنمت  نجن نر ف 
ننالت
ِّ
تت نن    نن ننمت ننحا،ت جننرننحونن ننةت ننيننمننا ت  نن ننمتعننح ،ت ننكي
ت ناونقتبنح نقنا ت إلقنإنَّنمنَّنةت لت  نتنثنحبن تعن ت ت  ح   ر  عحجإ ر 
 حفالقتهذلت  مم قة،ت  تحنَّنحل تحلنةت نمنونايهنحتون نهنحطت هنذ ت
  ثننبننيتهنناتجننحتوننجننعننمتجننأتجننايننمننةت  ننمنناصننمت ننححننةتجننعننركننةت
ت  ننمننكننا ننحعت  ننعننر قننَّننةت  نناطننمننَّننة،ت ن  تبنن ر   ننكننتننثننيتطننحبننقت  كن

ت ير نت  ركَّحطت تب ر    طحبقت  ك  ت إلقإَّمي
توإ ت جهحنرت ي

 وأجحت   حبقت  اطت 
-  

 
هننم،تتالوجه العر   يم إنن تعننربت   ننر  ت  ننر ننمننحنت غنن ر

ت  ت ت جننح  تجثننفننقننإننة، ي
 ننيننثننرت ننمتعننرةتجننمننهننمت ننال ننوننلننحقتف 

ت  ننفننا ت عحننفننالقتقننَّننح ت قننإننَّننمت ننكننمتجننكننانت ي
حثننثننمننحتجننح تف 

طت ي
 عرف 
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  تتالووجوه ار ور-
،تبننرننَّننثت ننَّننعننمننمت ننمتجننذهننيت  تطوافو  

طت نذ نمتون نحبنقت
 
طح وةت  مح ت جح  ن ت  ت قنإنَّنمن ت  نمنثنفنقنمت وانح

ت  مكا حعت  اطمَّة،ت  عرقَّنةت   ن نح نونَّنة،ت نفنانقت   ك  تب ر 
ت  نرنمت تجألةترص  تط يمت أت  مات ح لتطح محتمم  ي

  جم قتف 
طت
 
ثح ت ج   

 
تغح ثح ي

ت  اطت     ثَّحسي
نمتت

 
ت نركنَّنحت تينر ن،تونهناتونمن  ،تب ر    جحتطحبقت  ك  ت إلقإَّمي
ت ثتبنر بت  لنا تبن ر 

طت ألنت  قت إلقإَّمتعت نكن  
 
  ا  ت واح

تبنننمت تجننرننحونن نننةت ننينننمننا ، ي
  ننمننكننا نننحعت  ننعنننرقننَّننةت   ننن ننح ننونننَّننةتف 

ت  ا  ،تأل  تعت عنمنَّن ت نات ت أل  ر ي
 َّكانت   ت  م ح ت إلير ب 

تبننمتيننريننات ت ننإننمت  ننمننكننا ننحع،    رصت  ننعننالقننحعت  نناطننمننَّننةتبنن ر 
ن عننحعت  نن ننح ننوننَّننةت   ننعننرقننَّننةتجننأت جننمت ألهننا مت  ننعننمنن نن ت  كن

   فح َّةرت
- :

ً
فتحلننفنن ت  نناوننمنناغننر وننَّننةت ننرننمننحوننةتجننمننر  نن تتأوال  نتيثث 

ت  ننثننرننرت ألبننَّنن ت ت لت ننا   
ً
  ننجنن ننر وننَّننةت ننرننات ننا يننةت صنناع

   مفا  طت
- :

:
ت  ننذكتوننرننَّنن تتثانيوا ي

جننأت جننمت  ننفنن ننمننحقت  نن نناةت ألجننت 
ت  ثنَّن نر ت إلينر  نَّنةت ي

بح ممإ ةت  عر َّةت  ثعا وةت  ذكت بفا تف 
ت ي
تف 
ً
ع تجم قةت  م َّيتجمابتبن نا  ،ت  نينثنفن نمنإن ت نمنحع

 جرحو ةت يما طت
تت
 
تبننقننح ت  ننمنناصننمتحننح نن ننح ي

،ت جننقت طننمننحعنن تف  كي
  جننحت  ننا  ت  نن  

توننرننمنن ننهننحتجننأتجنن ننحطننرت  ننفننا ننقت  نن ننر كتبننح ننجننحلت ننمننحقتت
 
 جننمننَّننح

ت  نهناونالتت ي
ت إلينر ب  تبنعنَّنا تعنأت  نفنأ ن ر

ت نت نثنف  ي
تف 
 
 ا ية،ت  واح

كننَّننةت ننقنن ت  نن ننا تت ت  ننجننمنناب،توننكنت  ننرننكنناجننةت  نن   ي
ألجننأت ننركننَّننحتف 

طت ت  هجامي ي
تجا جهةتجاق ت  م ح ت إلير ب  ي

 جاق ت  اوح تف 
ننقت نتيننفننرنناقتت

 
نناتجننأت  ننمننفنناق

 
ن  ت  ننمننعننق ت اننمتهننذ ت  كن ي

ف 
تت ي
 محقت  عر ةت لتجثرحت إك عحعت  ا  إَّةت  إلقإنَّنمنَّنة،ت  نت 
تع ت وفنَّنفتجنأتجنهنة،ت أل نهنحت نجنعنمت عنح  تت

 
 َّيات  عر ةت وفيفح

تجنأتت
 
تصعيت  ممنحقتجنأتجنهنةت  نر ،ت  ناونح

 
 احَّات  عر ةت جر 

ت إموايتجنأتجنهنةت نح ن نة،ت ألنتت
 
 نت فقح م ت  قت إلقإَّمتجمحطقح

ت  جنننح ننن تجنننأتت ت  ب  ي
 
ت  نننحصنننةت  قت  ننن نننإننن ننن تف ي   ننناةنننقت  نننعنننرب 

تجأت جنا تقنا تعن ت أل  تت
 
  اع تجأتجهةت  بعة،ت حنتعتُبا

حريلةتع ت وح كت مت إمت  م حطر،ت  ينستهنمنحكتجنأت ناون تت
تجننمننحت ننا تحنن بت  ننثننعننثتت   نن    ننَّننجننَّننةت طننمننَّننةت نناحننَّنناوننةت  نن ر
 ولننح ننمت  ننمننقننح جننةت  نناطننمننَّننةت  ننعننر قننَّننةت  ننرننإننَّننوننة،تولنن نن تجننأتت
تجنعنركنةت  نمناصنمتت ي

  ك    ت نتوكانت  اقت  ثعثت حنإنونح ن تف 
ت نننيننن ننن نننمتةنننمنننح نننةتةنننات نننمت  نننا  تت حنننحجنننةترص   ينننةت   نننح نننَّنننة

   م حطرت  مرَّ ةتبح عر ةتجأت متحابت صابطت
 قات  فاىعتهذ ت  فاة  ت ك     تجأت جنمت  نقنح تةنا ت
ع ت بعح تجاق تح بت  ثعثت ولح مت  نمنقنح جنةت  نعنر قنَّنة،ت
ت جننن نننح نننَّنننح نننهنننمت تبننن نننم ت  نننمننناصنننم تجنننعنننركنننة ت  ننناق ي

تف   قنننر  هنننم،
   مفححةطت

عماجحت عإأتح بت  نثنعنث،ت ولنح نمت  نمنقنح جنةت  نعنر قنَّنة،ت
قر  همتبا اقتجعركةت  ماصم،تونك نمنحت نحنتجنأت جنمت حنثنح ت

ت كي ت  –  م   ت ألج ر ي تبإحالقت  هحبت   ر ات   نعنت  ي
 إلير ب 

تجنمنهنمنحت    ت
ً
ي تج حنت  هحبت  م َّنمت  عن  طت ألنت نال

   ح ف 
جأت    عتي مت  فرح  ت فمريرتجن جر ت قثَّمت  عر ة،تونقنات

ننات  ننقننر  تعنن  تولننح ننمت  ننمننقننح جننةت  ننعننر قننَّننةتعنن تجننرننح  ننةت
ه
  

طت
 
تجعح ت إل هحب  ر     فم َّم ر 

تجنننعنننركنننةت ي
تف  ،
 
تجنننعنننح ت  نننفنننمننن نننَّنننمننن ر   نت إلعنننالنتعنننأتجنننرنننح  نننة

مت  اج ت أل قتجنأت  نقنر  طت  جنحت  ناجن ت   نر،ت
ِّ
  ماصم،ت   

ن  ت توننمننمننقت ننرنن يننمت ننفننح نن ت  كن
ً
ت  نن ننمت  ننا نناقتعننحجننال وننإننكي

تقننننحعننننا ت تعنننن  ت ننننيننننمننننا  تجننننرننننحونننن ننننة ت ننننقننننثننننَّننننم ت ل  إلقننننإننننَّننننمي
ن ت لتطنح  نةت

ه
قمت  ك  ت  مثإ

ُ
ت ي ت  ت  ا  ف ر    مرحصلةتب ر 

   مثح جحعت  ثَّح َّةطت
ت ي
 نتهننذ ت  ننقننر  ت  ننمننحتوننكننانتقننات  ننح تعننالجننحعت  ننفننعننجننيتف 
ت عنننالجنننحعت ت نننرننن بت  نننثنننعنننث،  لنننرينننرنننحعت ألبنننا ةت  نننمنننعنننح ونننة
ت هنا مت  نرن بتجنأت ي

تجأت جمتت كَّمتآ نرتف 
 
  فعجيت واح

 عال  تجرح  ةت م َّمت  ع طت  جحت  ت كَّنمت أل ق،ت  ت نمنقنمت
ت طنإنقنفتةنات ي

 ع هح ت أل ق،توعنح نات لتبنا ونةت ع نهنحجنحعت  نت 
  ر بتجأتقثمت  قا ت  مأجا  ،تبنأ ن تحنإنَّن ت نن   عن  ،ت  ت
 نت م َّمت  ع تهات م نَّنمتحن بت  نثنعنثتي  ن ،ت نمنحتلعنمنفت
 أل  نح تي عت أل  نح ت  ألغننر  طت  ننمت نكننأت ننإنمت ع ننهنحجننحعت
ت  نن ننحوننةتجننمننهننحت لنننوننَّننةت  ننقنننا ت تجننأت  ننهنننحجننحعتجننقننلنننا     نن ر
،ت   ي
ت ع ن   ي ت  مقاجةتجمهحتح بت  ثعنثت  نعنرب  ي

  مقح جة،ت ف 
  نن ننإننَّنن ت  ننفننلننوننَّننةت ننرننفت ننعننح  عتج نن نناهننةتلعننمننا ت  ننهننحت
تجنأتحنمنإنةت

 
 جرح  ةت إل هنحب طت  نح نفت نإنمت ع نهنحجنحعتجن   
ت كي  ةت حةفهحت جه  تج حبر عت  فرنح ن ت ألجن ر

ت  –ش  ي
 إلينر ب 

  رفتهامت  جف حثتح بت  ثعث طت
تعن تت
 
 نتجأت همت بنعنح تقنر  ت  نرن بتهنذ ،تعت نمتبنأ ن ت  

 ننمتجننأت  ننحعننا ت  ننثننح ت ننهننحيننفنن ،توننأ ننبننفت ننكننمتهنننع ،ت ننمننحت ننحنت
ت  ر تع ت مت إل حعحعت  م  اهة،ت   تجهمحت نعنر  ت ي

ووعمتف 
ت نن ر تعنن ت ننإننمت

 
 نن تجننأتجننرننح ععت جننفنن ننحث،توننهنناتوننقننا ت   ننمننح

ت تعننن ت أل  ت  نننيننست إلعنننالمي هنننحنت  ننمننناننحلي  إل ننحعننحعتبننح نن  
 وق طت

نقتبنأنتحنمنالعت
 
 نت  ر ب،تع ت  رغمتجأت نمتي نم،تينفناق

ت نح ن ننة،ت  نحصننةت يننننن تبنمت ننتنثنف  ت نأتتثن     نتن نن ين ت إلعننالمي
ت ي ت  عننن ت   نننرننن نننات   نننعنننت  تجنننا جنننهنننة ي

 
تف ننن تبنننقنننر  ل

ه
بنننمنننحتينننفنننعنننإ
طت ي
    ح ف 

تينننفننن نننإنننيت ت  نننمننناصنننمتهننناتقنننر  تجنننرك   نت  ننناقتجنننعنننركنننة
 جنن ننح ننَّننحعت اننح ننَّننةت  ننتنن ننمننح ننَّننةت تجنن ننح ننَّننحعتجننح وننةتكنن نن ر ،ت ننمننحت
نح نةتبناحنا تجنفنمنح نكنةت يف إيتبحإلةحوةت لتي متج نح كنةتونع 
ت نإنعنر ة،ت  نحصنةتجننأت ي

ن ينأتجنأت عجنفنَّنححت إلينر ب   نكنمت  نمنفنك 
 جننفننَّننححنن ت ننمننرننحونن ننةت ننيننمننا تبننمننحتينن   ننيتعننإنن ننهننحتجننأتجنن ننحطننرت
،ت كنذ نمتجنأت  قت ي جثَّمةتع ت  عنر ةت   قت  نجنا  ت  نعنرب 

طت    جا  ت إلقإَّمي
 ألنت نن ننا  ت ننفننح نن ت  ننمننعننركننةت ننتنن ننمننمت  ننعننر ة،ت   ننا قت
ت نت  نمنعنركنةت   عر َّةت  مرَّ ةتبنح نعنر ة،ت كنذ نمت نركنَّنح،ت نعنفن  
تجنعنركنةتي عتطنحبنقت تورثني،تبنمت ي

 يثفتجعركةت  عر ق  ر 
،تألنت  نمنجننححتون نهننحت نمنلننإنرنةت  ننفنرنح نن ت ت تقنإنَّنمي ي تعنرب  قنامي

ت كي ،ت  – ألجننن ر ي ت  نننعنننرب  ت  نننقنننامي ت نننألجنننأ
 
ت  ننن   قنننح تُونننعنننفننن   ، ي

 إلينننر ب 
ننيتجننأت  ننجننمنن ننق،ت

ه
طت هننذ ت  ننا قننقتيننفنن ننإ

 
تجننعننح   ننألجننأت إلقننإننَّننمي

  إاوح تعأت جمهم،ت نتوا إاهحتب متطحقح همت تج ح َّح همطت
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في مناسبة تكريم خاصة  تحولت إلى منااساباة يةانا اة 
بامت از لما جمعته من مختلف ألوان الط ف الس اسي اللبناني 
من أقصى الجنوب اللبناني إلى أقصى الشامااو يصااصاماتاه 

 ةرابلس.
كرمَّت جمع ة العزم يالسعادة بشخص راص هاا الارسا اس 
نج ب م قاتي، الدكتور صبد المج د الرافعي تقديرًا لعطاءاته 
الوةن ة يالقوم ة ياإلنسان ة، يسط حضور مم ز سا ااساي، 
ن ابي ييزاري تقدماه الارسا اس ما اقااتاي ييزيار الشا ين 
االجتماص ة األستاذ رش د درباس يممثل صان يزيار الاعادو 
أشرف ريفي يالوزراء السابقون سم ر الجسر، أحماد كاراماي 
يادمون رزق يممثل ن صن الوزرين السابق ن محمد الصفادي 
يف صل كرامي، يالناسب محمد صبد اللط ف كباارة، يالاناواب 
السابقون جهاد الصمد، صبد الرحمن صبد الرحمان يماحاماود 
ةبو، يرس سي بلديتي ةرابلس يالم ناء يممثلا ان لاناقااباة 
المهندس ن ينقابة المحارريان يدار اإلفاتااء يماطارانا اتاي 
الموارنة يالريم بطرابلس يناسب رس س المجلس الدستاوري 
ًً صان قضااة  القاضي ةارق زيادة يالسف ر خالد زيادة، فضا
يأساتذة جامع  ن يأةباء يضباط قوى أمن داخالاي يجا ا  

يممثلي نقاب  ن يه ئات يجمع ات يمخات ر يأصضاء مجالاس 
بلدية يق ادة حزب ةل عة لبنان العربي االشتراكي ياألحازاب 

 يالقوى الوةن ة يالقوم ة يشخص ات.
يبعد الوقوف للنش د الوةني اللابانااناي، رحاب األساتااذ 
مقبل ملك بالحضور في هذه المناسبة العزيزة صالاى أبانااء 
ةرابلس بتكريم الدكتور صبد المج د الرافعي الذي لم ياكان 
ةب بًا صاديًا يال ناسبًا صابرًا صن مدينة ةرابلاس أساوة بامان 
سبقوه من النواب، كما أنه لم يكن زص اماًا لاحاارة أي قااسادًا 
لم ل ش ا، بل كان قاسدًا يةن ًا صلى مساتاوى لاباناان كاكال 

 يمستوى الوةن العربي.
يهو اإلنسان المتواضع الذي لم يبخل يومًا صلى الضعفااء 
يالفقراء من أبناء مدينته، يحتى الم سورين منهم، فا الاباي 
ةلبات الجم ع يياتااباع أيضااصاهام يشا يناهام الصاحا اة 
ياالجتماص ة يغ رها، يهو أيضًا الاذي قادم مائاات الامانا  
الجامع ة للطلبة اللبنان  ن للدراسة في العاراق الاذي فاتا  

 ذراص ه داسمًا لكل المساصدات االقتصادية للبنان الشق ق.
بعدها، أةفئت أنوار القاصة، ل شااهاد الاحاضاور فا الاماًا 
يثاسق ًا أخرجته هً مراد ييتنايو الس رة الذاتا اة لالادكاتاور 
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 الرافعي يمراحل نشأته،
ل عطى الكًم لوزير الش ين االجتماص ة األساتااذ رشا اد 
درباس، الذي تحدث بلغة الشعر ياألدب الراقي صان مسا ارة 
الدكتور الرافعي أحد القامات الطويلة التي أختالت في أريقاة 
تاريخ ةرابلس يأختاو التاريخ ف ها، فكان الاماثااو يالاقادية 
لألج او يبق ت مس رته العامة ناصعة متألقة بترفعاهاا صان 
الزياريب الس اس ة الض قة يالمصال  الخاصة يهذا ما جعلاه 
متم زًا صن كل الس اس  ن الذين تمرغوا في الوضاصة ل بقى 
الرافعي ابن الزمان الجم ل يالناس الط ب ن يهو المتاناشاق 

 للعريبة البريئة من شواسب التعصب.
إلى ذلك ألقى الدكتور هاشم األيوبي قص دة شعرية مان 

 يحي المناسبة.
ثم أصطي الكًم للوزير يالناسب السابق األساتااذ إدماون 
رزق زم ل الدكتور الرافعي في مراحل النادية الابارلاماانا اة 
يالمشارك معه في م تمر الطاسف، فتكلم صن الرافعي، رجل 
الرأي السديد يالموقف النب ل، الذي مارس العمل السا ااساي 
من منظور يةني صلى أنه يس لة لتحق ق األهداف الساما اة 
يضمانة للمصلحة العامة يأداء للخدماة الامابااشارة لالاذيان 
أيكلوه تمث لهم يل تااباع شا يناهام دين أن ياحارم حاتاى 
األبعدين من ذلك. فلم تكن المس يل ة لديه يس لة للتكسب 
أي المقايضة يالمحاصصة، يهو القاسد الاذي يباالارغام مان 
انتماسه الحزبي لم يكن ل حمل أي تعصب أي اناغاًق صالاى 
اآلخرين، يإنما كان منفتحًا صلى الجم ع ةرابلسا اًا ييةانا اًا 

 يقوم ًا.
ثم اصتلى المنصة راصي االحتفاو الرس س نج ب م قااتاي 
الذي تحدث صن الدكتور صبد المج د الرافعي الصادياق ياأل  
يالحب ب يابن العم يأحد رجاالت الوةن الكبار الذين تجاتاماع 
ال وم لتكريمهم يهاو الاذي فارض حضاوره صالاى كاافاة 
المستويات اللبنان ة منها يالعرب ة، صاحب المنهج األخًقاي 
الذي ال يسعى لمكسب شخصي صلى حساب اآلخرين، منوهاًا 
بمشاركته في م تمر الطاسف الاذي أخارو يثا اقاة الاوفااق 
يالدستور فكان يجوده ضماناة إلخاراو لاباناان مان دياماة 

 التعاسة يحمأة الفساد.
يكشف الرس س م قاتي أن حضوره يهو فاتاى لاجالاساات 
المجلس الن ابي كزاسر في سبع ن ات القرن الماضي لًةًع 
صلى دير المجلس الن ابي آنذاك، كان بوساةاة خااصاة مان 
الدكتور صبد المج د الرافعي يكشف أنه ديَّن في مجلد خاص 
كافة خطب يمداخًت الدكتور ص د المج اد فاي الاماجالاس 
الن ابي يقدمها له لمراجعتها يإصدارها فاي كاتااب خااص، 
مستشهدًا بالعديد من المواقف الن اب ة للرافعي التي تتناايو 
الوحدة الوةن ة يمحاربة الفسااد يالاتاأكا اد صالاى اإلنامااء 

 المتوازن يالدفاع صن ةرابلس يحقوقها،
إلى ذلك، توالى صلى المنصة، رس س بالادياة ةارابالاس 
األستاذ أحمد قمر الدين ل علن قرار المجالاس الابالادي فاي 

المدينة تسم ة الشارع الممتد من أيو ةالاعاة أباي ساماراء 
لناح ة مأيى العجزة إلى مفرق باريد بااسام الادكاتاور صاباد 

 المج د الرافعي،
كما أصلن المشرف العام لجمع ة العزم يالسعادة الدكاتاور 
صبد االله م قاتي، صن تقديم منحت ن جامع ت ن سناوياتا ان 
في جامعة العزم، ياحدة ألحد ةًب الطب المتم زين بااسام 
الدكتور صبد المج د الرافعي ياألخرى لطًب الهندسة باسام 
صق لته الس دة ل لى بقسماةي الرافعي، كما يقادم الافاناان 

 صمران ياس ن لوحة فن ة للرافعي بهذه المناسبة.

ياختتم الحفل بكلمة المحتفى به الدكتور الرافعي، الاذي 
بدأها ارتجااًل في البداية مستعرضًا المحطات الرس س اة فاي 

 ح اته يمس رته اإلنسان ة يالنضال ة، ثم قرأ الكلمة التال ة:
 ديلة الرس س األستاذ نج ب م قاتي المحترم

 سعادة النق ب معالي األستاذ رش د درباس المحترم
 األ  الصديق الصديق معالي األستاذ إدمون رزق المحترم

 جمع ة العزم يالسعادة االجتماص ة الغراء
 أيها الحضور الكريم

ال أخف كم سرًا، أنني ما كنت أيد مخاةبة من أغدق صالاي  
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دفق محبته، بمفردات أصجز صن مجاراتها بًغ ًا، باماقادماات 
األلقاب، ل س ألنهم ال يستحقونهاا، يهام أسا ااد الاكالاماة 
يالحضور الس اسي ياالجتماصي المتم ز، بل ألن ماواقاعاهام 
في قلبي هي بالنسبة إلي أكثر ترفعًا من مواقعهم الرسم اة 
التي تتغ ر بتغ ر األحواو، ف ما هاي ثااباتاة صانادي ثاباوت 

 تعاقب األج او.
ف ا أيها الذين تكرمتم صلي  بهذه اإلحاةة األخوية أتاقادم 
منكم مقدِّرًا يشاكرًا هذه المبادرة الط بة، يهي إذ تاتاظال ال 
بصاحبة الرصاية، جمع ة العزم يالسعادة يراص اهاا الارسا اس 
نج ب م قاتي، فإن هذا التظلُّل أصادني بالاذاكارة إلاى ياوم 
انطلقت إلى النضاو الشاعاباي يالسا ااساي، يصشات باكال 
جوارحي صزم الشباب يسعادة التواصل يالتفاصل الشعبي في 
الف حاء التي انطلقت منها إلى رحاب العمل الوةني يالقوماي 
ًً هاماوم  ح ث يجدت نفسي، يح ث يجاب أن أكاون، حااما
الجماه ر االجتماص ة، يقضاايااهام الاوةانا اة، يأحاًماهام 
 القوم ة، في الوحدة يالحرية ياالشتراك ة يتحرير فلسط ن.

 أخواتي يأخواني

إن هذه اإلحاةة اإلنسان ة، من أنااس أحاباهام يفاي دار 
 ًً جمع ة العزم يالسعادة، الراص ة لج ل جديد ينشد مستاقابا
زاهرًا، هي يسام تكريم أتقبله شاكرًا، يأصود ألقادماه لاكال 
أياٍد ب ضاء صملت يتعمل صلى بلسمة جارا  الاناازفا ان مان 

 جسم هذه األمة التي يمزقها الصراع ف ها يصل ها،
يصهدي بكم أن تبقى ةرابلس صلى صهدها، صهد المدينة 
الفاضلة، المنشدَّة داسمًا إلى يحدة نسا اجاهاا الاماجاتاماعاي 

 يالحاملة الهم الوةني، يالقابضة صلى جمر العريبة.
أخ رًا، ال يسعني في هذه األمس ة الحم م ة، التي ُغامرارت  
بها بمحبة أخوية صادقاة، إال أن أصابار صان باالا  شاكاري 
يأمتناني لمن تكبد صناء الحضور يالتحض ر يأخص جاماعا اة 
العزم يالسعادة االجتماص ة باتاقاديار خااص ماتامانا اًا لاهاا 
يللق م ن صل ها البقاء داسمًا في حقل الريادة خدمًة يمساصدًة 
ألهلنا الط ب ن الخ رين، الذين ما بخلوا يومًا باعاطااءاتاهام، 

 يهم يستحقون كل خ ر ياهتمام يرصاية.
 يالسًم صل كم

  11/55/1/52د. صبد المج د الرافعي/
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 قصيدة الدكتور هاشم األيوبي

 يف حفل التكريم الدكتور عبد املجيد الرافعي

في تكريم المناضل العربي الدكتور عبد المممدم مد 
  الرافعي

)ألق ت هذه األب ات في الحفل التكريمممي المذ  
أقامه الرئ س ند ب م قاتي وجمممعم مع المعم   
تكريمًا للمناضل العربي الدكتور عمبمد المممدم مد 

تشمريما الميمانمي  52الرافعي يو  الدمعع فمي 
. وتكلم في االحتفال الرئ مس مم مقماتمي 5102

والوزير رش د درباس والوزير إدمون رزق والمحتمفم  
به الدكتور الرافعي وقّد  الحفل األستما  ممقمبمل 

 ملك (
َج الع ُ  إاّل بالوفاء ، وهل   ما ُتوِّ
  !يل ُق إاّل بِك التاجان ف حاُء ؟

  يا سّ د الع   ، ما ترسو مراكبنا
  إاّل عل  قلٍق ، فالَبحر أنواءُ 

  أرجْع لنا زمنًا نشتاق عودته
  ما زال ما ط فه في البال أصداءُ 

  أرجع لنا زمنًا كان " المد د" به
  إن خاطب السمع فاألرواح إصغاءُ 

  نراه في كّل ب ٍت ما طرابلٍس 
  به ترّحب حاراٌت وأح اءُ 

  نراه في كّل مشف  ، غ ر مكترٍث 
  بالبرد ، بالَحرِّ ، ال يين ه إع اءُ 

  يعود هذا ، يداو   اك مبتسماً 
  ووجهه بالرض  والُحبِّ وّضاءُ 

  يكاد كلُّ عل ٍل ما بشاشته
  يشف  ، كأْن لم يالمْس جسَمه داءُ 

  نراه في مدلس النّواب منتصراً 
  للحّق ، للشعب ، ال يغويه إغواءُ 
  نراه في نخل بغداٍد ودجلتها
  آَن الفراُت بشهب المدد ألالءُ 
  وحوله ما رفاق الدرب كوكبعٌ 

  ما كّل أوطان أهل الضاد قد جاؤوا
  وِظلُّ لبنان في ع ن ه مرتسمٌ 
  وقامع ما " أبي سمراء " شّماءُ 

  ! عبد المد د ، وكم في القلب ِما ألمٍ 
  لم َتحِا ظهرََك آالٌ  وأعباءُ 

  ال يبرأ القلُب إاّل بالوفاء ، وها
  أهُل الوفاء ألهل الع   أبناءُ 

  ع ٌ  ، وفاٌء ، وسعٌد في طرابلٍس 
 ! َلَكم تل ق بِك الت داُن ف حاءُ 
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 الرفيق عزة إبراهيم األمني العام لحزب البعث العربي االشرتاكي

 يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني ميشال عون ملناسبة انتخابه

بمناسبع انتخاب العماد م شال عون رئ سًا للدمهوريع اللبنان ع، وجه 
 الرف ق ع ة إبراه م إل  فخامته برق ع تهنئع، وهذا نصها:

 فخامع الرئ س م ش ل عون رئ س جمهوريع لبنان المحتر  
تلق نا نبأ انتخابكم رئ سا للدمهوريع بسرور زاد إيماننا بان الشعب 
اللبناني الشق ق كان ومازال قادرا عل  معالدع قضاياه بحكمع واقتدار، وما 
النداح في حل أزمع انتخاب رئ س الدمهوريع التي عصفت بلبنان إال دل ل 

وفي آخر عل  اقتدار لبنان ، أتمن  لكم النداح في تحق ق أهدافكم المعلنع 
مقدمتها تحرير ما تبق  ما األرض اللبنان ع المحتلع وتحق ق الوحدة 

وقبول كّل  وانفتاح قواه  الوطن ع والتصّد  للتحّديات بوحدة شعب لبنان 
تع ي  الد ش اللبناني و  طرف لرأ  األخر واالبتعاد ما الصراعات الخارج ع

وس ادته وأرضه،  استقالل لبنان وحريته وتطوير قدراته ل صبح ج شًا قادرًا عل  ردع كل أنواع االعتداءات عل  
لبنان العربي المستقل والمدني والقو  ونرى أن التحديات  ونحا في العراق ال يسعنا إال أن نقف معكم ومع 

 لحمايع األما القومي العربي .  المشتركع التي تواجهنا جم عا تفرض عل نا التضاما وتوح د الدهود 
 أخوكم ع ة إبراه م                                                   

 األم ا العا  لح ب البعث العربي االشتراكي والقائد األعل  لدبهع الدهاد والتحرير  
 5102-00-4بغداد في                                          

 الدكتور عبد املجيد الرافعي يهنئ العماد ميشيل عون
 بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية

بمناسبع انتخاب العماد م شال عون رئ سًا للدمهوريع اللبنان ع، وجه 
 الدكتور عبد المد د الرافعي إل  فخامته برق ع تهنئع، وهذا نصها:

 العماد م شال عون المحتر فخامع 
إن انتخابكم لرئاسع الدمهوريع فتح كوة في جدار االنسداد الس اسي 
وشق طريقًا إلعادة تفع ل وانتظا  عمل المؤسسات الدستوريع التي 

  . شلت ألكير ما عام ا
إن خطاب القسم جعل األمل يحدونا بأن العهد الدديد س كون عهد 
إعادة االعتبار للدولع بكل مؤسساتها وللشرع ع بكل رم يتها، وأن يكون 
للبنان  ا قانون انتخابي يعكس حق قع اإلرادة الشعب ع وعل  قاعدة 

  .النسب ع وخارج الق د الطائفي
باسمي وباسم ق ادة الح ب في لبنان نتقد  منكم بأحر التح ات ومهنئ ا تبوأكم هذا الموقع الذ  هو موقع 

 .وطني بامت از
دمتم للبنان وطنًا حرًا عربي الهويع واالنتماء س دًا عل  أرضه تسود في ظل رئاستكم العدالع والمساواة في 

  . المواطنع
  / رئ س ح ب طل عع لبنان العربي االشتراكي  د. عبد المد د الرافعي

 6/00/5102ب روت في 
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 حسن خل ل غريب
ال شك بأن الخريو من متاهات الفراغ الرساسي ي عتبر 
جسرًا الستكماو اله كل ة الم سسات ة للديلة اللبنان ة. 
يلذلك يأتي انتخاب رس س للجمهورية اللبنان ة خطوة مهمة، 
نهنئ اللبنان  ن صلى إنجازها. يلكننا سنبدي رأيًا في شكل 
االنتخاب يمضمونه كي تكتمل باكتمالها، إذا اكتملت، فرحة 
اللبنان  ن بوالدة رس س جديد للجمهورية، هذه الوالدة التي 
حصلت بعد مخاض ةويل فاق في ةوله كل حسابات الحمل 

 يالوالدة المعريفة في كل ديو العالم.
ما كان ملفتًا للنظر بشكل صادم، هو أن الس اس  ن 
اللبنان  ن، الذين يقررين مسار هذا االستحقاق، أصلنوا بكل 
صفاقة أن االتفاق كان انتصارًا لهم، يما كان ل حصل لوال ما 
يتم زين به من حكمة يرزانة يحرص صلى مصلحة لبنان 

 ياللبنان  ن.
ه الء الس اس ون أنفسهم، تنايبوا ةواو مرحلة الفراغ 
الرساسي صلى إلقاء التهم ضد بعضهم البعض. يالمريب في 
األمر أنهم بعد إدخاو االستحقاق في غرفة الوالدة تبادلوا 
التهاني يتبادلوا اإلشادة بأديارهم الحك مة. فكانت النت جة 
أن من صرقل في السابق يقف اآلن مبتهجًا بديره الذي لواله 
لما حصلت الوالدة، يلواله لكانت األم يالجن ن في مرحلة 
الخطر. ياألكثر صدما ألفهامنا هو أنهم اصتبريا أن لبنان قد 
نجا من األخطار الداهمة التي تناسوا في المرحلة السابقة أن 

 لبنان في خطر.
ه الء الس اس ون، حمَّلوا في مرحلة الفراغ مس يل ته لهذا 
الطرف الخارجي أي ذاك، يبعد أن جاءتهم كلمة السر من 
الخارو صن االتفاق صلى انتخاب رس س، راحوا ينسبون 
الفضل ألنفسهم في إنجاز االستحقاق، يكأنهم كانوا أصحاب 

 القرار في التعط ل أي في التعج ل. 
يفي لحظة استغفاو صقولنا أبعديا صامل التدخل الخارجي 
صن نجا  خطوة انتخاب رس س للبنان، لكي يغطي كل تابع 
منهم صلى تبع ته. يلم تفل  يساسلهم في التجاهل 
يالتجه ل في أن الخارو هو من يسقط رس سًا أي يأتي 

 برس س. ينتخب رس سًا أي يمنع انتخاب رس س.
يكي ال ننسى، يكي ال نخطئ في يضع إنجاز استحقاق 
انتخاب رس س للبنان في موقعه الصح  ، صل نا أن نتذكر أن 
هذا البلد محكوم بنظام هرمي للتبع ة. يإذا كان مفهوم 
التبع ة يعني مصادرة األصلى لقرار األدنى، فالمنهج ة 

 الهرم ة، من تحت إلى فوق، تتلخص باآلتي:
رهن معظم أة اف الشعب اللبناني قرارهم ألم ر -

ةاسفتهم، يبديره رهن األم ر قراره بدصاسم استقواء في 
جديدة،   –الخارو. يبناء صل ه، تحكم لبنان ثًث ة قديمة 

 يهي الخارو الس د، ياألم ر المسود، يالشعب المطواع. 
يألن للحلقات األصلى مصال  لها األيلوية، يلألم ر مصال  -

أيضًا، يمصال  الحلقت ن األصلى تقتضي تسخ ر الشعب، 
ف كون ناتج المعادلة أن كل الضغط ي ثقل أكتاف الشعب. 
يإذا لم يتململ الشعب، فستبقى المعادلة ثابتة ما بقي 

ًً حقوقه يقوَّته.  الشعب جاه
يألن مشكلة استباحة س ادة األيةان ياستباحة مصال  -

شعوبها، تبدأ من خضوع األدنى إلى األصلى، أي تبدأ المشكلة 
في الشعب أياًل، فإن حلها ال يمكن أن يبدأ إال  من أدنى يل س 
من أصلى. فً حل  من دين يصي الشعب لحقوقه يمصالحه. 

 يال  ب دَّ من أن ينتفض الشعب ضد التبع ة ألم ر ةاسفته.
 يلكن نتساءو: صلى من تقرأ مزام رك يا داييد؟

يألن مزام ر داييد، لم تدفع الشعب ألن يحرِّك ساكنًا، 
 يبقي يلفه الجمود.

يألن الشعب ما يزاو مقتنعًا بأكذيبة ما ت ريِّجه دصايى 
أمراء الطواسف بأن لكل ةاسفة في لبنان )أم ر( يحم ها، يإذا 

 ضعفت مكانة األم ر ستضعف ه بة المذهب.
س بقى نظام يراثة اإلمارة، صاسل ًا كان أم حزب ًا يحرك ًا، 
هو الساسد، يستبقى صوامل االستقواء بالخارو نعمة لألمراء. 

 يلكنها تمثِّل قمة النكبة صلى الشعب.
يألن الخارو هو من سم  بانتخاب رس س للجمهورية صبر 
يسطاسه من أمراء الطواسف، فلن نرجو خ رًا صم مًا للشعب 

 اللبناني، يالخ ر كل الخ ر لسًة ن الخارو يأمراء الداخل.
يإذا أردنا أن نكذِّب أنفسنا، يألنه ال ت  خذ الدن ا بالتمني، 
بل ت خذ الدن ا غًبا، فإننا نتمنى أن ي كذِّب الرس س الجديد 
كل ما يدفعنا إلى القلق، ييس ر صلى الحق قة التي تقوو: ال 
خًص للبنان بانتخاب رس س، بل بخًصه من يصاية 

 الخارو يالداخل معًا.
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 حتى ال يدار البلد 

 بعقلية الحزب الحاكم

 كتب المحرر الس اسي
بعد سنت ن يخمسة أشهر، أسدلت الستارة صلى مشهدية  
الشغور الرساسي، ح ث جرت العمل ة االنتخاب ة بسًسة يأن  
تخللها شد األصصاب لفترة، لكن ما لبث أن انتهى المشهد  
  ."بانتصار البطل" أسوة بالنهايات السع دة ألفًم الدراما العرب ة 

بعد إسداو الستارة صلى المشهد الرساسي، رفعت مجددًا 
صن المشهد الثاني الذي دارت حبكتة حوو االستحقاق 
الحكومي، يكما كانت سع دة للمشهد األيو، كانت أيضًا 

  .بالنسبة الثاني، يسمي من كان متفقًا صل ه أن يكلف
هذان المشهدان هما إجراءان ةب ع ان يرافقان صمل ة 
االستحقاقات الدستورية كلما جرت انتخابات رساس ة، 
يالمرش  للرساسة يإن كان ينتمي إلى جهة س اس ة بع نها، 
تزيو صنه هذه الصفة صندما ينتخب، ألنه يصب  رس سًا لكل 
اللبنان  ن. يما ينطبق صل ه ينطبق صلى كل من يتبوأ موقعًا 
دستوريًا في هرم ة الديلة. لكن الذي حصل بعد االنتخابات 

من رديد الفعل   الرساس ة يالتكل ف الحكومي، لم يتب ن
الشعب ة، أن رس س الجمهورية لم يعد مرشدًا لت ار س اسي 
مع ن، ياألمر نفسه بالنسبة للرس س المكلف .إذ ما أن أصلنت 
نت جة العمل ة االنتخاب ة الرساس ة المتعددة الجوالت، حتى 
بدأت االحتفال ة الشعب ة التي ةغت صل ها أحادية س اس ة 
تعم العديد من المناةق، ياألمر نفسه حصل بالنسبة 

  .للتكل ف الحكومي
لقد اتض  من خًو رديد الفعل الشعب ة أن المشهدية 
االحتفال ة، لم تأخذ ةابعها الشعبي الشامل، صلمًا أن ملء 
الشغور الرساسي كان مطلبًا شعب ًا، يإصادة تفع ل صمل 
الم سسات الدستورية يمنها م سسة مجلس الوزراء كان 
مطلبًا شعب ًا أيضًا، خاصة بعدما أصبحت األزمة ترخي 
ظًلها الثق لة صلى كل جوانب الح اة االجتماص ة 

  .ياالقتصادية يالمع ش ة يهي األكثر إلحاحًا
من هنا تسجل مًحظات صلى رديد الفعل الشعب ة، ألنها 
لم تتسم بالطابع الشمولي، يإذا كان حق للت ار الس اسي 
الذي ينتمي إل ه رس س الجمهورية قبل أن ينتخب أن يفر  
أنصاره، يأيضًا للت ار الذي ينتمي إل ه رس س الحكومة، إال أن 
هذين الموقع ن بعد إشغالهما ال يعودان لمن يشغلهما صلى 

قاصدة االنتماء الس اسي الحزبي، بل أصب  شغلهما يمنذ 
لحظة اإلشغاو يتسم بالبعد الوةني، يصل ه، فإن موقع 
الرساسة األيلى ل س موقعًا للت ار الوةني الحر. يكذلك فإن 
رساسة مجلس الوزراء ل ست موقعًا لت ار المستقبل، ألن 
هذين الموقع ن، هما موقعان يةن ان، يالسلطة تمارس من 

  .خًلهما صلى هذا األساس
من هنا، فإن انتخابات الرساسة التي فتحت كوة في جدار 
االنسداد الس اسي، يأةلقت يرشة صمل إلصادة تفع ل صمل 
الم سسات الدستورية يكل ما له صًقة بس ر المرفق العام، 
يجب أن تبقى بع دة صن التج  ر الفئوي، ألن لبنان ال يحكم 
بعقل ة الحزب الحاكم، يإال تحولت الديلة إلى حقل منافع 

  .خاصة لمن يمتلك سلطة القرار في التع  ن يالتوظ ف
قد يفهم البعد النفسي لًحتفال ة الشعب ة التي أصقبت 
انتخابات الرس س الجديد، يأيضًا تكل ف الرس س الجديد، لكن 
أن يأخذ هذا البعد النفسي بعدًا س اس ًا، فهذه بداية ال تبشر 
بخ ر ألداء السلطة الجديدة، خاصة إذا بق ت منشدة إلى 
نظام المحاصصة المعموو به يالذي جعل البًد تنوء تحت 

  .صبء الفساد ياإلفساد في اإلدارة ينظام الخدمات
إن السلطة الجديدة، أمام اختبار صملي، يهذا االختبار هو 
الذي يحكم صل ها من خًو ما ستقدم صل ه من خطوات 
سواء لجهة اصتماد المعاي ر الموضوص ة في مقاربة األمور 
يالقضايا التي تتطلب حلواًل، أي في إصادة االصتبار للم سسات 
الرقاب ة بإبقاسها أياًل بع دًا صن االستزالم يااللتحاق يالتظلل 
بحماية مراكز النفوذ. يثان ًا برفع التغط ة الس اس ة صن 

  .يثبت تورةه في هدر الماو العام  من
قاو رس س الجمهورية كًمًا في السادس من تشرين 
الثاني معطوفًا صلى خطاب القسم، يكل ما يريده اللبنان ون 
هو تطب ق أحكام الدستور يل س االلتفاف صل ه يتطويع 
نصوصه خدمة لصال  الخاص صلى حساب العام، يحتى ال 
يقاو إن العهد الجديد لن يأتي بجديد، لنترك األيام المقبلة 
تج ب صلى هذا الحذر الذي نراه مشريصًا في ضوء االحتفاء 

  .الفئوي بإنجاز االستحقاق الدستوري
ًً، اختبريا مهنة الصبر،   أن اللبنان  ن الذين انتظريا ةوي

 يهم س صبرين ل رين أن كان ثمة إصً .
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 من تشريع الضرورة إىل انتخاب الضرورة

 كتب المحرر الس اسي
خًو الفترة الفاصلة صن بدء الشغور في موقع رساسة 
الجمهورية يتاريخ أشغاله، ساد جو من الصخب الس اسي 
ياإلصًمي لم تستطع كل م ثراته الصوت ة أن تمرر 
االستحقاق الدستوري، ألن الوضع كان مشديدًا إلى معطًت 

 .س اس ة، غلفت بتبريرات دستورية
في فترة الصخب الساسي ياإلصًمي، أغرق الخطاب 
الس اسي أيضًا بمقولة الرس س "القوي" صلى مستوى 
المعطى الذاتي كما صلى المعطى الموضوصي، يتركز ح ز 
كب ر من صنايين هذا الخطاب صلى اصتبار أن العماد صون هو 
الذي يستجمع مواصفات الرس س" القوي "استنادًا إلى 
معط اته الشخص ة، يالى كونه رس س تكتل ن ابي هو 
ًً صن كونه  الثاني في التعداد بعد كتلة المستقبل فض
ارتبط بمواث ق ياتفاقات يتفاهمات مع قوى س اس ة ذات 

 .تأث ر يازن في الح اة الس اس ة اللبنان ة
إن هذه العوامل المرتبطة بعون كمرش  للرساسة، كانت 
موجودة لحظة بدء الشغور، يمع ذلك لم تستطع أن تمكنه 
من الوصوو إلى الموقع الرساسي، ألن لعبة النصاب العددي 
كانت ال افطة التي تغطي بها من كان ال يبدي رغبة أياًل 
يبدي حماسة لملء الشغور. أما يأن االستحقاق الدستوري قد 
أنجز بنفس المعط ات التي كانت ساسدة سابقًا، فإن العماد 
صون لم ينتخب رس سًا للجمهورية استنادًا إلى مقولة الرس س 
القوي، بل انتخب ألن الخ ارات األخرى قد انعدمت في ظل 
االستمرار بتوظ ف يرقة النصاب في التعط ل من جهة يألن 
الفراغ الرساسي بدأ يرخي ظًله الثق لة جدًا صلى الوضع 
االقتصادي من جهة أخرى يبحسب ما أشارت إل ه تلم حات 
حاكم مصرف لبنان يجمع ة المصارف يمراكز دراسات 

 .اقتصادية
لذا كان خ ار تمرير االستحقاق الدستوري، خ ارًا قسريًا 
لمن كان معارضًا النتخاب صون، يخ ارًا رضاس ًا، لمن كان 
يطرحه مرشحًا صلن ًا، ييمارس تق ة التعط ل لإلبقاء الفراغ 
ممديدًا أةوو مدة ممكنة. يلذلك فإن انتخاب صون لم تتوفر 
له حرارة تأي د القابل ن قسرًا، يال حرارة القابل ن رضاء بل 
اقتصرت حرارة االحتفاء به صلى أنصاره في الت ار الس اسي 
الذي يمثله، يهذا يعني، أن انتخابه إنما ينطبق صل ه تسم ة 
"انتخاب الضريرة" أسوة بتشريع الضريرة التي كان يمارسها 
المجلس الن ابي ب ن الح ن ياآلخر لتمرير تشريعات ترتبط 
بالوضع الحالي يخاصة ما تعلق بالتزامات لبنان الديل ة 

 .يتمك نه من االستفادة من قريض الجهات المانحة
إذًا، أن ملء الشغور في الرساسة األيلى، هو صمل إيجابي 
ألنه يفت  نافذة في جدار االنسداد الس اسي ييفت  الطريق 
أمام صمل ة إصادة تفع ل صمل الم سسات الدستورية يخاصة 
مجلس الوزراء يالمجلس الن ابي. لكن هذه اإليجاب ة ال تعني 
أن الح اة الس اس ة يالدستورية ستعود لًنتظام تحت سقف 
 ًً الدستور يحكم القانون، إذا ما بقي الواقع القاسم مكب

 . بتعق داته الكب رة
من هنا، فإن تمرير االستحقاق، الذي يلبي حاجة نفس ة 
للرس س ةالما كانت توقه الداسم، لن يجعل منه رس س ًا قويًا 
استنادًا إلى معط اته الذات ة يالموضوص ة المرتبطة بحجم 
كتلة الن اب ة، بل س جعل منه رس س ًا ياقع ًا، يدير الوضع 
بحديد ما تسم  به تقاةعات المصال . فإن توفرت له 
التغط ة الس اس ة الشاملة، ظهر قويًا يأن لم تتوفر له هذه 
التغط ة، بقي في حديد ما يوفره له النص من صًح ات. 
يصل ه، فإن المراهنة كث رًا صلى إنجازات هامة في مجاو 
التغ  ر ياإلصً  ال مجاو لتطب قها في نظام محكوم 
بالمحاصصة الطاسف ة يس طرة ح تان الماو يبعض رموز 
ت ار الرس س من ضمن هذه المنظومة، يألن شعار المعارضة 

 .هو غ ر شعار الحكم
إن الجنراو رفع نظريًا شعار التغ  ر ياإلصً  يوم كان في 
المعارضة، يهذا لن يكون شعارًا للحكم، ألن كل الذين 
يتنايبون صلى حكم البًد هم متشابهون موضوص ًاا يهم 
من ة نة ياحدة، يكعك هذه السلطة هو من صج ن القوى 
التي تمسك بمفاصلها يبالتالي ال مراهنة صلى إصً  يال 
تغ  ر أن لم يعد النظر بالقانون االنتخابي الذي تتشكل 

 .السلطة التشريع ة صلى أساسه
لذلك صلى رس س الجمهورية الجديد يت اره أن ال يكبرا 
الحجر، ألن من يكبر الحجر ال يص ب. يصلى الت ار أن يهدأ 
ًً ألن الرس س لم يصل بزخمه، يإنما بالضريرة التي  قل 
فرضته. يإذا كنا ندصو لملء الشغور، فألن سلب ات استمرار 
هذا الشغور تفوق ما يمكن أن ينتج من سلب ات صن أداء 
السلطة الجديدة يألن دير رس س يأن بقي في حديد ممارسة 

يزير يعتبر كل  12السلطة الواقع ة يبقى أفضل من دير 
ياحد نفسه أنه يحوز صًح ات الرس س يهذه كانت بدصة 
أض فت إلى البدع الكث رة التي أسقطت صلى الح اة 
الس اس ة يالمفاه م الدستورية يفي مطلق الحاالت تبقى 

 .العبرة بالتنف ذ يلننتظر لنرى
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 نبيل الزعبي  

لم يعرف اللبنانيون زعيمًا مثيرًا للجدل مثلما عرفوا 

في شخصية العماد ميشال عون الذي تربع على سدة 

الرئاسة األولى مؤخرًا، بعد مسيرة سياسية حافلة 

بشتى درجات الصعود ومطبات االنكسار والتطويق، 

ل والتصعيد  كان للخطاب السياسي في جميعها، التبدً 

أيضاً، من خالل مختلف آليات التعبئة الداخلية، بدءًا من 

نماء الظاهرة "العونية" وتمددها، بعد تعيينه رئيساً 

للحكومة العسكرية االنتقالية من قبل الرئيس أمين 

، لتشهد البالد 8811الجميل، المنتهية واليته في العام 

ضد الوجود  88/1/8818بداية الحرب "التحريرية" في 

العسكري السوري على األراضي اللبنانية، ثم لُيستكمل 

َي حرب اإللغاء ضد  ذلك بعد أقل من عام بما ُسمِّ

القوات اللبنانية، لتنتهي تراجيديًا الحكم القصيرة في 

بتدخل  8881الثالث عشر من تشرين األول من العام 

الطيران الحربي السوري وقواته المجحفلة نحو قصر 

بعبدا واحتالله، فيلجأ الرئيس العماد إلى السفارة 

إلى  18/1/8888الفرنسية التي أمنت انتقاله في 

فرنسا التي استقر فيها بحكم "المنفي" عن بالده لما 

يقارب األربعة عشر عامًا ليعود إليها في أيار من العام 

عودة المظفرين المتطهرين للمخلص األبدي،  1112

الذي ينتظره المريدون، ولتنتهي بعدها مرحلة 

"االضطهاد" السياسي التي كان لها "خطابها" التعبوي 

ضد الخارج آنذاك، ولينتقل الخطاب السياسي بعد ذلك 

إلى التعبئة األخرى ضد "االستبعاد" الذي كان يرى فيه 

العماد، محاولة خسيسة لتطويقه والحد من تنامي 

زعامته إلى الدرجة التي وجد فيها اللبنانيون "زعيمهم" 

العائد "يتقوقع" تحت يافطة الخطاب اآلخر المناقض 

لخطابه الوطني السابق، وكأن الخصوم قد نجحوا في 

ه، إلى اعتماد ذلك والتركيز على "مسيحية" المناطق  جرِّ

التي يمثلها بعد حملة الـ "تسونامي" الشرسة التي 

تعرض لها، والتي زادت من شعبيته "الطائفية" على 

حساب تمدده الوطني، بالرغم من الكتلة النيابية 

وقبلها في العام  1118الوازنة التي خرج بها في العام 

، تحت مسمى "تكتل اإلصالح والتغيير" المنتمي 1112

سياسيًا إلى تياره المستحدث )التيار الوطني الحر(، 

والذي ساهم في إيصاله إلى الرئاسة األولى بعد طول 

شغور رئاسي قارب العامين ونصف العام، واتفاقيات 

 –ثنائية حيكت بعناية مع أكثر من مكوِّن سياسي 

مذهبي لبناني لتتظهر الصورة الرئاسية في   –طائفي 

مجلس النواب يوم الواحد والثالثين من شهر تشرين 

، ولتتنظر األيام القادمة، ما ستكون 1182األول للعام 

 –عليه مالمح السياسة الجديدة وخطاب القائد 

الرئيس، الذي انتقل من موقع الحزب والتيار والتكتل، 

إلى موقع "األب" لكل اللبنانيين كما أطلق عليه مريدوه 

مؤخرًا، وليعاود إطالق صفة "بيت الشعب" على القصر 

الرئاسي في بعبدا، إحياًء لذكرى "قصر الشعب" الذي 

، معتقدة 8881دكته طائرات النظام السوري في العام 

حينها أن الظاهرة العونية قد انتهت ليعود صاحبها مع 

أول إطالله رئاسية له وهو يستقبل مهنئيه الشعبيين 

بمقولة "يا شعب لبنان العظيم" ليستظهرها هؤالء من 

  ."جديد مع "عونك جايي من اهلل يا لبنان الغالي

ومع كل ما تقدم، سواء بتبدل الخطاب السياسي 

المتصاعد تدريجيًا نحو الطائفة والمذهب "كسترة 

إنقاذ" لحماية نفسه وتياره من الغرق في بحر 

  ."التسونامي" الجارف من الخصوم الجدد

ومع تكريسه كالزعيم األقوى للطائفة األكبر 

الممكوِّنة للمجتمع اللبناني، بعد أن كان، وهو قائدًا، 

للجيش ثم في مرحلة الحكومة العسكرية النموذج 

الذي يقتدي به كل زعيم عابر للطوائف والمذاهب 

 والمناطق، 

كانت اللعبة السياسية الداخلية هي التي تفرض 

نفسها على الخطاب السياسي المعلن وعلى 

المتعاطفين المنخرطين في قواعد اللعبة المستحدثة، 

تأكيدًا للكيانية هذه المرة، من منطلق "المظلومية" 

التي ما أنفك يرفع يافطتها، حتى في ظل استئثار 

التيار الوطني الحر وتكتل التغيير واإلصالح بالحصص 

الوزارية الوازنة السيادية والخدماتية، خاصة في 

 

... 
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 السنوات األخيرة، 

وإن ما علق في أذهان اللبنانيين، هو تجارب الفشل 

التي تغلبت على وعود اإلصالح، فلم يجدوا من التغيير 

سوى التراجع إلى الوراء لتكريس مقولة الزعيم األقوى 

لدى الطائفة األكبر، على غرار زعماء الطائفتين 

األخريين األقوياء، وعلى حساب صفة "القائد الوطني 

الكبير"، ولنا في وزارة الطاقة التي شغلها أنصاره 

لسنين طوال، أسطع دليل على ذلك الفشل وتكاد 

تطغى على ما عداها من تجارب، يأمل اللبنانيون أن 

تنتهي جميعها إلى الحلول السريعة والجذرية فال تبقِى 

ِعرضة للتجاذب السياسي اآلخر الذي بدأ مع "اإلبراء 

المستحيل" ويأمل اللبنانيون أن ينتهي لالنطالق مع 

الحكومة الجديدة إلى أمل جديد آخر لزمن يتوسمون 

فيه كل مصداقية تترجمه النوايا التي احتوتها 

االتفاقيات الثنائية األخيرة، إلى أفعال يلتقي حولها 

الجميع على مختلف مشاربهم وتنوعاتهم السياسية 

الدينية، مع التأكيد على   –ومكوناتهم المجتمعية 

االعتبارات التالية التي ال بد من التمسك بها، لتستقيم 

مرحلة الحكم الجديد، ويعود لنا لبنان وطنًا نهائياً 

لجميع أبنائه كما كرسه دستور الطائف، ال مجموعة 

  :كيانات حدودها المذاهب والطوائف

التأكيد على الصورة النموذجية للقائد الوطني  -8

التي يراها عليه أنصار الرئيس الجديد ومريدوه، بعد 

خطاب القسم في المجلس النيابي وتوجهه المباشر 

إلى المواطنين في "بيت الشعب" معيدًا إلى األذهان 

الصورة التي بدأ بها مع أول إطالالته كرئيس للحكومة 

وتأكيده على أن الفساد  8811االنتقالية في العام 

"سيستأصل" والبيئة ستكون نظيفة وهذا جل ما يتمناه 

  .كل اللبنانيين دون استثناء من أحد

تصحيح النظرة التي تعامل بها الخصوم مع  -1

شخصية الرئيس الجديد، والتي وصلت فيما مضى إلى 

حد "شيطنته" في التصرفات والمواقف، وتلك لعمري 

أولى مهام التغيير الحقيقي للولوج إلى إصالح سياسي 

وإداري مرتقب يعلق عليه اللبنانيون اآلمال الكبار 

  "ليبنون معًا صرحاً وطنياً شامخاً هو "لبنان القوي

االرتقاء بالخطاب السياسي الداخلي إلى مكانة  -1

الخطاب الوطني الجامع، ودفع كافة المكونات 

السياسية اللبنانية إلى الخروج من "كانتوناتها" الفكرية 

والمذهبية والتثقيفية، والمباشرة في وضع مبادئ 

اإلصالح والتغيير على قطار الحل السريع والجدي بعد 

أن "انتفت" مظلومية االستبعاد من جهة، واتهامات كل 

طرف لآلخر بالعرقلة والتعطيل لمشاريع اإلنماء من 

   جهة أخرى،

وحيث باتت األطراف السياسية مجتمعة في مركب 

واحد واي تعطيل له لن يصيب طرفًا بعينه بقدر ما 

 سوف يصيب الجميع والوطن بكامله، 

وأن أولى مبادئ اإلنقاذ وعدم التعطيل والتفشيل،  

تتمثل اليوم بإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة  

الوطنية التي سماها مؤتمر الطائف لهذا الهدف، وسن  

قانون انتخابات جديد يعتمد النسبية ويحد من المحادل  

االنتخابية والمال السياسي ويلحظ الكوتا المخصصة  

للمرأة اللبنانية، في ظل ال مركزية إدارية وإنماء متوازن  

للمناطق يتالزم مع مختلف ثوابت توطيد األمن  

االجتماعي واالقتصادي إلى جانب األمن السياسي  

واألمن الوطني العام بتعزيز دور المؤسسة العسكرية  

الشرعية كضامن وحيد لألمن الوطني وحامي للبالد من  

أية اعتداءات خارجية والبدء في تنفيذ كافة المشاريع  

النائمة في إدراج الوزارات والمجالس الحكومية وعلى  

رأسها إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وماء  

وطرقات ومنافع عامة، والبدء في استصدار القوانين  

الناظمة الستخراج الثروة النفطية في مياهنا اإلقليمية،  

كأمانة في أعناق المسؤولين لألجيال القادمة من جهة،  

ولفتح مختلف مجاالت الصناعة البتروكيمائية  

ومتفرعاتها والتخلص من ترهل وعجز القطاع العام  

سواء بتطهيره بالتزامن مع تطهير اإلدارة اللبنانية مع  

ما في ذلك من صعوبات جمة، يمكن التغلب عليها  

باالستفادة من خبرات القطاع الخاص ال سيما لناحية ما  

سوف يحتاجه لبنان مستقباًل من أسطول بحري تجاري  

بعد استخراج النفط من بحره، ولما سوف تحتاجه  

الزراعة اللبنانية أيضًا التي ترمى منتجاتها على الطرقات  

  .هذه األيام الستحالة التصدير إلى الخارج 

إلى كل ذلك، ومع اإلقرار أن ما يحتاجه البلد من 

  .تطوير وإنماء يصعب حصرها كلها بندًا بنداً 

فإن ما يسهِّل العمل على تحقيقها هو العهد الذي 

قطعه الرئيس المنتخب في أول لقاء شعبي له حين 

أكد أن الوصول إلى رئاسة الجمهورية لم يكن الهدف 

لديه وإنما بناء الدولة على أسس الوحدة الوطنية 

وحماية الدستور هو الهدف األساس الذي يريد 

اللبنانيون تحقيقه في سبيل أن يكون لنا جميعًا وطناً 

قويًا يقوم على دولة قوية تحترم شعبها وُتبنى على 

  .دستور يحترمه السياسيون

إنها لعمري أولى مبادئ الخالص الوطني التي 

يحتاجها اللبنانيون ويترقبونها بجوارحهم وعواطفهم 

لكي تتحقق آمالهم في تغيير الواقع الفاسد، ويتحول 

اإلصالح حقيقة ال مجرد شعارات ينتهي مفعولها 

بانتهاء فترة حكم المسؤول، لتِبِقى األسابيع واألشهر 

القادمة هي الفاصلة بين الحلم وتحقيق الحلم، ولتبقى 

  .الممارسات على األرض هي الحكم
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 قراءة يف شعار "شعب وجيش ومقاومة"

 الدكتور صلي ب ان
: يتم ز لبنان صن معظم ديو العالم بخصااوصاا ااة مقدمة

استخدام الس اس  ن ياإلصًم  ن مصاطالاحاات يمارادفاات 
للكلمات يالتعاب ر التي ال تتوافق في كث ر من األحا اان ماع 
المسلمات العلم ة يحتى الادساتاورياة. ياتام تادايو تالاك 
المصطلحات يالمرادفاات كاأناهاا بادياها اة يمادرجاة فاي 
القوام س يالنصوص الدستورية. من ب ن تلك المصطلحات 
يالمرادفات شاعاار: "شاعاب يجا ا  يماقاايماة" يتارادف 

Synonymy( كلمة مقايمة مع حزب هلل. يساوف  ناتاناايو )
هات ن المسألت ن مساهمًة في الحاد مان االساتامارار فاي 

 الخطأ.
 شعار: الشعب يالج   يالمقايمة

يرد هذا الشعار يالذي يعتبره البعض مقدسًا في با ااناات 
صادرة صن صدد من الحكومات بعد تشك لها. يبصرف النظار 
صن النوايا يما يراد من هكذا شعار يمن ي يده يمن يرفضاه 
فإَنه ال يتوافق مع الدستور يال مع الحد األدنى من العلاماَ اة 

 يذلك استنادًا إلى المعط ات التال ة:
الديلة بمفهومها القانوني تقوم صلى ثًثة مرتكازات:  -5

األرض المحددة بخريطة معترف بها ديل ًا يغ ر الاخااضاعاة 
للنقض من أية جاهاة كاماا هاي حااو االصاتاراف الاديلاي 
باالستعمار االست طاني الصه وني لفلسط ان تاحات إسام 
"إسراس ل" يالمرفاوضاة مان أصاحااب الاحاق أي الشاعاب 
الفلسط ني، يهذه الحالة استثنااء فاي تاارياخ الاباشارياة، 
يالشعب الذي يحمل هوية مشتركة يقدمها أفراده كجاوازات 
سفر للتنقل في العالم، يهوياة أي إخاراو قا اد لاتاسا ا ار 
أمورهم داخل ًا، يالم سسات التي بموجبها تناتاظام شا ين 

 المجتمع داخل ًا ييتم التعامل مع الخارو من خًلها.
األرض يالم سسات ل ساتاا ماوضاع خاًف جاوهاري  -1

يأساسي يإنما اختًف فقط في يجهات النظر حوو ةبا اعاة 
الم سسات يإدارتها. المشكلة تكمن في مفهوم الشعاب  إذ 
أن من البديهي أن الشعب يشمل كل أبانااء الاوةان ساواء 
كانوا في القطاصات المدن ة أي العسكرية. فأي صاناصار فاي 
القطاصات العسكرية ياألمن ة )ج  ، أمن داخلي، أمن صاام، 
أمن ديلة، جمارك...( كان فردًا  مدن ًا قبل دخوله الم سساة 
العسكرية أي األمن ة، يصندما يتقاصد يعود كذلك إلى القطاع 
المدني. يكل فرد من الحركات ياألحزاب التي تعرف نفساهاا 
أنها مقايمة هو فرد من الشعب. أكثر من ذلاك فاإن أفاراد 
القوات المسلحة ياألمن ة ياألفراد المقايم ن هام جازء مان 
الشعب خًو خدمتهم يالعكس يعاناي نازع هاذه الصافاة 

صنهم. إذن، ال يجوز تصن ف الشاعاب، يالاجا ا ، ياألفاراد 
الذين يحملون فكرًا يممارساًة ماقاايماة فاي ثاًث فائاات 
مختلفة، ح ث إن الشعب يشمل الجما اع، يإال، هال ياجاوز 
اصتبار كل من هو في الم سسات العسكرية ياألمن ة، يكال 
من ينتمي إلى حركة أي حزب أي تنظ م مقايم لا اساوا مان 
الشعب؟ ياألمر المستغرب أال يعترض أصضااء الاماكااتاب أي 
اللجان الحقوق ة في األحزاب يالتنظ مات التي تتاباناى هاذا 
الشعار صلى الس اس  ن في أحزابهم أي تنظ ماتهم لمراجعة 
الخطأ، يال يتوقف  المجلس الن ابي اصتراضًا  أمام  أي با اان 
يزاري يتضمن فقرًة تحتوي الشعار موضوع النقاش ألناه ال 

 أساس دستوريًا  له.
 ترادف مقايمة ي"حزب اهلل"

منذ مدة ةويلة ثبت صند الناس بمختلف شراساحاهام أناه 
صندما تذكر مقايمة يتبادر إلى أذهانهم "حزب اهلل "يبالتالي 
من ي يد حزب اهلل يحب يينشَد الى مفهوم المقاايماة يمان 
يناهض حزب اهلل خصومًة )أي صاداء(( ياكاره يياباتاعاد صان 
مفهوم المقايمة، رغم أن المقايمة لرد العديان صن األيةان 
مفهوم سام يممارسة تستحق التقدير ياالصاتازاز يتاوجاب 
المشاركة صلى كل المواةن ن. ت كد الوقااساع أن ماقاايماة 
العدي الصه وني بدأت قبل ظهور حزب اهلل من قابال صادد 
كب ر من األحزاب  الوةن ة اللبنان ة ناه ك صان الاماقاايماة 
الفلسط ن ة يالعرب ة التي خاضت مواجهات نوص ة مع العدي 
ياستمرت في منهجها رغم فرض "حزب اهلل" س طرته صلاى 
ساحات المواجهة في الجنوب يصلى الحديد ماع فالاساطا ان 
المحتلة، يرفض أياة نشااةاات ماقاايماة خاارو ماديااتاه 

يرد في خطاب لنااساب  ///1اللوجست ة. يبعد التحرير صام 
األم ن العام لحزب اهلل الش خ نع م قاسم فقرة تتضمان أن 
"زمن الجهاد قد انتهى يحان زمن القطاف". يقاد فاهام مان 
هذا  الكًم أن مرحلة جديدة في استرات ج ة "حزب اهلل" قاد 
بدأت يخًصتها اقتصار المواجهة مع العدي صلى الارد صالاى 
االصتداءات المحتملة صلى لبنان يالترك ز أكثر صلى الملافاات 
الداخل ة، لكن بعد  أسر جنود للعدي يما أصقب ذلك من حرب 

يالتي انتهت بإصادار يتاطابا اق الاقارار  2//1شاملة صام 
. دخلت المواجهة في مارحالاة الاتاجااذب اإلصاًماي 50/5

ياصتبر كل من يقوم بأية أصماو صسكرية ضاد الاعادي مان 
األراضي اللبنان ة مرفاوضاًا يياقاع ضامان خااناة زصازصاة 
االستقرار الداخلي . رغم ذلك حافظ حزب اهلل صالاى ناظارة 
تقدير صال ة ل س فقط من قاصدته يمن األحزاب المتحالافاة 
معه س اس ًا، ال بل من خصومه الس اسا ا ان فاي الاداخال 
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يالقوى التقدم ة في الوةن العربي نظرًا للتضحا اات الاتاي 
قدمها ياألهداف التي تحققت يخاصة انساحااب الاعادي مان 

 .///1لبنان صام 
يالاتاي تاتالاخاص  2//1لكن يمع ذلك فإن أحداث أيار 

بالرد العسكري صلى قرارات س اس ة اتخذتها الحكاوماة، أي 
استخدام حزب اهلل يحلفاسه السً  في الداخل، يماا تساباب 
ذلك من ضحايا ياصتداء صالاى الاكاراماات ياألماًك قاوض 
الصورة النمط ة اإليجاب ة لحزب اهلل، يارتفعت هذه الوت ارة 
بعد تدخله العسكري المباشر في سوريا يما رافق ذلك مان 
إةًق شعارات ةاسف ة يمذهب ة، يتباناي االساتاراتا اجا اة 
اإليران ة الواضحة المعالم في استهدافها الاعادياناي لاألماة 
العرب ة يالتي ال تخفى صالاى أحاد ساواء فاي تصارياحاات 
المس يل ن في النظام اإلياراناي فاي هاذا الاخاصاوص أي 
التدخل المباشر في سوريا يالعراق يال من، يبدرجة أقل في 

 البحرين يالكويت يالمملكة العرب ة السعودية.
كل ما تقدم خلخل الصورة النمط ة المثال ة لاحازب اهلل  
كفص ل مقايم للعدي الصها اوناي ماع صادم ناكاران ديره 

المفصلي يالفعاو في تحرير الجنوب يمواجهة صديان تاماوز 
. إن حرب تموز هي محطة فاصلة ب ن مرحلت ن فاي 2//1

 تاريخ حزب اهلل ال تشبه الواحدة األخرى أبدًا. 
إن المقايمة مجاو يمافاهاوم صاام، يحازب اهلل ماجااو 
يمفهوم خاص، قد يستمر جزءًا مان الاماقاايماة إذا كاانات 
نشاةاته تصب في خدمة لبنان ياألمة العرب ة، يقد ال يكون 
إذا كان جل ما يصبو إل ه هو المساهمة في تحقا اق أحاًم 
نظام يالية الفق ه في إيران في إقامة إمبراةورية فاارسا اة 
صاصمتها بغداد حسب قوو بعض مس يل ها  يالتي تشامال 

 معظم األقطار العرب ة.
: إن شعار "الشعب يالج   يالمقايمة" هو شعار خًصة

س اسي يتناقض مع الدستور يمع الحد األدنى من المناطاق  
العلمي يبالتالي ال يجوز االستمرار في تادايلاه، يإن تارادف 
مقايمة يحزب اهلل هو كترادف العام ماع الاخااص يتاحامال 
العام أخطاء الخاص، يبالتالي فالمقايمة مفهوم يماماارساة 

 يالحزب تشك ل س اسي قد يكون مقايمًا أي قد  ال يكون.
 * *  * * * 

 

 محمد الحج ري
بعد يصوو العماد م ش ل صون إلى قصر بعبدا، سا اسااو 
الكث ر من الحبر للحديث صن الواقعة. يرغم أن هناك الكثا ار 
مما يستدصي التوقف صنده يةر  التاسااتالت حاولاه، إال أن 
الكث ر مما س كتب س كون صلى الهام  استغًاًل للمناساباة 

 .لقوو ما هو من نافل القوو
من األسئلة الكب رة، يالتي ال يبدي أناهاا ماوضاع اهاتاماام 
الكث رين: هل ما زاو انتخاب رس س للجمهورية مماكاناًا فاي 
لبنان بعد سابقة انتخاب صون رس سًا، أي صالاى األصا  باعاد 
تعط ل االنتخابات لفترة تزيد صن سنت ن، يالتي لم تحاصال 
لوال تنازو من قبل فريق الرابع صشر من آذار ال صاًقاة لاه 

 .بالمسار الديموقراةي أي بالثقافة الديموقراة ة
لم يتطرق أحد إلى أزمة النظام الاتاي ساماحات، بشاكال 
شرصي أي تشب حي، ال فرق، لكنها شكالات سااباقاة تساما  

 .بتعط ل انتخابات الرساسة اللبنان ة
ةالما أن أصضاء البرلمان يقاةعون جلسات االنتاخااب دين 
حس ب يال محاسب يال قانون يالازماهام الاحاضاور يياتاخاذ 
إجراءات بحقهم إذا لم يفعلوا، فك ف يمكان تاأما ان نصااب 

 انتخاب الرس س في المرات القادمة؟
إذا افترضنا بأن المجلس س كون مقسومًا ب ان كاتالاتا ان 
رس ست ن، فلن تستط ع أي كتلة يحظى مرشحها باألرجحا اة 

النسب ة من تأما ان الاناصااب الناتاخااب الارسا اس، إال إذا 
استطاصت بمفردها أن تحظى بأغلب ة تضم خمسة يثمان ان 
ناسبًا.. يهو أمر لن يحصل إال بما يشبه المعاجازة. يإال فالان 

 .تجري انتخابات
بكل بساةة لن تسم  الكتلة المقابلة بتاأما ان الاناصااب 

 .لجلسة االنتخاب
هذا يعني أن مرشحًا يحظى بأربعة يثماانا ان صاوتاًا لان 
يكون بإمكانه الوصوو إلى سدة الرساسة ةالما أن ال يوجد ما 
يمنع النواب المعارض ن النتخابه من االماتانااع صان حضاور 
جلسة االنتخاب، يالذين يكفي أن يكونوا فاي حاديد اثانا ان 

 .يأربع ن ناسبًا أي أكثر من ذلك
ماذا س حصل في هذه الحاو بانتظار أن يا مان الامارشا  
العت د من تأم ن خمسة يثمان ن ناساباًا لاتاأما ان الاناصااب 
يتأم ن النجا ، ةالما أن هذا من حقهم الدستوري كاماا تام 

 الترييج في السابقة التي حصلت في االستحقاق األخ ر؟
 يماذا لو أن هذا الشرط لم يتأمن لسنوات يسنوات؟

 ك ف يمكن لهذا النظام أن يعمل؟
يالس او: إذا اصتمدنا سابقة ما حصل باعاد اناتاهااء يالياة 
الرس س م شاو سل مان، فهل يمكن لنا بعد ال وم أن نشاهاد 

 انتخابًا لرساسة الجمهورية؟؟
 * * * * 
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 الستشهاد املناضل تحسني األطرش 63الذكرى 

 حزب طليعة لبنان: دمك األحمر قالدة يف أعناقنا

في الذكرى السادسة يالثًثا ان الساتاشاهااد الامانااضال 
تحس ن األةرش، صضو الق ادة القطرية لحزب البعث العربي 

 االشتراكي،
تحلق رفاق الشه د يأحباته يصاسلته حوو ضارياحاه صصار 

تشرين ثاني في يقفة صزاء يقراءة الفاتاحاة  52يوم الجمعة 
لريحه الطاهرة مستذكرين قاسدًا يمفكرًا يأدياباًا يحاقاوقا اًا 
بارصًا دافع صن قضايا األمة يفلسط ن يلبنان باالاقادر الاذي 
تبنى ف ه هموم أبناء مدينته ةرابلس يرفع لواء رفاقاه فاي 

 العراق منافحًا صن ثورتهم، حتى الرمق األخ ر.
يألقى الرف ق رضوان ياس ن، صضو الق ادة القطرية لحزب 
ةل عة لبنان العربي االشتراكي، أم ن سر فرع الشماو، بهذه 

 المناسبة الكلمة المعبِّرة التال ة:
تمضي السنون يتبقى الذكرى قاسمة، حضور يقايم يةاأة 
النس ان، تحط النسور صند ضريحك.. يتتأهب للرَحْوم مأخوذة 

 بالحن ن.
فالحزن ملء الف اد قد أضنى الخواةر، أي دم هاذا الاذي 

 منك قد ساو...؟؟؟
أي صبق هذا الذي منك قد فا ... أب ت إال الصاعاود فاوق 

 القمم...
أب ت إال مكانًا فوق النجوم... يقفت يالشمس فاي ماوضاع 
تشرق ف نا بإشراقها يتغرب صنا بغريبها.. شريقك ف نا ناور 

 ال يفنى، يغريبك صنا ذكريات ال تنسى..
دمك األحمر في رقابنا قًدة من أمانة، فإن نسا انااه فاقاد  
خنَّاها، فارفع جب نك فوق ضوء الشمس فاماا زلات حا اًا لام  
ترحل يإن يإريناك التراب، فصبحك ينبت ألف صبا ... يدماك  
ينبت في الم ادين الزهور ... ل ضيء مدارو الصاصدين خلفك،  

ًً من تلك الشموس. يها نحن ال اوم باعاد   تغ ب الشمس خج
رح لك المفجع نراجع ذاكرتنا المتخمة بحزن سن ن من الثاكال  
يال تم يالهج ر يالسجون، فاً ناجاد ساوى ماًما  يجاهاك  
مرسومة بخطوط الطهر، ك ف ننساك يأنت تصور بالتجاسا اد  
كل شقاسنا يالتضح ات، يتسلق البرياق تضاارياس ها اباتاك  
يحضورك المتألق الشاهق صلى امتداد جسدك الغااساب، لاكان  
ريحك الحاضرة صلى خاصرة الوةن ال ت م ساتاباقاى شااهادة  
صلى كل موت تع س يحتضر صلى أيراق صفصافنا الحزيان...؟  
يالوةن المستبا  من صه ون يالافارس يكال زنااة الشارق،  
يك ف نح ي كلماتك يذكراك، فما مرَّ يوم من الذكرى يلنا ف ه  

 فر ، نتلمس ف ك خواةر محبة ال تفنى يقصص ال ت محي،  
سطرت بمداد الوفاء يالنبل، ييضو  الطهر فاي صا انا اك 

 مهد لريايات العشق اآلت ة صلى صزم البطوالت.
ك ف نح ي كلماتك يذكراك فأي حرف من شعاع الشاماس 
يه ام القمر سنختار، فمن كثرة الغبار يالرماد ك ف نقرأ تلك 
السطور، فأحرفها في كل يوم تحفر شوقًا صلى خًياا الاري  

 يإيقاع الذاكرة.
صلمتنا أن الح اة ال تنتهي بمجرد قطاعاة قامااش يدماوع 
يبعض رثاء تزين السطور، يل ست صورة فوق القبور، بل أن 

 الدن ا ةريق ح اة ييقفة صز نحن من يعبِّدها؟
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قد كنت في يهج الح اة فريدًا، صرفناك صاادقاًا يصانا ادًا، 
شجاصتك أقدامك، إيثارك، صبرك، مناقبك كلها ترث اك فاي 

 ال وم ألف مرة،
دمك الضالع ف نا، يالطالع من زهرة ن سان، نافورة صشاق 
للم دان؟؟ يقتضي الوفاء منا أن نتماثل ينقتادي، يكال مان 
يعرف تحس ن يعرف يجهًا من رًا يرفل باالاقا ام يالامابااد ، 
ينبض بالحلم، دمه األحمر لون أماس ناا باجاماره الاحاناون، 

 يإضاءة الوةن بأمل االنتظار،
يا قرة ص ن فلسط ن... يبغداد... يب اريت...  ياا شارياان 
الف حاء األبهر... كم أدركنا إن الموت غاباي فاي اخاتا اارك، 

 ملعونة تلك الرصاصة لو صرفتك حتمًا ستخجًل...
آه أيها القريب البع د.. ال زالت أجاراس الاماوت تادق فاي 
أنحاء يةننا العربي المعذب في شوارصه التي تحولت لمقابار 
جماص ة لألشًء تقرع النواق س يال يرتوي المستأساد صالاى 

 دماسنا، هو نفسه من غاص في دمك الطاهر يرفاق لك،
اسم ك ابا صلي س د الكبرياء في الزمن المأسور بالصمات، 
يس بقى هذا ال وم محفورًا في قلوبنا نستقي مناه الادريس 

 ينتذكرك ح ًا ب ننا، 
ًً شه دًا ب ن الشهداء يبورك الابا ات الاذي  فبوركت يا بط

ًً ينورًا ال تاباددهاا األياام،  شع منه نورك لتكون أهدافك أم
فأنت ياهلل أقوى من زمانك، أصظم من جراحاك، أحالاى مان 

 ح اتك، أسبق من مواتك.
سًمي لريحك التي ال زالت تدير حولنا يتافاو  باراساحاة 

 المسك ياألقحوان...
 * * * * 

 سيبقى أسرانا رمز كرامتنا

تكريمًا لألس ر يحي سكاف يزمًسه الفلسط ن  ن يالاعارب 
، فاي ماقار اتاحااد الشابااب  1/52/  55/  2صقد، بتارياخ 

الوةني، لقاء تضامني حاشد ألق ت ف اه كالاماات صادة مان 
ضمنها كلمة الرف ق رضوان ياس ن مس يو حازب ةالا اعاة 

 لبنان العربي االشتراكي في الشماو يجاء ف ها:
نحن قوم ال ننسى أسرانا، الامانااضال األسا ار يصاما اد   -

المعتقل ن العرب يحي سكاف آمن بقوم ة المعركة باصتبارها 
يحدة ح اة يمص ر فكان ياحدًا من كوكبة مناضل ن ساطاريا 
في نهاريا بفلسطا ان الاماحاتالاة أريع ماًحام الاباطاولاة 
فحفظتهم ذاكرة الوةن بأسماسهم يأفعالهم، يألن المناضال 
يحي سكاف يالعديد من مجايل ه من أبناء ةرابلس يالشمااو 
الشهداء أحمد هوشر يسم ر حاماود يماحاماد دياب الاتارك 
يغ رهم ممن اختاريا الاباوصالاة الاحاق يالاهادف األساماى 
يص ونهم ترنوا إلى القدس أيلى القبلت ن يثالات الاحارما ان 
حملوا بداخلهم حلمًا أضحى حق قة يفعل ممارسة يمقايماة، 
مجموصات قل لة العدد يالعدة ياإلمكاانا اات تاعالان لالاعادي 
يالصديق أننا شعبا ال يرضى الح اة إال شامخاًا، يأناناا أبانااء 
ألمة صرب ة الجذير ال ترضى الذو يالب س يالهوان، يلتجاساد 
الرد المتأصل صلى الهزيمة النكراء التي ابتل ات باهاا األماة. 

صنوان لقض ة نفتخر، ففي استمرار احتجاز أس ارناا الاباطال 
صامًا لدى ديلة االحتًو دين أن يحرك أحدًا قضا اتاه  82منذ 

أي جهد أي ضغط يع ده إلى أهله يصمة صار صلى جبا ان كال 
من صمت ييصمت أمام هذه الجريمة، فاإلهماو الذي يطايو 
أسرانا يمعتقل نا ينبغي تظه ره فبقادر ماا ياكابار شاوقاناا 

 ألسرانا تتعاظم نقمتنا صلى تجاهل قض تهم.
اجتنا األسرى البواسل انشغلنا صنكم بافاتاناة الصاراصاات 
الداخل ة مع صلمنا أن المنتصر ياالستنزاف حصاد مر يتاناايو 
يجودنا ييحدة أقطارنا، الحريب العبثا اة الاماتاشاظا اة فاي 
خاصرة الصهاياناة تاذكاي اساتامارار يجاودهام يتاناعا  
مخططات الطامع ن يالمتربص ن بالمنطقة، ناذكار أساراناا 
ينتذكرهم بهدف إصادة ضبط بوصلة الصراع الحق اقاي فاي 

 المنطقة.
يحي سكاف يا صم د األسرى البواسل أنت فخرناا يماجادناا 
يصنوان كرامتنا يبأمثالك تستع د قض تنا المركزية توهجهاا 
يألقها. مس يل ة متابعة قض ة أسرانا يمعتقل نا يناباغاي أن 

 تشكل هاجس كل القوى ياله ئات يالمنظمات يالحكومات.
المجد للشهداء األكرم منا جم عًا يالحرية للمناضال ياحاي 

 .. سكاف يكل األسرى يالمعتقل ن
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صقدت لجنة المتابعة المنبثقة صن لقاء اله ئات يالفعاالا اات  
األهل ة بطرابلس اجتماصها الديري مساء الا اوم فاي ماركاز  
منظمة كفا  الطلبة يخصصته لدراسة موضوصاي الاناظاافاة  
يالب ئة في المدينة مبدية ارت احها لنجا  الاتاحارك الشاعاباي  

الماضي أمام مكب النفااياات يصاداه    /15/5 الذي إقامته يوم  
اإليجابي في المدينة كما تدارست في مختلف السابال اآليالاة  
إلى تصع د تحركاتها المقبلة لتتحوو قض ة جبل النفايات إلاى  
قض ة رأي صام ياالستعانة بكل أهل االختصاص للوقوف صلاى  
كافة الحلوو الصح ة يالب ئ ة المتوفرة صالاى أن يصادر صان  

 .المجتمع ن ب ان شامل حوو كل ما تقدم في األيام القادمة 
جاًو صاباس صضاو  :يقد حضر االجتماع كل من الساادة

المجلس البلدي األسبق، سم ر الحاو )جمع ة اللجان األهل ة( 
مصطفى صفان )الم تمر الشعبي اللابانااناي( ماحاماد دياب 
)جمع ة ب ت اآلداب يالعلوم( صبدالناصار الاماصاري )اتاحااد 
الشباب الوةني( صمران ياس ن )محترف الفن الاتاشاكا الاي( 
احمد خزام )الحزب السوري القاوماي االجاتامااصاي( رضاوان 
ياس ن )حزب ةل عة لبنان العربي االشتراكي( سامًر ماولاوي 
)موقع سامريات( نابا ال الازصاباي )الاما ساساة الاوةانا اة 
االجتماص ة( يالناشطون فاي الاماجاتاماع يالابا ائاة ماحاماد 

 السويسي 'يل د زيادة' باسم صساف يرفعت باريدي.
يحوو تردي أيضاع الخدمات في مدينة ةرابلس، أصدرت 
اله ئات يالفعالا اات األهالا اة فاي ةارابالاس با ااناًا ياوم 

 هذا نصه: 52/55/1/52
  أيها األخوة المواةنون

ال يخفى صل كم حجم األزمات االجتماص اة ياالقاتاصاادياة 
يالمشاكل الصح ة يالب ئ ة التي تح ط بطرابلاس مان كال 
صوب، يلعل أغلب المواةن ن ال يدركون المخاةر الماتاأتا اة 
صن استمرار يجود جبل النفايات في آخر نهر أبو صلي يالاذي 

مترًا في ح ن أنه معٌد الستقباو النفايات  81جايز ارتفاصه الا 
حتى أحد صشر مترًا مما يهدد بانفجاره بسبب احتباس الاغااز 
داخله بعد تعطل محرقة الغاز منذ مدة يبالتالي انه ار حاسط 

 . السور يانتشار النفايات في البحر
إن صصارة النفايات الناتجة صن يجود الجبل تذهب حاالا اًا 
إلى البحر بما يلحق أضرارًا كب رة بالب ئة البحرية ناه ك صان 
الرياس  المنبعثة من الجبل يالتي تنتشر في أغلاب مانااةاق 
يأح اء ةرابلس يخصوصًا في التبانة يالازاهارياة يالاما انااء 

 .يةريق المئت ن يشارع صزمي
لقد تم إنشاء معمل لفرز النفايات يجرى افتتاحه في صهد 
المجلس البلدي السابق يلكن لم يعمل حتى اآلن فاي حا ان 
بدأنا نسمع صن مشاريع مشبوهة لردم البحر بنفايات الجبال 
ياالست ًء صلى المساحة المرديمة مع أن العديد من الخاباراء 

 .الب ئ  ن دصوا لمعالجة جبل النفايات بوساسل أخرى
 أيها المواةنون الكرام

إن األيسا  تنتشر في كافة أح اء يشوارع المديناة يذلاك 
يعود ألسباب منها له صًقة بسلوك بعض األهالي يبازياادة 
صدد السكان يمخالفة شركة الفاج ت لشريط العقد الاماوقاع 
مع اتحاد بلديات الف حاء نااها اك صان تاجاما اع الانافااياات 
يالردم ات في كث ر من األماكن المتريكة ياجاتا اا  الاما ااه 

  .لكث ر من كراجات المباني بما يهدد سًمة السكان
إن لقاء اله ئات يالفعال ات األهلا اة فاي ةارابالاس يادصاو  
الحكومة اللبنان ة ييزراء ينواب ةارابالاس يماجالاس اإلنامااء  
ياإلصمار ياتحاد بلديات الف حاء يمجلس بلدياة ةارابالاس إلاى  
تحمل مس يل اتهم في إيجاد الحلوو العلم ة يالب ئ ة للمشاكال  

 :المشار إل ها أصًه يتأم ن التمويل الًزم لذلك يهو يطالب 
أياًل : مجلس بلدية ةرابلس بإصاًن ةارابالاس مادياناة 
نظ فة ييضع الخطة الًزمة لتحق اق ذلاك اصاتاماادًا صالاى 
س اسة الفرز من المصدر ياستعادة دير البلادياة فاي جاماع 

 .النفايات يكنس الشوارع يالطرقات
ثان ًا: اتحاد بلديات الف حاء صاقاد ما تامار با ائاي ألهال 
االختصاص في مدن الف حاء يصدد من الخبراء الالاباناانا ا ان 
إليجاد حل صلمي ب ئي لجبل النفايات باعا ادًا صان أسالاوب 
الصفقات يالسمسرات التي تجتا  أغلب المشاريع يالتعهادات 

  .المنفذة في المدينة يلبنان
ثالثاً : يزراء ينواب المدينة للضغط صلى مجلس اإلنمااء ياإلصاماار  
يمنعه من الس ر في مشاريع مشبوهة ت ذي المدينة التي ياكافا اهاا  
 .تجم ع مجارير األقض ة المح ط بها يجرها إلى محطة تكرير المجارير 

يأخ رًا نتساءو، ك ف ياماكان أن تساتاوي فاكارة إنشااء 
المنطقة االقتصادية الحرة مع يجود جبل نفايات بقرب مرفاأ 

 . ةرابلس يالمنشآت الخاصة بالمنطقة
إننا ندصو كل مس يو لتحمل مسا يلا اتاه يصادم االكاتافااء  
بس اسة الهريب إلى األمام ينقل المشاكل مان صاهاد إلاى آخار  
فطرابلس لم تعد تحتمل حالة الحرمان يالقاهار يالاظالام يهاي  
تطالب بأبسط حقوقها بأن تكون مدينة نظ فة ال يهدد مستقبلها  

 . يب ئتها جبل نفايات قد ينفجر أي يتهدم سوره في أي لحظة 
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 بــدنــا نحاســب

 رقابة شعبية ملالحقة الفاسدين

 بــدنــا نحاســب

 تكشف املفسدين وحجم الفساد

في نطاق تطوير العمل النقابي المطلبي وتأطيرر  لرلر  

مختلف األراضي اللبنانية كنضال لابر للطوائف والرمرها ر  

تشرين الجاري اجترمرا  ٣١والمناطق ُلِقد مساء اليوم األحد 

موسع في مركز كفاح الطلبة بطررابرلرم لرمرجرمرولرة مرن 

نشطاء المجتمع المدني وممثلي لقاء الرفرعرالريرال األ رلريرة 

بحضور النقابي كاسترو لبداهلل رئريرم احترحراو الروطرنري 

لنقابال العمال والمستخدمين في لبنان ونرائربرل الرنرقرابري 

لبداهلل غساني وممثرلري حرزل طرلريرعرة لربرنران الرعرربري 

احشتراكي رضوان ياسين ونبيل الزلربري ورئريرم رابرطرة 

مختاري قضاء طرابلم السابق ربيع مراو ورئريرم ترجرمرع 

المستأجرين في الشمال غورنغ حرمروي ولضرو الرمرجرلرم 

البلدي في قضاء الضنية لامر يوسف وسالم العتري وبسرام 

مراو لن جمعية السالم احجتمالية والرنراشرال احجرترمرالري 

حسن العمر وقد تداول المجتمعون في مجمل العقبال الرتري 

تعيق الحركة النقابيًة اللبنانية وسربرل احرترقراء برىرا  لر  

 المستوى الهي يخدم العمال والمرسرترخردمريرن فري لربرنران
كما توافقوا لل   بقاء اجتمالراترىرم مرفرتروحرة واسرترمررار 

التواصل في سبيل مواكبة كافة التحركال المقبلة وح سيمرا 

ما يخص قضايا المستأجرين والضمان احجتمالري وضررور  

 تحفيز نشاط الحركة النقابية لل  كافة المستويال
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 هل كان ميشال عون رئيساً ُصِنَع يف لبنان؟

 يوسف الورداني
 

إنه االثن ن األب ض، هكذا يصفه غبطة البطريرك بشارة 
الراصي، يالشعب اللبناني، تمناه منطلقًا لابانااء يةان، فا اه 
صزته يكرامته، يتمناه يومًا تعود ف ه الديرة الادماوياة إلاى 
شراي ن الديلة، لتنطلق صجلاة الاحا ااة فا اه، فاقاد راهاناا 

إيراني، يعط اناا الافارصاة –كلبنان  ن، صلى توافق سعودي 
النتخاب رس س لجمهوريتنا، يةاو بنا الزمن، ل متد لسنتا ان 
ينصف السنة، ل صعد الدخان األب ض، ييتم انتخاب الاعامااد 
م شاو صون رس سًا للجمهورية، ثم يسمى ساعاد الاحارياري 

 مكلفًا بتشك ل أيلى حكومات العهد الجديد.
زار لبنان م خرًا، يزير الديلة السعودي للش ين الخارج اة 
تامر السبهان، يالتقى جم ع األةراف الالاباناانا اة، الاديانا اة 
يالدن وية، يةالبهم بمًقاة سعد الحريري، الذي كسر جم اع 
الحواجز، يغامر برص ده، يكتلته الن اب ة، يقاصدته الشعب اة، 
يإرث أب ه، من أجل لبنان، يبالاتاالاي صالاى اآلخاريان كسار 
حواجزهم لمًقاته، ألنه يستحق أن يكون رس سًا لاحاكاوماة 
الهدف، حكومة إةًق الح اة في هذا البلد، فالمطلاوب صادم 

 صرقلة تشك ل الحكومة التي ُكلف بتشك لها.
كما زار لبنان أيضًا، يزير الخارج ة اإليراني محاماد جاواد 
ظريف، ياجتمع بديره إلى أةراف لبنان ا ان، يحاثاهام صالاى 
مًقاة حزب اهلل الذي ضمن بقبوله بسعد الحارياري رسا اساًا 

قد ضحاى صاناد الاتازاماه -حزب اهلل-مسمى للحكومة، يكان
بالنزيو إلى المجلس الن ابي للتصويت لصال  م شااو صاون 
ًً فاي  رس سًا للجمهورية، ذلك أن حزب اهلل، لم يكن مستعجا
انتخاب رس س للجمهورية، كاسنًا من كان، فلبنان لا اس فاي 
أيلويات هذا الحزب، يبالتالي ال يقت لديه لمعالجة أي فاراغ 
أي تعط ل لديرة الح اة الس اس ة، يهو الغارق فاي السااحاة 
السورية، يالمنشغل في الساحة العراق اة، يالاماتاورط فاي 
ًً صالاى يرقاة رفاض  الساحة ال من ة، يكان قد لعاب ةاويا

 اآلخرين لم شاو صون، مرشحًا لرساسة الجمهورية،
حتى بشار األسد، أيفد يزيره لش ين الرساسة، لاتاقاديام 
التهنئة، يالدصم للرس س م شاو صون، حفاظًا صالاى صاًقاة 
أقامها العماد مع سوريا بعد صودته من المنفى، يجراحاه لام 
تندمل بعد، خاصة يأنه ال زاو حتى يومنا هذا يحتفل بذكرى 
الثالث صشر من تشرين ال وم الذي اقاتاحام فا اه الاجا ا  
السوري قصر بعبدا، ييفر  العماد بواسطة ماًلاة صساكارياة 

 إلى السفارة الفرنس ة ثم إلى المنفى.
زيارة الوزراء الثًثة، جاءت في سا ااق حارص إقالا اماي 
يديلي صلى انطًقة العهد الجديد، شريطة أن ال تتعطل فاي 
بداياتها، ألنها مرسومة ستجري باماوجاب قااناون الساتا ان 

حكمًا، بمعنى أنها غ ر مرتبطة، أي مكبله بقاناون اناتاخااباي 
جديد، ألن قانون الست ن كان قد ُفصل أساسًا صالاى قا ااس 
كافة األقطاب، فتنازالت حزب اهلل، ب نا ات صالاى أن رسااساة 
الحكومة التي منحت لسعد الحريري باماوجاب االساتاشاارات 
الن اب ة الملزمة هي فقط لثمان ة أشهر، يس بنى الحقًا صلاى 
نتاسج االنتخابات القادمة، لا اعاود باعادهاا حازب اهلل إلاى 

 المرايغة من جديد.
ديل ًا، دخلت فرنسا صلى خط دصم العهد الجديد، يبشَّرت 
اللبنان  ن صلى لسان يزير داخل تنا نهاد الاماشاناوق، باأناهاا 
أةلقت يرشة صمل باريس أربعة، لمنا  لاباناان مسااصادات 
مال ة، كالم تمرات التي ص قدت سابقًا باريس ياحد، ياثانا ان 
يثًثة، إضافة إلى زيارة مرتقبة للرس س الفرنسي هاوالناد 
 إلى لبنان، داصمًا للعهد الجديد صامة يلسعد الحريري خاصة،

لعل  أيض  األدلة صلى االهتاماام اإلقالا اماي يالاديلاي، 
بإخراو لبنان من فراغاته القاتلة، هو التئام المجلس الن اباي 

، فنحن في لبنان، نحضر إلى المجلس 510بجم ع أصضاسه لا 
ينغ ب، نشارك في استحقاقاتنا أي نعتكف با "كبساة زر"، إذ 
كان ملفتًا، حضور الناسب نايلة تويني يهي لم تحضر ساوى 
جلسة ياحدة تعرفت خًلها صلى المجلس الانا ااباي، ةا الاة 
مس رتها كناسب في المجلس مع التمدياد، لاكاناهاا حضارت 
جلسة انتخاب الرس س ياقترصت، ثم شاركت في االستشارات 

 الملزمة لتشك ل الحكومة.
الناسب صقاب صقر، الذي تجايز مخايفه يتاوجسااتاه مان 
صمل ة اغت او تطاله، صلى خلف اة دير لاعاباه فاي األحاداث 

 الداسرة في سوريا، لكنه حضر يشارك في صمل ة االقتراع.
الناسب صوايا، المق م خارو لبنان، رجل األصماو المعريف 
ديل ًا يالمجهوو لبنان ًا، حضر إلى لاباناان لالاماشااركاة فاي 
انتخاب العماد صون الذي أصارَّ ديماًا صالاى رفاض كاتالاتاه 
الحضور إلى المجلس، إال إذا كان مرشحًا يحا ادًا ياناتاخااباه 

 مضمونًا يكان له ما أراد.
في ظل الترح ب المحلي ياإلقل مي يالديلي باماا أناجاز، 
فإن لبنان أمام فرصة استثناس اة لاًناطاًق فاي تارسا اخ 
العنايين الجامعة الم دية إلى تحص ن االستقرار السا ااساي 

 ياألمني يالبدء بمعالجة الملفات المتراكمة يهي كث رة.
ياللبنان ون يتطلعون إلى تمكن العهد الجديد من تأما ان 
مظلة األمان فوق لبنان في مرحلة ماحاكاوماة باالاتاصاعا اد 

 يالمواجهة في الجوار القريب يالبع د.
 يبعد

هل ما يسوق له سم ر جعجع، يالت ار الوةني الحار، مان 
أن العماد صون هو الرس س اللبناني الوح د الذي صاناع فاي 

 لبنان صح حًا؟!
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 الشــهيـــد 

 عبد األمري حالوي )أبو علي(

 يف ذكــــراه

صندما يذكر اسم كفركً، تلك القرياة الاجاناوبا اة صاناد 
حافات الحديد مع فلسط ن يتصدر المشهاد اسام الشاها اد 
القاسد صلد األم ر حًيي )أبو صلي(، يحادثاك األةافااو كاماا 
الشباب الذي توارثوا أحاديث تلك الملحماة ييارساماون لاهاا 
صورًا كل حسب مخ لته يكأنها باألمس، يحدثونك صن تالاك 
الساصات التي اختصرت مرحلة بكاملها، صن أزياز الارصااص 
يأصوات القذاسف، صن الفارس الذي أباى أن ياتارجال يهاو 
يخوض مواجهة نوص ة لم تكن في حسابات العدي الاذي جااء 
غازيًا يفي ظنه أنه قد يحصل صلى جاسزته دين كث ر صانااء، 
يهو الذي أصتاد صلى األبواب المشرصة يالمسالك المفاتاوحاة 
ل زرع الشر في كل حقل يب ت، يياعاتابار أن الاحادياث صان 
تجربة القرى المقايمة ل س إال شعارًا يفتقد ياقاعا اتاه كاماا 
مقومات يجوده، يأن مهمته ال تتعدى االقتاصااص مان ابان 
هذه القرية يفارسها الذي كان ي سس لاماثال هاذه الاقارى 
ييرفع هذا الشعار بعزيمة الواثق مان قادرة ها الء الاذيان 

 استضعفوا يأدمنوا اصتداءاته بً حوو يال قوة.
هذه المرة لم يكن اجت از مئات األمتار التي تفصل يساط 
القرية صن الحديد مثل أي مرة سابقة فإذا به يواجه بعزياماة 
لم يعهدها في كل المرات السابقة فالام تانافاع قاوتاه يال 
جبريته يما يملكه من أسلحة يحقد إذ قابله الشاها اد صاباد 

يماا األم ر حًيي )أبو صلي( يرفاقه بإياماان صاما اق يإرادة 
يملكه من أسلحة مثل أي مرة سابقة فإذا به يواجه بعازياماة 

بس طة فكانت معركة ناو فا اهاا لم يعهدها في كل المرات 
الشه د ما كان يتمنى ييسعى، فساصات من القتاو في الل ال 
الطويل ألحقت بالعدي خساسر فادحة لم يكن يتوقعها باقا ات 
أثارها صلى األرض من دماء يصتاد اقترن الحقًا باصتاراف مان 
قادته بحجم الخساسر يضراية المعركة، يحقق "أبو صلي" هذا 
الفً  الجنوبي المقايم، العاشق لألرض صلى يقاع اإلياماان 
بعق دة البعث يمباد  الوحدة يالحرية ياالشتراك ة شاهاادتاه 
فاقترنت الشهادة بالبطولة لمناضل كم سعى إلا اهاا، فالام 
يترك فرصة لمواجهة أي مناسبة لمعركة إال يشارك ف ها صلى 
امتداد أرض الجنوب من العرقوب شرقًا إلى أةراف بحر صور 
غربًا مريرًا بما كان يعرف بالقطاع الوسط، باعاد أن تاحاوو 

 الجنوب إلى ساحة مواجهة يلم يعد أرضًا مستباحة.
أبو صلي، نسر كفركً يصاقار الاعاويضاة الاقارياباة، ذي 
الخصاو الذي يصعب يصفها يتظل الاعاباارات قالا الاة فاي 

الحديث صنه رسم بدمه الطاهر صورة جديدة للجناوب، يباه 
بدأ صصر الجنوب المقايم، أدركت الع ن أنهاا تساتاطا اع أن 
تقايم المخرز، يأن تنتصر شجرة الزيتون التي افتقدته باعاد 
أن انتقل إلى صل  ن يأنها تزهو آمنة مطمئنة ألنه صبد درباا 
سلكه معه يبعده الكث ر من أبناء هذه األرض الط بة باغاض 
النظر صن التسم ات ياألشكاو يأن كل الذين يجتهادين فاي 
تحديد تاريخ للمقايمة صلى أرض الجنوب صن قصد أي بدينه 
يعترفون أنك البداية، ينحاناون أماام باطاولاتاك يصاظاماة 
شهادتك فأنت القديس الحي في ح اة نضال ة صشتاهاا كاماا 
أنت في ةل عة الشهداء ماع األيلا ااء يالاقاديسا ان فانالات 

 الحسن  ن.
نحن ال نستذكرك كل صام من باب أح ااء الاذكارى يأنات 
الحاضر ب ننا صلى الديام نستلهم من كل ما كنت تتصف باه 
من صفات، يما تملكه من مزايا، يناعاتاز بشاهاادتاك الاتاي 
ستظل صًمة مم زة حتى ب ن رفاقك من الشهداء يغ ارهام 
الكث ر أمثالهم الذين آمنوا أن ةريق النبًو الفجر يمر صابار 

 دماء الشهداء.
أبو صلي يا أيقونة الجنوب، أيها الساسر في ةريق الجلجلة، 
كان إيمانك بأمتك ال يقف صند حديد، يكانت ثقتك باالافاجار 
حاسمة رغم اشتداد الظًم، كنت تحب ة اب هاذه األرض، 
صفاء سماسها، صذب به ماسها، يكنت مثل الصخر ماا بارحات 
يلن تبر  فبق ت صلى األرض التاي أحابابات إلاى أن أنازرع 
جسدك الطاهر ف ها لتصب  جزءًا منها، يحلاقات ريحاك فاي 
السماء تحرس يتراقب يتحذر من الغوو الذي تراجاع يالاعاق 

 جراحه يهو لم يشف من جر  ةعنة يجهتها إلى صدره.
رف قي صلى العهد باقون يثق أن أمتك مهما ياجاهات مان 
صعاب يما يتعرض له من تاحادياات ساتاظال أماة جاديارة 
بالح اة، ييريد دماسك يدماء الشهداء أمثالك ال بد أن تازهاو 
صلى امتداد أرضنا العرب ة من المح ط إلى الاماحا اط، يالاى 
ذلك الح ن س ظل رفاقك في كل أرض العرب ثوارًا يدفعون 
ضريبة الدم صلى ةريق النصر إلى أن تشرق شمس لاحارياة 

 يموصد شريقها قد اقترب.
ت ح   ة   ل ك   ف ي   ص ل   ا س ك   ي س ت ظ ل   ف ي   ا ل ق ل ب   ش ه  اد اً   ي ر فا اق   
ً   ا لاتاي   أ ناجابات    د ر ب ،   ي ت ح   ة   ل ك ل   ش هاد ا ء   أ ماتاناا   ي كافار كا
ي ا ح ت ض ن ت   ي ص ل م ت   م ن   م و ا قافاك   سافار   مان   أ هاام   أ ساافااا ر   

 ا ل ب ط و لاة . 
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 بيان سياسي صادر عن جبهة التحرير العربية

 يف ذكرى وعد بلفور املشؤوم

بمناسبة ذكرى وعد بلفور أصدرت قـيـادة جـبـهـة 

 التحرير العربية بياناً، هذا نصه:

 جماهير شعبنا المناضل

تتحمل بريطانيا المسؤولية المبـاشـرة عـن نـكـبـة 

شعبنا الفلسطيني، فوزير خارجيتها آرثر بلفور هو الذي 

تـعـهـد  8881تشرين الثاني  1نقل إلى روتشليد في 

بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود فـي فـلـسـطـيـن، 

وبعد احتاللها لفلسطين قـامـت بـتـشـجـيـع الـهـجـرة 

اليهودية وتأمين األراضي إلقامة المستوطنات وتسليـح 

عصابات الهاغاناه الصهيونية في وقت فرضت قوانين 

الطوارئ واإلحكام العرفية على شعبنا الـفـلـسـطـيـنـي 

 .مطبقة قوانين اإلعدام بحق كل من يمتلك السالح

وتتحمل أميركا أيضًا مسـؤولـيـة اسـتـمـرار عـدوان 

الكيان الصهيوني على شعبنا وعلى األمة العربية فآخـر 

مـلـيـار دوالر  81عدوانيتها أن وقعت أميركا عقدًا بــ 

كهبات مقدمة للكيان الصهيوني خالل العشر سـنـوات 

القادمة، إضافة إلى مسـاعـدات الـتـسـلـيـح وتـطـويـر 

األسلحة، كما تتحمل بريطانيا وأميركا المسؤوليـة فـي 

العدوان على العراق واحـتـاللـه وتـدمـيـر مـؤسـسـاتـه 

وتسليمه على طبق من فضة إلى إيران الـتـي عـمـلـت 

على تقتيل أبنائه وعلمائه وقـادتـه، فـقـد بـلـ  عـدد 

شهداء البعث بفعل التحالف األمـيـركـي الـبـريـطـانـي 

اإليراني مائة وستين ألفًا إضافة إلى مـلـيـون ونصـف 

 .شهيد من الشعب العراقي

وبالتالي فنحن مع جموع شعبنا وسلطته الـوطـنـيـة 

في تحميل بريطانيا وأيضًا أميركـا الـمـسـؤولـيـة عـن 

عاماً من الـنـكـبـة  21عذابات شعبنا الفلسطيني وخالل 

 .والتشرد

أما على الصعيد الـعـربـي فـقـد مـنـعـت أمـيـركـا 

وبريطانيا قيام حالة عربية تقدمية تدعم ثورة شعبـنـا 

الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائـيـلـي، بـل ان 

بعض هذه األنظمة قد لعبت دورًا نيابة عـن الـكـيـان 

الصهيوني. وهنا ال بد من التأكيد على مقولة الـقـائـد 

المؤسس ميشيل عفلق أثناء مشـاركـتـه الـقـتـال فـي 

" ال تنتظروا المعجزة فلسطين لن  8881فلسطين عام 

تحررها الحكومات العربيـة وإنـمـا الـكـفـاح الشـعـبـي 

 "المسلح

كما أضاف أن توجه العرب نحو فـلـسـطـيـن يـحـرر 

فلسطين ويوحد األمة العربية فلو أن العرب تـوجـهـوا 

إلى فلسطين لما كانت أمتنا العربية تعيـش واقـعـهـا 

المؤلم اليوم ولكانت تغيرت صورة الوطن العربي مـن 

الصورة البائسة الحالية إلى صـورة نضـالـيـة مشـرقـة 

قادرة على الدفاع عن نفسهـا وعـن حـدودهـا وعـن 

 .قضايا أمتنا

واذا كانت الحكومات العربية في واقعهـا الـبـائـس 

الحالي فإن على الشعوب والقوى الوطنية والتـقـدمـيـة 

أن تبادر لخروجها من المأزق الـحـالـي بـالـتـوجـه إلـى 

القضية المركزية قضية فلسطين والى العدو األساسي 

وهو العدو الصهيوني، ألن جيوش المخابرات واألجهزة 

التي أنشأتها األنظمة العربية ثبت أنها غير قادرة علـى 

 .حمايتها

أما واقعنا الفلسطيني فنرى ضرورة االستفادة مـن 

الكل الفلسطيني وحيثما وجدوا في الصراع مـع الـعـدو 

الصهيوني وهذا التوجه وحده هو الذي يـخـلـق واقـعـاً 

جديدًا ويفرض وحدة وطنـيـة عـلـى أسـاس نضـالـي 

مقاوم في مواجهة العدو الصهيوني، حيث ان البيانـات 

والمشاريع على أهميتها لم تعطي شعبنا وحدة وطنيـة 

 .ولم تنهي االنقسام

وما هو معروف أن أرباح الكيان الصـهـيـونـي جـراء 

احتالله لألراضي الفلسطينية تزيد عن ثالثـة مـلـيـارات 

دوالر سنوياً، إن هذه المعادلة يجب أن تتغير في وجود 

قوانين الضمان االجتماعي والبطالة وفتح حدود الـدول 

العربية وتحديدًا الخـلـيـجـيـة مـنـهـا لـلـيـد الـعـامـلـة 

الفلسطينية بدل إجبارها مضطرة عـلـى الـعـمـل فـي 

 .المستوطنات لتأمين لقمة العيش

كما نؤكد على ضرورة عـقـد الـمـجـلـس الـوطـنـي 

الفلسطيني وتفعيل مـؤسـسـات مـنـظـمـة الـتـحـريـر 

الفلسطينية ألخذ دورها الطبيعي في الصراع مع الكيان 

الصهيوني علمًا أن ما أنجز على هذا الصعيد هام جـدًا 

في تثبيت الهوية الفلسطينية وعـودة عشـرات اآلالف 

والتمسك وعدم التنازل عن حق شعـبـنـا فـي الـعـودة 

وإقامة الدولة الفلسطينية المسـتـقـلـة بـعـاصـمـتـهـا 

 .القدس الشريف

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار

 الحرية ألسرى الحرية

 وإنها لثورة حتى التحرير

  جبهة التحرير العربية

 م8/88/1182/ رام اهلل  األمانة العامة
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يمتلك الشعب العربي الفلسط ني قدرة غ ر مسبوقة صلاى 
المطايلة، باصتراف العدي قبل الصديق، كما ياماتالاك قادرة 
إبداص ة فاسقة في اخت ار يساسله الناضاالا اة فاي الالاحاظاة 
التاريخ ة تتناسب يآل ة الصراع في كل مرحلة يمساتاجا اباة 
في الوقت نفسه إلمكاناته الذات ة، يما يتوفر من سً ، قاد 
يبدي بنظر كث رين بس طًا يغ ر حاسام فاي صاراع ياما ال 
باألساس لصال  العدي بشكل كب ر صلى صع د تكاف  الاقاوى 
يالسً ، هذه الحق قة تتأكد كل يوم فاي ظال الاتاحادياات 
العظ مة يالتضح ات الجس مة التي جاد باهاا فاي ماواجاهاة 

الفلسط ن ون منذ قرابة قارن  العدي بشكل كب ر صلى صع د 
من الزمن )مطلع العشرينات من القرن الماضي( مريرًا باكال 
ثوراتهم المعريفة ال س ما الثورة الفلسط ن ة الكبرى )ثاورة 
القسام( يالثورة الفلسط ن ة المعاصرة التي اناطالاقات فاي 

 منتصف الست نات من القرن الماضي.
قد يعتبر البعض هذا الكًم إنشاس اًا، ياألقال قساوة فاي 
أحكامهم قد يصنفونه في خانة الكًم التعبوي مبررين ذلك 
بمأزيم ة الواقع الفلسط ني الراهن يمأزق المشريع الوةني 
الفلسط ني الذي يترن  في ظل المعط ات القاساماة بساباب 
صوامل صديدة في مقدمتها ةب عة الاماشاريع االغاتاصااباي 
الصه وني الفريد من نوصه صلى الماساتاوى الاعاالاماي يماا 
يملكه من صناصر قوة يحجم القوى الديل ة الداصمة له الاتاي 
تتحكم إلى حد كب ر بمص ر العالم ل صل إلى القوو أن كال 
التضح ات التي قدمها أبناء فلسط ن يمعهم كل أبناء األماة 
هباء( دين جديى أن لم يصفها بالعبث ة، يفي ذلاك ماجااناباة 
للواقع يتعمد صدم رتية ما حققته القض ة الفلسط ن اة مان 
تقدم صلى المستوى العالمي يما تزاو رغم أنه ياحاتااو إلاى 
الكث ر من الجهد يالوقت ل صل إلى الحلقات الحاسماة الاتاي 
تنقله خطوات ضريرية نحو الهدف النهاسي ساواء كاان هاذا 
الهدف مرحل ًا يتمثل بهدف الديلة الفلسط ن ة المستقلة كما 
يسعى البعض، أي استرات ج ًا بمعنى تصفا اة هاذا الاكا اان 
العنصري يإزاحته صن صدر فلسط ن يفق إرادة قوى التحرير 

 الفلسط ن ة يالعرب ة.
منذ مطلع السبع نات اقتحمت فالاساطا ان صادر الاعاالام 
بوقوف الرس س الفلسط ني آنذاك ياسر صرفات صلى مناصاة 
األمم المتحدة يما أصقب ذلك من تأي د ديلي لعدالة القض اة 
الفلسط ن ة اصتبر في مرحلة ما الصه ون ة نوصًا مان أناواع 
العنصرية )تم الحقًا التراجع صن ذلك(، يقد اصتابار الاباعاض 
في ح نه هذه اإلنجازات يل دة زخم صرباي يآخار ديلاي أراد 
البحث صن ص غة لتسوية القض ة الفلسط نا اة ساهال مان 
أجلها للفلسط ن  ن االندماو الرسمي الفالاساطا اناي صالاى 
المستوي ن العربي يالديلي باجارهام الحاقاًا إلاى مانازلاق 
التسوية، يقد يكون في هذا التحل ل نوصًا من الصادقا اة إال 
أنه بالمقابل تجاهل ثمرة نضااو الاثاورة الافالاساطا انا اة 
يتضح اتها يانتصاراتها يقدرتها صالاى الصاماود فاي يجاه 

أقسى الهجمات، يفي تقدم كانت تحققه الاقاوى الاقاوما اة 
العرب ة المتصادمة مع المشريع الصها اوناي صالاى قااصادة 
 التناقض الحاد يالحاسم يالمتمسكة بشعار تحرير فلسط ن.

أحداث يتطورات كث رة منذ ذلك الح ن ال مجاو لذكرها يال 
متسع لتنايلها إال أن الحديث صن الباعاد الاديلاي لالاقاضا اة 
الفلسط ن ة في الوقت الراهن يجب أن ال يغ ب مسألت ن في 

 غاية األهم ة:
األيلى: أن السلطة الفلسط ن ة تملك مفات   صلى السااحاة 
الديل ة تفت  أمامها أفاقًا جديدة للمزيد مان الاطارق صالاى 
رأس العدي من خًو االستفادة من المحكمة الجناس ة الديل ة 
ل س في محاكمة قادة العدي يمس يل اه فاحاساب بال فاي 
فض  الطب عة العديان ة ياإلجرام ة أمام شعوب العالم الاتاي 
بدأت بقطاصاتها الشعب ة يمنظماتها المدن ة أكاثار اناحا اازًا 
للحق الفلسط ني منه في أي يقت مضى دين أن ناقاع فاي 
يهم أن هذا االنح از يصل إلى الحد المطلوب أي الاماقاباوو، 

 فما زاو دينه الكث ر من الجهد.
الثاني: مواصلة السعي إلصاادة إدراو الاكا اان الصاها اوناي  
كنظام أبرتهايد )الفصل العنصري( يفاي ذلاك اقاتاراب مان  
الص غة التي سايت ب ن الصه ون ة يالعنصرية يل س التلويا   

 ف ها ياستخدامها إصًم ًا دين خطوات صلى أرض الواقع. 
إن يوم التاسع يالعشرين مان تشاريان الاثااناي هاو قارار  
التقس م سيء الص ت يبعد صدة صقود تحوو هذا الا اوم إلاى  
يوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسط ني، يفي هذا تقدم  
كب ر يأن لم يكن كاف ًا، يصل نا االنتباه إلى حق قة أن الاتاقادم  
الذي يتحقق صلى الاماساتاوى الاعاالاماي لصاالا  الاقاضا اة  
الفلسط ن ة يإن لم يكن بالمستوى المطلوب يلم يترجم إلاى  
إرادة س اس ة من قبل الحكومات الغرب ة يال يجوز تجاهال أن  
أغلب البرلمانات األيريب ة قد اصترفت بديلة فلسط ان، يهاذا  
يدلل صلى حجم التعاةف الشعبي مع القض ة الفلسط ن ة مان  
قبل جهات هي في األساس تمثل أكثرية الرأي العام، كاماا أن  
العديد من الجامعات ياألكاديم ات أيقفت تعاينها مع مث ًتهاا  
في الك ان الصه وني، خاصة في بارياطاانا اا، كاماا أن دياًل  
أيريب ة صديدة ترفض التعامل بكل أناواصاه باماا فاي ذلاك  
التجاري مع منتوجات المستوةنات باصتبارها غا ار شارصا اة،  
صًية صلى التمايز الواض  في الموقف من التسوياة يمساألاة  
إقامة الديلة الفلسط ن ة المستقالاة با ان أيريباا يالاوالياات  

 المتحدة األم رك ة، الداصم الرس س للعدي.  
 كذلك موقف الغالب ة من ديو العالم من قض ة القدس. 

فقد شهدت تقدمًا قد يكون غ ار كااٍف إال أناه خاطاوة إذا 
رصدت بدقة فإنهاا تاعاناي الاكاثا ار، يماا صالاى الاجاهاات 
الفلسط ن ة المختصة إال يضع س اسات ياضاحاة تابادأ مان 
تحديد أهداف أكثر يضوحًا يصواًل لتعزيز تحارك صالاى هاذا 
الصع د يعطي نتاسج أكثر فاصل ة دين الغرق أي الا اأس فاي 

 الوهم.
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  عما 21كم، وترتمفمع 25، وتبعد عنها  غ ة قريع فلسط ن ع، تقع إل  الشمال الشرقي ما مدينع

الشمممالمي  والسواف ر المددل دونما وتح ط بها أراضي قرى02226سطح البحر، تبلغ مساحع أراض ها 
 . ، وحمامع ، وأسدود البطاني الشرقي و البطاني الغربي والغربي، 

م روعع بالحمض ات، وهي تداور أراضي المممدمدل  225دونما منها  02226تبلغ مساحع أراض ها 
مما  والبطاني الشرقمي و حمامع ما الغرب والبطاني الغربي أسدود ما الدنوب والسواف ر ما الشرق، و

الشمال . كان أهل القريع ي رعون في أراض هم الحبوب وأشدار ال يتون والفاكهع ، كما اعتنوا بتربم مع 
 .البقر والخ ل واإلبل واألغنا  والدواجا. وكانت عندهم مطحنع آل ع لطحا الحبوب

وكانت لهم عالقات تداريع مع أسدود والمددل والفالوجع واللد 
والرملع ويافا وحمامع كما كانت القريمع ممركم ًا ريمفم مًا لملمقمرى 

 .   0325المداورة . كانت في القريع مدرسع أنشئت عا  
وفي ب ت دراس مسددان أحدهما مسدد "الش خ أبمو يماسم ما" 
ويخد  آل المقادمع وما حولهم، والمسدد الكب ر ويمخمد  آل أبمو 
شمالع وما يداورهم. وف ها مقا  "أبو قفع" ومقا  له قبع تسممم  
قبع بردغع وفي القريع مغارة قديمع طويلع يبلمغ طمولمهما نمحمو 
ك لومتر واحد وخرب قديمع أثريع ف ها دبش وفخار قديمم مميمل 
خربع عودة وغ اضع وبردغع وفي شمال القريع واد يقطع المقمريمع 

 . ما الشرق إل  الغرب
وفي الماضي بن  الصل ب ون حصنًا عل  التل المشمرف عملم  

( فدعلموا مما بم مت دراس 0206-0512القريع، أما الممال ك )
 .إحدى محطات البريد ب ا غ ة ودمشق، وبنوا ف ها خانا

كما كان في القريع موقع أثر  يضم بعض األسس المحمدمريمع 
 .والغرف معقودة السقوف

وفي نهايع العهد العيماني وبدايع عهد االستعمار اإلندملم م   
بني بالقرب منها أحد أقد  مطارات فلسط ا والذ  حوله ال همود 

تاريمخم مًا . بمطار هات ور العسكر  إل  مطار عسكر  و يعرف حال اً 
والمبمطمانمي  قسمطم منمع بني المطار عل  أراضي تمابمعمع لمقمرى

 . وياصور الشرقي
لم يبق ما أبن ع القريع ال و  سوى أساس من ل وح د، وبمعمض 
الحطا  المتناثر، وتغطي النباتات البريع وب نها الصمبمار وأشمدمار 
الك نا المكان وال ي ال أحد الشوارع القديمع عل  األقل ماثاًل للع ان 

 .وي رع سكان المستعمرات اإلسرائ ل ع المداورة أراضي القريع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1
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تشرين الثاني، أصادرت قا اادة  52بمناسبة ذكرى ردة 
 قطر العراق ب انًا، هذا نصه:

 يا أبناء شعبنا المجاهد
تمر صل نا ال وم الذكرى الثالثة يالخمس ن لاردة الاثاامان 

الاتاي اغاتاالات  5628صشر من تشرين الثاني السوداء صام 
ثورة الثامن من شباط المباركة في العام ذاتاه مساتاثامارة 
األخطاء التي اكتنفت مس رتها ... يلقد جااباه الامانااضالاون 
البعث ون الردة منذ يومها األيو يياصلوا نضالهم حتى تفج ر 

الثًث ن من تموز العظ مة التي أشاادت   –ثورة السابع صشر 
بمنجزاتها العمًقاة صالاى الصاعاد الاوةانا اة يالاقاوما اة 
ياالنسان ة، القلعة الناهضة لحركة الثورة العرب ة المعاصارة 
مما حدا بمعسكر أصداء الثورة إلفراغ كل ما في جعبتهم مان 
مخططات التآمر صل ها، فكان استاهاداف الاعاراق باالاعاديان 

يالعديان األم ركي األةالاساي  5665الثًث ني الغاشم صام 
، يالاذي 8//1الصه وني الفارسي ياحتًو العراق في العام 

جابهه مجاهدي البعث يالمقايمة مجاباهاة جاهاادياة حاازماة 
أفضت إلى ةرد المحتل ن األمريكان من الاعاراق يتاحاقا اق 
نصر العراق ياألمة التاريخي الكب ر في الحادي يالثًث ن مان 

 ...  1/55كانون األيو صام 
يلقد سلمت أم ركا العراق لقمة ساسغة إليران كما شخَص 
ذلك بدقة الرف ق المجاهد صزة إبراه م األم ن العام للحزب، 
يالقاسد األصلى للجهاد يالتحرير، مما حدا بمجااهادي الاباعاث 
يالمقايمة مواصلة جهادهم باوجاه تاحاركاات الاماحاتالا ان 
األمريكان ياله منة اإليران ة يالاتامادد اإلياراناي الافاارساي 
التوسعي في العراق يسوريا يلبنان يال من يالخل ج الاعارباي 
ياستهداف األمن القومي العربي برمتاه. يالا اوم يساتانافار 
تحالف األشرار كل قواه لشن الردة الجديادة الشاامالاة صابار 

التواةآت األم رك ة اإليران ة ياستهداف الاماوصال ينا اناوى 
 بالتجزسة يالتفت ت كمقدمة لتفت ت يتقس م العراق كله .

يها هم مجاهدي البعث يالمقايمة في الموصال يالاعاراق 
كله يواصلون مجابهتهم الحازمة لقوى اإلرهااب يالاتاطارف 
يالم ل ش ات المجرمة العم لاة إلياران لاتاحاريار الاماوصال 
ين نوى ضمن التحرير الحق قي الشامل للاعاراق، يتاحاقا اق 
استقًله التام يالناجاز ياساتانافاار ةااقاات كاافاة الاقاوى 
يالفصاسل الوةن ة يالقوما اة لاماجااباهاة الاردة الشاامالاة 
الجديدة، يإجهاض مخططاتها الشريرة لاتاكارياس احاتاًو 
العراق يتمزيق يحدته الوةن ة، يالس ر قادماًا فاي ةارياق 
تأج ج ثورة التحرير مستلهم ن المعاني يالدريس الابالا اغاة 
لمقايمة ردة الثامن صشر من تشرين الثااناي الساوداء صاام 

يتوظ فها في مجرى الكفاا  الامالاتاهاب ضاد الاردة  5628
 الجديدة بمقاصدها الخب ثة يغاياتها العديان ة.

يستبقى دريس مقايمة الردة التشرين ة السوداء نبراسناا 
المشع لمواصلة جاهاادناا الادتيب باوجاه الاردة الاجاديادة، 
يمستذكرين بإجًو شهداء ردة الثامن صشار مان تشاريان 
الثاني السوداء أبناء الفلوجة ن سان ظاهار الساعاد يرفااقاه 
ينصرة الرايي يناسب العريف صبد األم ر نوري ابان مادياناة 
الثورة الذي أصدمته الردة الاتاشاريانا اة الساوداء، يصااحاب 
الرماحي ابن النجف األشرف يممتاز قص ارة ابان الاماوصال 

 الحدباء، يغ رهم من شهداء البعث يالعراق ياألمة األبرار.
 المجد لشهداء البعث يالعراق ياألمة األبرار.

يالخزي يالعار لتحالف األشرار يصاماًساه األخسااء أزالم 
 الردة الجديدة.

 يلرسالة امتنا المجد يالخلود.
 م 1/52ق ادة قطر العراق /في الثامن صشر من تشرين الثاني 

 وجه الرف ق ع ة إبراه م برق ع تع يع لعائلع المرحو  وم ض نظمي، وهذا نصها:
 وم ض جمال عمر نظمي رعاكم الله  األخوة عائلع المناضل القومي

 السال  عل كم ورحمع الله وبركاته
وم ض جمال عمر نظمي رحمع الله عل ه ،   الدكتور   تلق ت نبأ رح ل المناضل القومي  ببالغ الح ن واأللم

ما اجل العراق وشعبه، مداهدا ضد االحتالل األمريكي  مضح او مخلصاعرفته كما عرفه كل أبناء العراق فقد 
عل   الشعب العراقي س دحر االحتالل والمحتل ا ويحقق النصر   بان مؤمناوالمشروع اإليراني التوسعي،  للعراق 

العراق واألمع العرب ع   قضايا األمع العرب ع . لذلك برح له فقد  الغ اة، وهذه صفع المناضل ا في الدفاع عا
 مناضال قوم ا كرس ح اته في الدفاع عنهما .

أدعو الله سبحانه وتعال  أن يتغمد الفق د برحمته الواسعع، وان يسكنه فس ح جنانه، ويلهمكم الصبر 
  عزة إبراهيم / األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكيوالسلوان وإنا لله وإنا إل ه راجعون.                           
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 قراءة يف أهمية معركة املوصل يف اسرتاتيجية البعث

 المحرر الس اسيكتب  
في العراق، صام االنتفاضات الشعب ة في    1/58 كان العام  

المحافظات األنبار الستة الثاسرة في يجه حكومة االحتًو،  
 .يتحقق ف ها إنجازات كبرى كادت تط   بتلك الحكومة 

، مرحلة الرد الحكومي  1/52 يكان النصف األيو من العام  
بواسطة القمع الدموي لًنتفاضات الشعب ة، التي بداًل من أن  
تتراجع من هوو الجراسم التي ارتكبت بحق الجموع الشعب ة،  

 ...فقد يصل الثوار إلى أسوار بغداد، معقل حكومة العمالة. يلكن 
، يبعد أن 1/52بدءًا من منتصف حزيران من العام 

صجزت حكومة المالكي صن قمعها، ابتدأت فصوو مسرح ة 
القضاء صلى االنتفاضات الشعب ة بغزيها من داخلها، كما 

، في ذلك العام ابتكرت أجهزة 2//1حصل في العام 
المخابرات األم رك ة )مسرح ة دخوو أبي مصعب الزرقايي 
م دان تحرير العراق(، الذي بداًل من التوجه إلى قتاو جنود 
االحتًو األم ركي، فقد يضع إمكان اته في مواجهة أبطاو 
المقايمة الوةن ة العراق ة، يجرها إلى قتاو جانبي بع دًا صن 
قتاو االحتًو، يفي ظل تلك المواجهات الجانب ة ابتكرت 
مخابرات االحتًو )ظاهرة الصحوات( من أبناء محافظات 
األنبار يصً  الدين، الذين جندتهم لوضعهم حارسًا أم نًا 

 .لقوات االحتًو األم ركي في مواجهة أبطاو المقايمة
بعد أن يصلت ةًسع الثورة الشعب ة إلى أسوار بغداد في 

، كان السً  الذي استخدمته 1/52أياسل حزيران من العام 
، إشغاو المقايمة من 2//1مخابرات االحتًو في العام 

 –الداخل، ماثلة في أذهان مخابرات التحالف األم ركي 
اإليراني، الثناسي المحتل، فابتكرت )مسرح ة داص ( التي 

، 1/52دخلت إلى الموصل في أياسط حزيران من العام 
يامتدت من بعده إلى المحافظات الثاسرة الستة. يح َّرت 
سرصة امتدادها كل المحلل ن الذين انبهريا بالحدث السريع. 
يظل ت األسئلة تتواصل استفسارًا صن أسباب تلك النقلة 
)السوبرمان ة( لتنظ م داص . يالتي أخذت ف ه أصابع 
االتهام تش ر إلى دير مشبوه قام به نوري المالكي في 
تسل م الموصل للتنظ م. يمرَّت األيام التي انشغل بها 
اإلصًم المعادي يالتي را  يتهم المقايمة الوةن ة العراق ة 
بالتعاين مع داص ، أي اتهام المقايمة بأنها هي داص ، أي 
صلى أقل تقدير هي التي ابتكرتها، يأصب  الهدف ياضحًا 
صند القلة القل لة بأن دير داص  ال ينفصل صن مهمة تلويث 

 .سمعة المقايمة بتهمة اإلرهاب األصولي
صاش العالم صلى يقع أيهام تلك المسرح ة، يغفل صقل 
الغالب ة الساحقة في العراق يالوةن العربي يالعالم صن 
أهداف تشك ل التحالف الديلي بق ادة أم ركا تحت ذريعة 
)محاربة اإلرهاب(. غفلوا صن األهداف الحق ق ة التي ال تمت 
بصلة لمحاربة داص ، ألن أجهزة مخابراتها هي التي 
ابتكرتها. بل كان الهدف المخطط له اجتثاث المقايمة 
الوةن ة العراق ة تحت شعار )محاربة اإلرهاب( الكاذب 

يالخادع. يتحت يقع هذه األكذيبة تم تدم ر الرمادي 
يالفلوجة، تحت سمع يبصر العالم، يربما بمباركة منه. 
يصلى هذا المنواو، يتحت صلم تلك األكذيبة، تابع التحالف 
الشرير يالش طاني معركته ضد المقايمة الوةن ة يالتي 
صمل صلى تجريدها من حواضنها الشعب ة في كل معارك 
ًً يتهج رًا،  التدم ر التي نفذها، يصاث بتلك الحواضن تقت 
حتى غصَّت مراكز إيواء المهجرين بمًي ن العراق  ن، 
يأضاقتهم مرَّ العذاب ياإلذالو. يكأنه تحذير لكل من س مد 

 .يد العون لمقايمة االحتًو اإليراني في المستقبل
اإليراني، إلى أن    –بعد أن اةمأن تحالف الحقد األم ركي  

العالم غافل صن مخططاته، أصلن استئناف صمل اته تحت شعار  
)تحرير الموصل من اإلرهاب(، يانطلقت صفارة اإلنذار منذ  
أياسط شهر تشرين األيو من هذا العام. يح شد لها صشرات  
اآلالف من الجنود الحكوم  ن، باإلضافة إلى صشرات مماثلة من  
الملتحق ن بصفوف الحشد الشعبي المشبوه بعق دته الدين ة  
المتعصبة. يالذي أصب  يث ر الخوف في نفوس العراق  ن  
لقذارة أصماله يجراسمه، يإن الهدف من استخدامه ل س ألن  
يكون أداة صسكرية فحسب، بل أيضًا ألنه الوح د الذي يث ر  

 .الغراسز الطاسف ة صند مكونات المجتمع العراقي األخرى 
إن معركة الموصل، تكتسب أهم ة كبرى في الحسابات 

اإليراني.   –االسترات ج ة لتحالف الشر الثناسي، األم ركي 
–السوري   –فموقعها الجغرافي الواقع في المثلث العراقي 

التركي، يترك ب سكانها الديموغرافي الذي يتوزَّع ب ن أكثر 
المكونات الطاسف ة في العراق، أكسب معركتها أهم ة ديل ة 
يإقل م ة يصرب ة استثناس ة، يال يمكن أن يترك لوحده لكي 
يستثمر نتاسجها لمصلحته االسترات ج ة، فاالستفراد س شكل 
خطورة كبرى صلى أمن األقطار العرب ة المح طة بالعراق من 

 .جهة، يصلى األمن القومي التركي من جهة أخرى
لكل هذا، من المرجَّ  أن تتوسع معركة الموصل لتجر 
إلى خوضها أكثر من جهة إقل م ة يصرب ة. يصلى قلة 
التقارير التي تتسرب صن أديار أخرى، فإنه من المرجَّ  أيضًا 
أن يكون هناك الكث ر من التجاذبات يراء الكوال س لمنع 
تحويل الموصل إلى ساحة من المعارك العسكرية الحادة 

 .التي قد ال توفِّر من مخاةرها أحدًا
في غمرة ذلك الواقع، الحق قي منه أي االفتراضي، فقد  
أدركت ق ادة المقايمة، بمعظم فصاسلها، خطورة المعركة  
يأهم تها، يأصلنت صن خش تها من أن تكون نقطة البداية لتوزيع  
ن نوى كلها إلى محاصصة ب ن األةراف اإلقل م ة، فقد أصلنت  
في يقت مبكر أنها ستخوض المعركة يستنزو إلى م دانها تحت  
شعارات معلنة يهي محاربة كل أنواع اإلرهاب كداص  يالحشد  
الطاسفي المشبوه، يللمحافظة صلى صريبة المدينة. يأصلنت أنها  
لن تترك الفرصة سانحة لًحتًو اإليراني للعراق بأن يحقق  
أهدافه في توص ل الجسور البرية ب ن ةهران يالعواصم  

 .العرب ة الواقعة صلى شواةئ البحر األب ض المتوسط 
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 شبكة البصرة / شاه ن محمد 
صلى تخوم الموصل تجمعت ج وش متعددة الجاناسا اات 

يالمشارب ياالهداف، سبقها إصاًم صااخاب فاي ديابااجاات 

يمضام ن متضادة المعاني يجم عها تتم ز بباةن ة الاناواياا 

يراء مشاركتهم في الحرب صلى الموصل. يالتدل س األكابار 

جاء من قبل حكومة العبادي ياألمريكان ياإليرانا ا ان فا اماا 

يخص مشاركة الم ل ش ات التابعة لقاسم سل امااناي حا اث 

تدرجت التصريحات من رفض الماشااركاة إلاى الاغاماوض، 

يتًها اإلصًن السافر بالمشااركاة ماع تصارياحاات يقاحاة 

 لًنتقام من أهل الموصل ةاسف ا.

إن ما يسوقونه مان أهاداف الاحارب صالاى اإلرهااب ال 

يستق م مع الواقع الن الخطاب بدأ تصاصديا حاتاى احاتادام 

المعارك التي أصبحت حص لته اإلصًم ة هاجاوماا ةااسافا اا 

متوصدا بالويل يالثبور ألهل الموصل، يذلاك إلجاباار يدفاع 

اكبر صدد من أهالي الموصل للنزي  يترك الديار خاوفاا مان 

بط  المل ش ات، كما حدث في الافالاوجاة يصاً  الاديان 

يغ رها، يه جرت صواسل كث رة بدين دخوو مانااةاقاهام أي 

معارك، يفت  ممرات لهم لص د الشباب ياصتقالهم يقتالاهام 

ياالصتداء صلى كبار السن يإهانة العاسلة العراق ة يالماسااس 

بكرامتها، يجعلهم يفترشاون الصاحاراء، يياحافارين قاباور 

مستقبلهم ب دهم تحت يقع الضريرة من اجل البقاء الاماذو 

 صلى الح اة.

إن إحاةة الج وش المتعددة بأبواب مادياناة الاماوصال، 

ياالستعدادات إليواء اكثر من مالا اون نااز  خاارو ماحا اط 

المدينة، أي خارو حديد المحافظة، يالذي حضرت لاه الاقاوى 

اإلقل م ة يحكومة إقل م كردستان العراق ياألمم الاماتاحادة 

يمنظمات إنسان ة صديدة غ ر صراقا اة، هاو ما شار ياناذر 

بالخطر الكب ر الذي يواجه مص ر محافظاة نا اناوى يلا اس 

 مركزها مدينة الموصل فحسب. 

في الوقت الذي ت صر  كل األةراف الاماهاتاماة باالشاأن 

اإلنساني! صن صدم قدرتها صلى الاتاعااةاي ماع الاماوجاات 

الكب رة من النازح ن التي ستتدفق صند احاتادام الاماعاارك، 

يهذا يوحي لنا أن األصداد التي ساوف تاهاجار مان مادياناة 

% من سكانها، باإلضافة /6الموصل كب رة جدا، يال تقل صن 

إلى أصداد أخرى من األقض ة يالنواحي المحا اطاة بامادياناة 

 الموصل. 

فلكل حملة صسكرية منظور استرات جي يأهداف تاعامال 

لتحق قها، منها المعلن لًاساتاهاًك اإلصاًماي يالاتاعابائاة 

الشعب ة يدصم ري  القتاو، ياألهداف غ ر المعلنة تلك الاتاي 

يسعى إل ها المتابع يالمهتم بالشأن العراقي ياإلقل مي. يبما 

إن المعركة تتشابك ف ها األهداف يتعددت فا اهاا الاراياات، 

فهي معركة أمم ة يإقل م ة بامت از. فل س من المعقاوو أن 

يكون الهدف هو أبعاد تنظ م إرهابي من مدينة الاماوصال. 

أل س باإلمكان تمك ن أهل الموصل يدصمهم يهام األقادر 

صلى الق ام بهذا العمل، يتجارب حرب الشوارع صالاى رفاوف 

مكاتب القادة العسكري ن األمريكان ياإليران  ن يغ رهم، اال 

انهم يريدينها حربا ضد الوجود العربي األص ل لاماحاافاظاة 

 ن نوى في حاو نجاحهم من تدم ر مدينة الموصل الحدباء.

إنها معركة تفري  الموصل، يأجزاء كب رة من ماحاافاظاة 

ن نوى، لجعلها أرضًا بدين شعب ل كون م ا اسارا الاتافاايض 

صل ها ب ن األةراف المشاركة جم اعاا. يهاذه هاي ناظارياة 

يالتي دصاى  5228الصه وني المس حي انتوني أشلي كوبر 

ف ها إلى إصطاء فلسط ن لل هود باصتباار ارض فالاساطا ان 

بدين شعب، لل هود كشعب بادين ارض. ياساتاثامار هاذه 

النظرية زصماء الحركة الصاها اونا اة إساراسا ال زاناجاويال 

يث ودير هرتزو في بداية القرن العشرين لاتاهاجا ار شاعاب 

فلسط ن ياحتًو أرضه. ال وم تستع د الصه وفارس ة أفكار 

يسهل القامااة أي بً شعب   رضًاانتوني أشلي لجعل ن نوى أ

ك انات غ ر صرب ة حسب قوة اإلرادات االستعمارية المشاركة 

 في الحرب اي ما يطلق صل ه معركة الموصل.

تجارب المعارك في الحريب ضد مدينة ياحدة يتكفل بها  
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ج   ياحد، يقلما تواجد ج شان ضد مدياناة 

حتى في الحرب ن العالم ت ن األيلى يالثاانا اة 

لم يحدث هذا، فما بالك بهذا العادد الاكابا ار 

للديو المشاركة يتنوع التعبئة الاعاساكارياة 

يتفايت القدرات النارية لكل ج  ، لاكاناهام 

يتناغمون في السماء ياألرض رغام تصاارع 

مصال  األةراف المشااركاة. يهاذه األةاراف 

المختلفة تدرك مصاالا  يناواياا باعاضاهام 

البعض، لكنهم تركوا الخوض باالاتافااصا ال 

حتى اكتماو الهدف االسترات جي من معاركاة 

عب، الموصل، يهو  أن تصب  األرض بدين ش

صند ذاك يعتبرين المفايضات با اناهام امارًأ 

ممكنا، يهذا ما كشف صاناه يزيار خاارجا اة 

ريس ا صن يجود ةايلة مفايضات لمستاقابال 

الاماناطاقاة تشاارك فا اه الااقاوى الاكاباارى 

ياإلقل م ة باساتاثانااء أصاحااب األرض فاي 

سوريا يالعراق. بزصماهام أناهاا أرض بادين 

 صاحب.

لقد ه أ كل ةرف خراسطه يفقا ألجندته 

المعدة سلفًا، يتنوصت ب ن حديد الدم يحديد 

ديلة الفق ه يحديد المصال  االقتصادية 

يحديد النفوذ الس اسي يالعسكري 

االسترات جي. كل هذه الخراسط ال تأخذ بع ن 

االصتبار حق أصحاب االرض، يلكل منهم 

حجته التي خطها بدماء أبناء ن نوى. يقد ال 

تكتمل المفايضات المزمع صقدها ب نهم إال 

بعد انتهاء معركة الرقة التي بدأيا جم عهم 

التحض ر لها لتكون المفايضات نهاس ة صلى 

 ترس م حديد المنطقة من جديد.

إن النصر داسما للشعوب، يصدالة قض تنا 

كشمس تموز. يالعالم الحر يعرف تماما هذه 

الحق قة الشاخصة أمامه يهو يتفحص 

المشهد العسكري يالس اسي الغريب العج ب 

المتجحفل ضد مدينة الموصل. يإذا رايد 

العتات يالطغاة حلم تغ ر خريطة المنطقة 

ست رد صل هم جم عا بنتاسج ال يدركها إال 

الباري صز يجل، أيلها االنه ار االقتصادي لهم 

جم عًا، يأيسطها تدم ر ترك بة مجتمعاتهم، 

يآخرها حرب تدم رية ب نهم تقع في 

 أراض هم.

ف ه ل   س ت ن ج     م ع ر ك ة   ت ف ر ي     ا ل م و ص ل   إ ذ ا   

ً و    ً ح ت  م ا   ت و ح د ت   ق و ى   ا ل ث و ر ة   ا ل م ن ا ه ض ة   ل 

 ا ل ص ه   و ف ا ر س ي   ف ي   ا ل م ناطاقاة ؟ ؟ 

  -رييترز -بغداد

قالت منظمة الاعافاو الاديلا اة 

الاا ااوم الااخااماا ااس إن الااقااوات 

الحكوم ة العراق ة صذبت يقتالات 

قريي ن إلى الجنوب من الموصل، 

فا اماا ياماثال أيو تاقاريار صاان 

انتهاكات مزصومة لحقوق اإلنسان 

خًو حملاة تادصاماهاا الاوالياات 

المتحدة الستعادة الامادياناة مان 

 .”الديلة اإلسًم ة“قبضة تنظ م 

يأضافت المنظمة التاي تاتاخاذ 

من ن ويورك مقرا لها إن من ب ان 

” ماا يصال إلاى ساتاة“ الضحاياا 

أشخاص صاثار صالا اهام الشاهار 

الماضي في ماناطاقاتاي الشاورة 

يالق ارة اشاتاباهات قاوات األمان 

بارتباةهم بصاًت باالاتاناظا ام 

المتشدد الذي س طر صالاى ثالاث 

 .1/52أراضي العراق صام 

يقالت ل ن معلوف ناسبة ماديار 

البحوث في ماكاتاب الاماناظاماة 

نافاذ رجااو باماًباس “ بب اريت 

الشرةة االتحادية صدة صامالا اات 

قتل غ ر قانون ة فألقوا الاقاباض 

صلى سكان في قرى إلى الاجاناوب 

من الموصل يقتلوهم صمدا بادم 

 .”بارد

يتحدث تقرير الاماناظاماة صان 

أكتوبر تشرين  15صدة يقاسع في 

األيو أي قرب هاذا الاتاارياخ تام 

خًلها ضرب مجموصات منفصالاة 

من الرجاو باالاكااباًت يكاعاوب 

البنادق قبل قتلهام باالارصااص. 

يأضاف الاتاقاريار أن فاي إحادى 

الوقاسع تم فصل رأس رجال صان 

 .جسده

يقالت منظمة العفو الديل ة إن 

في ظل غ ااب الاماحااساباة فاإن 

هناك خطرًا يتاماثال فاي تاكارار 

االنتهاكات الامازصاوماة بابالادات 

يقرى أخرى مع اساتامارار حامالاة 

 .استعادة الموصل
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 صً  المختار
ما الذي تخبئه أمريكا لنا في ن نوى  في مقالي الموسوم )

سلطات   1/52 تشرين األيو 12( المنشور يوم يما بعدها؟
األضواء صلى الدير األمريكي المباشر يالرس س في التاساباب 

هاا قابال إكامااو تادما ار سفي كوارثنا يإدامتها يرفض إنها
القوم ة العرب ة في كافة اقطارهاا، خصاوصاا فاي ساورياا 
يالعراق التوأم ن الس ام  ن، ياالن لديناا ما شارات باالاغاة 
األهم ة تقع ييتكرر ظهورها بطريقة تش ر إلى صادم فاهام 
بعض األةراف لما يترتب صلى سلوكهم االنفارادي الاحاالاي 
من صواقب خط رة جدا صل هم، يسلاوكاهام ناتااو تشاجا اع 
أمريكي متعمد ألجل توريطهم في مواقف سوف لن تاناجام 
صنها إال كوارث أخرى تص ب تلك األةراف يإيفاسها مازريصاة 

 يتفجر في أيقات الحقة . 
فمثً هناك من يتسابق مع الزمن لضام يقضام أراض 
صراق ة صرفة بدفع أمريكي صري  يمباشر، إضافة ألةاراف 
إقل م ة أخرى تشجعه يتقدم له الوصود بالحمااياة يالادصام، 
يهناك من يحتل مدنًا يمحافظات من أجل تغ ا ار ةااباعاهاا 
السكاني الطاسفي يالعرقي إلكماو أهداف اةراف إقالا اما اة 
معادية للعراق ياألمة العرب ة، يهناك مان ياقاتال يياناهاب 

ييهجر العراق  ن بطريقة ساذجة ال تضع لالاغاد أي  ييعذب 
حاو ال اصتبار مع  ل أن تاريخ البشرية يقوو ييكرر القوو ان ا

تديم يال بد من تغ ر األيضاع يصندها س دفع مان اصاتادى 
 مهما ةاو الزمن . ينهب ثمن جراسمه 

نش ر إلى كل ذلك يغ ره يالموصل تتعرض األن ألكثار 
من صديان صلى مواةن ها، يصلى اراض ها، يصلى هاوياتاهاا 
العرب ة، مثلما يتعرض باقي العراق، لنقوو مرة أخرى يباً 
كلل، يننبه ينحذر يننص  من لم يفهم بعد العاب أمارياكاا 
رغم أنها تتكرر يتعاد حرف ا ب ان فاتارة ياخارى، باأن ماا 
يقومون به سوف يرتد صل هم كوارث لم يعرفوا مثلها مان 
قبل، يان العراق أرضا يشعبا يهوية س بقى صصا اا صالاى 
النهب يالتهج ر يتغ  ر الهوية القوم ة للشعب، يإصادة رسم 
جغراف ة األرض ، يان من يقوم بذلك صل ه أن ينتبه األن إلى 
أن أمريكا تورةه كما يرةته ييرةت غ ره سابقا في أصماو 
بدت له في يقتها سهلة التنف ذ، لكنها تحولت الحاقاا إلاى 

 كوارث أصابته يأصابت كل العراق . 
أمريكا يهي تشرف مباشرة صلى صمل ة تفاتا ات الاعاراق 
يتقس مه ينزع األراضي يزرع الك انات الزاسفة يالمصطناعاة 

يالوقت ة يسرقة األمواو يتغ  ر الهوية القسري، بالتمويه اي 
صلنا، يمن خًو اإلصرار صلى مواصلة تناصا اب الاحاراما اة 
يالفاسدين يالمفسدين يالطامع ن حكاما يقادة م لا اشا اات 

هاو زرع الاغاام  -أي أمارياكاا   –مجرمة هدفهاا الاواضا  
للمستقبل، يهي تعرف أن كل ما يغ ر األن في األرض يفاي 
الهوية س زاو الحقا يقريبا، فالعراق ل س يالياة أمارياكا اة 
تب ع هويتها لمن يدفع. انه صراق الثمان ة األف صام ، يهوياة 
األلف ات ال تباع يال تشترى يال تغ ر بالقوة يال بالماو يشاراء 

 الذمم .
يلهذا يمرة أخرى يأخرى ننص  ينحذر ينناباه ينالافات  

النظر إلى أن كل من يضم أراض ل ست له سواء كانت دارا 
أي مدينة أي محافظة أي إقل ما ، يكل من يعتدي صلى صراقي 
أي صراق  ن يينهب مالهم لن يفلت من العقاب. يس عاد كل 
شيء إلى حالته األصل ة التي كاانات ماوجاودة قابال صاام 

، يل تذكر ه الء جم عا بأن أمريكا لن تكاون هانااك 8//1
لحمايته، بل أنها حتى لو بق ت هنا أي هناك فسوف تتخلاى 

ألنها تباا ااع سابقا   صنه أي تسلمه للعدالة مضطرة كما فعلت
يتشتري، يكل من ينفذ أيامر أمريكا مص ره المزابل بما فاي 
ذلك ديو أصابتها سكرة الدصم األمريكي لها فراحت تاعارباد 
يهي مخمورة يتتق أ ما كانت تخف ه ةواو قارين، يال تارى 
أنها تتجه نحو هايية مما اتاة كاماا حصال لاهاا فاي حارب 

 الثمان ن ات . 
جغراف ة العراق كلها، يبً اساتاثانااء أي شابار ماناهاا، 
للعراق  ن يللعراق  ن فقط. يهي ياحدة ال تتجزأ يل ست ألي 
اصجمي سواء كان حنطي اللون أي اشقرا، يلئن كاناا ناهازو 
ينحن أةفاو باللهجة العراق ة أيام األص اد يالمناسبات ) هاي 
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المعنى : هاذه  -الكاع ما ننط ها سبع سن ن نحارب ب ها
األرض لن نعط ها الحاد يساوف ناحاارب فا اهاا ساباع 

(، فإننا نقوو اآلن بعد أن كبرنا يكابارت ماعاناا  سنوات 
إرادتنا يتحولت من فوالذ إلى ماس ، يهو اقوى مادة في 

يغطستنا أمريكا ينظام المًلي رغما صنا ببحار  الكون ، 
من الدم يالدموع بان أرضنا العراق ة من إبراه م الخل ل 

شرقا  شماال إلى نهاية البصرة جنوبا، يمن قصر ش رين 
إلى النخ ب غربًا، ل ست للب ع يالشراء يالمسايمة يسوف 
نقاتل آالف السن ن الستعادة أي شبر منها يقتاطاع مان 
قبل أي ةرف أي جماصة مهما كان اسمها أي رسمها ، يلان 
ننظر لثمن تحرير أراض نا يحماية هويتنا القوم ة مهماا 
كان غال ًا. كما أن ذلك سا اجابارناا صالاى فاتا  كاافاة 

يالتي كنا نتجنب فتحها  الخط رة صلى األخرين   الملفات
 لعدة أسباب . 

يل تذكر الجم ع اهم دريس التاريخ المعريفة، يهاي 
، يأمامنا خم ني األكثر صنادا  أن العراقي صندما يقرر يحرر

يصًبة من ب ن كافة قادة العالم يالذي تاماتاع باماا لام 
يتمتع به أي قاسد آخر في العالم من ةاصة المًيا ان مان 
اإليران  ن له، يكانت األالف تهاجم العراق لاتاماوت! يماع 
ذلك يرغما صنه هزمناه يالحقنا صار الهزيمة به يبنظااماه 
يصصابته العنصرية يقام العراق ، كل العراق، من البصرة 
حتى إبراه م الخل ل ، بدس السم القاتل كما يصفه هاو 

صااماًا  51شخص ا في فمه، فدفنت أحًمه اإلمبراةورية 
إلى أن أح تها أمريكا مرة أخرى بغزيها العراق يفتا  كال 
أبوابه لإليران  ن لدخوله ياحتًله، ل تذكر ذلك كال مان 
يظن بان العراق لن يعود كما كاان ألناه سا اعاود اقاوى 

 ياصظم ياكثر تأث را يفي اقرب يقت .
معركة الموصل معركة الهوية القوم ة العرب ة. يلهذا 
فإننا لن نتساهل مع ةامع مهما كان اسمه أي لونه فاي 
يةننا العراقي الصغ ر، يال في يةننا العربي الاكابا ار، 
فنحن أمة بدأ ف ها التاريخ يهي من ستسجل الصافاحاات 

ته األنصع ف ه قريبا .  ي فل بقي من تجرأ صلى العراق يهو
يحقوقه خط رجعة يال توهمه الاحامااقاة باان أمارياكاا 

، أمريكا تورةه االن بمواقف اكبر ياخطر ماانااه  ستحم ه
بكث ر ، يتترك األمر لمن يحسم ينحن من س حسم. يهذا 
القوو موجه أيضا لمن يظن بان ناظاام الاماًلاي ساوف 
تحم ه يتقبله الجئا. ينذكرهم بأن ةهران صاملت الخونة 
الذين ذهبوا إل ها قبل الغزي كعابا اد. أماا مان ارتاكاباوا 
جراسم بشعة من أفراد الاحاشاد الشاعاوباي الاماجارم أي 
الم ل ش ات الطاسف ة المسعورة فان ةهران سوف تاغالاق 
الحديد بوجوههم، يلن تقبل منهم إال مان كاان إياراناي 

بل الجنس ة أصً فاين المفر؟  ق عة اآلن ي ج ابقوا خط ر
 فوات األيان.

* * * * * 

 الدكتور كاظم عبد الحسين عباس

 لجنة نبض العروبة المجاهدة 

 

 في الموصل.. يحدث أمران في آن معًا:

معركة كونية ظاهرهـا الـمـعـلـن الـذي ال يسـاوي 

)عفطة( عنز هو طرد داعش اإلرهابية. وهـذه مـعـركـة 

محسومة سلفًا وكان يمكن لها أن ال تحصل أصاًل لـوال 

النهايات المرسومة التـي تـرافـق هـروب أو انسـحـاب 

داعش اإلرهابية..، بمعنى أن هذه المعركـة مـفـبـركـة 

وكان بإمكان أربـاب الـدواعـش إصـدار األوامـر لـهـم 

لالنسحاب إلى الوجهة التي تقررها. النهايات المطلوبـة 

لخروج داعش تتضمن دخول إيران بقضها وقضيضـهـا 

على أطالل المدينة بعد تخريبها وتشريد أهلـهـا وبـدء 

التغيير السكاني الذي يضـمـن قـتـل وإنـهـاء عـروبـة 

الموصل واالنتقام منها لحين الـدخـول فـي الصـفـحـة 

 الالحقة.

األمر الثاني الذي يحضر له سـرًا وعـلـنـًا هـو وضـع 

خرائط تقسيم العراق وتوزيع جسده الـمـمـزق الـدامـي 

بين ذئاب الحفلة الداعشية وأحزاب إيـران ... وهـو مـا 

يدفع دوال إقليمية كتركيا باإللحاح للدخول في األحـداث 

لتضمن لنفسها ما يعنيها ويهمها ولكي ال تأتي الرياح 

 بما ال تشتهيه سفنها ومصالحها القومية.

أما العرب.. فهم ينتظرون مخرجات الحفـلـة والـتـي 

سيكون من بينها وضع السكاكين على رقابـهـم بـعـد 

إرغامهم على االنحناء على القدم الفارسـيـة والـخـنـوع 

لمشروعها المتفق عليه مع العرابين الكـبـار... مشـروع 

إنهاء أمة العرب واالستيالء على العراق المقسـم تـحـت 

والية اإلمبريالية األمريكية والصهيونية. ومن بعد ذلـك 

تنتقل الخطة إلى سوريا وباقي أقطار المشرق الـعـربـي 

 والجزيرة والخليج تباعا.

وال بكاء على من خـارت قـواهـم وإراداتـهـم ولـم 

يفلحوا بغير الحقد والنفـاق والضـغـائـن والـمـؤامـرات 

 واالستقواء بمن ال عهد لهم وال ذمة.

وعلى كل المعتدين الـعـون مـن اهلل ….  أال خسئوا

فمقاومة العراق ستكون رقمًا صـعـبـًا فـي مـواجـهـة 

 مخططات التقسيم القذرة.
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 معركة املوصل 

 حرب مصالح 

 لتحقيق مكاسب

 يوسف الورداني
اكتسبت معرك  الموصل أهم ة أكبر من تاحاريار مادياناة 
يحولها من تنظ م الديلة اإلسًم ة، ييجري العمل في س اق 
الحرب صلى اإلرهاب لطرده منها، فقد اختالافات األديار فاي 
هذه المعركة، بحسب المصال ، يمحايلة تحق ق الماكااساب، 
ب ن األةراف العديدة المشاركة ف ها، بح اث يزصات األديار، 
 يجغراف ة المشاركة يفق أجندات جرى التوافق صل ها مسبقًا.

، يوم أبرمت ماع 5650ترك ا، التي صات بالتاريخ إلى العام 
بريطان ا اتفاق ة تقتضي بضم الموصل إل ها، يالتي نقضتها 
بريطان ا بعد احتًو الموصل يضمهاا إلاى الاعاراق، فاكاان 
دخوو الج   التركي إلى منطقة بعش قه شامااو الاعاراق، 

با ان الاحاكاوماة   –يال زاو   –يالذي أحدث جداًل دبلوماس اًا 
العراق ة، يالجانب التركي، قد شكل ماوةائ قادم لالاقاوات 
المسلحة الترك ة، للتدخل المباشر في معركة الموصل، األمر 

صاحب القوو الفصل في   –الذي أثار حف ظة الجانب اإليراني 
ل هدد حسن ريحاني، بزو الاجا ا  اإلياراناي فاي   –العراق 

 معركة الموصل لمنع الجانب التركي من المشاركة.
الحكومة العراق ة، التي تمرغ يجهها في تراب الاماوصال، 

، تااركاًا 1/52بعد فرار ج شها من أرض الاماعاركاة صاام 
"لداص " آل اته يمخازنه كغناسم حرب، يهي تحاايو الا اوم، 
من خًو معركة الموصل إصادة ه بتها، يتثب ت يجودها في 
الموصل يمحافظة ن نوى، بعد ةرد تنظ م الاديلاة ماناهاا، 
صلمًا بأنها الطرف األضعف، يالمجبرة صلى مواجاهاة األكاراد، 

 يترك ا، يحتى غطرسة الحشد الشعبي يتمرده صل ها.
األكراد الذين انطلقوا في هجومهم صلى الاماوصال، مان 
مح ط جباو سنجار للدفع بقوات تنظ م الديلة خاارو حاديد 
اإلقل م، الذي داب األكراد صلى رسم حديده الجغراف ة بالدم، 
من خًو اصطدامه بالحكومة المركازياة فاي باغاداد حاوو 
مدينة كركوك يمح طها، ياصطدم بقوات الحشاد الشاعاباي 
في ديالى يمنطقة ةوزخورماتو، يهو الذي حرك أكراد إيران 

 في الداخل اإليراني للمسايمة صلى حديد إقل م كردستان.
الحشد الشعبي الذي أةلق صمل اته الاعاساكارياة بااتاجااه 
منطقة تلعفر في أقصى الشماو العراقي، في محايلة لفاتا  
معبر إيراني باتجاه األراضي السورياة، يالاذي أيلاتاه إياران 

أهم ة خاصة، بإيفادها قاسد ف لق القدس قاسم سالا امااناي 
 إلدارة هذه المعركة.

الجانب األم ركي، الذي يقود تحالفًا ديل ًا صريقًا لاماحاارباة 
اإلرهاب يعمل في هذه المعركة، صلى تسه ل مرير صنااصار 
تنظ م الديلة الفارين من الموصل إلى األراضاي الساورياة، 

 –بالمنظور األما اركاي   –يتحديدًا باتجاه الرقة، ألن لداص  
ديرًا مستقبل ًا ستلعبه صلى الساحاة الساورياة فاي الامادى 
المنظور، ما يفض  ديرها في خلق يرصاية داصا ، خااصاة 
يأنها ترفض مطالب فرنسا اة يأيريبا اة بضاريرة تازامان 
معركة الموصل مع معركة الرقة للقضاء صلى داص ، مصرَّة 
صلى صدم إشراك أي ةرف بمعركاة الارقاة، تااركاة لاقاوات 
سوريا الديمقراة ة المرص ة يالمحم ة حارياة االنافاراد فاي 

 معركة الرقة المزصومة.
الجانب العربي، الذي يكتفي بالمطالباة باالاحافاا  صالاى 
هوية الموصل العرب ة "السن ة" دين أن يكون ديره يازنًا في 
رسم مستقبل الموصل، أي العراق، يهو الذي اساتاقااو مان 
مس يل اته، إزاء الشعب العراقي، يقدم السااحاة الاعاراقا اة 

، لاذا لاجاأ إلاى 8//1إليران صلى ةبق من فضة منذ العام 
اإلصراب صن قلقه صلى الموصل، يما س اطاالاهاا مان خاراب 
يدمار، خاصة يأن األةراف الماشااركاة فاي الاعاديان صالاى 
المدينة، قد سوقوا لمعركة صعبة يقااسا اة، يأن تاناظا ام 
الديلة، قد أقام تحص ناته العسكارياة تاحات األرض، يزرع 
المفخخات في األبن ة يالشوارع، ياتخذ من المدن ا ان فا اهاا 
دريصًا بشرية، يكأنه إصرار مسبق صلى تدم ر الموصل صلاى 

 قاةن ها، تحت غطاء محاربة اإلرهاب.
يفي الصفحة المقابلة، يقف مجاهدي البعث يالمقاايماة فاي  
مجابهة قوى اإلرهاب يالتطرف، يالاما الا اشا اات الاماجارماة،  
يالعم لة إليران، بموقف يةني صراقي أص ل، يهم المدركاون  
أن األهداف المرسومة، يأن اختلفت في توجهاتها لكنها تلتقاي  
جم عها صلى تفت ت الموصل ين نوى يتقاسا اماهاا، تاماها ادًا  

 لتقس م العراق، تحت دصواهم الكاذبة بتحرير الموصل. 
الموصل البطلة، ين نوى الصامدة، ال يحم هماا، يياحاررهاماا  
تحريرًا حق ق اً، ضمن التحرير الشامل للعراق كله، غ ر أبانااساهاا  
 البررة، يصشاسرها العرب ة األص لة، يمجاهدي البعث يالمقايمة. 
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 حسن خليل غريب

إن الحروب هي إحدى وسيلتين لـتـحـقـيـق األهـداف 

السياسية، فالوسيلة األولى هي الديبلومـاسـيـة، الـتـي 

تسبق عادة وسيلة الحرب. وأما الثانية فـهـي وسـيـلـة 

الحـرب الـتـي ُيـلـجـأ إلـيـهـا إذا أخـفـقـت الـوسـائـل 

الديبلوماسية.  إذن لكل حدث عسكري أو أمني سـقـف 

سياسي استراتيجي. فالحدث العسكري أو األمني يتسـم 

بالمرحلية وُيـوضـع فـي خـدمـة السـقـف السـيـاسـي 

االستراتيجي. ولذلك ال يمكن تفسير الحدث الـمـرحـلـي 

بمعزل عن المخطط االستراتيجي الذي يرسم خـطـواتـه 

ومساراته، يوقِّت له لحظة الـبـدايـة ويـرسـم لـه خـط 

 النهاية.

بينما الخطأ الشائع الذي يقع فيه معظم المـحـلـلـيـن 

هو أنهم يبنون استنتاجاتهم عـلـى أحـداث مـتـفـرقـة 

وتفصيلية تقوم بـهـا جـمـاعـات لـيـس لـهـا هـدف 

استراتيجي، أو أنها تمتلك ذلك الهدف، ولكنهـا تـنـفِّـذ 

استراتيجيات القوى التي تمد لها يد الـعـون، الـتـي إن 

انقطعت عنها ينتهي تأثيرها وفعلها. ففي مثـل هـذه 

الحالة ال يمكننا القياس أو البناء على ما تحقـقـه عـلـى 

أرض الميدان، بل إن ما تحققه تلك الـجـمـاعـات يـتـم 

ربطه باستراتيجيات القوى التي تدعمـهـا. وإذا أخـذنـا 

مثاالً على ذلك دور الجماعات المـتـطـرفـة ديـنـيـًا فـي 

أحداث ما يجري في معظم أقـطـار الـوطـن الـعـربـي، 

 ولنضعه تحت غربال التحليل، فماذا سنجد؟

ال يمكن للعقل الفاحص أن يبرهن عـلـى أن تـلـك 

الجماعات المتطرفة دينياً، أو حتى تلك األقـل مـغـاالة 

في أهدافها، على أنها تمتلك إمكانيات تـبـدو أحـيـانـاً 

مذهلة. إذ كيف لتنظـيـم ظـهـر فـجـأة، وفـي ظـروف 

غامضة أحياناً، يقوم تشكيله على عـدد مـحـدود مـن 

األفراد، بالمئات أو حتى باآلالف، أن يوفر مسـتـلـزمـات 

 معارك على مساحة قطر عربي صغير بالمساحة؟ 

هذا علمًا أن بعض تلك الجماعات تـخـوض مـعـارك 

مواقع كبرى تستهلك عشرات األطنان مـن األسـلـحـة، 

ومن الرواتب، وتكاليف عالج الجرحى، ونفقات االنتقـال 

من مكـان إلـى آخـر، وامـتـالك الـدعـم الـلـوجسـتـي 

واإلعالمي، وما إلى هناك مما تحتاجه معارك الـمـواقـع 

من إمكانيات كبيرة. هذا ناهـيـك عـن الـقـتـال الـذي 

تمارسه في أكثر من قطر عربي، وعلى أكثر من ساحـة 

رت  دولية. وإذا أخذنا مثال )داعش( في ذلك، الـتـي قـد 

كل التقارير عديدها باآلالف، فكيف يمكنها أن تمـارس 

 قتاالً في العشرات من الساحات؟

إلى هنا يبدو أن العقل قاصر عن االقتناع بأن داعش 

هي تنظيم مستقل بإمكاناته، وقادر على أن ُيحدث كل 

هذا التأثير في العالم، وأن يستدعي قـيـام تـحـالـفـات 

دولية تضم عشرات الدول تضع إمكـانـاتـهـا الـمـالـيـة 

والعسكرية في سبيل ما يسـمـونـه )مـحـاربـة إرهـاب 

 داعش(. أليس هذا استخفاف بعقولنا؟

لقد أعطينا هذا المثال، من أجـل أن نـبـرهـن عـلـى 

عبثية التحليل واالستنتاج التي يقوم بها محللون حينما 

يعالجون، أو عندما يريدون أن يحددوا موقفـًا مـبـنـيـاً 

على استراتيجية داعش في تأسيـس دولـة إسـالمـيـة، 

واألمر من كل ذلك أنهم يبنون تحليالتهم على معارك 

عسكرية يقوم بها هذا التنظيم هنا أو هناك. فـاألكـثـر 

موضوعية هو أن نبني التحليل عندما نتصـدى لـبـحـث 

نتائج معركة يقوم بها هذا التنظيم، في هذا المكان أو 

ذاك، هو أن نبنيها على استراتيجية القوى التي ابتكـرت 

 وسيلة داعش من أجل تنفيذ استراتيجياتها.

وهكذا نغرق، ونغرق في التحليل والتـسـا:ل: دخـلـت 

داعش إلى الموصل، وخرجت داعـش مـن الـمـوصـل. 

دخلت داعش إلى حلب، وخـرجـت داعـش مـن حـلـب. 

دخلت داعش إلى بنغازي، وخرجت داعش من بنـغـازي. 

وهكذا نعيش في إعالمنا على وقع الغرق في تـحـلـيـل 

معارك عبثية ال هدف فيها لداعش وال مـن يـحـزنـون. 

واألكثر موضوعية هو أن نعـالـج أسـاس الـمـشـكـلـة، 

بالتسا:ل: لماذا يدخلون داعش إلـى سـوريـة، ولـمـاذا 

يعملون إلخراجها من سورية؟ ولماذا ُيدخلـون داعـش 

إلى العراق، ولماذا يعملون إلى إخراجها مـن الـعـراق؟ 

رون داعش إلى ليبيا، ولماذا يعملون عـلـى  ولماذا يصدِّ

 إخراجها من ليبيا؟

فهل لإلجابة على التسا:ل تعجيز؟ وهل هي أحجـيـة 

 عصية على الحل؟

إن الجواب موجود في مسرحية للرحابنة التي ابـتـكـر 

فيها مختار القرية شخصيـة وهـمـيـة دعـاهـا )راجـح(، 

ليخيف بها سكان قريته حتى يبقوا بحاجة إلى حمايتـه. 

وأخيرًا كشف الرحابنة عن السر، ليتبين ألهل القرية أن 

)راجح( كان مجرد كذبة لتخويف أهالي القريـة بـقـصـد 

 إبقاء والئهم للمختار.

فمتى يتبي ن المحللون االستراتيجيون فـي )قـريـتـنـا 
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العربية الكبرى( أن )المختار( الذي يشغـل بـالـنـا وبـال 

العالم واإلقليم، قد ابتكـر أكـذوبـة )راجـح الـداعشـي( 

ليخيفنا به، ليس لسبب أكثر من أن نبقى بحـاجـة إلـى 

حماية )المختار األميركي(، و)المختـار الصـهـيـونـي(، و

)المختار اإليراني(، و)المختار التركي(، وإلى كل )مخاتـيـر 

 العالم( الطامعين بأرضنا وعرضنا.

إلى متى يبقى المحللون االستراتيجيون في )قـريـتـنـا 

العربية الكبرى( غافلين عن أن )راجح الداعشي( أكذوبة 

أل فها )مخاتير العالم واإلقليم(، لكي يطاردوا باسمه كل 

مقاوم عربي يقف في مواجهتهم لمنعهم من سـرقـة 

 أرضنا وثرواتنا، ومنعهم من انتهاك كرامتنا وعرضنا.

إننا نعود إلى استذكار تجربة احتالل الـعـراق، فـنـجـد 

هناك )راجح أسلحة الدمار الشـامـل( و)راجـح تـنـظـيـم 

القاعدة( التي نسبوا كذباً للـنـظـام الـوطـنـي السـابـق 

التعاون معها. ألم تستعمل إدارة الواليـات الـمـتـحـدة 

األميركية كل تلك األكاذيب من أجل تبـريـر عـدوانـهـا 

ق الـمـحـلـلـون  على الـعـراق واحـتـاللـه؟ وألـم يصـدِّ

االستراتيجيون )العرب( تلك األكاذيب، في تلك المرحلة، 

 ويبنون عليها كل تحليالتهم؟

بلى فعلوها، وبرروا بشطارتهم الـتـحـلـيـلـة جـرائـم 

أميركا وحليفها اإليراني في احتالل العـراق، وهـم اآلن 

بشطارتهم التحليلية الممي زة يبررون جرائمهـم أيضـاً، 

 ولكن التبرير يظهر بصورة وجود )راجح الداعشي(. 

وأما البرهان على ذلك، فألنهم يريـدون أن يـبـرروا 

دور )الحشد الشعبي الطائفي( الـذي يـعـيـث بـاألرض 

فسادًا وظلماً، والذي ال مـبـرر لـه أمـام الـذيـن زاغـت 

عقولهم عن ر:ية الحقيقة أكثر من أنه يـواجـه خـطـر 

)راجح الداعشي(. واألمرُّ من كل ذلك أنهم يريـدون أن 

يبرروا جرائم تحالف اإلدارة األميركية وحليفها الـنـظـام 

اإليراني لسبب واحد أنهم يحاربون اإلرهاب الذي يمثله 

)راجح الداعشي(. وإذا كانت أسس مشروعهم الـتـآمـري 

مبني على أساس التفتيت الطائفي للوطن العربي، فـال 

ُبد  من أن يحتاجوا إلى وجود متناقضـيـن طـائـفـيـيـن 

يقتتالن ليبررا اشتعال الحروب في األقـطـار الـعـربـيـة، 

فكان ابتكار ظاهرة داعش من أجـل ابـتـكـار ظـاهـرة 

الحشد الشعبي، وهو ابتكار خطير. ولكون كل مـنـهـمـا 

ينتمي إلى مذهب مختـلـف بـأهـدافـه عـن الـمـذهـب 

سـة  النقيض. وألن كاًل منهما يعتبر أن معتقداته مـقـدِّ

وهو مأمور )إلهياً( بالقتال من أجل نشرها فـي األرض. 

إذن فمن وضع تلك االبتكـارات خـطـط مـن أجـل أن 

يضمن استمرار القتال بين الطائفـتـيـن إلـى عشـرات 

السنين من دون وجود أي أفق إلنهائها. هذا مع العلـم 

أن الصراع التاريخي بين الطائفتين دام لمدة قـرنـيـن 

 متكاملين، وهما القرنان الرابع والخامس الهجريين.

وألن المحللون االستراتيجيون، ذوي الر:يـة الـحـوالء، 

اإليـرانـي،   –يعتِّمون على دور الـتـحـالـف األمـيـركـي 

وُيبروزن دور داعش اإلرهابية، أصبحوا كمن يقلب هرم 

المنطق العلمي رأسًا على عقـب. فـبـداًل مـن قـيـاس 

األحداث على األهداف االستراتيجية لذلك التحالف الـذي 

ابتكر أكذوبة القاعدة ومن بعدها أكذوبة داعش. فهم 

قاسوا األهداف االستراتيجية على ما ارتكبتـه الـقـاعـدة 

سابقاً، ويقيسون تلك األهداف عما يرتكبه داعش اآلن، 

وال شك بأن استنتاجاتهم السابقة نـالـت صـفـرًا مـن 

المصداقية، وأما استنتاجاتهم اآلن فستنال عالمة صفر 

 أيضاً، ألن ما ُبني على أكذوبة فهو أكذوبة أخرى.

أما كيف نـعـيـد تـركـيـب هـرم تـراتـبـيـة األهـداف 

االستراتيجية لالعبين األساسيين على مساحـة الـوطـن 

 العربي، فسنجد التالي:

من القواعد األساسية التي يمكن القياس عليها، في 

تحليل ما يجري في الوطن العربي من أحداث مأساوية، 

ال يمكن فصله عن استـراتـيـجـيـات الـقـوى الـدولـيـة 

واإلقليمية. واستطرادًا، وألن المصالح فـي الـمـنـطـقـة 

العربية هي الهدف الرئيسي في االستراتيجيات الدولية، 

للخصائص التي تتميز بها، نعتبر أن لالسـتـراتـيـجـيـات 

الدولية متكآت إقليمية ال يمكن لتلك االستراتيجيات أن 

 تتجاوزها. 

وإذا حسبنا أن استرايجيات الدول الكبرى، بما تمتلكـه 

من إمكانيات كبيرة، تمثل رأس الهرم، فتكون األطماع 

اإلقليمية في الدرجة الثانية من تركيبته، فـنـعـتـبـر أن 

لدول اإلقليم أطماع استراتيجية في المنطقة العـربـيـة، 

وال يمكنها التفكير بتحقـيـقـهـا بـمـعـزل عـن اإلرادة 

الدولية، وتلك حلقة أسـاسـيـة تـربـط بـيـن األهـداف 

الدولية في الوطن العربي. فالدول اإلقليمية تـتـظـل ـل 

بالخيمة الدولية، والقوى الدولية تضمن ممـرات آمـنـة 

 لتدخلها عبر القوى اإلقليمية.

وتسلساًل، من أجل استكمال طبقات الهرم، نعتبر أن 

النظام العربي الرسمي يمثل الحلقة الثالثة. وألن ذلـك 

 –النظام غائب عن مـواجـهـة الـتـحـالـفـات الـدولـيـة 

عـة أمـامـهـا، لـتـمـأل  اإلقليمية، فقد ترك األبواب مشر 

الفراغ، فاستباحت الوطن العربي قطرًا فـقـطـرًا تـحـت 

ذريعة محاربة اإلرهاب. وهي تمثل اآلن دور الـخـيـا  

 الذي يفصل الثوب العربي ليناسب مقاسات أطماعها.

وأما الحلقة الرابعة واألخيرة في تسلسل بناء الـهـرم، 

فهي القوى الرافضة لكل مـواقـع وأهـداف الـتـحـالـف 

اإلقليمي، والتي على الرغم من ضعفها مادياً   –الدولي 

وسياسياً، فهي العامل الـوحـيـد الـذي يـعـرقـل تـلـك 
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المخططات، ويقف في مواجهتها، 

ألن العكس يـعـنـي االسـتـسـالم 

الكامل الستـراتـيـجـيـات تـحـالـف 

القوى الدولية والقوى اإلقليمـيـة. 

وفي حـالـة االسـتـسـالم تـكـون 

الخسارة حتمية. وأمـا فـي حـالـة 

المواجهة فسيبقى رهان الـنـجـاح 

حي ًا. وألننا تعلمنا مـن فـلـسـفـة 

التاريخ أن العدوان سُيـهـزم ألنـه 

يسير بالضد من القيم اإلنسانيـة، 

وأن مواجهة العدوان ومقـاومـتـه 

ستنتهي بالنصر ألنها الرد الوحيـد 

الطبيعي واإلنساني ضـد كـل مـا 

 يتناقض مع تلك القيم.

وعــلــيــه، ومــع اإلصــرار عــلــى 

 –مقاومـة الـمـؤامـرة الـدولـيـة 

اإلقليمية التي تسعى إلى تـمـريـر 

مؤامرة الشرق األوسط الجديـد، ال 

ُبــد  مــن كشــف زيــف أســالــيــب 

العـدوان، فـي ابـتـكـار أكـاذيـب 

اإلرهاب، وكذلك الكشف عن غيره 

من الذرائع التي تـبـرر اسـتـمـرار 

الــحــروب الــعــبــثــيــة الــتــي يــتــم 

توظيفها لمصالح تـلـك الـقـوى، 

ولتستمر حتى تـحـقـق أهـدافـهـا 

طالما أن وقـودهـا دمـاء الـعـرب 

وأرواحهم وأمنهم وأرزاقهم. أمـا 

أكاذيب اإلرهاب فهي مـن خـدع 

الحـروب الـمـنـظ ـمـة، ووقـودهـا 

المستورد من الخارج ال يـتـعـدى 

اآلالف من المتطرفين مـمـن تـم 

تضــلــيــلــهــم بــمــزاعــم فــروض 

المشاركـة فـيـهـا ألنـهـا حـروب 

سة.  مقد 

وأخيرًا، إن الـمـطـلـوب مـمـن 

يزعمون أنهم مـن الـمـحـلـلـيـن 

االستراتيجيين )العرب(، وإذا كانـوا 

يرفضون كشف اللثام عـن خـداع 

القوى الطامعة بأمتهم العـربـيـة، 

فعلى األقل نناشدهم أن يتحفونا 

بسكوتهم عن تبريـر الـمـؤامـرة، 

 والسكوت هو أضعف اإليمان.

  . غ
 أمتي، يمل ون آه يا أمتي.

 أنت صريس الشاشات يالصفحات، 
ما يجري صلى أرضك يسماسك يفاي 
كال زياياااك أصاباا  الامااادة األيلااى، 
يأح انًا الوح دة، لوساسل اإلصاًم مان 
المح ط إلى المح ط. لقد تابااريا فاي 
سبق الحصوو صلى أبشاع الاماشااهاد 
التاي تا رق مشااهادتاهاا جافاوناناا، 
ف جاف نا النوم حاتاى آخار رماق مان 

 األرق، يمن الكواب س المرصبة. 
في كل ساصة بل فاي كال لاحاظاة 
نشاهد مناظر الدمار يالدماء يالقتالاى 
يةواب ر الًسذين من ديارهام ةالاباًا 
لسًمة نساسهم يأةفالهام يالاعاجازة 
منهم. لقد أدماناا ماتااباعاة يسااسال 
اإلصًم، يبتنا في حالة من الهست ارياا 
التي تكاد تصل بنا إلى حديد تحط ام 
الشاشات بما نجده أماماناا مان أديات 
الكسر، يتكاد أيادينا تمتد إلى تمازياق 
كل يريقة تذكرنا باالامانااظار األشاد 
يحش ة من مشاهد صصاور ماا قابال 
التاريخ. بل األكثر يحش ة من مشاهاد 
صراع الح وانات البرية فاي الاغااباات 
ياألدغاو، التي تسود ف اهاا )شارياعاة 

 الغاب(. 
إنه منظر يحوش العالم الاماتامادن 
الكاسرة التي تتعاين صالاى ماطااردة 

 الفريسة العرب ة. 
إنه ماناظار الاوحاوش مان الاديو 
الكبرى األشد بأسًا الاتاي تاتانااتشاهاا 
يتترك من لحمها ما تاعاجاز أنا ااباهاا 

 الضخمة صن الوصوو إل ها. 
إنه المنظر الذي ال ينقصه مشاهادة 
أرتاو الاثاعاالاب، يأبانااء آيى، مامان 
ينسبونهم إلى ج رتنا. أنهم الذيان ال 
يخرجون من الول مة من دين تعريتهاا 

 مما تبقى من نتف من اللحم. 
إنه المنظر  الاذي ال تاغا اب صاناه 
مشااهااد الااحااشاارات الاابااريااة، مااماان 

ينسِّبونهم افتراء( إلى أمتنا،  التي تناو 
حصتها ماماا تاباقاى مان دسام لام 
تستطع الثعالب أن تلعقه. إنه ماناظار 
الحشرات التي تتكوم صالاى الاعاظاام 

 لتنخرها حتى آخر نس  ف ها.
إنه باختاصاار ماناظار الاحا اواناات 
البشرية التي غزت أرضاناا يسامااءناا، 
ياستباحت أرضنا يصرضنا. إنه ماناظار 
الح وانات البشرية التي تجمَّاعات مان 

 كل غابات العالم يأدغاله.
من ينظر إلى ما يجري صلى ساحاات 
الوةن العربي، يرى مشاهد تاقاشاعار 
لااهااا ضااماااساار حااتااى الااذياان ماااتاات 

 ضماسرهم. 
نشاهدها كل يوم، حتى نكاد نصاب 
بال أس، أي نضرب رتيسنا في الصاخار 

 حنقًا. يلكن...
صلى الرغم من غ اب مان ناحاساب 
أنهم نواة ر كريمنا، نتذكر أنه ما زاو 
ب ننا من يعضون صلى نواجذهم حنقاًا 
صلى ما آلت إل ه أحواو األمة العربا اة. 
ما زاو ب ننا ضماسر الاذيان ياحامالاون 
األمة في قلوباهام يصاقاولاهام يفاي 

 حدقات ص ونهم.
أيلئك هم القوم ون الاحاقا اقا اون 
الذين ال يرتضون أن تكون األماة مان 
دين هوية، يامتشقوا الس اف، يناذريا 
أرياحهم، يدماءهم، يراحتهم يأمنهم، 
للتصدي للضبااع الاذيان حساباوا أن 
األمة أصبحت فريسة، فراحوا ينهشون 
في جسدها، لتمزيقها يالحصوو صلاى 
حصة مان ذلاك الاجاساد الامادمَّاى، 

 ياألشًء المتناثرة.
أيلئك هم البعث ون الذين ماا النات 
لهم صريكة، يما أرهاباتاهام يحشا اة 

 الضباع، فك ف بالثعالب يالحشرات؟
أيلئك كالاماا ناعااهام أصاداتهام، 
تجادهام ياناباتاون مان با ان رمااو 
الصحارى، يصخور الجابااو، مان دين 

 خوف أي رهبة.
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 شبكة البصرة / داود الجنابي 

-بات من البديهيات في غمرة الهجمة األمـريـكـيـة 

الصفوية عـلـى الـعـراق واألمـة  -الصهيونية اإليرانية

العربية. برز اإلعالم المقاوم الـذي رافـق الـرصـاصـات 

األولى للمقاومة العراقية. وشكلت الكلمة دويـًا هـائـالَ 

في كشف المشاريع المطروحة لتمزيق العـراق واألمـة. 

... وهنا نريد أن ندرج شرو  نجاح إعـالم الـمـقـاومـة 

العراقية الذي واجه شراسة وسائل اإلعـالم والـدعـايـة 

المعادية التي فرضها المحتل األمريـكـي قـبـل وبـعـد 

 .1111العدوان على العراق عام 

حافظ إعالم المقاومة العراقية عـلـى مصـداقـيـة  -8

عالية واحترام عقول العراقييـن والـعـرب. فـقـد ردت 

المقاومة العراقية بإعالم موضوعي مدروس بعيدا عن 

 المبالغة والتهويل والتضخيم.

اعتمد إعالم المقاومة العراقية على نقل الوقـائـع  -1

بصورة او بالتسجيل المرئي دون تدخل مباشر بالحـدث 

 مما أعطى إعالمها مزيدا من الثقة.

من المالحظ أيضا أن اإلعالم المقـاوم اسـتـطـاع ان 

يتجاوز )الدعاية التضليلية الـحـربـيـة(( فـي الـمـيـدان 

وكذلك السياسية على الصعيد الواقعي. وتم ذلك مـن 

 خالل قواعد أساسية هي:

تــمــثــل  القاعدة األولى: كشف حاالت التـعـتـيـم: -8

القاعدة األساسية للدعاية التضليلية للحرب األمريكـيـة 

على العراق في التعتيم عن كون الحرب ال تـخـاض اال 

خدمة لمصالـح واشـنـطـن ولـلـشـركـات الـمـتـعـددة 

الجنسيات. وقدم اإلعالم األمريكي واإليرانـي عـلـى ان 

الحرب على العراق من اجل الحث على احترام الـقـانـون 

الدولي، وحقوق اإلنسان وغيرها من األباطيل والـخـدع. 

غير ان إعالم المقاومة العراقية تمكن من ان يـكـشـف 

األهداف الحقيقية لتلك الحرب القذرة والتي عبرت عنها 

 مختلف الوثائق والدالئل وهي األهداف التالية :

إسقا  نظام وطني كان يدعو الدول العربية مـن  -أ

 اجل مقاومة "إسرائيل" والواليات المتحدة وايران.

مواصلته على التحكم في كـامـل نـفـط الشـرق  -ب

 األوسط. 

 إقامة قواعد عسكرية في المنطقة. -ج

لقد استطاع إعالم المقاومة العراقيـة عـلـى نسـف  

المقولة التي تقول )أن حـروب أمـريـكـا هـي حـروب 

إنسانية( واستطاع اإلعالم المقاوم من إثبات أن تـلـك 

 الحروب هي ضد اإلنسانية والبشرية.

استطاع إعــالم  القاعدة الثانية: تشوية الصورة: -1 

المقاومة العراقية إلى إثبات أن كـل حـروب الـواليـات 

المتحدة األمريكية تبدأ بكذبة إعالمية كبرى تهدف إلى 

دفع الرأي العام إلى االنحياز إلى موقف واشنطن. فـقـد 

كشف إعالم المقاومة العراقية. إن العدوان األمـريـكـي 

بدأ باهتمـام إعـالمـي ضـخـم،  1111على العراق عام 

بإعطاء صورة مفزعة تثبت أن ))النظام الـوطـنـي فـي 

العراق وحش وشرير((. ولـكـي يـؤدي هـذا االهـتـمـام 

اإلعالمي الضخم دوره على احسن وجه، يجب أن تتوفـر 

 هذه الجملة من الشرو  الضرورية

 صورة مروعة. وحتى مفبركة اذا اقتضى األمر. –أ 

تكرار بث هذه الصورة أيامًا متعددة. ثم مواصلة  -ب

 ذلك بالتذكير بها بشكل متواتر.

 احتكار وسائل اإلعالم وإقصاء رواية الطرف اآلخر.  –ج  

منع النقد في كل حين إلى أن يـكـون أوانـه قـد  -د

 فات.

نعت كل من يشك في هذه األكاذيـب اإلعـالمـيـة  -ه

 الكبرى بالمتواطئ...

إزاء هذه الشرو  تمكن اإلعالم المقاوم من توضيـح  

الحقائق واألهداف الكامنة وراء كل األكـاذيـب والصـور 

المرعبة التي فبركها إعالم واشنطن والـغـرب وايـران 

 ضد النظام الوطني في العراق.

عــمــل  القاعدة الثالثة: عدم استدعاء الـتـاريـخ: -1 

اإلعالم الغربي وباألخص األمريكي والمرتبط بالمشروع 

الطائفي اإليراني على إخفاء المـعـطـيـات الـتـاريـخـيـة 

والجغرافية لفهم أوضاع المـنـاطـق االسـتـراتـيـجـيـة.. 

فاستطاع اإلعالم المقاوم أن يوضح أن إخـفـاء الـبـعـد 

التاريخي للحرب يمكن من منع الجـمـهـور مـن فـهـم 

المشاكل المحلية والخارجية. ويمكن تشويه صورة احد 

طرفي الصراع. ودائما يكون ضحية التشويه هـو الـذي 

 يقاوم المرامي االستعمارية الجديدة للقوى العظمى.

تمــكــن  القاعدة الرابعة: تنظيم فقدان الذاكرة: -8 

إعالم المقاومة العراقية بالرغم من محدوديته من أن 

يكشف زيف ما كان يوصف بالحرب األمـريـكـيـة عـلـى 

العراق بانها "حرب عادلة". وان تغاضي اإلعالم العالمي 

عن ذكر األكاذيب اإلعالمية الكبرى للحرب بحجة الوقـت 

 غير مناسب.

في ظل ما تقدم يبقى السؤال األهم كـيـف يصـمـد  

اإلعالم المقاوم وينتصر بالرغم من ضعف إمـكـانـاتـه 

 المادية والتقنية نقول يجب :

 دور اإلعالم املقاوم يف استنهاض الشعب والدفاع عن وجوده
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على كل اإلعالميين الناشطيـن    -8 

في اإلعالم المقاوم أن يلتزموا بخـط  

المقاومة الـعـراقـيـة وان يـدرسـوا  

 تجارب حركات المقاومة العالمية. 

إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــة إعــالم    -1 

للمقاومة العراقية تدافع عن الحقوق  

 الوطنية والقومية للعراق واألمة. 

على العامـلـيـن فـي اإلعـالم  -1

المقاوم االنفتاح على المـؤسـسـات 

اإلعالمـيـة الـعـربـيـة والـعـالـمـيـة 

وتزويدهم بـفـعـالـيـات وأنشـطـة 

 وأخبار المقاومة العراقية..

في ظل الـطـوفـان اإلعـالمـي  -8

وتعدد الفضـائـيـات عـلـى اإلعـالم 

المقاوم أن يجتهد بالحصول عـلـى 

موطئ قدم في الماكينات اإلعالمية 

 الضخمة.

على اإلعالم الـمـقـاوم إيـجـاد  -2

صيغة موحدة لكـي نـواجـه إعـالم 

 العدو وثقافته ومشاريعه.

وختاما نقول ولـيـعـلـم الـجـمـيـع   

وسائر العراقيين. وكل من يـرفـض  

ظاهراًَ  أو باطنًا االحتالل واالستغـالل،  

والخنوع للعمالء، ويتوقون بإخـالص  

وصدق للتحرر واالستقالل.. لـيـعـلـم  

هؤالء جميعا أن الصراع الـطـائـفـي  

الظاهر أو الخـفـي، والـذي يـتـفـجـر  

رصاصاً ودمارًا ودماء. وينذر بـمـزيـد  

من الدمار. هو جزء من مـخـطـطـات  

االحتالل وجرائمه. ومن اهلل التوفيـق  

للجميع والنصر للعـراق ومـقـاومـتـه  

الباسلة بقيادة حزبنا الـخـالـد حـزب  

 البعث العربي االشتراكي.  

 

 حسن خليل غريب

من المعروف في حروب اإلمبراطوريات القديمة أن تسخِّر جيوشها 

طوابير من السكان المحليين في شق طرق المواصالت التـي تسـاعـد 

الجيوش على إنجاز عملياتها العسكرية. وقانون السخرة القديـم هـو 

ما يطبقه اآلن نظام ماللي طهران في مـعـركـة الـمـوصـل. إذ أصـر  

النظام المذكور على تسخير طوابير من الحشد الطائفي الـذي أشـرف 

على تأسيسه في العراق لتنفيذ شق طريق يستخدمه النظام للوصول 

 إلى شواطئ البحر األبيض المتوسط.

فيما أسماه حيدر العبادي، صنيعة النظام اإليراني وعميله، معـارك 

تحرير محافظات األنبار انطالقًا من الرمادي والفـلـوجـة، وصـواًل إلـى 

الموصل، وبعد أن أنجز تعبيد الـطـرق أمـام الـزحـف اإلمـبـراطـوري 

الفارسي، في محافظات ما قبل الـمـوصـل، نـرى مـن الـواضـح أنـه 

يستكمل تعبيدها في محافظة نينوى عبر دخوله ما يسمـيـه تـحـريـر 

 محافظة تلعفر.

ومن يعود إلى التدقيق في خريطة تلعفر يرى أنها تقع فـي غـربـي  

مدينة الموصل، وطريق الوصول إليها من بغداد يقتضي المـرور إلـيـهـا  

من جنوبي المدينة، أي عبر الطريق التي تربط محافـظـة صـالح الـديـن  

السورية. ومعنى ذلك أن طريق    –)الرمادي والفلوجة( مع الحدود العراقية  

 دمشق يصبح سالكاً وأمناً من دون المرور بمدينة الموصل.  –بغداد  

إن في إعالن الحشد الطائفي تحرير محافظة تلعفر نـقـرأ أهـدافـاً 

استراتيجية إيرانية، وأخرى أهدافًا تكتيكية. وأما األهداف االستراتيجيـة 

فهي تحديد طرق المواصالت التي تربط طهـران بـدمشـق فـالـبـحـر 

األبيض المتوسط. وأما األهداف التكتيكية فهي خـداع الـرأي الـعـام 

العراقي والعربي والدولي بأن الحشد لن يتدخل بمدينة الموصل، بـل 

 سيبقى على أطرافها.
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 إلغاء وتغييب الواقع والوقائع الشاخصة سياسة منحطة

 أ. د. كاظم عبد الحسين عباس

  لجنة نبض العروبة المجاهدة للثقافة واإلعالم

 

في تصريح لقناة فضائية قبل عدة سنوات من توليه 

رئاسة وزراء حكومة االحتالل قال حيدر الـعـبـادي وهـو 

حينها أحد زعماء حزب الدعوة الذي اخـتـارتـه أمـيـركـا 

الغازية ليكون زعيم السياسة والسلطة االحتاللية قـال: 

ال توجد كفاءات عراقية صنعها النظام البائـد... نـظـام 

 ...صدام لم يصنع علماء

وبغض النظر عن كون العبادي نفسه هو أحد أعضاء 

الممولة من حكومة العراق الوطنـيـة  البعثات الدراسية 

في المملكة المتحدة ويعرف عدد العراقيين المبتعثين 

معه إلى بريطانيا فقط وعددهم باآلالف في مـخـتـلـف 

والثمانينيـات مـن  االختصاصات في حقبة  السبعينيات

القرن الماضي فإن ذاك التصريح هو جزء مـن حـمـلـة 

االحتالل وعمالئه ومرتزقته الهادفة إلى إلغاء شواخص 

قائمة وبناء شامخ عصي على اإلخفاء ومنجزات عمالقـة 

تعلن عن كينونتها بآالف المشتغلين فيها وبإنتـاجـهـا 

 الثر وحضورها الفاعل في الدخل القومي.

شارك ومـا زال يشـارك بـهـذه الـحـمـلـة الـوقـحـة 

محسوبون على القوميين وآخرين مـحـسـوبـيـن عـلـى 

اليسار فضاًل عن كل األصوات الـمـبـحـوحـة واألدمـغـة 

المسيرة انتفاعًا أو لقلة أدب وشـحـة حـظ وبـخـت أو 

الراقصة في الزفة على طريـقـة )دق عـيـنـي دق فـي 

المسرحية العراقية الشهيرة التي يرقص فـيـهـا لـحـد 

الهوس رجل ال ينتمي ال للعريس وال للعروسة ووصـف 

نفسه للمتسائلين عن هوسه وخفتـه بـأنـه ابـن عـم 

 .)!!!الخيا  الذي خيط بذلة العريس

وبادئ ذي بدء نحن نطالب العبادي الذي لم ينـقـطـع 

عن حملة اإلنكار الغبية السافلة أن يجرب إيقاف حاملي 

الماجستير والدكتوراه والدبلـوم الـعـالـي الـذيـن تـم 

تأهيلهم في زمن نظام البعث الوطني والقـومـي عـن 

عملهم في الجامعات والمعاهد والوزارات ومـؤسـسـات 

البحث واإلنتاج التي لم تخرب وتهدم بـعـد لـيـرى هـو 

وجوقة سياسيي تغـيـيـب وإلـغـاء الـواقـع الشـاخـص 

النتيجة... أن هذه الجامعـات والـمـؤسـسـات والـدوائـر 

 .ستغلق وتشل حركتها إلى يوم الدين

اإللغائيون يمارسون اإللغاء وتعمية العيون التي ترى 

اإلنجازات وتشتغل في خطو  إنتاجها وتنعم بظاللـهـا 

وخيراتها ألنهم فاشلون وليس بإمكانهـم تشـيـيـد أو 

تأسيس أو إنجاز شيء فيلجئون إلى مـغـالـطـة الـواقـع 

وهدمه حقدًا وإيغاالً في جرائم إيذاء الوطن والشـعـب: 

إنها سياسة تعبـر عـن نـفـوس مصـابـة بـاألمـراض 

المختلفة السيكولوجية والسريرية وشللية القدرة عـلـى 

العطاء وشحة أو انعدام التوافق واالزدواجيـة وانـعـدام 

  .األخالق والموضوعية

ال يعقل أن تلـغـى مـؤسـسـات الـتـويـثـة الـنـوويـة 

وملحقاتها في جرف الصخر وغيرها وتـنـفـى الـبـحـوث 

وبراءات االختراع العراقية في التخصـيـب والـتـطـبـيـب 

بالنظائر المشعة والتطفير الوراثي للحبوب واسـتـخـدام 

اإلشعاع في حقول صناعية عديدة. من يلغيـهـا فـهـو 

ليس مجرد سياسي كاره للعراق وشـعـبـه بـل مـجـرم 

 .وعميل وسافل منحط ومزور للتاريخ

وال أرى سبياًل إللـغـاء الصـنـاعـة الـبـتـروكـيـمـاويـة 

وملحقاتها ومشتقاتها وشواخصها العمالقة في بيجـي 

وكركوك والدورة والبصرة على سبيل المثال ال الحصر.. 

 ومن ينفي وجود مـعـمـل الـحـديـد والصـلـب مـثـاًل؟

من يقدر على مسح الصناعات الدوائـيـة فـي سـامـراء 

 والموصل وبغداد وبابل غير المصابين باالنـفـصـام..؟؟

هناك مئات الشركات اإلنتاجية والمصانع المنتشرة فـي 

كل أنحاء العراق وتنتج أسلحة وسيارات ومعدات زراعية 

ومواد كيمياوية للصناعة ومـنـهـا مـا سـاهـمـنـا فـي 

الدراسات والبحوث التطويرية له كالقعـقـاع وحـطـيـن 

والرشيد والقادسية وابن حيان والـمـيـالد وابـن رشـد 

وهي شركات تشتغل تحت إدارة هـيـئـة  والكندي...إلخ 

 .التصنيع العسكري

ال أعرف سبياًل ينجح فيه غوغـائـيـو اإللـغـاء لـمـسـح 

مصانع األنسجة من الكوت وبـابـل وبـغـداد وتـنـسـف 

وجود مصانع الثرمستون والطابوق واإلسمنت... وهكذا 

تطول القائمة التي أنتجها صدام حسين الخالد ورفاقـه 

 .وشعبه

وفي قطاع الزراعة انى لهؤالء األوغاد أن يشطبوا من 

ذاكرة العراق مشروع اإلسحاقي والمسيب وسكر ميسان 

وبنجر الموصل والبزول والترع واألنهـار ومـنـهـا نـهـر 

صدام أو الرافد الثالث وعدد وال حـرج.. وكـيـف لـهـم 

تعمية األبصار عن مراكز البحوث التي تـرفـد وتـغـنـي 

القطاع الزراعي كمركز إباء العمالق ومـركـز الـبـحـوث 

الزراعية والموارد المائية التابع لمجلس البحث العلـمـي 
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العراقي ذاك العالمة الفارقة فـي 

سفر العلم العراقي لدولة البـعـث 

 .المجيدة وغيرها

ننتظر من يجر: اآلن وينـتـمـي 

للتوافق مع الذات وسمـو األخـالق 

ورفعة النفس ليعيد لألذهان كـم 

ارتفع عدد المدارس والـمـعـاهـد 

سنـة  11والكليات والجامعات في 

ويعيد نشر إحصائـيـات االرتـفـاع 

بأعداد الدارسيـن والـمـعـلـمـيـن 

والمدرسين.. ويجود على التـاريـخ 

والــحــق والصــدق بــأرقــام عــدد 

 8811العاطلين عن العمل عـام 

ــزور 8888وعــددهــم عــام  . وي

مكتبة وزارة التخطيط ويسـتـخـرج 

 8811لـنـا عــدد األمـيـيــن عـام 

وهـو الـعـام  8888وعددهم عام 

الذي بـدأ الـحـصـار اإلمـبـريـالـي 

الصهيونـي يضـرب فـي عـظـام 

العراق بـعـد أن اسـتـهـلـك جـل 

لحمهم!!. ويـقـدم لـنـا نصـوص 

وعمليات تنفيذ قوانين مـجـانـيـة 

الصحة وإلزامية ومجانية التعلـيـم 

 .من المهد إلى الدكتوراه

هذه وقفة مـتـواضـعـة أمـام 

عمليات إلغـاء الشـواخـص بـكـل 

صفاقة ووقاحة وقلب حقـائـق ال 

غبار وال جدال علـيـهـا لـتـحـريـف 

وتزوير التاريخ وليت كـل عـراقـي 

عاش الزمن الترف الجميل يكـتـب 

عن حقله ومشـروعـه ومسـتـوى 

معيشته وفخره وفخـاره وسـاحـة 

إنتاجه وعـمـلـه لـيـس انـتـصـارًا 

لصدام حسين الـخـالـد الـمـجـيـد 

ورفاقه وشعبه فحسب بل إنصافاً 

ألخالق الرجال وحفـظـًا لـلـتـاريـخ 

والوقائع العصـيـة عـلـى أحـقـاد 

العبادي ونوري وحزبهم الفارسـي 

والــعــصــيــة عــلــى كــل الــقــردة 

الراقصين في زمن الـعـهـر زمـن 

ــرام ــر واإلج ــه ــق ــالل وال ــت  ..االح

زمن هدر الدم المقدس من أجـل 

الكراسي التي ال سلطة لها حـتـى 

 .على الظهور التي تتسند عليها

 

  حميد سعيد / )كاتب عراقي(

إذا كان االنتساب إلى الطائفة أمرًا موروثاً في األعـم األغـلـب، ال خـيـار 

للمرء فيه، وال دور للعقل في االختيار، وفي أحسن الـحـاالت يـكـون دور 

 .العقل تأكيد ما وجد عليه الفرد اآلباء، فإن الطائفية انغالق على الذات

في البدء ال بد من اإلشارة إلى الفرق بين الطائفة والطائفية، فالطائفة 

وجود قائم نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية وثقافيـة، أمـا   –أي طائفة   –

الطائفية، فهي الوباء الذي يدمر جـمـيـع الـبـنـى، الـوطـنـيـة والـديـنـيـة 

واالجتماعية والحضارية، بل يدمر الطائفة ذاتها، التي يمارس الـطـائـفـي 

 .عصاب تطرفه وجهله باسمها

وهذا الوباء ال ينصرف إلى طائفي من دون غيره، وال إلى طائفة معينـة، 

بل يمثل سمة مشتركة بين جميع الطائفيين في الـعـالـم، وفـي جـمـيـع 

 .العصور

وإذا كان االنتساب إلى الطائفة أمرا موروثا في األعم األغـلـب، ال خـيـار 

للمرء فيه، وال دور للعقل في االختيار، وفي أحسن الـحـاالت يـكـون دور 

العقل تأكيد ما وجد عليه الفرد اآلباء، فإن الطائفية انغالق عـلـى الـذات، 

ورفض ليس للمختلف فحسب، بل لكل ما يدخل مدخل الحوار مع ما نشـأ 

عليه، لذلك كان الطائفي وما زال وسيبقى، ال يحاور وال يـقـارب الـنـقـد 

العقلي الموضوعي، بل يكرر ما سمعه في محيط منغلق، فهـو يـخـاطـب 

الذين نشأوا على ما نشأ عليه، ويشعر بالزهو فـي خـطـابـه هـذا، وفـي 

 .االستماع إليه والتجاوب معه، من دون أي دور للعقل

أما اآلخر، فهو عدو في جميع األحوال، ليس لسبب مـنـطـقـي، بـل ألن 

اآلخر، ال يصدق كل ما يقوله، فهو عدو حتى لو صدق بـعـض مـا يـقـال 

 .وخالف بعضا

ومن صفات الطائفي، أنه ال يرى ما يتطابق فيه مع اآلخر، ويعمل عـلـى 

تهميشه وإنكار أهميته، والبحث عما يختلف فيه، فيركز عليـه ويضـخـمـه 

ويجعل منه مبررا لالحتراب، والطائفي اتباعي فـي كـل شـؤون الـحـيـاة، 

العملية منها والمعرفية، فعلى صعيد المعلومة يتبنى ما يـتـطـابـق مـع 

توجهاته ويتعصب لها، مهما كانت مجافية للعقل والمنـطـق، ويـرفـض 

سواها، وعلى الصعيد العملي، يهرع إلى معتركات ال ناقة لـه فـيـهـا وال 

معزى، َيقتُل حينا وُيقتل حينا آخر، مدفوعا بعصبيـة تـحـرمـه مـن ر:يـة 

 .األشياء على حقيقتها

ليس في الدين اإلسالمي أو في مجتمعنا العربي، بل في أديـان أخـرى 

ومجتمعات غير مجتمعنا، استغل أشخاص خبثاء، هذا التعصـب، وجـعـلـوا 

من المتعصبين وقودا لحروب وصراعات، فأصبحوا بما سفك السفهاء من 

 .دماء، قادة وحكاما

ومن إشكاليات الطائفي، كونه ينتمي إلى ماض متخي ـل، يـتـقـبـلـه عـلـى  

عواهنه، ويخوض معاركه امتدادا لمعـارك الـمـاضـي، مـن دون أن يـدرك  

حقيقة أسبابها، فلم يكن حاضرا فيها وال استشاره أحد في شنهـا، ويـقـبـل  

الروايات التي تبررها وتوفر لها أغطية، فال يناقشها ليفرق بـيـن الـمـعـقـول  

والالمعقول، ويرى من يختلف عنه، عدوا مقاتال في صف أعـدائـه، يـنـبـغـي  
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قتله، لذا يكون العنف فـي  

الصــراعــات الــطــائــفــيــة،  

مـــتـــجـــاوزا الـــتـــزامـــات  

وأخــــالقــــيــــات اإلخــــاء  

والصــداقــة والــمــواطــنــة  

والديـن والـقـومـيـة، وإذا  

كان مثل هذا السلوك غيـر  

ــا    ــي أوس ــول ف ــب ــق م

الجهالء، فكيف ينظر إلـيـه  

في أوسا  من يحـسـبـون  

 أنفسهم على المثقفين؟ 

إن الثقافة في العربية، 

لغة، هي تقـويـم الـرمـح 

وتسويته ورفع ما لحق به 

مــن زوائــد، وبــالــتــالــي، 

فإنها تـقـويـم الـعـقـل، 

والمثقـف هـو الشـخـص 

الواعـي، قـويـم الـعـقـل 

ــى إدراك  ــل ــادر ع ــق وال

الصواب وتبينه، وتحـديـد 

 .الخطأ ونقده وتجاوزه

ــاً   ــاص ــخ ــر أن أش ــي غ

محسوبين على الثـقـافـة،  

ويعدون أنـفـسـهـم مـن  

المثقفين، يتقدمون فـي  

بــعــض الــمــنــعــطــفــات  

الــتــاريــخــيــة، انــحــرافــات  

العصاب الطائفي، وكل ما  

يرتبط به من مـمـارسـات  

عون اإليمـان   تخريبية، ويد 

بــأطــروحــات أســطــوريــة،  

وهذا الموقف يـبـعـدهـم  

عن أي تماس مـع جـوهـر  

الثقافة ودور المثقـفـيـن،  

فدور المثقف ومواصفاتـه  

على الـنـقـيـض مـن دور  

الطائفي ومواصفاته، لكن  

ال بد من القول، إنـنـي ال  

أقصد في ما ذهبت إلـيـه  

االنتماء إلى طـائـفـة مـا،  

فذلك أمر ال يد للمرء فيه،  

وحين ال يكون طـائـفـيـا،  

يكون عاماًل مـن عـوامـل  

حيوية المجتمع المتـعـدد،  

وإبــعــاده عــن الــجــمــود  

 .واألحادية 

 

 أبو محمد عبد الرحمن/نبض العروبة المجاهدة للثقافة واإلعالم

بدايًة البد من البحث عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التردي االجتماعـي 

وعـدم الـخـوف والـتـردد،  بشـيء مـن الصـراحـة  والحضاري الذي تشهده أمتنـا 

والحيادية، ونبذ كل أشكال العصبية جانباً، والوقوف بتعقل. لذا علـيـنـا ابـتـداًء أن 

 نميز بدقة بين مفهوم الطائفة والطائفية كما بين القبيلة والقبلية.

فالطائفة والقبيلة مفهومان اجتماعيان يؤديان وظائف اجـتـمـاعـيـة )سـابـقـة 

 لتكوينات الدولة الحديثة(.

 أما الطائفية فهي نزعة تعصبية تجعل الفرد يقدم والءه لقيم الطائفة المنتمي لها. 

تعبر عن والء الفرد لقبيلته في عصـر  أما القبلية فهي نزعة تعصبية أيضا وهي 

 الدولة الحديثة.

وأما الدولة الحديثة في الوطن العربي فلم تستطع أن تذيب هـذه االنـتـمـاءات، 

وبقيت هذه الدولة في كثير من بقاع الوطن العربي دولة عشائـريـة أو طـائـفـيـة 

  تستمد استمرارها بتعزيز هذه المكونات وتعتمدها في الهيمنة على السلطة.

فالديمقراطية، بمعنى اعترافها بحق المواطن بحرية الرأي واالعتقاد، يمكنها أن 

تؤسس لدولة عصرية تضمن لجميع أفرادها الحق في الوطن والمواطنة علـى حـد 

سواء. وهذا بدوره يشكل المنطلق المنهجي لتغيـيـب مـخـتـلـف أشـكـال الـوالءات 

 الطائفية والعشائرية الضيقة في المجتمع.

تعبر عن منهجية في التنشئة االجتماعية والسياسية   فالمواطنة كسلوك وكممارسة،  

التي تصب  الفرد بسلوكيات المجتمع الوطني الذي ينمو فيه. فالتربية عـلـى مـفـاهـيـم  

المواطنة كبديل للطائفية والعشائرية من شأنها أن تغذي الوعي الـوطـنـي وااللـتـزام  

  الوطني. وهذا ما سعى إليه نظام الحكم الوطني في العراق خالل فترة حكمه. 

لقد أصبح واضحا بالنسبة للمواطن العادي في العراق المحتل، أن اآلليـات الـتـي 

اإليراني هي آليات المحـاصـصـات الـطـائـفـيـة  -تعتمدها حكومة االحتالل األمريكي

والعرقية، تحت ذريعة التوازن الطائفي والديني في المـجـتـمـع. وقـد أصـبـح مـن 

الواضح أيضا أن هذه الممارسات تعزز مشاعر الكراهـيـة والـتـعـصـب بـيـن أفـراد 

من الناس تغذى تكويـنـهـا الـنـفـسـي  في بروز فئة  المجتمع العراقي، مما أسهم 

والعقلي في ظل هذه الممارسات السياسية الخطيرة التي جعلت مـن االنـتـمـاءات 

الضيقة )الطائفية والعرقية والعشائرية( منطلقات مشروعـة لـلـعـمـل السـيـاسـي 

  والحركة االجتماعية. 

تـبـرر شـرعـيـة هـذه  وباتت حكومة االحتالل المعينة من طهران وواشـنـطـن 

الممارسات الطائفية على مختلف المنابر اإلعالمية وفي كل المناسبـات، وتـتـفـاخـر 

 بديمقراطية غارقة حتى أذنيها في األوحال الطائفية والعنصرية.

أما األدهى واألمر فيبدو أن الممارسات الطائفية لنظام الماللي في طهـران قـد 

وجدت أرضًا خصبة في أقطار عربية أخرى، وفي مواقف بعض الحركات التي تـزعـم 

أنها تنتمي للفكر الوطني والقومي. وبمثل هذا االنتشار، ُأغرقت الحياة االجتمـاعـيـة 

العربية بثقافة االنتماء المذهبي واستبداد األقوياء، وخـرق لـلـمـبـادئ اإلنسـانـيـة 

وتجاهل للعربدة الفارسية بل وتمجيدها وحمل لوائها كخشبة خالص لما تـعـانـيـه 

 أمة العرب من أزمات متفاقمة وخطيرة.
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كتب أحد األصدقـاء وهـو األع عـدي الـحـسـن فـي 

صفحته، بما معناه، أن حزب البعث العربي االشتـراكـي 

يكاد يكون الحزب الوحيد الذي يفتقـر إلـى الـدراسـات 

وأطروحات الماجستير والدكتوراه التي تـتـنـاول فـكـره 

وتاريخه، حيث إنه لم يجد لهـا أثـرًا فـي الـمـكـتـبـات 

 !!! البريطانية كما يقول

وأعطى مقارنة موضحاً فيها البحوث التي تتحدث عن 

بعض األحزاب البريطانية وغيرها وكذلك عـن ) فـكـر 

  ..الخميني وحزبه وتجربته في الحكم (... الخ.

ومع التحفظ الشديد على ما ورد فـي مـنـشـور األع 

عدي، وما استخدمه من مفردات لست بصدد التعـلـيـق 

عليها، لكن الذي يستحق التوضيح هو ما أوردتـه فـي 

 الرسالة التالية:

  األع عدي بعد التحية

حول ما كتبته عن هذا الموضوع الهام، أود أن أوضح 

الحقائق التالية انطالقًا من افتراض توفر حسن الـنـيـة 

 لديك فيما كتبت:

إنك ربما لم تبذل بما فيه الكفاية من جهد لـكـي  -8

تجد ما يشفي غليلك، ولربما كان ذلك أن يجنبك الخطأ 

الكبير الذي وقعت فيه بالمقارنة بين ) فـكـر الـبـعـث 

الوطني العربي اإلنساني المدني المتطور دائمًا (، وبين 

فكر الخميني الطائفي الظالمي المتخلف القـائـم عـلـى 

مفهوم الولي الفقيه ) أي وكيل اهلل في األرض( ومبـدأ 

تصدير الثورة التي كانت سببًا في زرع الفتنة الطائفيـة 

 !!!! والخرافات ونشر اإلرهاب والتدمير

إن الخوض في هذه الميادين يتطلب معـلـومـات  -1

دقيقة من قبل الباحث لكي ال يظلم نفسه قبل غـيـره 

اوال، ولكي ال يوقع ذاته والمعلقيـن مـعـه فـي خـطـأ 

 ووهم كبير على أقل تقدير ثانيًا.

بعيدًا عن المواقف السياسيـة الـمـعـاديـة الـتـي  -1

يطلقها البعض والمعروفة انتماءاتهم وأغراضهم ضد 

الحزب، ألنها ليست موضع اهتمام من قبلنا وال تستحق 

الرد... لكن ما ذكرته جنابك عن الحزب كفكـر وتـاريـخ 

ومواقف سياسية ومؤلفات، فهو غير صحـيـح إطـالقـا، 

ومجافي للحقيقة، وكان عليك أن تتريث لتتأكـد قـبـل 

أن تكتب، ويؤسفني ان أقول بأنك تحتاج لمراجعـة أي 

 !! معلومة قبل أن تكتبها

في الجانب العملي ربما أعـطـيـك الـحـق بـعـدم  -8

عثورك على مصادر، والسـبـب كـمـا اعـتـقـد هـو إن 

المطبوعات والرسائل والمصادر التي سأذكرها لك قـد 

اختفت من المكتبات بسبب الهجمة الدولية ضد الحزب 

واجتثاثه وحظره والتي ينفذها أعوان المحتل وذيـولـه 

 !!! من عصابات الفساد والعمالة والفتنة

فلو انك بحثت جيدًا ستجد أن الحزب أغنى حزب في  -

التاريخ المعاصر من حيث الـعـمـق والـثـراء الـفـكـري 

واألطروحات السياسية ونظرية العمل البـعـثـيـة عـلـى 

المستوى العراقي والعربي وحتى الـعـالـمـي... فـمـثـاًل 

 ستجد:

إن كتابات األستاذ ميشيل عفلق وصالح الـبـيـطـار  -8

مؤسسا الحزب هي عبارة عن مجـلـدات، ومـنـهـا )فـي 

سبيل البعث ( بخمسة أجـزاء، وهـي لـيـسـت )شـويـة 

  !!! مقاالت( قديمة كما وصفتها

تناولت األفكار العامة والصياغات الفكرية العـمـيـقـة 

والرصينة التي ربطت بيـن مـاضـي األمـة وحـاضـرهـا 

ومستقبلها بنظرة موضوعية، يجد من يراجعهـا أنـهـا 

العالج الحقيقي لمشاكل العراق واألمة العربية ولكثـيـر 

من مشاكل العالم اذا ما طبقت مبادئها اآلن، إضـافـة 
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إلى أنها عالجت اهم قضيتين في حياتنا كـعـرب هـمـا 

قضيتا الدين والقومية بنظرة واقعية إنسانـيـة راقـيـة 

 !!! ومهمة

مجلدات بثالثة أجزاء لـألـسـتـاذ )مـنـيـف الـرزاز (  -1

بعنوان ) األعمال الفكرية والسياسية الـكـامـلـة ( فـي 

الفكر البعثي والسيـاسـة واالقـتـصـاد واإلعـالم وفـي 

 النظرة للحياة وفي كل المجاالت.

دراسات مقارنة مع الفـكـر الـمـاركسـي والـفـكـر  -1

العالمي وهو عبارة عن مجلدين كـبـيـريـن لـألـسـتـاذ 

الياس فرح. إضافة إلى دراسات مهمة أخـرى لـه فـي 

المجال الفكري والثقافي والسـيـاسـي وفـي مـخـتـلـف 

 !!! مناحي الحياة

مؤلفات األستاذ شبلي العيـسـمـي حـول الـبـعـث  -8

 والحياة بأربعة أجزاء.

مؤلفات الرئيس الشهيد صدام حسين وهي ثريـة  -2

وغنية، وكانت مصدر لعدد من شهادات الـمـاجسـتـيـر 

والدكتوراه في الجامعات العراقية واألجنبية عـلـى حـد 

سواء، وبعد االحتالل واالجتثاث اختفت من الـمـكـتـبـات 

وإن من يحملون لقب ) دكتور ( االن، إنما كان بفـضـل 

تلك األطروحات في الـفـكـر السـيـاسـي واالقـتـصـادي 

والتربوي واإلعالمي وغيرها وهم بالعشرات وبإمكـانـنـا 

 ان نذكر بعض األسماء.

مقررات المؤتمرات القطرية والقـومـيـة لـلـحـزب  -2

) نضال البعث ( بعشرة أجزاء، وهي مـجـلـدات مـهـمـة 

ومصادر تاريخية ذات قيمة فكرية وسياسية ونـظـريـة 

 عمل وطنية وقومية وإنسانية شاملة.

إصدارات دار الحكمة والتي كانت مركزًا للدراسـات  -1

االستراتيجية في مجال الفكر والسـيـاسـة واالقـتـصـاد 

واإلعالم والثقافة والتنمية وحقـوق االنسـان، وكـانـت 

تستقبل هذه الدار كبار المثقفـيـن الـعـرب واألجـانـب 

إضافة للعراقيين وكـانـت إصـداراتـهـا عـلـى شـكـل 

 أطروحات غنية وثرية.

إصدارات مدرسة األعداد الحزبي وهي عبـارة عـن  -1

بحوث وأطروحات فكرية وسياسية واقتصادية يجب ان 

يقدمها الكادر الحزبي كواحدة مـن شـرو  اجـتـيـازه 

 الدورة بنجاح.

المجلدات الكبيرة والغنية بنتاجات جامعة الـبـكـر  -8

للدراسات العليا في الجوانب الـفـكـريـة والسـيـاسـيـة 

واالقتصادية والعسكرية والتي معظمها تناولـت فـكـر 

البعث وتجربته في العراق ومن قـبـل كـوادر الـحـزب 

وقياداته بمختلف المستويات وهي بحوث وأطـروحـات 

 لشهادات عليا يفتخر بها حملتها من رجال العراق.

أطروحات الماجستير والدكتوراه لطلبة ) مـعـهـد  -81

القائد المؤسس للدراسات القومية االستراتيجية ( وهي 

بالعشرات والتي تتحدث عن فكر البعث،، وتخرج منـهـا 

عدد كبير من األساتذة العراقيين والعرب ومنهـم مـن 

 !!! هو مسؤول في بالده اآلن

سلسلة المقاالت والدراسـات والـرسـائـل الـتـي  -88

تصدر اآلن بشكل مستمر من قبل الرفيق قائد الـحـزب 

وأمينه العام وقيادات االقطار، وكتابه ومفكريه بشكـل 

عام ومن مختلف األقـطـار الـعـربـيـة وحـتـى بـعـض 

 الشخصيات األجنبية الصديقة.

وال يفوتني أن اذكر، ما كتبه البعثـيـون األوائـل فـي 

سورية ولبنان واألردن وفلسطين والسودان والـجـزائـر 

وتونس والمغـرب ومـوريـتـانـيـا والـبـحـريـن وقـطـر 

والسعودية واليمن، قبل ظهور الناصرية وغيرهـا مـن 

الحركات القومية األخرى والتي تأسسـت الحـقـًا أو مـا 

 يصدرونه اآلن من دراسات مهمة في مختلف المجاالت.

وختامًا أقول من المؤكد أن الحياة لن تـتـوقـف، وإن 

األفكار واألحزاب والنظريات بحاجة إلى تنمية وتـجـديـد 

وتحديث وتطوير وحزب البعث ليس استثناء من ذلـك، 

وان الحزب كجزء مهم من الفكر العالمي اإلنساني بـل 

 ومتمم له، يحتاج لمزيد من البحث والتطوير.

 دمتم بخير مع تقديري

www.taleaalebanon.com 
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 بعد اإلعـــالن 

 عن تشكيل فيلق جديد

النظام السوري يستحضر 

 تجربة الحشد الشعبي

 بقلم المحامي حسن ب ان

من المعريف أن النظام السوري لم يعمال حاتاى اآلن فاي 

تشك لة الج   بنظام الف الق. إذ ما زالت تشك ًته تعتاماد 

نظام الفرق. لكن ما لفت النظار صان إصاًن الاناظاام صان 

تشك ل ف لق يكون ملتحقًا بالتشك ًت العسكرية النظام ة، 

ييضم في صفوفه كل من انخرط في القتاو مع تشاكا اًت 

النظام ضد قوى الماعاارضاة صالاى ماخاتالاف مساما ااتاهاا 

يتشك ًتها. لكن مع هذا اإلصًن، لم يفص  صاماا إذا كاان 

هذا الف لق س ضم في صفوفه التشك ًت الم ل شايية غ ار 

السورية التي تقاتل باجااناب قاوات الاناظاام، ساواء تالاك 

المستقدمة من العراق أي إيران أي لباناان أي أفاغاانساتاان أي 

فإذا كان التشك ل الجديد س ضام فاي صافاوفاه .  باكستان 

هذه الم ل ش ات، فهذا يعني أنهم سا اعاتابارين مان  اآلن 

يصاصدًا ممنوح ن للجنس ة السورية يذلاك تارجاماة لاقاوو 

الرس س السوري، بأن السوري ل س من ياقا ام صالاى أرض 

سوريا يمسجل في دياسر األحواو المدن ة، بل الاذي ياقااتال 

 ييدافع صن سوريا يبطب عة الحاو تحت مظلة النظام.

هذا اإلصًن الرسمي السوري صن تشك ل ف الاق صساكاري 

 جديد ي شر صلى ثًث  مساسل خط رة.

ان الصراع في سوريا ما يزاو مفتوحًا يهااو بااعاا ااد األيلى 

نيالمناو صن يلوجه باب الحل الس اسي،  ثا ل ، أن الاذيان يا

يندرجون ضمان هاذا الاتاشاكا ال مان غا ار الساوريا ان، 

س صبحون منذ اآلن يصاصدًا حامل ن الاجاناسا اة الساورياة، 

يهذا يدلل صلى أن س اسة تغ  ر الترك ب الديموغرافي فاي 

سوريا قد دخلت ةورًا جديد في فرضها كواقع مشرع باقارار 

فهو يناطاوي صالاى  أما الثالث،يرتقي حد القانون بمفاصل ه. 

استحضار تجربة "الحشد الشعبي" في العراق، الذي انضاوت 

في صفوفه كل الم ل ش ات يالتشك اًت الاعاساكارياة ذات 

البن ة المذهب ة يالمرتبطة باماركاز الاتاوجا اه يالاتاحاكام 

اإليراني، يبات م خرًا جزءًا صضويًا من المنظومة العسكارياة 

 النظام ة، بعدما شرع يضعها بقرار يمن ثم بقانون.

من هنا، فإن اإلصًن صن هذا التشك ل الاعاساكاري تاحات 

مسمى الف لق الجديد الاماضااف إلاى تشاكا اًت الاجا ا  

النظامي  إنما هو دل ل صلى مدى تأث ر النفوذ اإليراناي فاي 

إدارة الشأن العام الس اسي يالعسكري ياألمني للاماناظاوماة 

الحاكمة في سوريا. يهو استحضار للتجرباة اإليارانا اة فاي 

تقوية موقع التشك ًت العسكرياة خاارو إةاار تشاكا اًت 

الج   النظامي لحساب قوى م ل ش اايياة أصا اد تاناظا ام 

 صفوفها يشرصنتها.

يبذلك تكون هذه الخطوة هي استنسا  لتجرباة "الاحاشاد 

الشعبي في العراق" يالذي هو باديره اساتاناساا  لاتاجارباة 

 الحرس الثوري اإليراني. 

إنها خطوة شديدة الخطورة صلى سوريا يةن ًا يمجاتاماعا اًا 

يصلى األمن القومي، باصتبار أن الدير اإليراني من خًو هذه 

الخطوة يأبعادها يكون قد يصل إلى مرحلة فارض تشارياع  

يجوده بقرارات سلطوية. يصل ه يجاب الاتاعاامال ماع هاذه 

الخطوة باصتبارها تهديدًا موصوفًا لألمن الاوةاناي الساوري 

 بكل مضام نه الس اس ة ياالجتماص ة يالشعب ة .

إنها ياحدة من مشهدية االحتًو اإليراني، من لام ياعاتابار 

ذلك قاسمًا، صل ه أن يراجع  تصريحات حاكاام إياران باأناهام 

باتوا صلى شواةئ المتوسط يبعدما  باتوا يس طارين صالاى 

 أربعة صواصم صرب ة يمنها دمشق.
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إلى جماهير شعبنا اليمني األبية وأبناء امتنا العـربـيـة 

 المجيدة

 إلى كل البعثيين على امتداد الوطن

لقد وقفت كوادر حزب البعث الـعـربـي االشـتـراكـي 

قطر اليمن أمام األحداث على الساحة القطرية -القومي

والقومية وما يحاك من مؤامرات لتحـالـف قـوى الشـر 

الدولية واإلقليمية من إمبرياليتين وصهايـنـة وفـرس، 

وتـمـزيـق لـلـوحـدة   وما نتج عنها من فتن واحـتـراب

الوطنية والقومية، وللنسيج االجتماعي وإشعال الحروب 

بين األخوة عبر اذرعها في أقطارنا العربية مستهـدفـة 

ثوابـت األمـة فـي الـوحـدة والـحـريـة واالشـتـراكـيـة 

ومشروعها التحرري لنهضة االمة، فأوعزت لتلك األذرع 

الخبيثة بتنفيذ مخططاتها اإلجرامية وبث سمومها فـي 

جسم األمة واقطارها، فلـم تسـلـم مـعـظـم األقـطـار 

العربية من هذا الوباء ومنها قطرنا اليمـنـي الـحـبـيـب 

والذي كان سببه األساسي عدم االحتكام للعقل وتنفيذ 

ما اتفق عليه اليمنيون من مخـرجـات مـؤتـمـر الـحـوار 

الوطني الشامل واالنقالب على السلطة الشرعية والـزج 

باليمن في حرب عبثية ال طائل منهـا الـخـاسـر فـيـهـا 

والمتضرر منها هو الشعب اليمني بكل فأته وأطيـافـه، 

حيث قاد االنقالبيون البلد نحو الهاوية وسعي ويسعى 

االنقالبيون إلى إطالة أمد الحرب واستخدام الـمـعـانـاة 

اإلنسانية كورقة لعدم الرضوع للحلول السلمية وتنفيذ 

 القرارات األممية.

لقد عمقت الحرب معاناة شعبنـا ومـزقـت نسـيـجـه 

الوطني بشكل لم يسبق له مثيل فـي تـاريـخ الـيـمـن 

المعاصر وأفضت إلى مآسي ودمار وخراب وفـتـن لـهـا 

 أبعادها وتأثيراتها الداخلية والخارجية.

 يا جماهير شعبنا الصابر

إن كوادر حزبكم يدعون جـمـيـع األطـراف وخـاصـة 

االنقالبيين إلى عدم المكابرة وتحـمـل مسـؤولـيـتـهـم 

الوطنية واألخالقية وعدم االستهانة بمعاناة اليمنيـيـن 

في الداخل والخارج وضرورة وقف الحرب وتفعيل الحـل 

السلمي وفقًا للمرجعيات المتفق عليهـا والـتـي عـلـى 

أساسها عقدت جوالت المفـاوضـات السـابـقـة، وهـي 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مـؤتـمـر 

الحوار الوطني الشامل، والقرارات األممية ذات الصـلـة 

(، ومن هذا المنطلـق فـأنـنـا 1182وخاصة القرار رقم )

نؤكد على أن أي حل سلمي ينبغي ان يـؤسـس عـلـى 

تســلــيــم الســالح وحصــر امــتــالكــه لــلــدولــة فــقــط 

وبمؤسساتها الشرعية المبنية على أسـس الـمـواطـنـة 

المتساوية ومن كافة مناطق اليمن، وضرورة االنسحاب 

أوالً لجميع الفصائل المسلحة والمليشيـات مـن كـافـة 

مؤسـسـات الـدولـة والـمـعـسـكـرات وبـاألخـص فـي 

المحافـظـات الـواقـعـة تـحـت تسـلـط االنـقـالبـيـيـن 

ومليشياتهم المسلحة، وبدون هذا فان أي حل ترقيعي 

سيكون حال هشا ومؤقتا، ولن ُيكَتب له االسـتـمـرار أو 

النجاح، بل وسيؤسس لجوالت جديدة مـن الصـراعـات 

والعنف المسلح واالقتتال األهلي والمناطقي وسـيـؤدي 

إلى صوملة اليمن ويضعـه عـلـى طـاولـة الـتـفـتـيـت 

 والتجزئة.

والى ذلك فأن رفاقكم مـن كـوادر الـحـزب وعـلـى 

مختلف المستويات التنظيمية وعـلـى مسـاحـة رقـعـة 

أميـن   وطننا اليمني ترفض رفضا قاطعا لما ذهب إليه

سر القطر السابق د/قاسم سالم من أعـمـال ومـواقـف 

مناقضة لثوابت حزبنا القومي وعقيدته الراسخـة بـعـد 

ان قام بإضعاف الحزب وإفراغه مـن األطـر الـحـزبـيـة 

والتنظيمية المقتدرة عن طريق وسائل متعددة، واتباع 

سياسات تخدم مصالحه الشخصية وبما يتـنـاقـض مـع 

قيم الحزب ومبادئه، بل وتخندقه في الموقف المعادي 

م( وبالضد من موقف 1188فبراير  88للشعب وثورته )

ومشاركة رفاقنا وكوادر حزبنا في ثورة الشباب خـدمـة 

لتحالفه غير الموضوعي والمشبوه مع نظام الـمـخـلـوع 

وهو الذى كرس التخلف والتبعية وافرغ الوحدة اليمنيـة 

 من كل إنجاز ومن مضمونها الوطني والقومي.

لقد توج قاسم سالم ممارساته الالبعثية بـانـحـيـازه 

للمخطط الفارسي للتمدد في الـوطـن الـعـربـي ولـم 

يردعه تبجح قادة طهران بسيطرتهم على الـعـاصـمـة 

العربية الرابعة )صنعاء( في خروج صريح وواضح عـلـى 

مبادئ البعث وثوابت شعبنا اليمني وأمـتـنـا الـعـربـيـة 
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وعلى استراتيجية الحزب القومية في مقاومة ومواجهـة 

التمدد الفارسي المتناغم مع الـهـجـمـة اإلمـبـريـالـيـة 

والصهيونية وفي تنكر واضح للـتـضـحـيـات الـوطـنـيـة 

والقومية التي مهرها رفاقنا وأبناء شعبنـا بـدمـائـهـم 

الزكية للذود عن وطننا وامتنا فـي الـيـمـن وبـوابـتـنـا 

 الشرقية.

ولهذا ولغيره وتمسكا بنظم الحزب وضوابطه فـإنـنـا 

نعلن التزامنا وتنفيذنا لقرار القيادة القوميـة بـإعـفـاء 

قاسم سالم من مسؤولياته كافة وتـجـمـيـده تـوطـئـة 

 القتراح فصله عند انعقاد المؤتمر القومي الثالث عشر.

وفي ضوء ما تقدم فإننا في حزب الـبـعـث الـعـربـي 

 االشتراكي القومي نؤكد على ما يلي:

ل االنقالبيين المسؤولية الكامـلـة لـلـتـدهـور -8 نحمِّ

االقتصادي والمعيشي والتـمـزق الـمـجـتـمـعـي والـذي 

تسببت به ممارساتهم التي دمرت حيـاة الـمـواطـنـيـن 

اقتصاديا ومعيشيا وصحيا وتعليميا وفي كافة منـاحـي 

الحياة بالتوازي مع التدمير الممنهج لـلـجـيـش واألمـن 

الذي أعيد تركيبه على أسس مناطقية وعائلية من قبل 

عاما، واتخاذهم إجـراءات ال تـراعـي 11المخلوع طوال 

مصالح الوطن والمواطن تمثـلـت فـي نـهـب وإفـراغ 

خزينة الدولة وتبديد األصول ومنها األمـوال السـائـلـة 

والودائع وأذونات الخزانة واالحتيـاطـيـات الـمـخـتـلـفـة 

بهدف تمويل عملياتهم الحـربـيـة وإضـعـاف وسـحـق 

الخصوم واعتقالهم وقتل المواطنين األبرياء واغتصاب 

ممتلكاتهم والسيطرة على ما تبقى من مفاصل الدولة 

وعلى أسس ساللية ومناطقية بغيضة، وكـذا تـهـجـيـر 

المواطنين وتجريف المؤسسات العامة والخاصـة مـمـا 

أدى إلى هروب ر:وس األموال وزيادة نسـب الـبـطـالـة 

 المرتفعة أصاًل.

نطالب القيادة الشرعية وسلطـتـهـا الـتـنـفـيـذيـة -1

والنقدية إلى اتخاذ كافة اإلجراءات العملية والـعـاجـلـة 

للوفاء بالتزامات الحكومة الشرعيـة وفـي مـقـدمـتـهـا 

صرف مرتبات موظفي الجهاز اإلداري للدولة وفي جميع 

محافظات الجمهورية و بال اسـتـثـنـاء، ونـنـاشـد دول 

مجلس التعاون الخليـجـي إلـى ضـرورة دعـم الـبـنـك 

عدن بالعمالت الصعبـة النـتـشـال   المركزي بالعاصمة

االقتصاد اليمني من االنهيار مع ضرورة تمويل التجـارة 

الخارجية وخاصة في المتطلبات األساسيـة لـمـعـيـشـة 

الشعب اليمني وسد النقص الحاد بمتطـلـبـات الـحـيـاة 

الضرورية، كما نطالب دول التحالف العربـي وبـخـاصـة 

دول مجلس التعاون الخليجي إلى القيام بـواجـبـاتـهـم 

األخوية واألخالقية واإلنسانية وندعو كل دول الـعـالـم 

إلى دعم وتفعيل خطط وصنـاديـق إعـادة إعـمـار مـا 

دمرته الحرب وانتشال االقتصاد اليمني وفـقـًا لـخـطـة 

استراتيجية مزمنة، وتأهيل اليمن إلـى االنضـمـام إلـى 

 مجلس التعاون الخليجي.

نطالب القيادة الشرعية وأجهزتها التنفيذيـة إلـى -1

ضرورة التواجد في الداخل اليمني وتفعيل نمط الحكـم 

الرشيد في إدارة المحافظات المحررة وتحـقـيـق األمـن 

وتوفير االستقرار وتفعيل الخدمات وتشغيل مؤسسـات 

الدولة على أسس ومعايير الشفافية والمحاسبة بعـيـدا 

عن المحاصصة الحزبية أو الـمـنـاطـقـيـة أو الـدعـاوى 

االنفصالية وتجسيد لحمة الشعب اليـمـنـي مـن خـالل 

 األعمال ال األقوال.

ندعو دول التحالف الـعـربـي والـقـوى الـوطـنـيـة -8

والقومية وكل القوى الخيرة إلى توحيـد قـواهـا ورص 

صفوفها في مجابهة مخططات الـقـوى اإلمـبـريـالـيـة 

واذرعها في أقطارنا العـربـيـة   والصهيونية والفارسية

التي تكالبت بشكل مسعور على امتنا وأوطاننا بـهـدف 

تجزئة و تقسيم وإعادة رسم خارطة المنطقـة لـبـسـط 

نفوذها والسيطرة على مقدراتنا ونهب ثـرواتـنـا دون 

استثناء ألي قطر تنفيذا الستراتيجيات ومصالـح دولـيـة 

 وإقليمية.

التحية لقوى المقاومة السلمية والمسلحة في اليـمـن 

والعراق وسوريا وفلسطين واالحواز، وللمناضلين علـى 

امتداد الوطن العربي وفي طليعتها منـاضـلـي حـزبـنـا 

وعلى راسهم الرفيق القـائـد األمـيـن الـعـام لـلـحـزب 

 المناضل/عزت إبراهيم.

المجد والخلود لشهدائنا وشهداء األمـة األبـرار وفـي 

 صدام حسين   مقدمتهم الشهيد القائد

      ولرسالة امتنا المجد والخلود

صادر عن كوادر حزب البـعـث الـعـربـي االشـتـراكـي 

   قطر اليمن-القومي

 م1182نوفمبر 8  الثالثاء
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بعد ساعات من إعالن النظام السـودانـي 

رفع الدعم عن المحروقات وهو إجـراء سـوف 

يصيب باألذى جماهير فقـيـرة واسـعـة قـام 

حزب البعث العربي االشتراكي )األصل( بتنفيذ 

فعالية رفع وتوزيع ولصق شعـارات بشـوارع 

أم درمان وأصاب النظام ارتباك شـديـد مـن 

جراء القيام بكل تلك النشاطات دون رصدهـا 

وبعد التنفيذ ونتيجة لـتـخـبـط أجـهـزة أمـن 

النظام قامت قوات األمن بالبحث عن كـوادر 

البعث بأزقة أم درمان ولم يتم العثور عـلـى 

أحد من المناضلين الـذيـن وزعـوا ولصـقـوا 

الشعارات، فقاموا باعتقال عشوائي للمناضل 

اكرم عبـدالـوهـاب وهـو اآلن البعثي الرفيق 

رهن االعتقال منذ صـبـاح الـيـوم الـجـمـعـة 

وتم اقتيـاده إلـى مـكـان غـيـر  8/88/1182

 معلوم حتى اآلن.

وتميزت الحملة بالربط بين أزمة السـودان  

االقتصادية والسياسية وبيـن بـقـاء الـنـظـام  

والعمل على إسـقـاطـه   ورفض التعامل معه  

وبعد اعتقال الرفيق أكـرم   بالوسائل السلمية،  

عبدالوهاب صدرت إدانات ومطالبات بـإطـالق  

سراحه من المنظمات الطـالبـيـة والشـبـابـيـة  

أجهزة أمن الـنـظـام كـامـل  والحزبية وحملت  

وضمان عـدم   المسؤولية عن صحته وسالمته، 

تعرضه للتعذيب والكشف عن مكان اعتقالـه.  

وفي نفس الوقت طـوقـت قـوات األمـن دار  

وأكـد  الحزب وما زال محاصرًا دون اقـتـحـامـه،  

مناضلو البعث في ردهم على اعتقال الرفـيـق  

البعثيين ال يثنيهـم عـن عـمـلـهـم  أكرم بأن  

الد:وب من أجل االنتفاضة الشعبية الـداعـيـة  

اعـتـقـال رفـاق   إلسقا  النظام في السودان  

مناضلين وأن صمود البعثيين شر  لالنتصـار  

في معركة إسقا  الـنـظـام ولـن يـثـنـيـهـم  

اإلرهاب والقمع عن نضالهم من أجل سـودان  

حر تسوده العدالة وإرادة الشعب ومـن بـيـن  

الشعارات التي وزعت: نطالب بإطالق سـراحـه  

 فورًا  

الحرية للمناضل أكرم عبدالوهـاب وَلـكـل 

 المعتقلين السياسيين..

وجه المؤتمر القطري الثامن للحزب فـي األردن بـرقـيـة إلـى 

الرفيق عزة إبراهيم األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكـي 

 والرفاق أعضاء القيادة القومية للحزب. وهذا نصها:

الرفيق المجاهد المناضل عزة إبراهيم األمـيـن الـعـام لـحـزب 

 البعث العربي االشتراكي المحترم

الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعـي نـائـب األمـيـن 

 العام للحزب المحترم

 الرفاق المناضلون أعضاء القيادة القومية للحزب المحترمون

ليكم كافة الرفاق أعضاء المؤتمر العام القطري الثـامـن  إ يتوجه  

 8 لحزبنا في القطر االردني، والذي تم عقده يوم الجمعة الموافق  

بأسمى واحر التحيات الرفاقية والنضالية. وقد ناقش    1182 /   88 / 

المؤتمر التقارير التنظيمية والسياسية والمالية وتم اقراراها، وقـد  

تم مناقشة ما يستهدف امتنا العـربـيـة مـن مـؤامـرات، وأعـلـن  

المؤتمر عن الوقوف صفا واحدا خـلـف قـيـادتـكـم ونشـد عـلـى  

أياديكم الطاهرة وانتم تتصدون ألبشع هجمه وعـدوان ويشـتـد  

فيها الصراع مع القوى المعادية ألمتنا وفي مقدمتـهـا الـتـحـالـف  

األمريكي الصهيوني اإليراني الصفوي وعمالئهم الذي يستـهـدف  

اجتثاث ليس البعث وحده وإنما العروبة وحضارتها وانسانـيـتـهـا،  

وتقسيم المنطقة العربية بسايكس بيكو جـديـدة عـلـى أسـس  

عنصرية وطائفية وعرقية وأثنية بغيضة وإبقاء المنطقة مشتعلـة  

بحروب تهلك الحرث والنسل والضرع حتى تبقى مهيمنة عـلـيـهـا  

 .وتابعة لها تسرق وتنهب بترولها وثرواتها وخيراتها 

إننا أيها الرفاق األعزاء ليحدونا األمل بالمقاومة العربية عموما 

والمقاومة العراقية البطلة خاصة بقيادة حـادي ركـبـهـا قـائـد 

مسيرتها الرفيق المجاهد البطل عزة إبـراهـيـم األمـيـن الـعـام 

للحزب وقائد الجهاد والتحرير ورفاقه األبطال الغر الميامين فـي 

التصدي لهذا العدوان المجرم. وما المعركة الدائرة عـلـى أرض 

محافظة نينوى وقلبها الموصل الحدباء إنما هي مـعـركـة األمـة 

والعروبة ضد حلف الشر من صفويين إيرانيين وبدعم أمريـكـي 

صهيوني وأدواتهم من عمالء الحشد الطائفـي الـعـمـيـل الـذي 

يدين بالوالء والتبعية إليران هم ومسؤوليهم والعمالء القابعين 

 .في المنطقة الغبراء

إننا نجدد لكم العهد والوفاء للقسم بأن نبقى قابضين عـلـى 

جمر المبادئ التي أمنا بها لبعثنا العظيم ونستمد منكم العزيمة 

واإلصرار في رفع وتيرة النضال وعاش حزبنا المناضل لتـحـقـيـق 

أهدافه في الوحدة والحرية واالشتراكية، والمجد والخلود لشهداء 

البعث واألمة وعلى رأسهم شهيد الحج األكـبـر الـرفـيـق صـدام 

 حسين رحمهم اهلل وأسكنهم فسيح جناته

 واهلل اكبر وليخسأ الخاسئون

 القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في األردن
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 بعد فوز ترامب

 ال مراهنة على تغيري يف اسرتاتيجية أمريكا

 بقلم المحامي حسن ب ان
 

قبل أن تجري االنتخابات الرساس ة األم رك ة يماعارفاة مان  
س فوز بالرساسة، شغلت التحل ًت الس اس ة مساحاة ياساعاة  
من الضخ اإلصًمي الذي غطى هذا الحدث، بااصاتابااره حادثاًا  
ل س كغ ره من األحداث المشابهة، نظرًا لكون أم ركا تالاعاب  
يمنذ فترة ةويلة ديرًا م ثرًا في رسام ماعاالام السا ااسا اة  
الديل ة. يهذا االهتمام باالنتخابات األم رك ة ل س حديثًا يلام  
يقتصر صلى األخ رة منها، بل كان يرافق كل حملة انتخاابا اة،  
يكانت التحل ًت يالكتابات ح او هذا الموضوع تناطالاق فاي  
كث ر من األح ان من تغل ب المعطى الشخصي للمرشا  يمان  
ثم للفاسز يصواًل إلى ربط معالم الس اس ة العامة باباعادياهاا  

 الداخلي يالخارجي بالسلوك أي بالرتية الذات ة للمرش . 
هذا التقويم للعمل ة االنتخاب ة فاي أما اركاا، ال ياقاارب  

يقاربونها، غاالاباًا ماا تاطاغاى  نالموضوص ة، ألن كث رًا مم
صل هم تأث رات األهواء الشخص اة ي الارغاباة فاي تاحادياد 
مواصفات الس اس ة العامة بما يًءم المصالا  السا ااسا اة. 
فإن كان البعض متذمرًا من سلوك اإلدارة الاقادياماة أبادى 
ابتهاجًا باإلدارة الجديدة، يأن كان مرتاحاًا لاإلدارة السااباقاة 
أبدى قلقًا يتخوفًا من اإلدارة الجاديادة. يكاً الاطارفا ان ال 
يأخذان باالصتبار، أن أم ركا هي ديلة م ساسااتا اة، ياتاخااذ 
القرار ف ها يخضع آلل ة محددة تجعل كل موقع مفصلي فاي 
هرم ة السلطة، موقعًا تنفا اذياًا. يصانادماا تاكاون الاديلاة 
محكومة بنظام الم سسات، فاإن الشاخاصاناة فاي اإلدارة 
الس اس ة تتراجع لمصلحة دير الاما ساساات ساواء كاانات 
تمارس ديرًا في الحقوو التنف ذية أي التشريع ة أي كل ما لاه 
صًقة بس ر المرفق العام. يهذا يعني، أن الديو المحاكاوماة 
بنظام الم سسات ال تخضاع سا ااسا اهاا الاعااماة لاألهاواء 
يللمزاج ة الشخص ة بل تبقى محكومة بالضوابط الاعااماة. 
يالضوابط العامة في الديو الم سسات ة تتعالاق باالاناظاام 
العام، بح ث أن كل من يتولى السلطة يجد نفسه مق دًا باهاا 
يفي راس ذلك ما يسمى بالمصال  الوةن اة الاعالا اا. هاذه 
المصال  الوةن ة العالا اا تاتاقادم صالاى مصاالا  األحازاب 
الس اس ة حتى يلو كان الاحازب حااكاماًا، كاماا أن مصاالا  
المنظومات الس اس ة يمنها أحزاب السالاطاة يالاماعاارضاة 

 تتقدم صلى مصال  األشخاص يأيًا كانت مواقعهم.
إن المصال  الوةن ة العل ا في الديو الما ساسااتا اة هاي 
ثوابت يةن ة ال يستط ع أحد تجايزها ألنها ترتبط بمفاهاوم 
األمن الوةني يهذه سمة تفرض نفسها فاي أما اركاا كاماا 

غ رها من الديو العريقة في بناسها الم سساتي، باحا اث أن 
األمن الوةني يبقى داسمًا فوق الخًفات الس اس ة، يهاذه ال 
تقتصر صلى جانب دين اآلخر يإنما تتنايو الجوانب الس اس ة 
ياالقتصادية ياالجتامااصا اة ياألمانا اة. يلاهاذا فاإن الاديو 
الم سسات ة إذا ما يجدت نفسها فاي خاطار ياهادد أماناهاا 
الوةني، فإن الخًف الس اسي الداخلي يتاراجاع لاماصالاحاة 
حماية األمن الوةني، يمن يتولى سلطة، يأن كاان ياخاتالاف 
في برنامجه الس اسي الداخلاي صان األخاريان، إال أن هاذا 
الخًف ال يسحب نفسه صلى الموقف من القضايا الاوةانا اة 

 العل ا.
يمن يراقب تنايب القوى الس اس ة المتصارصة في الداخال 
األم ركي حوو برامجها الس اس ة ح او ماا ياعاتابار قضااياا 
استراتا اجا اة ال ياجاد كاثا ار خاًف با ان الاجاماهاوريان 
يالديموقراة  ن يال ب ن ما يعتبر يسارًا أي يم نًا أي يسطًا في 
أيريبا يهذا يتنايو الديو التي تدير ح اتها الس اس ة تعددية 

 حزب ة يل ست المحكومة بنظام الحزب الواحد.
بالعودة إلى أم ركا، فإن هذه الديلة، تعاقب صلاى إدارتاهاا 
الس اس ة مناذ أماد باعا اد الاحازب الاجاماهاوري يالاحازب 
الديموقراةي، يفي كً الحالت ن لم يبرز تغ  ر جوهري فاي 

 استرات ج ة هذه الديلة خاصة في الس اسة الخارج ة.
فعلى مدى فترة الحرب الابااردة، كاانات االساتاراتا اجا اة 
الخارج ة تقوم صلى أساس حماية أمن أيريبا يأمان الانافاط  
يما يترتب صلى ذلك من تفريعات لهذين االثانا ان يخااصاة 
أمن "إسراس ل". يبعد انه ار االتحااد الساوفا ااتاي يساقاوط 
نظام الثناس ة االستقطاب ة الديل ة، أضافت أم ركا للهدفا ان 
األخرين، هدف فرض  مرجع ة صملتها الوةن ة كامارجاعا اة 
تحتسب صلى أساسها ساسر العمًت األخرى يالمعادن يالمواد 

 األيل ة يخاصة النفط يالغاز.
يصلى هذا األساس، فإن أم ركا سواء تولى إدارة السالاطاة 
ف ها الحزب الجمهوري أي الحزب الادياماوقاراةاي ساتاباقاى 
محكومة بهذه االسترات ج ة، يأن انعكاساتها صلى العرب هي 

ألن كل هذيان األمانا ان “  إسراس ل”حماية "أمن النفط يأمن 
يرتبطان بما تعتبره مصال  استرات ج ة يضاريرة لاحامااياة 
أمنها القومي. يبالتالي فإن م سسات الحكم في أما اركاا ال 
تغ ر استرات ج تها يأن تغ رت من رموز اإلدارة السا ااسا اة 
ف ها. يإذا كانت بعض األمور يطالها التغ ا ار، فاهاذا ياطااو 
الشكل دين الجوهر يالفرق يبقى في اإلخراو الشكلي، كاماا 
الفرق ب ن مشهدية اإلصدام بالرصاص أي الشنق أي اخاتانااقاًا 

 بغرف الغاز المقفلة.
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من هنا، فإن نجا  مرش  الحزب الجمهوري صلاى حسااب 
مرش  الحزب الديموقراةي ل س ناتجاًا صان اخاتاًو فاي 
االسترات ج ة األم رك ة التي تحكمها ثوابت المصال  العل اا 
للديلة األم رك ة إبان حكم الحزب الديموقراةي، بل بسبب 
رغبة المزاو الشعبي األم ركي في التاغا ا ار مان نااحا اة، 
يبسبب ردة فعل صنصرية ضد الملون ن من ناحا اة أخارى، 
يقد استطاصت الماك نة االنتخاب ة لترامب أن توظفهاا فاي 
الحد األقصى الممكن من التأث ر. أماا ماا دين ذلاك، فاإن 
الحزب الجمهوري لن يغ ار  كاثا ارًا فاي االساتاراتا اجا اة 
األم رك ة ألن القض ة ال تتعلق بالمزاو الشخصي للرسا اس 
المنتخب ، يإنما بمصال  أم ركا، يلاو كاان األمار كاذلاك، 
لكانت أم ركا قد أحدثت تحواًل نوص ًا في اساتاراتا اجا اتاهاا 
العامة ح او تعاملها مع العالم الخارجي إبان يجاود أيبااماا 
في الب ت األب ض، يهو من أكثر الرتساء األم رك  ن ثقافاة 
س اس ة ي فكرية ، يهو ينتمي إلى ماا يساماى بشارياحاة 
"الملون ن" يلو كان هذا األمر يفرض نفاساه لاكاان فارض 
نفسه في تقديم أم ركا صورة جديدة  يمغايرة في دصماهاا 

 لقضايا العالم التحررية يباألخص قض ة فلسط ن.
إن ترامب، لن يلغي النظام الصحي الداخلي في أما اركاا، 
ألنه حاجة يةن ة أم رك ة، يلن يغ ر من نهاج السا ااسا اة 
األم رك ة العداس ة ضد كل من تعتبره منافسًا نديًا لاهاا، أي 
مهددًا لمصالحها الح وية يالحرب التاي تاديارهاا أما اركاا، 
ستبقى مستمرة سواء كانت باألسلوب الخشن المعبر صاناه  
بالعمل العسكري أي باألسلوب الناصم المعبر صاناه باناظاام 
العقوبات االقتصادية، يبالتالي يجب صدم الوقوع  فاي فاخ 
المراهنة صلى تحوو نوصي في االسترات جا اة األما اركا اة 

 العامة، ييكفي أن نعطي بعض أمثلة صلى ذلك.
منها الموقف األم ركي من الاقاضا اة الافالاساطا انا اة، 
يالموقف األم ركي من احتًو العراق، يالموقف األما اركاي 
من أمن "إسراسا ال"، يأمان الانافاط مان يجاهاة الاناظار 
األم رك ة، يأمن أيريبا يالموقف األم اركاي ماماا تساما اه 
اإلرهاب. هذه القضايا التي يتمحور حاولاهاا جال الاناشااط 
الس اسي الديلي يالقاري ياإلقل مي، تقدم أم ركا نافاساهاا 
ف ها صبر استرات ج ة ياحدة رغم تبدو الرتساء األم رك ا ان 
يتنايبهم ما ب ن جمهوري ن يديموقراة  ن منذ اغاتاصااب 

 فلسط ن يحتى اآلن. 
لذلك، ال رهان  صلى تبدو نوصي في الس اس ة األما اركا اة  
يخاصة ح او القضايا العرب ة، ألن هذه الس ااساة ثااباتاة يأن  
تغ ر الرتساء يصلى العرب كما صلى غ رهم أن ياقالاعاوا صان  
شخصنة الس اس ة األم رك ة، ألن األيضاع في أما اركاا غا ار  
األيضاع في بًدنا، يالمعاي ر يآل ات الحكم ياتاخااذ الاقارارات  
ف ها غ ر تلك الساسدة في بًدنا يذلك يجب االصاتامااد صالاى  

 النفس. 
* * * * * 

 

 ح. غ

ُتنسينا حروب الدائرة الجهنمية، الـمـلـتـهـبـة عـلـى 

مساحات وطننا العربي، األهداف من وراء اشـتـعـالـهـا. 

ونتلهى بما نراه ونشاهده من مظاهر وأحداث خبرية ال 

عالقة لها بما هو مخفي من تـلـك األهـداف. ومـا هـو 

مخفي ال يهمه من سينتصر فيها أو من سينهـزم، فـي 

الوقت الذي نتسابق فيه نحن على التلهي بنتـائـج هـذا 

الحدث الجزئي أو ذاك. واألكثر صدماً ألفهامنا أن نـبـنـي 

آماالً وأحالمًا على نتائج االنتصار فـي هـذه الـمـديـنـة 

العربية أو تلك. وأما بناء تلك األحـالم فـقـد نـعـتـبـره 

انتصارًا لمن نسميهم )ثوارًا(، وانكسارًا لمـا نـعـتـبـرهـا 

 )أنظمة ديكتاتورية(، والعكس صحيح أيضاً.

ليست األهداف الخفية، للقوى التي تسهم في تأجيج 

نيران تلك الحروب، هي في انتصار النظام الديكتاتـوري 

أو انتصار من أغدقنا عليهـم صـفـة )الـثـوار(. بـل إن 

الهدف األساسي، من بين كل تلك المـقـاصـد، هـو أن 

ينتصر مشعلوها على حساب )النـظـام الـديـكـتـاتـوري( 

وعلى حساب )الثوار( معًا. ومشعلو الحروب هم الـذيـن 

يؤججون النيران حتى يحرقـوا أخضـر الـديـكـتـاتـوريـة 

ويباس )الثوار( في آٍن واحد. وإن أمر  من هذه الحقيـقـة 

هو أننا ننتصر لهذا الطرف أو ذاك، أو ننتظر انتصار من 

تنحاز عواطفنا إلى جانبه لنبني علـى انـتـصـاره اآلمـال 

واألماني. ولكن لألسف سوف تـجـري سـفـن الـحـروب 

صوب موانئ القبطان الذي يقودها، وليس صـوب مـن 

 يشكلون الوقود لتشغيل محركاتها.

هذا الواقع المؤلم، ليس فـي الـذي يـغـذي نـيـران 

الحروب، بل المؤلم في أننا ننساق وراء الحدث ونـنـسـى 

من يقف وراءه، أو نجهل مـن يـغـذي نـيـرانـهـا. وإن 

معرفة من يقف وراء الحدث هو األهـم، وأمـا الـحـدث 

ففيه الكثير من التضليل والخداع، فإعالم أعـداء األمـة 

يعدنا بالخير الوفير، في الوقت الذي يهيئ لنا الخوازيق. 

فرحمة بنا، ورحمة بأعصابنا، ورحمة بعقولـنـا، دعـونـا 

نفكر بهدوء وروية. بل دعونا نترفـع فـوق الـعـواطـف 

 واألهواء، ونسمو إلى لغة العقل والتحليل الموضوعي.

وأما التحليل الموضوعي ألسباب تلك الحروب، ومـآل 

نتائجها، فيقتضي أن نتخلى عن عواطفنا أوالً، ونـنـظـر 

دة، وأن نتساءل: هل فعاًل قـام أعـداء األمـة  بعين مجر 

العربية، وما زالوا يقيمون الدنيا وال يقعدونها من أجل 
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إسقا  الديكتاتورية، وإحالل الديموقراطية؟ وهل فعاًل 

من نسميهم ثوارًا هم ثوار بالفعل يعتمدون مكـايـيـل 

الــثــورة، ويســتــرشــدون بــبــرامــجــهــا، وخــطــطــهــا، 

 واستراتيجيتها، وتكتيكاتها؟

إن العامل العاطفي الوحيد، الذي يثير الغضب، يجب 

أن ينصب  فقط على ما نراه من آالم ومآسي ونـكـبـات 

ُتلمُّ باألمة العربية وأبنائها. ولنعيد السؤال بعـد ذلـك، 

هل أسباب تلك الحروب المدمِّرة التي تجري منذ سنوات 

 عديدة هو صراع بين )األنظمة الديكتاتورية( و)الثوار(؟

أيها الناس هل من المعقول والمسموح لثائر يـعـي 

معنى الثورة أن يعمل أو يساهم أو حتى يسـكـت عـن 

تدمير دولة بكاملها، وأن يقتلع شعبًا كاماًل من أرضـه؟ 

هل من المسموح له أن ُيدفِّع وطنه كل هذا الثمن مـن 

أجل إسقا  ديكتاتورية فرد واحد؟ أو مـجـمـوعـة مـن 

 الديكتاتوريات المحيطة بالديكتاتور )الملك(؟

أبدأ كالمي، ولكي ال يقوم بتشويهه حاقد أو مأفون 

أو مزايد، ألوضح بأن مواجهة االحتالل هي مهمة الثوار، 

وهم وحدهم الذين يستأهلون أن نسـمـيـهـم ثـوارًا. 

وليس الثوار هم من يسهمون بتهديم دولـة ووطـن، 

وهم يعرفون أو يجهلون أنهم سـيـجـعـلـونـه لـقـمـة 

سائغة أمام كل محتل أو معتد أثيم. فعلى من يقرأ أن 

يضع نصب عينيه أن التمييز مسألة ضرورية بـيـن مـن 

يعمل على تحرير وطنه من االحتالل، وبين مـن يـدمـر 

دولته ووطنه ليجعلوه ضعيفًا أمام شهوات المحتلـيـن. 

ولذا أعيد طرح السؤال الذي يوحيه علي  الضمير الثـوري 

 العربي، وعلى المخلصين من أبناء هذه األمة ألتساءل: 

هل يحتاج إسقا  الديكتاتورية إلى دفع هذا الثمن 

 الباهظ؟

على الرغم من شرعيته بمقاييس مـبـادئ األحـزاب 

والحركات الجماهيرية الثورية، ارتبط شـعـار )إسـقـا  

الديكتاتورية( بمرحلـة احـتـالل الـعـراق، وهـو شـعـار 

مشبوه. حينذاك اعتبره اليمين األميـركـي الـرأسـمـالـي 

المتصهين، أحد األهداف التي أطلقها كـأحـد الـذرائـع 

األساسية في إسقا  النظام الوطني في العراق. ووعـد 

اليمين األميركي العراقيين بإحالل الديموقراطية. وماذا 

كانت النتيجة؟ وعلى القارئ أن يعيد قراءة ما حصل في 

 العراق منذ احتالله. فماذا يرى؟ 

لت اإلدارة األميركية لحكم  بعد االحتالل األميركي، وك 

العراق زمرة من الخونة الذين مارسوا أسـالـيـب أكـثـر 

ل النظام اإليـرانـي  األنظمة ديكتاتورية في العالم، ووك 

األكثر ديكتاتورية بين أنظمة العالم الرسمية بـحـراسـة 

عمالئه الـذيـن سـل ـمـهـم حـكـم الـعـراق. وتـحـول ـت 

الديموقراطية المـزعـومـة، فـي ظـل حـكـم الـخـونـة 

المحميين مـن الـنـظـام اإليـرانـي، إلـى أبشـع صـور 

الديكتاتورية وأكثرها وحشية، وهذا ما يعـزِّز حـقـيـقـة 

أساسية أن أهداف احتالل العراق لم تكن فـي إسـقـا  

الديكتاتورية وإحالل الديموقراطية. وإذا افـتـرضـنـا أن 

أكاذيب اليمين األميركي كانت صادقة، فنتساءل: مـاذا 

جنى العراقيون من عمالة )ثوار المخابرات األمـيـركـيـة 

ومخابرات النظام اإليراني( الذين زعموا أنهم أسقـطـوا 

)الديكـتـاتـوريـة( فـي الـعـراق لـيـأتـوا لـلـعـراقـيـيـن 

بالديموقراطية؟ هل جنى الـعـراقـيـون غـيـر الـويـالت 

واآلالم على شتى أشكالها وألوانها، وهي أكثر مـن أن 

 ُتحصى؟ 

وألن الشعار نفسه رفعه )الثوار( في تونـس ومصـر 

كذلك، وأسقطوا النظامين الديكتاتوريين فيهما، فهل 

 حل ت نعم الديموقراطية فيهما؟ 

إننا مع اإلشارة إلى أن )الثوار( فيهما لم ُيلحقا األذى 

الكبير في بنى الدولتين، إال  أن النتيجة لم تتجاوز إحـالل 

ديكتاتور بـ)ديكتاتور آخر(، عنـدمـا آل نـظـام الـحـكـم 

فيهما إلى تنظيمات اإلخوان الـمـسـلـمـيـن لـيـطـبـقـا 

ديكتاتورية اإلسالم السياسي. ولما سقط حكم اإلخوان 

المسلمين بسبب من البدء بتطبـيـق أنـمـوذجـهـمـا بـ

)الديكتاورية الدينية(، آل الحكم إلـى مـن راح يـطـبِّـق 

أنموذجه )الديكتاتوري المدني( بما ال يبتعد كثيرًا عـن 

 أنموذج ديكتاتورية بن علي، ومبارك.

ث وال حرج، فقد أسـقـط حـلـف  وأما عن ليبيا، فحدِّ

الناتو ديكتاتورية القذافي بــ)ديـكـتـاتـوريـة الـقـصـف 

الجوي(، ومن بعد إسقاطه أغرقوا ليبيا بـ)ديكتـاتـوريـة 

الفوضى( وديكتاتورية )حكم الميليشيات(. ولـنـتـسـاءل 

اآلن، بعد مرور ما يقارب السنوات الست: ماذا بقي مـن 

وعود بإحالل الديموقراطية في ظـل الـوضـع الـراهـن 

السائب في ليبيا؟ والسؤال األكثر مرارة هـو: هـل كـان 

ثمن إسقا  ديكتاتورية القذافي يوازي جزءًا يسيرًا مما 

دفعته ليبيا، دولة وشعـبـاً، بـعـد سـت سـنـوات مـن 

المآسي؟ هذا ناهيك عن أن حبل اآلالم مسـتـمـر عـلـى 

 جرار االقتتال الداخلي لسنوات أخرى طويلة؟

والكالم عن علي عبد اهلل صالح، ديكتاتور الـيـمـن، 

فقد سقط الديكتاتور بأقل األثمان، ولكن حـل  مـكـان 

ديكتاتوريته صراع لن ينتهي، جلب معه حتى اآلن أكبر 

الويالت على دولة اليمن وشعبهـا مـن جـهـة، وربـط 

القضية اليمنية بمحور إقليمي إيراني أشد ديكتاتـوريـة 

دينية في تاريخ اليمن من جهة أخرى. فماذا استفـادت 

 اليمن من شعار )إسقا  الديكتاتورية(؟

وأما عن سورية، فالكالم أكثر حراجة من الكالم عن 

األقطار العربية األخرى. ويعود السبب إلـى تـعـقـيـدات 

الساحة السورية. فعليها تالقت أطـمـاع قـوى دولـيـة 

متناقضـة الـمـصـالـح، ودول إقـلـيـمـيـة مـتـنـاقضـة 
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األيديولوجيات والمصالح معًا. وعلى أرضها تالقت 

أكثر التحالفات شذوذًا في التاريخ، ولعـل  أكـثـرهـا 

اإليـرانـيـة   –ظهورًا هو تناقض المصالح األميركية 

 –هنا في سورية، وتطابق المصـالـح األمـيـركـيـة 

اإليرانية هناك في الـعـراق. هـذا بـاإلضـافـة إلـى 

اإليـرانـيـة هـنـا فـي   –تطابق المصالح الروسـيـة 

سورية، وتناقضها مع األميركيين حلفـاء الـنـظـام 

اإليراني في العراق. واألكثر لفتاً للمحللين هـو أنـه 

إذا كان هناك تناقض في المصالح بـيـن أمـيـركـا 

وروسيا، فكيف يستطيع النظام اإليراني بأن يكون 

 حليفاً للدولتين معًا؟؟!!

ما نستطيـع ر:يـتـه مـن خـالل الـتـنـاقضـات 

المعقدة أعاله، يلخص الحقيقة القائلة بأنه لـيـس 

للمصالح دين وال أخالق من جـهـة، وإن آخـر مـا 

تهتم له تلك القوى أن تبقى سورية موح دة، كـمـا 

أن تبقى مدم رة من جهة أخرى. أن تكون سـوريـة 

محكومة بـديـكـتـاتـوريـة، أو بـأي نـظـام أكـثـر 

ــعــم الشــعــب الســوري  ــاتــوريــة. أن يــن ديــكــت

بالديموقراطية أم كان محرومًا مـنـهـا. فـجـمـيـع 

القوى الخارجية يدافع عن حصته مهما بل  التدمير 

 في سورية، دولة وشعباً وبنى تحتية أو فوقية.

ويبقى السؤال األخير الذي نرفعه في وجه مـن 

ظل  يعتقد أن الحروب الدائرة في وطننا الـعـربـي 

هي صراع بين األنظمة الديكتاتورية والشعـب: أال 

تكفي نتائج سنوات عديدة من المآسي لـتـشـكـل 

برهانًا ساطعًا على أن أسباب تلك الحروب لـيـسـت 

 بين ثوار وأنظمة فاسدة؟

إن المهم في األمر، وإلى تنتهي دورة الـحـرب 

الجهنمية في الوطن العربي، هـو أن نـقـلـع عـن 

استخدام أكبر شعار مضلِّـل فـي تـاريـخ الـحـروب 

الــعــبــثــيــة )إســقــا  الــديــكــتــاتــوريــة وإحــالل 

الديموقراطية(، وهو الشعار الذي استخدمه اليمين 

األميركي المتطرف، كذريعة لتفتيت الوطن العربي 

 الذي وضعه قيد التنفيذ منذ احتالل العراق. 

 وأخيرًا، 

على ماذا أبكي يا أمتي أكثر من بكـائـي لـيـس 

على ما تفعله القوى الغادرة بك، بـل سـيـتـحـول 

بكائي إلى سهولة تضليلنا وخداعنا، حيث ُتتحـفـنـا 

فيها الرأسمالية العالمية بشعارات ظـاهـرهـا حـق 

 وباطنها باطل.

وعلى ماذا أبكي يا أمتي أكثر من بكائـي عـلـى 

أن من نسميهم )ثوارًا( يدفعون تدمير أوطـانـهـم 

ثمنًا من أجـل )إسـقـا  ديـكـتـاتـوريـة(، إلحـالل 

 )ديموقراطية( ليست أكثر من سراب ووهم كبير.

 

 أبو حسان

إن حصل تغيير في أسماء ر:ساء أميركا وأحزابها، تبقى 

حكومة خفية هي التي تحافظ على االستراتيجية األميركية 

من التغيير. لكن هذا ال يعني أن االستراتيجية ثابتة بـكـل 

تفاصيلها، وبكل الـوسـائـل الـتـي تـعـتـمـدهـا اإلدارات 

المتعاقبة لتنفيذها، خاصة إذا ما واجهت عقبات وعراقيل 

 وعوائق وعوامل قاهرة. 

آخذين بعين االعتبار هذه المقدمة، سـنـغـامـر بـقـراءة 

نتائج االنتخابات األميركية األخيرة، عـلـى ضـوء األحـداث 

والمتغيرات بعد احتالل العراق، وعلى ضـوء مـا أنـجـزتـه 

المقاومة الوطنية العراقية التي ألحقت الهزيـمـة بـقـوات 

االحتالل األميركي وحالت دون تنفيذ أهداف االحتالل التـي 

خططت لها إدارة جورج بوش اإلبن بالقوة الـعـسـكـريـة، 

 وما خططت لها إدارة أوباما بالقوة الناعمة.

من المعروف أن االستراتيجية األميركـيـة ثـابـتـة عـلـى 

أسس أمن الكيان الصهيوني، وأمن النفـط فـي الـوطـن 

العربي، وعلى انتصار الرأسمالية األميركية، بما يعنيه من 

إقصاء أية قوة منافسة لآللة الصناعية األميركية، في كـل 

زمــان ومــكــان. ومــن الــمــعــلــوم أيضــًا أن الــحــزبــيــن 

الديموقراطي أو الجمهوري، هما حزبان رأسماليان، وعلى 

كل منهما أن يكون حارسًا أمينًا على حماية االستراتيجيـة 

األميركية بعناوينها الرئيسية. ولكن على أن تـبـقـى مـا 

ُتسمى )الحكومة الخفية( هي التي تحرس االستـراتـيـجـيـة 

وتسهر على تطبيقها. وما اختالف الحزبين الحاكمين، في 

ظل المحاصصة على تناوب الـحـكـم، إال  فـي الـوسـائـل 

 التفصيلية وليس االستراتيجية.

 

االستراتيجية األميركية المتوحشة تنفلت من عـقـالـهـا 

 بعد انهيار القطبية الثانية:

بعد تفكك االتحاد السوفياتي، وإخالء الساحـة الـدولـيـة 

للواليات المتحدة األميركية لكي تحكم العالم بـقـطـبـيـة 

غت تلك اإلدارات من أجل اإلطبـاق عـلـى كـل  واحدة، تفر 

مظهر، أو فكرة، أو تـيـار سـيـاسـي أو فـكـري، يـعـيـق 

استراتيجيتها في حماية )أمن إسرائيل( و)أمن النـفـط(، و

)أمن التجارة(. وألن فكرة القومية العربية كـانـت تشـكـل 
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أحد العوائق األساسية، فقد احتل تفكيكها األولوية في 

االستراتيجية األميركية. فأعلنت اإلدارات األميركية البدء 

بتنفيذ استراتيجية تغيير األوضاع في الشـرق األوسـط، 

والذي بدأت خطواته األولى باحـتـالل الـعـراق. ولـكـن 

احتالل العراق كان عقدة النجار األولـى الـتـي وضـعـت 

االستراتيجية األميركية في المأزق بعد هزيمتها. ولكـن 

الهزيمة دفعت بإدارة أوباما، من أجل استكمال مخطط 

إدارة جورج بوش، بأسلـوب )الـحـرب الـنـاعـمـة(، إلـى 

االلتفاف عليها بتقوية تحالفـهـا مـع إيـران وتـركـيـا، 

بإعادة حلف بغداد إلى الواجهة بطريقة جديدة. وهمـا، 

بما يمثالن من مكونين طائفيين متناقضين، يمكنهما 

 أن يكونا شريكين في مشروع الشرق األوسط الجديد.

إلى نظام الماللي في كانت البداية في تسليم العراق 

 طهران، لميزتين اثنتين: 

ألن نظام الماللي يستطيع البقاء في العراق  األولى-

 ألكثر من عامل جغرافي وأيديولوجي. 

ألن هناك تماثل بين مشروعيـهـمـا عـلـى  لثانية:وا-

 صعيد تفتيت الشرق األوسط الجديد.

إال  أن هذا التنازل، في المنظور األميركي، كان تـنـازالً 

مؤقتاً، أضمرت فيه إدارة أوباما تغييره عندمـا يـحـيـن 

الظرف المناسب. ولكن لم تبحر سفن البحار األميـركـي 

كما يشتهي، إذ حصلت متغيرات على الصعد الـدولـيـة 

واإلقليمية والعربية، أرغمت السفن األمـيـركـيـة عـلـى 

 اإلبحار عكس ما يريده قبطانها. فما هي تلك العوامل؟

دور المقاومة الوطنية العراقيــة فــي  العامل األول:-

إلحاق الهزيمة بقوات االحتالل األميركـي، دفـع بـإدارة 

الرئيس أوباما الستبدال وسائـل الـقـوة الـعـسـكـريـة 

 الخشنة بأسلوب القوة الناعمة. وهذا متغير استراتيجي.

إعادة تكوين عالم تحكمه أكثر مــن  العامل الثاني:-

قطبية واحدة، بعد التدخل الروسي المباشر علـى خـط 

القضية السورية. وهو متغير أساسي آخر ُفـرض عـلـى 

 اإلدارة األميركية. 

تقليص صداقات أميركا التقليديــة،  العامل الثالث:-

وإكثار في عدد العداوات، وخـاصـة مـع دول الـخـلـيـج 

 العربي وتركيا. 

وألنه ال يمكن استشراف استراتيـجـيـة إدارة دونـالـد 

ترامب، الرئيس األميركي الجديد، من دون أخـذ هـذه 

المتغيرات، بعين االعتبار، نحسـب أنـه مـن   –العوامل 

المتوقع أن تؤثر تأثيرًا مهمًا علـى مـا سـوف تصـدره 

 اإلدارة الجديدة من مواقف.

لذلك، نحسب أن العوامل الثالث قد تحـتـمـل فـرض 

متغيرات على االستراتيجية األمـيـركـيـة تـجـاه الشـرق 

 األوسط.

، بإعالن فشل استراتيجية للعامل األولفأما بالنسبة -

)الصدمة والترويع(، واستبدالها بالديبلوماسية الناعمة، 

، في استعادة نظام القطبيات المتعددة للعامل الثانيو

إلى إدارة شؤون العالم. فهما متغيران استراتيجيـان ال 

يمكن إلدارة ترامب أن تتراجع عنهما. وأما بـالـنـسـبـة 

، فهو العامل األكثــر تــعــقــيــدًا. وعــنــه للعامل الثالث

 سنطرح األسئلة التالية:

إذا كان االحتالل اإليراني للعراق ضمانة لـلـمـصـالـح -

األميركية في العراق، فهل يستطيع تـرامـب أن يـفـك  

 الشراكة مع النظام اإليراني؟ 

وإذا كان النظام اإليراني ضرورة أساسية الستكمـال -

تنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديد. وبعد أن أصبحت 

حظوظ نجاح المشروع في أدنى درجات الضعف، فـهـل 

ة على تطبيقه؟   تبقى إدارة ترامب مصر 

وهل يستطيع ترامب أن يوفِّق بين تأسيس ائـتـالف -

مع دول الخليج، كما أعلن، وبين المحافظة على تحالـف 

 أميركا مع إيران؟

إنه استنادًا إلى ما رشح اآلن من نوايا إلدارة الرئـيـس 

الجديد، يمكننا تصـور احـتـمـاالت تـكـون أقـرب إلـى 

 الموضوعية. وهنا نتساءل: 

ما هي المتغيرات المحتملة على صـعـيـد تصـحـيـح 

 موازين العالقات الدولية المختل ة؟

في المفاهيم الرأسمالية يتحول االقتصاد إلى عـامـل 

أساسي في عالقات الدول. وبالتالي يـكـون اكـتـسـاب 

األسواق عاماًل أساسـيـًا فـي الـتـنـافـس بـيـن الـدول 

الصناعية. والتسابق على اكتسابها أصبح عاماًل مـؤثـرًا 

في عالقات الدول النامية مع الدول الصناعية. وكثيرًا ما 

وهذا شبيه تخلق المنافسة النزاعات بين الدول الكبرى. 

بما آلت إليه العالقات المتوترة بين أمـيـركـا وروسـيـا، 

بعد انهيار االتحاد السوفياتي، التي وصلت إلـى حـافـة 

الصدام المباشر بينهما في تسابقـهـمـا عـلـى حـيـازة 

 الموقع السوري. 

وألن إدارة أوباما أوصلت الصراع مع روسيا إلى حافـة 

الهاوية، فمن االحتماالت األكثر ترجيحًا أن تعـيـد إدارة 

ترامب النظر بتلـك السـيـاسـة، وإصـالح الـخـلـل فـي 

العالقات مع األقطاب الدوليين وفي المقدمـة مـنـهـم 

روسيا. فقد ول ت إلى غيـر رجـعـة أحـالم بـنـاء )قـرن 

المعقـول ان ال يـتـم أميركي جديد(، وأصبح من غير )

ح وليد فـارس، التواصل بين دولتين نوويتين ( كما صر 

مستشار ترامب،  وكما جاء في تصريحات دونالد ترامب 

أيضاً، حيث بادر إلى توجيه خطاب ودي إلـى الـرئـيـس 

بوتين يوحي إليه فيه أنه على استعداد لبـنـاء قـواعـد 

ثقة بين الدولتين األكبر في العالم. إنها الـعـودة إلـى 

تقسيم مناطق النفوذ بين األقطاب الدوليـيـن. ولـكـن 

في هذا التوازن في القوى بينها فرصة أمـام األسـواق 
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العربية ألن تحسن اختيار التاجر الذي يقدم الـعـروض 

 األفضل.

 

المتغيرات المحتملة على صعيد دور أمـيـركـا فـي -

 الشرق األوسط:

تواجه إدارة دونالد ترامب، حسب ما رشح عـنـه مـن 

 تصريحات حتى اآلن:

ينظر ترامب إلى العــراق  حول قضية احتالل العراق:-

وكأنه سوق من أسواق أميركا، وال ينظر إلـيـه بـعـيـن 

يم مخالفة ما أقدمت عليـه إدارة جـورج بـوش  ق ل ل

ر تصــريــحــه وللقانون الدولي.   اإلنسانية وهذا ما يفسِّ

القائل: إن معظم ثروات العراق راحت تصب في جيـوب 

النظام اإليراني، ويستطرد قائاًل: لماذا كان عـلـيـنـا أن 

نشارك اآلخرين في ثروات العراق، ونحن الذين دفعـنـا 

 ثمن االحتالل لوحدنا؟ 

وإذا كان تهديده بإلغاء االتفاق الـنـووي مـع إيـران 

يصب في هدف مساومة ذلك النظام من أجل تحصيـل 

نسبة أعلى من سرقة ثروات العراق، فإنه لن يستطـيـع 

 تحقيق ذلك. ولماذا؟

وإذا كان هدف المساومة أيضًا ما جـاء عـلـى لسـان 

ناك مستشاره وليد فارس: ) ه كون  ي إنه يرفض أن 

تدخل عسكري استخباراتي ايراني في العراق وسـوريـا 

 (، فإنه لن يستطيع تحقيق ذلك. ولماذا؟ولبنان

وأما السبب فلتشابك مصالح أميركا مع مصالـح إيـران  

في العراق، وإن خروج إيران من العراق يعني اسـتـحـالـة  

وجود أميركا فيه. ففي خروجها، خسارة لإلثنـيـن مـعـاً.  

ولم تسلِّم إدارة أوباما العراق إليران، إال  ألنها عجزت عن  

 تحمُّل عبء المواجهة مع المقاومة العراقية مرة أخرى. 

إنه خيار صعب وأكثر من مؤلم، وقد ال تقدم عـلـيـه 

إدارة ترامب. وهنا، يمكن استبعاد عامل الضـغـط مـن 

أجل المساومة. فالخيار الصعب يأتي من عوامل ضغط 

أخرى، وهو مأزق الخيار بين الـتـعـاون مـع إيـران فـي 

العراق وغيره، وبين استعادة العالقات الطبيـعـيـة مـع 

دول الخليج العربي وتركيا. فهل من مخارج لـدى إدارة 

 ترامب لحل تعقيدات هذا المأزق؟

 

المتغيرات المحتملة في العالقات األميركية مع دول -

 الخليج العربي:

ل التحالف األميركي  اإليراني مأزقـًا كـبـيـرًا   –لقد شك 

في عالقة إدارة أوباما مع دول الخليج العربـي. فـعـلـى 

الرغم من كل وعيدها وتهديدها لها، لم تنجح جـهـود 

أوباما في إقناع وتطمين تلك الدول. منذ تلك اللحـظـة 

ًا:  إمـا  ُوضعت إدارة أوباما أمام خيارين أحالهما كان مر 

االستمرار بين التحالف مع إيران، أو المـحـافـظـة عـلـى 

 التحالف مع دول الخليج العربي.

إن إدارة ترامب تعرف إنه إذا لم تحصل متغيرات فـي 

الموقف األميركي من النظام اإليراني، خـاصـة عـامـل 

االحتالل اإليراني للعراق الذي يأتي في الدرجـة األولـى، 

وكبح جموح النظام اإليراني في اليمن وسورية ولبنان، 

 فمن األفضل إلدارة ترامب أن ال تضيِّع وقتها.

 وأخيرًا،

نحسب أنه ما لم يطرأ تغيير على صعـيـد الـوسـائـل 

االستراتيجية لتعاطي اإلدارة األميركـيـة الـجـديـدة مـع 

الملفات الشائكة على الصعـد الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة 

والعربية، فإن األمور سائرة باتجاه األسوأ. وإذا صـح ـت 

بعض االحتماالت الواردة في هذا المـقـال، أو كـلـهـا، 

فاألوضاع سائرة باتجاه التهدئة. وذلك بانتظار وضعها 

 على طاوالت المفاوضات السياسية الحقًا. ولكن...

لن تنتج أية طاولـة مـفـاوضـات تـتـنـاول االحـتـالل 

اإليراني، واالحتالل األميركي للعراق، أية حلـول بـعـيـدًا 

عن دور كبير للمقاومة الوطنية العراقية. فـهـي الـتـي 

وضعت اإلدارة األميركية أمام كل المـآزق الـتـي رسـت 

عليها. ولن تجد أميركا واآلخرون حلوالً للتهدئـة سـوى 

باعتماد ثوابت المقاومة العراقية أساساً لكل التسويات 

السياسية لمشاكل المنطقة إذا ُقيِّض لـهـا أن تـأخـذ 

 طريقها باتجاه الحلول.
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 الشاعر محمد علي شمس الدين
 1182/ 88/ 81جريدة الحياة في 

حين ترجم قصائد الشاعر العرفاني حافـظ الشـيـرازي  

مة قال فيها أن ه يهدي   إلى العربية، كتب عمر شبلي مقد 

هذه الترجمة إلى سج انه في المعتقل اإليراني مصطفـى  

خزاد، هو الذي قضى عشرين عاماً في األسـر مـا بـيـن  

، في سجون متعددة يذكر أسماءهـا فـي  1111 و    8818 

 (.1182 )دار العودة   «وعورة الماء »قصائد ديوانه األخير  

  -بدأت حكاية اعتقاله مع بدايات الـحـرب الـعـراقـيـة  

حـتـى عـام    8811 اإليرانية التي اسـتـمـرت مـن عـام  

، ... واستمر  هذا االعتقال لمدة اثني عشر عاماً بعد  8811 

انتهاء الحرب. أم ا مصطفى خزاد، فكان، تبعاً لما يـذكـره  

ًا بـاألسـرى »الشاعر،   ،  «آمر المعسكر وكان رجالً طيباً وبـر 

وقد ساهم في تعليم الشاعر األسير الـلـغـة الـفـارسـيـة  

لجالل الـديـن   «شمس تبريز »وحمل له المثنوي وديوان  

الرومي وديوان حافظ الشيرازي الذي عكف على ترجـمـة  

قصائد منه إلى العربية وهو داخل المعتقل، ثم ما لـبـث  

أن استكملها كاملة بعد خروجه. وقد صدرت الـتـرجـمـة  

،  1112 بجزءين، األول عن اتحاد الكتاب اللبنانييـن عـام  

، ولعل  ترجـمـة عـمـر  1111 والثاني عن دار العودة عام  

شبلي لحافظ الشيرازي، هي األكثر أمانة ألصلها الفارسي  

 واألكثر إخالصاً لروح حافظ. 

 زنزانة وشعر 

أن يقضي شاعر في األسر عشرين عاماً، ينتقل خاللها  

من زنزانة إلى أخرى، ويخرج بعد ذلك وقد امتـلـك لـغـة  

سج انه إلى درجٍة ُتخولـه أن يـتـرجـم واحـدًا مـن أبـرز  

شعرائها، فإنها مسألة تستدعي من دون شك الـوقـوف  

عندها. إن ها تعكس أوالً مقدرة الشاعـر عـلـى تـحـويـل  

الطاقة العدمية للسجن إلى طاقة إبداعية خالقـة، ومـن  

 ثم  مقدرة الثقافة أن تمد  جسورًا بين دول متخاصمة. 

سـوى والئـم »بالطبع، لم يكن االعتقال للشاعر شيئاً 

)بتعبيره(، وهي والئم يتناولـهـا مـنـقـواًل مـن  «الموت

يا ذئب كان عـواء «  :«زير زمين»إلى سجن  «رينا»سجن 

لـقـد  .«منك يجبرني/ على البكاء ورينا ثـلـجـهـا كـثـب

الـحـارس « اشتعل رأسه شيبًا وهو في السجن، حتى أن 

لكن في هذا الشرق األعمى/ ال بـد »: « صار ابن الحارس

ال »)قصـيـدة  «من المفتاح/ مصنوعًا من جسد السفاح

 .)«بد من المفتاح

السجن الطويل ألقى بظلـه كـغـراب عـلـى قصـائـد 

أكـثـر »  وعورة الـمـاء« لكن  داللة  .«وعورة الماء»ديوان 

تركيبًا وأكثر التباساً في تضاعيف الـنـصـوص مـن أن 

تكون صدى سجن أو اعتقال في أرض عدوة. سـنـعـثـر 

مـن »في القصيدة األولى من الديوان وهي في عنوان 

 على رحلة بحرية بال وصول. «أسئلة الجسد والموج

ثـمـانـي مـرات،  «وطـن»وفي التضاعيف تتكرر كلمة 

، وفـي «غائبة»كأن  هذا اإللحاح بذكرها دليل على أنها 

 «وطـن»معظم النصوص التالية حيثما تـرد مـفـردة 

بغزارة، فإنها ترد على أساس شديد االلتباس. وغـالـبـاً 

ما هي مقرونة بالغربة والتيه والضيـاع. واإلبـحـار فـي 

مغامرة عمر شبلي هو أقرب إلى إبحار قـوارب الـمـوت 

السورية اليوم منه إلى رحلة بحرية تنتهي بمرفأ ورسو. 

بل ثمة ما هو أصعب وأقرب إلى السوريالية في صـورة 

البحر، وهو انفصال البحر عن السواحل. هنا نصـل إلـى 

، فالوعورة تـقـال لـألرض «وعورة الماء»بعض دالالت 

البرية الصعبة المسالك، وهي مقرونة بالخشـونـة. أم ـا 

إلصاق الوعورة بالماء السائل اللين فهو عمـل بـيـانـي 

يقدم طباقًا مستغربًا. لكن  جمع كلمتي الوعورة والماء 

في رحلة بحرية قد يقودنا إلى الـتـوجـس مـن الـمـاء 

واعتباره عنصرًا ال يحمل السفينة في البحر بل يغرقهـا. 

وفي هذا السياق، نذكر قول جالل الدين الـرومـي فـي 

الماء في داخل السفينة هالك لها أما تحت »: « المثنوي« 

 ».السفينة فسند لها

استعارات عمر شبلي كثيرة وتذهب في كل اتجاه. ولعل   

خياالت االنبعاث القومي وهي تحوم فوق أرض قاحلة ثـم  

تبتعد كسراب فوق الصحراء، يلمع وال يمطر. هي خـيـاالت  

الخيبات المتتالية التي حملها شعراء االنبعاث، وكان خليـل  

حاوي فتاهم الدامي الحزين. حمل حاوي في آخر أشـعـاره  

االنتحارية األمة وزر دمه، ووصفها بـأنـهـا أم ـة قـاحـلـة،  

 ومثلما الرعد جريح عنده فالماء وعر أمام عمر شبلي. 

 خيبات 

تبدو قصائد شبلي طالعة من احـتـمـائـه الـجـسـدي 

بالخيانات التي حوله من كل جهة، وخـيـبـاتـه لـيـسـت 

خيبات شخصية بمقدار ما هي خيبات الجماعة واألهـل. 

وهنا يذكر مقام يوسف بـيـن إخـوتـه فـيـقـول عـلـى 

يا بئر كنعان إن األرض ظامئـة/ إلخـوة مـن »البسيط: 

دماء اهلل ما شربوا/ ال يبدأ الرمل منهم والجـفـاف بـنـا/ 

 )ثالثية الكون(. «صعب إذا قيل إن القاحل السحب

إن إخوة يوسف في نصوصه متهمون بالمكيدة التي 

حيكت له، وليس الذئب. بل يذهب الشاعر أبـعـد مـن 

ت قميص يـوسـف مـن  ذلك حين يعتبر زليخة التي قد 

 «شقت قميصي أمـتـي»دبر، هي نفسها األمة العربية: 

يعرض أكـثـر  «أوالد عم»(، ولعله في قصيدة 811)ص 

من التباس سياسي عبر االسـتـعـارات الشـعـريـة مـن 

ناحية، ومن خالل إسقاطات تاريخية قديمة على الواقع 

 الراهن من ناحية ثانية. ...

الفرات ترد في النص ال كـنـهـريـن  -إن ثنائية بردى 

يلتقيان، بل كحلمين ال يلتـقـيـان اآلن، أو كـنـهـريـن 

سلوا الـنـهـر »مهجورين في اتجاه أن يلتقيا، ذات يوم: 

كيف تجيء دمشق/ وكـيـف يـقـوم الـقـتـيـل/ وكـيـف 

 ... .«ستقترب الضفتان
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صرَح الناطق باسم قيادة قطر العراق لحزب الـبـعـث 

 : العربي االشتراكي بما يأتي

تتواصل مجابهة مجاهدي البعـث والـمـقـاومـة فـي 

الموصل ونينوى لقوى اإلرهاب والتطرف والميليشـيـات 

المجرمة العميلة إليران التي تستهدف أبـنـاء شـعـبـنـا 

األبي في الموصل ونينـوى وفـي الـمـقـدمـة مـنـهـم 

مجاهدي البعث والمقاومـة وقـيـاداتـهـم الـمـجـاهـدة 

 . بالقمع واالعتقال واالغتياالت

 : وأضاف الناطق باسم قيادة قطر العراق للحزب

لقد تصاعدت جرائم ميليشيات الحشد العميلة إليران 

بقيادة قاسم سليماني في محور غرب الموصـل حـيـث 

مارسوا قتل األطفال ودهسهم بـالـدبـابـات وهـدمـوا 

المساكن في القرى على ر:وس ساكنيها ... وقد بـثـت 

منظمة حقوق اإلنسان والمجلس النرويجـي لـالجـئـيـن 

الكثير من التقارير والصور الحية والـتـي تـوضـح هـذه 

 . الممارسات اإلجرامية المشينة

وأكد الناطق باسم قيادة قطر العـراق لـلـحـزب بـأن 

مجاهدي البعث والمقاومة بقيادة الرفيق المجاهد عـزة 

إبراهيم األمين العام للحزب والقائد األعـلـى لـلـجـهـاد 

والتحرير يواصلون تصديهم الباسل لهذه الممـارسـات 

اإلجرامية لقوى اإلرهاب والتطرف والميليشيات العميلـة 

إليران ويدعون أبناء شعبنا المجاهد الستنفار طاقاتهم 

الجهادية في التصدي لممارسة المحتليـن األمـريـكـان 

والتواطآت األميركية اإليرانـيـة والـهـيـمـنـة اإليـرانـيـة 

والتمدد اإليراني الفارسي التوسعي في العراق وسوريـا 

ولبنان واليمن والخليـج الـعـربـي واسـتـهـداف األمـن 

 . القومي العربي برمته

وشدد الناطق باسم قيادة قطر العراق للحـزب عـلـى 

الضرورة القصوى الستنفار طاقات األمة العربية أنظمة 

وجماهير للوقوف بوجه الـتـمـدد اإليـرانـي الـفـارسـي 

التوسعي وتجاوز الشكوى فقـط إلـى مـجـلـس األمـن 

والمنظمات الدولية من مغبة هذا الـتـوسـع الـخـطـيـر 

خصوصًا وان هذا التوسع الفارسي اإليـرانـي يـتـرافـق 

بالتصريحات الوقحة للمسؤولين اإليـرانـيـيـن ومـنـهـا 

تصريح على اكبر واليـتـي رئـيـس مـجـلـس مصـلـحـة 

تشخيص النظام بتبعية الـعـراق إليـران ومـجـاهـرتـه 

بالتدخل العسكري والسـيـاسـي السـافـر فـي الـعـراق 

وتصريحات نائب قائد الحرس الثوري اإليراني بتنشيـط 

عمل المخابرات واالستخبارات اإليرانية لنقل المعلومات 

عن مجريات األوضاع في العراق بـمـا يـهـيـئ بضـرب 

الهوية والوحدة والسيادة الـعـراقـيـة عـبـر عـمـلـيـات 

التجسس على كافة القوات األجنبيـة والـمـحـلـيـة فـي 

العراق لصالح تعزيز الهيمنة اإليـرانـيـة عـلـى الـعـراق 

وتوسيع التمدد اإليراني الفارسي التوسعي والذي يهدد 

 .األمة العربي كلها

وأوضح الناطق باسم قيادة قطر العراق لـلـحـزب أن 

الدول كافة على الصعد اإلقليمية والدولـيـة مـطـالـبـة 

بالتصدي الفعال للتوسـع اإليـرانـي الـفـارسـي وعـدم 

 .. االقتصار على التصريحات الخجولة والمواربة

وإزاء ذلك كله سيواصل مجاهدو البعث والـمـقـاومـة 

كفاحهم الباسل إلجهاض المخططات المعادية للعـراق 

ولألمة العربية وتحقيق الظفر الحاسم األكـيـد وبـلـوغ 

 .نصر العراق واألمة المبين

 .وما النصر إال من عند اهلل العزيز الحكيم

الناطق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربـي 

 االشتراكي
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 نقاًل عا درة عارف
كان دويستوفسكي يصرخ في 

 : ل لع طويله باردة
يا إلهي، لما ا يموت األطفال 

 في هذا العالم؟
لما ا ال ترفعهم إل  السماء 
مؤقتًا رييما تنتهي الحرب، ثم 
تع دهم إل  ب وتهم آمن ا، وح ا 
يسألهم أهلهم محتاريا: أيا 

  كنتم؟
يقولون بسذاجه مرح ا: "كنا 

 ! "نلعب مع الغ و 
 : نقول

أطفالنا.. البراءة التي تغتالها 
القنابل ويفتك بها الدوع 

 . وتذبحها أجندات الدول الخارج ع
 .لكم الدنع


