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لمناسبة الردة التشرينية السوداء أصدرت قيييادة قي ير 

 العراق لحزب البعث العربي االشتراكي البيان التالي:

تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة والخمسون لردة الثامن 

التي اجيزيزت  3691عشر من تشرين الثاني السوداء عام 

على ثورة الثامن من شباط الفتية الوطنية والقومية عيام 

ومارس المرتدون الخونة ابشي  صيييل اليتيعيذيي   3691

المقترنة بحمالت االعتقاالت الواسعة للمناضلين البعثييين 

-4الصابرين وقد تصاعدت هذه الحمالت اليبيشيعية  يي 

 في ثالثة أيام بلل عدد المعتقلين البعثيييين  41613694

ألف بعثي معتقل  ي السجون والميعيتيقيالت وميراكيز  31

الشرطة وتم اعتقال االف مضا ة من المناضلين البعثييين 

خالل األيام القليلة التالية.. و واصلَ  الر اق اليمينياضيليون 

البعثيون األصالء األشداء مقاومتزم الشيجياعية اليبياسيلية 

الجسورة لردة الثامن عشر من تشرين الثاني السوداء عيام 

بروح تعرضيية اقيتيحيامييية قيدميم شيزيداء مين  3691

مناضلينا البعثيين ممتاز قصيرة ال يالي   يي اليمير يلية 

السادسة كلية ط  الموصل الذين اعدموه وعيليقيوه  يي 

باب الكلية كما استشزد  ي مقاومية اليردة اليتيشيريينييية 

السوداء الر اق الشزداء  خري خلف الحديثي ونصرة  سن 

الراوي والنائ  العريف عبد األمير نوري ابن مدينة اليثيورة 

الذي قاوم الردة صاعدًا على عمود إسالة اليمياء  يي بياب 

الشيخ  ي قل  بغداد والذي أصر المرتدون عليى إعيدامي  

كما استشزد الشزيد صا   الرما ي من مديينية الينيجيف 

 األشرف..

وهكذا قدم البعث كوكبة من ر اق  شزيداء َ ابيرار مين 

أبناء العراق بكا ة أطيا  .. وواصيل الير ياق اليبيعيثيييون 

المناضلون مقاومتزم الباسلة الشجاعة للردة التشيريينييية 

السوداء على امتداد خمس سنوات تكللم بتيفيجييير ثيورة 

الثالثين مين تيميوز  –البعث  ي العراق ثورة الساب  عشر 

والتي شيدت القلعة الناهضية  3691العظيمة الخالدة عام 

لحركة الثورة العربية المعاصرة بمنجزاتزا العمالقة اليتيي 

أرسم القاعدة الصلبة المتينة لثورة الجزاد والرباط عيليى 

ارض العراق وتربت  ال اهيرة..  يليقيد شيييدت اليقيليعية 

الناهضة لحركة الثورة العربية اليميعياصيرة بياليمينيجيزات 

الشامخة العمالقة لثورة البعث  ي اليعيراق ثيورة السيابي  

الثالثين من تموز الخالدة اليتيي صيفيم شيبيكيات  -عشر 

التجسس والعمالة الصزيونية واالسيتيعيمياريية و يقيقيم 

اإلصالح الزراعي الجذري والثيورة اليزراعييية  يي اليرييف 

و ققم الحل السلمي الديمقراطيي ليليقيضييية اليكيرديية 

وتحقيق الحكم الذاتي ألبناء شعبنا الكردي كيميا  يقيقيم 

ثورة البعث  ي العراق قرار تأميم نفط العراق الخالد  يي 

و وظفم عائدات  المالية  يي  3691األول من  زيران عام 

خدمة مسيرة التنمية العمالقة ومسيرة البناء االشيتيراكيي 

 ي كا ة مياديين اليحييياة االقيتيصياديية واالجيتيمياعييية 

والسياسية والعسكرية والتوعوية والثقا ييية واإلعيالمييية 

والتعبوية والنفسية والمعنوية كا ة مما أغاض ميعيسيكير 

أعداء الثورة والعراق  شنوا عدواناتزم الغاشمة المتتيالييية 

الذي د يره ميقياتيليو  3611العدوان اإليراني الغاشم عام 

جيشنا الباسل وأبناء قواتنا المسلحة اليبي يلية واليعيدوان 

واليذي سيبيقيوه وارد يوه  3663الثالثيني الغاشم عيام 

واعقبوه بالحصار االقتصادي الجائر الذي امتد ثالثة عشير 

عامًا  تى شن الحلف األميركيي األطيليسيي الصيزيييونيي 

واليذي جيوبي   1111الفارسيي وا يتيالل اليعيراق عيام 

بالمقاومة الباسلة لمجاهدي البعث والمقاومة يحدو ركبزم 

الر يق المجاهد الفارس المخلص األميين عيزة إبيراهيييم 

 االمين العام للحزب والقائد االعلى للجزاد والتحرير.

وها هم الر اق البعثيون المناضلون يواصلون جزادهيم 

الملحمي مستلزمين دروس الردة التشرينية السيوداء  يي 

تأجيج المقاومة للردة الجديدة ردة المحتلييين األميرييكيان 

واإليرانيين وعمالئزم االذالء االخساء و تى الظفر الحاسم 

 والنصر االكيد المؤزر.

 ولرسالة امتنا المجد والخلود.

 قيادة ق ر العراق
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 رن على وعــد بلفــورـــق
 مــاذا بعـــد؟

السنة األولى بعد المائة تفصلنا عن إعيالن وعيد بيليفيور. 
ولقد كان هذا الوعد نتيجة مشروع وضعت  الدول األوروبيية  
 ي أوائل القرن العشرين  يقضي بمن  و دة اليعيرب أرضيًا 
وشعبًا  وإبقائزم  ي دهاليز الجزل والتخلُّف. وشيكليل  يييميا 
بعد سببًا للتداعيات الكبرى التي ألحقم بياليوطين اليعيربيي 

 أ دح األضرار وأكثرها إيالمًا.
صحيح أن الوعد كان منحصرًا ظاهرًا بياغيتيصياب األرض 
الفلس ينية  ولكن  باطنًا كان يسيتيزيدف اغيتيصياب األمية 
العربية بأكملزا. وصحيح أن  يصي  ظياهيرًا  يي مصيليحية 
الصزيونية  لبناء وطن قومي لليزود  ليكيني  بياطينيًا ييو لير 
 اضنة للمصالح االستعمارية  ي الوطن العربي. وألن  ركة 
التحرر العربية أدركم قبل غيرها خ يورتي  عيليى اليكيييان 
القومي برمت   وضعم  ي رأس أولويياتيزيا ميبيدأ ميقياومية 
االستعمار والصزيونية معًا ألنزما  ليفان ييكيم يل أ يدهيميا 
اآلخر. خاصة أن االستعمار وجد  ي الصزييونييية اليعياليمييية 
 ليفًا استراتيجيًا لتنفيذ مؤامرت  ضد األمة العيربييية. وهيذا 

 (.3619 – 3614مثبٌم بوثائق كامبل بانرمان )
 ي تلك الوثائق  رسم المؤتمرون األوروبيون مسيتيقيبيل 
)المن قة العربية(  وخو ًا من خ ر و دتزا على مصالحزيم  
قرروا دقَّ أول إسفين بين ش ريزيا اآلسيييوي واإل يرييقيي   
بأنزم سمحوا بقيام كيان معاد للعرب على أن يكون صدييقيًا 
للغرب. وقد وجدوا ضالتزم بمقررات مؤتر بازل الذي عقدتي  

. ذلك المؤتمر الذي قرر 3169الصزيونية العالمية  ي العام 
 العمل على تأسيس دولة يزودية على أرض  لس ين.

بيكيو  يي اليعيام   –من بعد ذلك  ُأعلنم اتفاقية سايكس 
  كما أعلنم بري انيا كراعية لليميؤتيمير   يي اليعيام 3639
  وعد بلفور الذي قضى بالسماح للصزيونية بيققيامية 3639

دولة لزم على أرض  لسي ييين. ومين بيعيده قيدَّميم كيل 
التسزيالت لليزود بتجمي  صفو زم للزجيرة إليييزيا. وبيعيد 

تشرين اليثيانيي مين اليعيام  16مضي ثالثين عامًا  أي  ي 
  وبعد  رب مسر ية قادتزا األنظمة العربية الناشئية 3641

 ينذاك  است اع اليزود الحصول عليى قيرار مين ميجيليس 
األمن  برعاية الدول الكبرى  يقضي بتقسيم أرض  لس ين 

 بين العرب واليزود.
آنذاك كان قرار التقسيم إشعارًا باكتساب جريمة اغتيصياب 
 لس ين شرعية دولية  وب  أكدَّت كل الوقائ  اليال يقية أن 

األمة العربية مستزد ة بوجودها  وممنوع عليزا أن تكتسي  
 قزا  ي أن تكون أمة بين األمم األخرى. و وَّلوا أرضزا إليى 
ميدان للصراع يستزدف  ضارتزا وثرواتزا و قزا بياليو يدة  
وما ذلك سوى ترجمة عملية لمقررات مؤتمر كامبل بانرميان 
التي نصَّم على أن ما كان يخيف التحالف االسيتيعيمياري هيو 
)المن قة العربية( ألنزا تمتلك أكيثير اليعيواميل الضيروريية 
المكو نة للدولة القومية  وهي اللغة اليميشيتيركية واليتيارييخ 
المشترك والحضارة المشتركة  و..  األمر اليذي د ي  بيذليك 
التحالف إلبقائزا أمة جاهلة؛ و ذَّر المؤتمر من تيقيدييم أيية 
مساعدة تكنولوجية  أو أية علوم تستفيد مينيزيا  يي بينياء 
 ضارة تواك  العصر. ويأتي مشزد تدمير معالم اليحيضيارة 
العربية  ي هذه المر لة  وتفتيم و دة المجتمي  اليعيربيي  
وإعادة الدول العربية إلى ما قيبيل عصير الصينياعية  و يل 
 –جيوشزا  الدليل الدامل آلثيار اليتيخي يييط االسيتيعيمياري 

 الصزيوني.
و يث إن قرار تقسيم  لس ين كان المؤشر  يي تينيفيييذ 
المشروع التفتيتي  وأثبتم الوقائ  اليراهينية  مين اعيتيراف 
الواليات المتحدة األميركية بالقدس عاصمة لليصيزيييونييية  
وإعالن يزيوديية )دولية إسيرائيييل(  وإليغياء  يق اليعيودة  
والتضييق على المؤسسات الدولية الراعية للفلس ينيين  أن 
وعد بلفور  وقرار تقسيم  لس ييين  ليم ييكين يسيتيزيدف 
 لس ين لذاتزا  بل كان اإلسفين األول الذي ُيدَّق  ي نعي  
الو دة العربية  و ي نع  تشيي  الفكر القيوميي اليعيربيي. 
وهذا يؤكد أن النضال من أجل تحرير  لس ين  هيو نضيال 

 قومي  وتحرير  لس ين هو بداية تحرير األمة العربية.
وإذا كان تقسيم  لس ين  وابتالعزا كاملة  يعتبر الخ وة 
األولى  لتقسيم األمة العربية   زذا يعني أن ال دولة ق ريية 
عربية ستكون بمنأى عن المصير ذات . واست رادًا  قن قييام 
بعض األنظمة العربية بيخي يوات ليليتي يبييي  مي  اليعيدو 
الصزيوني  سواٌء أكان تحم ال اولة أم كان  وقيزيا  ييعينيي 

الصزيونية  ظينيًا   –ارتماءها  ي أ ضان األ عى االستعمارية 
منزا أنزا ستكون بمنأى عن خ ره؛ وهذا مثال لسياسة غبية 
تقوم على قاعدة أن البديل لمقاومة األ يعيى ييتيحيول إليى 
ضمزا  ي األ ضان. وهل يسلم من يحتضن األ عى من أذى 

 السم الذي تنفث ؟
كان تمزيق األمة العربية مرسيوميًا مين قيبيل اليتيحياليف 
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االستعماري الصزيوني قائمًا على قاعدتين استراتيجييتييين  
وهما: من  تصدير وسائل التقدم الحضاري إلييزيا إلبيقيائيزيا 
جاهلة من جزة  ودقُّ إسفين تقسيمزا الجغرا ي األول بيزرع 
كيان معاِد لزا وصديق لالستعمار من جيزية أخيرى؛ وليذليك 
اعتبر  زب البعث العربي االشتراكي  منذ البداية أن )تحريير 
 لس ين ينزع األلغام من طريق الو دة  والو يدة كيفيييلية 
بتحرير  لس ين(   ربط بينزما رب ًا جيدليييًا  واعيتيبير أن 

 تحرير  لس ين واجبًا قوميًا عربيًا.
لم تتعظ األنظمة العربية الرسمية من هذه الحقيقة  بيل 
مارسم العكس  وراح معظمزا ينأى بينيفيسي  عين قضييية 
 لس ين   المًا أن هذه السياسة تنجي  من غض  التيحياليف 

الصزيوني. وتناسى أن اليوم دور  يليسي ييين   –االستعماري 
 باالغتصاب والتقسيم  وغدًا دور تلك األنظمة.

وبالعودة إلى استعادة التاريخ نيرى أن الينيظيام اليعيربيي 
  3641الرسمي تواطأ على قضية  لس ين  ي  رب العيام 

وهذا هو اليوم يتاب  سياسة اليتيواطيؤ  السيري واليعيلينيي. 
ولذلك أدرك  زب البعث العربي االشتراكي أن اليحيكيوميات 
العربية عاجزة عن تحرير  لس ين  وأعلن أنزا لين تيتيحيرر 

 سوى بالكفاح الشعبي المسلح.
وإذا كان وعي المشكلة شرط أول لوضعزا على سكة الحل  
 قن العمل التنفيذي هو الوج  المكم يل لي . وليذليك   يلين 
نتعجَّ  من رؤية بعض األنظمة العربية تجاهر بارتمائزا  ي 
أ ضان العدو  ألنزا لم تغادر مكانزا الملتحق بذلك التحياليف 

 بيكو. –منذ تأسسم على قواعد خ ط سايكس 
وعلي   وإذا كان من الواج   الملقى على عياتيق الشيعي  
العربي  وقواه وشخصيات   وأ زاب  التيحيرريية  أن ييفيضيح 
أهداف وغايات ما ظزر من مواقف متيمميرة عيليى اليقيضييية 
الفلس ينية  ويكشف الغ اء عما لم يظزر  يتيى اآلن   يقن 
من واجب  أيضًا أن ال يراهن على  روسية تلك األنظمة  ألن  
يكفيزا أنزا مليتيحيقية بيميشيروع اليتيممير عيليى اليقيضييية 
الفلس ينية  بل من واجب  أيضًا أن ييحيضَّ عيليى تيعيبيئية 
الشع  العربي وتحريض  ضد تليك اليميؤاميرات؛  يالشيعي  
العربي هو صا   المصلحة  ي إسقاط تلك األنظمة التي ال 
تتممر على قضية  لس ين  حس   بل تعميل بيالضيد مين 
مصلحة األمة العربية بشكل عام  وبالضد من مصالح أوسي  

 الجماهير العربية بشكل خاص.
ومن أهم ما نشاهده اليوم  يتم العمل من أجل تيحيضييير 
السا ة العربية  بعد االستيييالء عيليى قيراراهيا  وتيدجييين 
أنظمتزا الرسمية  وتيفيتيييم عيدد مين أقي يارهيا  وإليزياء 
مجتمعاتزا بمداواة جروح القتل والتزجير والتدمير والتجيويي  
ونشر األمراض  و ل الجيوش العربية  وتحويلزا إليى أدوات 
لقتل الجماهير وإرهابزا  وذلك لتمرير أكثر جرائيم اليعيصير 
التي أطلق عليزا )صفقة القرن(  اللتزام ما تبقى مين أرض 
 لس ينية  وتشتيم الشع  الفلس ييينيي وإليحياقي  بيزيذه 

الدولة أو تلك  ولتزجيره إلى شتى أصقياع األرض  لسيليخي  
عن وطن  ووطنيت   لتبقى أرض  لس ييين نيزيبيًا ألطيمياع 
الصزيونية  كما تبقى اإلسفين المزروع بين ش ري اليوطين 

 العربي األ ريقي واآلسيوي.
ولكل تلك الحقائق ندرك اليوم  كما األمس  أن المقاومية  

الفلس ينية تعتبر الرمح األساس الذي على كل الحريصييين 
من القوميين العرب أن يساندوه  ويحتضنوه  ويقدموا ل  كل 
الدعم  ليس باعتباره واجبًا  لس ينيًا  حس   بل هو أيضيًا 
واج  كل عربي يعمل من أجل استنزاض أمت  ومستقبيليزيا 
 ي الو دة والحرية واالشتراكية. كما هو واج  كل من يرييد 

 أن يحا ظ على وطن  وو دة مجتمع . 
وإن  من أجل إدامة المقاومة الفلس ينية  خاصة  ي هيذا 
الظرف بالذات  يترت  على الفلس ينيين  بكل  صيائيليزيم 
وتنظيماتزم  واج  أول وأساسي  أن ينضووا جمييعيًا تيحيم 
راية منظمة التحرير الفلس ينية؛ وأن ينزوا  الة اليتيشيرذم 
والصراعات الجانبية  وخاصة منزم  ركتي  يتيح و يمياس  

 على قاعدتين أساسيتين  وهما:
عدم المراهنة على أية قوة خارجية  ألن للخارج مصالحي  -

 ووسائل  بابتزاز الفلس ينيين.
اعتماد منزج الميقياومية بيكيا ية أشيكياليزيا  الشيعيبييية -

 والعسكرية طريقًا و يدًا إلنقاذ  لس ين.
وإذا كان االتفاق على استراتيجية مو دة للفلس يينييييين  
تعتمد على القوى الشعبية   يقن مين واجي  كيل الشيعي  
العربي أن ينخرط بدوره  ود اعًا عن أقي ياره  أن ييعيي أن 
الصزيونية اغتصبم  لس ين اليوم  وغدًا سوف تيغيتيصي  
كل أرض عربية أخرى   الد اع عن  لس ين هو د ياع عين 

 األق ار األخرى.
وإن ما ين بق على ضرورة إدامة المقاومة الفلس ييينييية  
ين بق أيضًا على كل مقاومة عربية تقاوم اال يتيالل  وكيل 
مقاومة عربية تدرأ اال تالل المفترض الذي ستيتيعيرض لي  
أية أرض عربية. وألن العراق د   الثمن المؤلم بسيبي  مين 
وقوف نظام  الوطني  الذي كان يحكم العراق قبل اال تالل  
إلى جان  تحرير  لس ين   على كل من يعمل لتحيرييرهيا  
علي  أن يكون  ريصًا على تحرير العراق   في تحرير العراق 
وإعادت  إلى  اضنت  القومية والوطنية  إعادة للزخم القومي 
العربي الذي سيعيد القضية الفلس ينية إلى ميواقي  اليقيوة 

 الشعبية والعسكرية والسياسية.
وأخيرًا  وإذا كانم األنظمة الرسمية سائرة نحو الت بي  م  
العدو الصزيوني  يبقى الع ء موكواًل على أكيتياف الشيعي  
العربي. ألن هم األنظمة األول ينحصر  ي المحا ظية عيليى 
رؤوس  اكميزا  الذين يتوهمون بأن موقيفيزيم اليميليتيحيق 
باالستعمار والصزيونية هو ما يحميزم   قن مين مصيليحية 
الشع  العربي أالَّ يتحول إلى ق عان من األغنام يتم جرُّهيم 

 إلى المسالخ وا دًا تلو اآلخر.
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 لقاء شعبي وحزبي حاشد يف طرابلس
 يف الذكرى الثامنة والثالثني الستشهاد

 احملامي حتسني األطرش
 وإطالق قاعة بامسه

احملامي حسن بيان : الردة تقتلنا كل يوم وتبيح الوطن لكل بغاة الـغـرو واةـاة الشـرق -
 وصعاليك املراحل اهلجينة

 وكلمات اخلطباء تشدد على مناقبية الشهيد وتفاةيه دفاعًا  عن احلق والعروبة.-

اكد رئيس حزب طليعة لبنان  الاعا ااش ااكا ا اكاش 

المحنمش حسن اين  ا  اآللية والعقلية ال ش ُتادار اا ان 

البالد هش ال ش تجلب الكوارث على العبند، وا سابايا  

للخالص اا اإعاند  تاكاواان السالا اة عالاى  ساس 

المواطنة عب  إلغنء ال نئفية السينسية وعالاى  سان  

قننو  ان خناش خنرج القيد ال نئفش، والدائ   الوطناياة 

الواحد ، وعندهن امكن القول ا  البلاد دخا  ما حالاة 

الور  ال واة الوطنية الجنمعة على حسانب الا اواان  

 المذهبية وال وائفية.

و ضنف: ا  األمة الًيوم ليست احسن حناً ا  من ُقّسم 

فش سناكس ايكو  لم اعد اكفش اس م ار الا اياماناة 

والسي    على مقدرا  هذه األمة ومصي هن، ا  طانل 

المكونن  المج معية الع اية إلا از ال وان  الادااناياة 

والمذهبية وال نئفية واألثنية والج واة عالاى حسانب 

 ال وان  الوطنية وال واة القومية الجنمعة،

فال المقنومة فش فلس ين والع اق تجد حضنًن دافئانً، 

والنظنم ال سمش الع اش الذي ت ع ع فش ظ  اانقسانم 

الكيننش، سق ت ورقة الا او  عان عاوراتاا، واانتات 

القصور ال سمية ُتف ح   منم الص نانة وُتاقافا   مانم 

 المننضلين والمقنومين الع ب.

كالم المحنمش اين  جنء فش خالل الكلمة ال ش القانهان 

فش مدانة ط االس اوم األحد فش الخنمس والعش اان 

من ك   تش ان الثننش الجنري وهو اافا ا اح الاقانعاة 

الكب ى ال ش تحم  اسم الش يد تحسين األطا   فاش 

م كز حزب طليعة لبنن  الاعا ااش ااكا ا اكاش اشانرع 

المصنرف ال   لمننسبة م ور الذك ى الثنمنة والثالثايان 

اس ش ند  او علش تحسين اان العنئلة الك اماة وااان 

مدانة ط االس واان حزب البعث الع ااش ااكا ا اكاش 

واألمة ال واقة إلى الوحد  وال قدم والدامق اطية فكن  

عالمة فنرقة فش محي ا المج معاش، ماحاياا رفانقاا 
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ومحبيا وزمالئا فش نقناة المحنمين الا اش مان حاند  

اومًن عن الحق والع واة وتاماًيازه كان  اسا اناد إلاى 

مبد ا ا وصدقي ا ودمنثة خلقا ودمنثة األخاالق الا اش 

تحلى ا ن وهو المخلد فش نفو  رفنقا و اننء مدان اا 

 وام ا ،وخ م قنئاًل:

ال د  تق لنن ك  اوم ،تحنلف ال د  والشعواية، انسا  

سيف الف   المسموم فش جسد الوطن في  ف  حفند 

ص يو  والنعنج المسنقة للذاح، جزار حنقد ا اا تاوي، 

 وابكش الوطن،

ال د  تق لنن وتبيح الوطن لك  ااغان  الاغا ب وزنان  

 الش ق وصعنليك الم اح  ال جينة.

 * * * * * 

 وقائـــــع االحتفـــــال:
هذا، وكننت قنعة الش يد تحسين األط   قد غصت 

انلحضور الذان توافدوا من مخ لف مننطق طا ااالاس 

والكور  والضنية وعكنر ا قدما ام ماماثالاو األحازاب 

والقوى الوطنية اللبنننية والفصانئا  الافالاسا اياناياة 

وااتحند العمنلش والاناقاناان  فاش الشامانل و عضانء 

مجنلس الداة ومخنتي  وكخصين  ،الى عنئلة الش اياد 

 ورفنقا و صدقنئا ومحبيا،

وقد اس    الحف  انلوقوف للاناشاياداان الاوطاناش 

 اللبنننش والفلس ينش ونشيد البعث ،

لي كلم  مين س  ف ع الشمنل للحزب األس نذ رضاوا  

انسين محييًن الش يد القنئد الذي نح ف  اذك اه الًياوم  

 وهو الذي لم اغب اومنً عن ذاك تنن،

واعد ا  تكلم األس نذ حسن اين  رئيس حزب طليعة 

 لبنن  الع اش ااك  اكش،

 ع ش الكالم ألمين س  الفصنئ  الفلس اياناياة فاش 

الشمنل األخ  او ج ند فينض الذي حّين الش يد تحسيان 

األط   فش ذك اه الثنمنة والثالثين ونحن نل قش الًيوم  

فش مق  حزب طليعة لبنن  الع اش ااك  اكش الذي كن  

ومن زال احد اهم األحزاب اللبنننياة الا اش وقافات إلاى 

جننب الشعب الفلس اياناش ماقادماًن الاعاشا ا  مان 

الش داء، وا  حزب البعث الع اش ااك  اكش الذي وقف 

 مينا العنم القنئد صدام حسين كنمخًن  منم الجاالداان 

م ددا عنكت فلس ين ح   عا ااياة فا احاياة لا وحاا 

ال نه   وال حية ل وح الش يد  ااو عامانر فاش ذكا اه 

ال ااعة عش  ورحم اهلل الاقانئاد الامانانضا  الادكا اور 

عبدالمجيد ال افعش الذي ت ك فيانان هاذه الاثالاة مان 

ال فنق واألخو   اكملو  الدرب النضنلش انتجنه تحقياق 

األمننش  ام نن الع اية ادح  ااح الل الص اياوناش عان 

ارض فلس ين ودح  كا  الاجاياو  األجاناباياة عان 

 عواصمنن الع اية

.امن كلمة فعنلين  ط االس وهايائانتا ان الشاعاباياة 

وااج منعية فقد القنهن نقاياب الاماحانمايان األساباق 

للشمنل األس نذ خلدو  نجن الذي اع ابا  ا  طا ااالاس 

ال ش  نجبت ال ؤسنء والمؤرخين والفالسفة والاعالامانء 

وهذا من ا دده ك  العنرفين، ولكن نحن معشا  رجانل 

القننو  ا  ك   اننء الفيحنء وا نكو  مغنلايان اذا مان 

قلنن   ن ن  نجبت ال جنل المننضلين وفش مقدمة هاؤاء 

الش يد تحسين الذي لم ااكان ااحاما  ساالحاًن وهاو 

الفنر  فش ك  السنحن ، من سنحة العدل الى سنحن  

النضنل كنه ًا سالح الكلمة ال ش كننت ايده سيفًن ا انرًا 

م  اصًن فش غمده وتانر  مشا اورًا فاش حاب لا اب 

 العقيد  وقو  اإلامن  ونور العلم .

امن مسك الخ نم فش الحف  فكن  لاكالاماة عانئالاة  -

الش يد تحسين األط   ال ش  لق  ن كقيق ا المننضلة 

األس نذ  ميس  ال ش كك   الجماياع عالاى حضاورهام 

 وخنطبت روح كقيق ن انلقول

 منذا  خب ك   ا ن الش يد ورفنقك األا ار ،
  قول لك ا  وطننن الع ااش اصاباح مسا ابانحاًن مان 

مش قا إلى مغ اا وا  فلس يان ااياعات فاش ساوق 

النخنسة  دو  خج  من حكنمنن الع ب  و ننن فاش  ساو  

األزمنة  حيث رئيس الواان  الم حد  األمي كية  رااياب 

الص يونية العنلمية  هو المح ك ل)منراونن (  حكنمنان 

الع ب فمن م من ا بع ومن م من اسج  على ائحاة 

الص يونش ن نينهو ،امن ك فنء الوطان الاعا ااش كامان 

 علمنؤه ومفك اا فعلى ائحة ااغ ينل،

وخ مت قنئلة: تبًن ل م وهم اع قدو  انا انس ش ند 

 الش فنء امو  الحق، 

ا والف ا ففش دمنء ك دائنن  من اوقد كعلة الاثاور  

 ح ى ال ح ا  واان صنر م من غلت األثمن  .

*  * * * * 
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  ا  ن األخوا  واألخو 

  ا ن ال فنق واألصدقنء

 الحضور الك ام

عندمن نقف فش حض   الش داء، نقف خشوعنً، كمن  

اقف فش مح اب ا ض ع إلى الحق الم لق مغف   ومك مة  

ورحمة. وكيف ا، والش داء هم األك م منن جميعنً، كمن  

 قنل سيد ك داء هذه األمة القنئد صدام حسين. 

وإذا كن  الش داء ا سنوو  فش الاما تاباة ااعا ابانرااة  

اس نندًا إلى قنعد  الحق اإلنسننش فش الاحايان ، إا  نا ام  

ا منازو  امع ينت م الشخصية، ورفيقنن العزاز تحسيان  

الذي نك ما فش ذك ى اس ش نده احضور هذه الاكاوكاباة  

الخي    واً، واإطالق اسما على القنعة الكبا ى فاش هاذا  

الم كز ثننينً، فألنا اس حق ذلك وهو المخلد  سانساًن فاش  

نفوسنن ونفو  ك  رفنقا و صادقانئاا وماحاباياا، فاش  

نفو   اننء هذه المدانة المننضلة ال ش  نجبت مننضليان  

 وفينء لقضنان كعب م و م  م، و ع ت لمسي   الناضانل  

الوطنش القومش هنمن  عنلية هم خانلادو  فاش وجادا   

كعب م وهم و   فنرقوا جسدًا إنمن اباقاو   حايانء فاش  

ذاك   محبي م وم ادهم ورفيقنن الدك ور عباد الاماجاياد  

ال افعش هو النموذج الحش الذي  غاناى تاجا ااة الاناضانل  

 الوطنش والقومش اع نءاتا وتضحينتا. 

 او علش تحسين،  ان العنئلة الاكا ااماة، ااان هاذه 

المدانة المننضلة، اان هذه األمة ال واقة إلاى الاوحاد  

وال قدم والداموق اطية، اان الاحازب، حازب الاباعاث 

الع اش ااك  اكش، كن  عالمة فانرقاة فاش ماحايا اا 

المج معش، محيا رفنقا، ومحبيا وزمالئا فاش ناقانااة 

المحنمين ال ش من حاند  ااوماًن عان عاناوا   الاحاق 

والع واة ، وتميزه كن  اس ند إلى مبد ا ا وصدقيا اا، 

ودمنثة خلقا ومكنرم األخالق ال ش تحلى اا ان. ولا اذا 

  حبا رفنقا و صدقنءه وك  من عناشا وعن  معا.

 او علش تحسين الذي اس ش د قب  ثمننية وثاالثايان 

عنمنً، ك ب رثنء فش رفيق دراا ماوساى كاعاياب، ولاو 

صندف    اس ش د تحسين قب  موسى، لكان  األخايا  

 ك ب نفس ال ثنء معنوننً من كن  ليق لنش الع ب .

ا  ااثنين كننن سيقوا  نفس الششء، ألن مان كاننان 

اق    فش ك نب واحد، واجمع من هم وطنش وقاوماش 

 واحد، وأل  قنتل من واحد.

لم اق   الع ب موسى وا تحسين وك  الثنئ ان علاى  

الظلم والق   وال غين  وهنن نق بس قوًا لا احاسايان:  

ال د  تق لنن ك  اوم، تحنلف ال د  والشعوااياة، ااناسا   

سيف الف   المسموم فش جسد الوطن، في  ف  حفاند  

ص يو . والنعنج المسنقة للذاح، جزار حنقد ا اا تاوي.  

وابكش الوطن. ال د  تق لنن ك  اوم. تبيح الوطان لاكا   

 اغن  الغ ب وزنن  الش ق وصعنليك الم اح  ال جينة. 

نق   فش فلس ايان و طافانلا ان ااواجا او  الانانر 

الص يونية انلحجنر  واللحم الحش، نق   فاش الاعا اق، 

وقد نح  على مذاح ال حنلف الص اياوناش اإلمابا اانلاش 

الشعواش، نق   فش سوران وكعب ن ابحث عن ماالذا  

آمنة، وقلب ن النناض انلع واة تفت عضاالتاا، ناقا ا  

انليمن وعين الف   على انب المندب، ُنق   فش لبنن  

والنن  ا جمعو  حول حنوان  القمنماة، ُناقا ا  فاش 

وطننن الع اش الكبي ، أل  األماة الاعا ااياة فاش حانلاة 

انكشنف قومش، وأل  دول اإلقليم تحنص  الع وااة فاش 

 داخل ن ومن على مداخل ن.

 او علش تحسين، اعد ثمننية وثاالثايان عانماًن عالاى 

اس ش ندك، األمة ليست  حسن حناً، أل  من قسم فاش 

سناكس ايكو لم اعد ااكافاش اسا اما ار الا اياماناة 

والسي    على مقدرا  هذه األمة ومصي هن، ا  طانل 

المكونن  المج معية الع اية، إلا از ال وان  الادااناياة 

وال نئفية والمذهبية واألثنية والقبلية والج واة عالاى 

 حسنب ال وان  الوطنية وال واة القومية الجنمعة.

فال المقنومة فش فلس ين والع اق تجد حضنًن دافئانً، 

والنظنم ال سمش الع اش الذي ت ع ع فش ظ  اانقسانم 

الكيننش سق ت ورقة الا او  عان عاوراتاا، واانتات 

القصور ال سمية الع اية تف ح  منم الص نانة وتاقافا  

  منم المننضلين والمقنومين الع ب.

ولبنن  الذي ااكا اوي اانانر األزمان  عالاى اخا االف  

عننوان ن، ا ت ن لقوى المحنصصة ال نئفية ول أثايا ا   

قوى الخنرج اإلقليمش والدولش، وهذا ليس إا اناعاكانسانً  

ألزم ا البنيواة وال ش من كن  ل ن    تزداد تافانقاماًن لاو  

 كلمة رئيس حزو طليعة 
 لبنان العربي االشرتاكي
 احملامي حسن بيان، 

 يف الذكرى الثامنة والثالثني



   8102تشرين الثاني  طليعة لبنان الواحد / 

 

قنمت دولة المؤسسن  وان ظمت الحين  الاعانماة تاحات  

سقف الش عية على قواعد المسنوا  فش المواطناة ولاو  

طبقت  حكنم قننو  ااث اء غايا  الاماشا وع وقاوانايان  

 المحنسبة والمسنءلة لك  من اس ق وا در المنل العنم. 

فش هذه المننسبة ال ش تصندف الاذكا ى الامانساياة 

اس قالل لبنن  نقول لشا ايادنان الاكابايا     اآللاياة 

والعقلية ال ش تدار ا ن البالد هش ال ش تجلاب الاكاوارث 

على العبند، وا سبي  لالاخاالص إا ااإعاند  تاكاواان 

السل ة على  سس المواطنة عبا  إلاغانء الا انئافاياة 

السينسية وعلى  سن  قننو  ان خانااش خانرج الاقاياد 

ال نئفش والدائ   الوطنية الواحد ، وعانادهان ااماكان 

القول    البلد دخ  م حلة الور  الا اوااة الاوطاناياة 

 الجنمعة على حسنب ال وان  المذهبية وال وائفية.

تحية لصنحب الذك ى الش يد  ااو عالاش تاحاسايان، 

وتحية لك  ك داء الحازب وقاوى الاناضانل الاوطاناش 

 اللبنننش والفلس ينش

تحية لفلس ين وان فنض  ن وك دائ ن، وتحية للعا اق  

ومقنوم ا وتحية لقيم الحق والع واة ال ش هاش كاعانر  

 اتحند المحنمين الع ب، وك يدنن كن  علمنً من إعالما. 

 عش م وعن  لبنن .

 كلمة املناضلة ميسر األطرش 
 يف الذكرى الثامنة و الثالثني

 الستشهاد احملامي حتسني األطرش

 السالم عليكم ورحمة اهلل  ا ن الحضور الك ام

وا  اك للكلمن  جدوى فسأتخذهن علنش  س  يع اث 

كعور اخنلجنش و المن اضناقنش، كعور محبة اكن ن لك 

قلبش الذي  دمنه ف اقك ان  خش تحسين ان اان عالاش اان 

 احب ااحبنء و اصدق الصندقين و وفى األوفينء.

منذا اخب ك  ا ن الش يد و رفنقك األا ار   قاول لاكام 

ا  وطننن مس بنح من مش قا إلى مغ اا ام  قول لاكام 

ا  فلس ين ايعت فش سوق النخنسة دو  خاجا  مان 

حكنمنن  و حينء   قول لكم اننن فش زمن ردئ لقد اصاباح 

رئيس الواان  الم حد  األمي كية هو الماحا ك األوحاد 

لم اونن  حكنمنن الع ب من م من ا بع علنن و منا ام 

من اسج  على قنئمة ننتنينهو  سمنء ك فانء الاوطان 

الع اش على قنئمة ااغ ينا ...تبن ل م ا  اع قدو  ا  

انس ش ندهم امو  الحاق اا  عالاى الاعاكاس هام 

اوقدو  كعلة الثور  ح ى ال ح ا  ا  الحق ا ااماو  

 ووراءه م نلب.

فنم ان  خش ان ك يد الكلمة الح   واآلاانء الاما  ماع 

ك يد الحج األكب  ال ئيس صدام حسين و جميع ك داء 

األمة الع اية ق ا  العين ننصج الجبين طنه   الس اا   

نظيف الكف ان تحسين ان  ان علش و انش عالاى خا انك 

 سنئ   ح ى القنك فش جنن  الخلد ا  كنء اهلل.

 وكك ا لجميع الحنض ان الك ام.

األخوة ممثلي القوى واأل زاب اللبنانية والفصائل 
 الفلس ينية والفعاليات  ي مدينة طرابلس العروبة

 السالم عليكم ور مة اهلل وبركات 
ا ياًء للذكرى الثامنة والثالثين الستشزاد المناضل  -

المحامي تحسين األطرش نلتقي  ي مدينة طرابلس 
الفيحاء  مدينة العلم والعلماء والثقا ة لنفتتح مقرًا لحزب 

طليعة لبنان العربي االشتراكي الذي كان وما زال ا د اهم 
األ زاب اللبنانية التي وقفم إلى جان  الشع  الفلس يني 
مقدمًا العشرات من الشزداء وان  زب البعث العربي 
االشتراكي الذي وقف أمين  العام القائد صدام  سين شامخًا 
أمام الجالدين مرددًا عاشم  لس ين  رة عربية  التحية 

 لرو   ال اهرة.
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والتحية لروح الشزيد القائد الرمز ياسر عر ات  ي ذكراه  -
الرابعة عشر ور م اهلل القائد المناضل األمين العام للحزب 
الدكتور عبد المجيد الرا عي الذي ترك  ينا هذه الثلة من 
الر اق واألخوة ُيكملون الدرب النضالي باتجاِه تحقيق 
األماني  ألمتنا العربية بد ر اال تالل الصزيوني عن ارض 

 . لس ين ود ر كل الجيوش األجنبية من عواصمنا العربية
 األخوة واألخوات

ان قرار ترام  بنقل سفارة بالده إلى مدينة القدس  -
عامًا ونقول ل   43باطل وال قيمة ل  الن القدس ُمحتلة منذ 

ولنتنياهو ولإلدارة األميركية التي تّدعم اال تالل  ي كل 
جرائم  التي يرتكُبزا بحق أبناء  شعبنا الفلس يني من قم  
وقتل وهدم منازل "  ي القدس والضفة الغربية وتحويل 
القدس إلى ثكنة عسكرية باالف الجنود وإقامة الحواجز 
لالعتقاالت اليومية أضا ة إلى التعذي  النفسي و الجسدي 
ألسرانا الموجودين  ي الزنازين وخاصة األطفال والنساء 
وا تجاز جثامين الشزداء بقرهاب صزيوني يومي يمارس 
بحق أبناء شعبنا أمام أنظار العالم وهنا ُنؤكد بان اال تالل 
إلى زوال وستبقى القدس عاصمة دولة  لس ين العربية 
شاء من شاء وابى من ابى واننا نر ض كل مشاري  التزجير 
والتوطين والوطن البديل ونؤكد تمسك القيادة والشع  
الفلس يني بالثوابم الوطنية المتمثلة باالستقالل وإقامة 

 .364الدولة الفلس ينية و ق العودة تنفيذا للقرار الدولي 

كل التحية ألهلنا  ي غزة هاشم الذين س روا أروع  -
مال م الب ولة  والتصدي لالعتداء الصزيوني األخير بتال م 

 صائلي نوعي وغر ة عمليات ُمشتركة كبدت العدو 
الصزيوني خسائره كبيرة أجبرت  على طل  الزدنة   التحية 
ألهلنا  ي غزة العزة وللشزداء والجر ى ولألب ال الذين 
ين لقون  ي مسيرات العودة  ي كل جمعة للتأكيد على  ق 
العودة متحدين العدو الصزيوني بالمقاومة بكا ة أشكالزا 

 القتالع اال تالل من ارض اآلباء واألجداد.
والتحية ألهلنا المراب ين  ي با ات القدس الُمدا عين  -

عن الُمقدسات والمعتصمين المتشبثين باألرض  ي الخان 
األ مر  ي ظل صمم عربي ُمري  وتأمر على قضية 
 لس ين من خالل الزرولة نحو الت بي  م  دولة الكيان 
الصزيوني تحم ُمسميات ثقا ية ورياضية وغير ذلك  تى 

 باتّم مساجُدنا ُمستبا ة  ي قل  عواصمنا.
اننا نر ض كل أشكال الت بي  م  العدو الصزيوني   -

أملين من الشعوب العربية واأل زاب والقوى إعالن ر ضزا 
والضغط على  كامزا من اجل وقف هذه المززلة التي 

 .نعيشزا  ي هذا الزمن العربي الرديء
 األخوة واألخوات

اننا ُن ال   ركة  ماس إتمام المصالحة وإنزاء  -
االنقسام لمواجزة كل التحديات والمؤامرات الصزيوامريكية 
وإسقاط صفقة القرن الن الو دة الوطنية هي السالح 

 األقوى إلزالة اال تالل البغيض عن أرضنا المباركة.
عاما راجين ل   94نحن نزنئ لبنان بذكرى االستقالل  -

استمرار األمن واألمان وتشكيل الحكومة العتيدة كي تعود 
على البالد بالخير الذي يرجوه جمي  اللبنانيين ونشدد على 
  فظ امن ُمخيماتنًا ألنزا جزًء ال يتجزأ من امن لبنان الشقيق. 

كما نوج  التحية لإلخوة  ي بلدية طرابلس على  -
موقفزم وجزدهم واصرارهم على عدم تغيير اسم سا ة 
القدس عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس وهذا دليل 

 على أصالة وعروبة طرابلس وأهلزا.
كل التحية لكم أخوتنا ور اقنا  ي  زب طليعة لبنان  -

أملين لكم دوام التقدم والنجاح  ي مشروعكم العروبي 
 والوطني على امل التحرير و العودة

 معًا وسويًا نحو القدس بقذن اهلل
 وانزا لثورة  تى النصر

 

يوم استشزاد تحسين لما أزل أذكر كيف هزني النبأ 
  زدني ولفني الحزن ورا قني كلما ردد االسم أمامي.

طرابلس الوالدة أنجبم الرؤوساء والمؤرخين والفالسفة 
والعلماء هذا ما يردده كل عارف ولكن نحن معشر رجال 

القانون بل كل أبناء الفيحاء وال نكون مغالين اذا ما قلنا أنزا 
 أنجبم الرجال المناضلين و ى مقدمة هؤالء الشزيد تحسين.
لم يكن يحمل سال ًا وهو الفارس  ي كل السا ات من 
سا ات العدل إلى سا ات النضال شاهرًا سالح  الكلمة التي 
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كانم بيده سيفًا تارة متربصًا  ي غمده وتارة مشزورًا  ي 
  ده لز  العقيدة وقوة اإليمان ونور العلم.

كان ر م  اهلل يجيد مخاطبة الجمي   زو م  ال فل 
مزدهدًا  وم  الشباب ر يقًا وموجزًا وصا   كلمة تخرق 
الشغاف وم  الرجال صا   الرأي السديد والفكر المنير 

 . والقلم السا ر  ينًا والساخر  ي اكثر األ يان
كلما ذكرت  تذكرت عزود الصبا  يوم كنم محاميًا ُنحمل 
وإياه عن األكتاف وصوتنا يضمخ األرجاء  ي سبيل  كر 
 ملناه كل من من لق    زو كان يرى  ي األمة األم الوالدة 
وانا كنم أرى  ي عبد الناصر اآلب المتوث  لحماية أبنائ  

 . وتحقيق و دتزم من محي زم إلى الخليج
كان طرابلسي المولد  عربي االنتساب  وما هذا التكريم إال  
و اء لعربي أشم كان يزار عندما تمر لحظات عز وهي قليلة  
عند العرب وكان يبقى شامخًا غير مستسلم عندما تتردى  
أ وال األمة  واستشزد خالي الو اض ألن المحاماة كانم عنده  
كالعقيدة يفسدها المال ويبعدها عن غايتزا كان تحسين مثااًل  
 ي التعامل بين الر اق ونزجًا  ي مسيرة الرجال ولكم  اخرنا  
نحن معشر المحامين بوجود أمثال  بيننا  قد عاش واستشزد  

 تاركًا  ي كل من عر   مكارم األخالق و سن ال باع. 
 كان وما يزل بالنسبة لمن عر   مدرسة وسيبقى  تى 
 ي أ لك الظروف التي تمر بزا األمة و ي أ لك ساعات 
النكبة التي اصبنا  يزا بعمى األلوان ور نا نسرى  ي 
ال ائفية والمذهبية والمحاصصة والنز  والسرقة بدياًل عن 
أمة  باها اهلل بكل عناصر القوة  كفرت بربزا وبأرضزا 

 وبكل ما يجم  شتاتزا.
 أيزا الرا ل

لم تكن من ذلك الصنف الذي يمر  ي الحياة سحابة 
صيف  ار بل كنم ممن ُيدون اسم   ي ذاكرة جيل أو أمة 
 قد كنم م  العديد من الشزداء طليعة من كرسوا مقولة 

 الفيحاء مدينة الرجال.
ال شك انزا كلمات موجزة ال ترقى إلى مكارم رجل زينت  
الشزادة ومكارم األخالق وجم  م  الشجاعة الوداعة 

 والتواض   كان مادة لتاج مرص  بمحبة عار ي .
 أيزا الحبي 

لو كنم بيننا لزالك ما وق   ي  شرقنا العربي الم ول من 
انقره وايران والواق  بين م رقة الشرق  وسندان الغرب 

 ولزالتك تلك الصور القاتمة والرؤوس الحامية.
انزا لحظات تستحضر كل الوان الحزن واأللم  قد أضحم  
أمتنا بفعل السياسات المعاصرة مقبرة تضم أمواتًا تحم  
األرض كما تضم أمواتًا  وق األرض  اخ يا أمتنا  هذا ان بقي  
لنا أمة  طوائف كالقبائل تغزو بعضزا بعضًا  الكل على األمة   
ال ائفة أواًل والمذه   أواًل اإلصالح كالم والتغيير تعتير  
والمؤسسات مزارع وأماكن العبادة بؤر للت رف والباطنية  
سيدة الموقف والكذب ملح الرجل  ضرائ  على الفقراء ورسوم  
على المساكين جباية من أصحاب الدخل المحدود أما أصحاب  

المليارات والماليين  قعفاءات وقوانين ومراسيم جاهزة  مخ يا  
 بلدنا أيضًا وأيضًا ور م اهلل شوشو   ناننا الخالد. 

آخ يا عالمنا العربي  قد بليم بكل المصائ   جمزوريات 
دائمة وملوك وسالطين انتزم العروش  ي كل الدنيا وبقينا 
مكاننا   كام ظالم وم  كل طاغية زوال معالم وهدم مدن 
وسا ات وانزر من الدماء الذكية ورهن لمقدرات األمة و تمًا 

 . م  هذا وذاك عرق  زين على الماي جبران خليل جبران
 أيزا الرا ل

كنم رجاًل عامًا األمر الذي يحتم  ي ذكراك  ث الشباب 
إلى النزول إلى معترك الحياة ليفرضوا تغييرًا كان عنوان 
مسيرتك  الضائقة االقتصادية الناجمة عن أوضاع متراكمة 
تفرض على الشباب صحوة تستلزم الحزم وعدم التردد 
وبكلمة موجزة تستلزم نزجًا مقاربًا لنزجك الذي جسدت  

 طيلة أيامك القليلة.
 أيزا الحبي 

أخيرًا أرى لزامًا  ي ذكراك تدوين ان الفيحاء درة العروبة  
وابنتزا الرضية التي كانم سا ة نضال وتحرك قومي صاعد قد  
اجتا تزا والبلد بأكمل  جحا ل المذهبية ودعاتزا الذين يستغلون  
 قر أبنائزا وشلل تجارتزا وكساد صناعتزا لينفثوا  يزا سمومزم  
 ي كؤوس عاجية محاولين أخذها إلى مكان يناقض نبض أهلزا  

 بل يناقض كل القيم التي استشزدت من أجلزا. 
 أيزا الحبي  أ د  رسان العدالة 

المحامون لم ينسوا  ارسًا من  رسانزم وأ د دعاة  
الصحوة قد جمعم كل صفات الرجال مكارم أخالق و يض 
ع اء و روسية وإلمام بالقانون واالجتزاد  كل هذه الصفات 

 نور  اجتماعزا  ي شخص نور على نور.
لما نزل تفتقدك  مدا عًا عن األمة وعن قيمزا  ي زمن 
الجدب  زمن التسي  والتكاذب  زمن المرائين الدجالين 
المتعاقدين م  الفساد  الراجمين العدالة  الكا رين بالحق 

 . ورب الحق  الخيالعين أثوابزم السائرين بال خجل
ر مات اهلل عليك صديقًا وأخًا و بيبًا وعلى كل لو بقيم 

  يًا  ي هذا الزمن العجي  لتاقم نفسك إلى االستشزاد.
 إنزا الذكريات صدى السنين الخوالي
 إنزا الحسرات صدى السنين المعاشة

كنم مصممًا أن اقرأ الفاتحة  ي سري واهديزا لرو ك  
ال اهرة  ازدادت قناعتي بوجوب قراءتزا لرو ك أيزا الرا ل 

 وألروا نا نحن الشياطين الخرس.
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تمر السنوات  ويظل الشزيد عبد األمير  الوي )أبو علي( 
نجمًا ساطعًا  ي سماء الجنوب   كاية ب ولة تتناقلزا 
األجيال عن  ارس مزق قصة الظلم القديمة  أسقط أقنعة 
الضعف ومرارات الززيمة  اتحًا الباب أمام زمن المقاومة  
اإليمان والعقيدة وصالبة الصخور اجتمعم  ي رجل وا د  
أن  الفالح الذي أوهى المعول الحر يدي  إال أن قلب  ال ي  
ظل مفعمًا بح  األرض  وعيني  كانم ترى األمة غير ما هي 
علي   وألن  لس ين على مرمى  جر كان يرنو إلى هناك  
 زذه األرض عربية وهي لنا  وال بد أن تكون إال كما يج  أن 
تكون  مما يحتم علينا جميعًا أن نمارس  عل المقاومة ألن 
 لس ين لن تحررها الحكومات العربية وإنما العمل الشعبي 
المسلح   شرع هو ور اق   ي العمل على تأسيس  عل 
مقاوم  وإنشاء قرى مقاومة على امتداد أرض الجنوب لكي ال 

 يظل هذا التراب المقدس سائبًا أم الغزاة الصزاينة.
كان يجم   بات الزيتون مجبولة بحبات  ؤاده  ويده على 
الزناد  بندقيت  هي زاده أينما ذه  و ي كل اتجاه  وكان 
العدو الساعي للنيل من  يعرف من هو "أبو علي" وصدق 

 دس   قد تحول الجنوب إلى قلعة مقاومة  ودخلم ر لة 
 العودة إلى  لس ين مر لة جديدة.

األجيال اقتدت ب  ونقلم عن   وهي تتحدث عن  جياًل أثر 
جيل  تى الصغار يذكرون  وكأنزم عايشوه  زو الذي نقل 
كفركال  هذه القرية الجنوبية من  م الو   إلى رمح يوج  

 إلي  طعنة قاتلة.
كانم الب ولة ديدن   وكانم الشزادة وسامًا اختار أن يزين 
صدره ب   وعندما خاض معركت  الحاسمة كان باست اعت  
التراج  والنجاة بنفس  إال أن ميزان العقيدة والرجولة وضعاه 
 يث أراد  خاض منازلة أثارت إعجاب العدو قبل الصديق  
وتحول هذا الجنوبي ال ي  إلى أس ورة تتداولزا األجيال  

 و كايات ترويزا الجدة  ي ليالي الشتاء ال ويل.
 ي ذكرى استشزاده يظل "أبو علي  الوي"  ي قلوب 
ر اق  ومحبي   ي وجدانزم ونضالزم من أجل تحرير كل 
أرض عربية محتلة يعاهدون  وكل الشزداء "األكرم منا 
جميعًا" أنزم ماضون  ي طريق النضال إلى أن تتحقق كل 

 أهداف أمتنا  ي الو دة والحرية والتقدم.

 ..تحية العروبة والنضال
بمناسبة الذكرى الثامنة والثالثين الستشهاد الرفيق المناضل تحسين األطرش فان الرفاق 

 البعثيين بالقطر
األردني قيادة والرفاق في كافة األطر التنظيمية يشاركونكم احياء هذه الذكرى للشهيد البطل 
لتبقى الملهم والمشعل المضئ الوقاد لدرب النضال والفداء للطريق الذي سلكه شهيدنا ويسلكه 
البعثيون للوصول إلى أهداف البعث العظيم في الوحدة والحرية واالشتراكية. الرحمة وجنان 
الخلد للشهيد صاحب الذكرى ولجميع شهداء البعث واألمه العربية ولروح شهيد الحج األكبر 
القائد الرمز صدام حسين األمين العام لحزب البعث االشتراكي.. ودمتم رفاقنا األعزاء للنضال 

 .ولرسالة البعث وأرواح الشهداء المجد والخلود
 الرفيق أمين سر وأعضاء القيادة العليا لحزب البعث العربي االشتراكي

 .م ٥١١٢/ ١١.  /٥٢األردني/ عمان/ الموافق 
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اع ب   القيند  الق  اة لحزب طليعة لبنن  الاعا ااش 

ااك  اكش    ااس قالل ليس نشيدًا وعلمًن وحسب، اا  

 هو كبكة  من  وطنش واج منعش  اضًن.

 جنء ذلك فش اين  للقيند  الق  اة هذا نصا:

تح  الذك ى الخنمسة والسبعو  اس قالل لبنن  عان 

اان داب الف نسش، و حوالا ليست اأفض  مامان كاننات 

 عليا عشية ااس قالل.

فعلى مدى نيف وسبعة عقود، لم اذق اللابانانناياو  

طعم ااس ق ار السينسش، وهذا ليس ننتجنً عن تحدان  

الص اع مع العدو الص ياوناش فاقاا، اا   اضانً، أل  

النظنم الذي وضعت  ساساا فاش الادسا اور و عا اف 

الميثنق اس ب ن فش ذاتا  زمن  ت فج  دورااًن  كالامان 

اه ز  توازننتا الداخلية الشاكالاياة، وكالامان اكا اد  

تأثي ا  ال زا  اارتداداة للص اع فش الحوض القوماش 

 الع اش والمحيا اإلقليمش.

إ  النظنم السينسش الذي كن  اف  ض فيا    اقاوم 

على قواعد المسنوا  فش المواطنة، لم اقام، اا  قانم 

نظنم المحنصصة وال نئفية من ن اشك  خنص، ومع ن 

تحول اللبنننيو  إلى رعنان فش الدهم، ادل    ااكاوناوا 

مواطنين تجمع م هواة وطنية جنمعة وهاذا مان اا ز 

 خي ًا من خالل  إعند  تكوان السالا اة عالاى  سان   

كّوه مافا اوم وقننو  ان خناش عمق الش خ المذهبش، 

النسبية، وح م اللبنننيين من ممنرسة حق م  اناس نند 

إلى قننو  ان خناش عندل ننضلوا طوااًل إلقا اره فاجانء 

القننو  الننفذ ليدخ  تعقيدًا على العملية اان اخانااياة 

 واحول دو  تمثي  حقيقش لإلراد  الشعبية.

إ  القيند  الق  اة لحزب طلياعاة لابانان  الاعا ااش 

ااك  اكش، إذ تعش حجم ااخ الا  فش ااناياة الاناظانم 

اللبنننش و ا زهن القننو  اان اخانااش األخايا ، تا ى    

ااس قالل الذي تح  ذك اه الخنمسة والساباعاو  هاذه 

األانم ليس نشيدًا وطانايانً، وا عالاماًن اا فا ف فاوق 

السنران ، ا  اف  ض    اكو  مح ة وطنية، ان الاق 

من ن الشعب ليمنر  خينراتا الوطنية فش إدار  الشاأ  

العنم اعيدًا عن ك  وصناة وارت ان  والا احانق، كامان 

اف  ض    اكو  نق ة ان الق لبننء ناظانم سايانساش 

اوف  كبكة  من  وطنية ألاننئا، كمن اوف  كبكاة  مان  

اج منعية ، وهذا من لم ا حاقاق عالاى مادى الاعاقاود 

 الغنا  . 

وإذا كننت األزمن  قد ازداد  تفنقمنً، فأل  المنظومة 

الحنكمة الغنرقة ح ى  ذني ن فش الافاساند السايانساش 

وااق صندي والمنلش وااج منعش، تعيد إن نج نافاسا ان 

اعد ك   زمة تعصف انلبلد، وتحصن نفاسا ان اا زماة  

من ال ش اعن  ال ش تحول دو  محنسب  ن عن الس قاة 

وال در انلمنل العنم وإغ اق البلد اامادااوناياة فانقات 

 ملينرات ن سنوا  العقود ااس قاللية.

من هنن، فإ  إحينء هذه الاذكا ى ااجاب    ااكاو  

مننسبة ل فع الصو  مدوانً، وت جمة ذلك اآلين  عملية 

ضد ك  من امعن فش ال خ اب السينسش وااق اصاندي 

واح م المواطن من حزمة الضماننان  فاش الا ابانااة 

والمسكن وال عليم واألمن الحينتش، كمن فاش صايانغاة 

موقف وطنش موحد فش مواج ة من ا ادد ماقاومان  

لبنن  الوطنية اوحد   رضا وكعبا ومؤسسنتاا، وكا  

من ا دد سيندتا الوطنية وهوا ا القومية، وكا  مان 

احول دو  الش عية من ممنرسة سيندت ن علاى كانما  

 ال  اب الوطنش.

إ  جميع اللبنننيين الم اضا راان مان هاذا الاواقاع 

الفنسد مدعوان  لالرتقنء اعمل م ونضنل م السينسش 

إلى مواج ة ال حدان  الم دد  للبنين  الوطنش، وعالاى 

ر س ن ال حدي الص يونش. وعلى القاوى الاوطاناياة    

تكو  مبندر  لصينغة مشا وع سايانساش اسا احاضا  

المضنمين الوطنية لالس قالل اك  عننوااناا و ااعانده 

وان ش والى األاد  نظنم ال نئفاياة السايانساياة الا اش 

اع ب   مؤق ة عشية ااس قالل وتحولت إلى دائمة فاش 

 اوايلا المنسش.

تحية للش داء الذان سق وا فش مواج ة المس عم ، 

 ولنعد لالس قالل معننيا ودااتا الوطنية األصيلة.

 

 القيند  الق  اة 

 لحزب طليعة لبنن  الع اش ااك  اكش

 1111111/12فش 
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 يف الذكرى اخلامسة والسبعني الستقالل لبنان:
 بني االستقالل واالستغالل أكثر من ةقطة وحرف

 نبي  الزعبش 
إنا قدر اللبنننيين اليوم    اعيشوا حينت م اومنً 

ايوم، اعد    تع لت لدا م كنفة ملكن  ال فكي  امن 

هو آٍ  علي م من  انم، فصنروا ا  حمو  على من 

فنت م من ن، وال ش هش وانل غم من قسنو  لحظنت ن 

وكد  دوران ن علي م، انتت  رحم من ك  من صنر 

ان ظ هم من مفنجآ  لن تجلب ل م سوى المزاد من 

 القلق على المصي ، اقدر القلق على مقدر  ااس م ار.

ن كلم عن اللبنننيين اليوم، فال ن ى فش الكالم مجنزًا 

 و اعضًن من اداع الع اية واينن ن وتورا  ن، وإنمن 

الواقع ال اهن اف ض علينن    ننق  الحقيقة كمن هش، 

على م ارت ن واشنع  ن، ونحن على مشنرف الذك ى 

الخنمسة والسبعين اس قالل لبنن  الذي اقنعونن زورًا 

 نا ااس قالل الذي تنشده األوطن  وتمو  فش سبيلا 

 مم وكعوب ف غنش لا األجينل ال ش ليس من 

طموحنت ن اليوم سوى ال ج   والبحث عن  م قد عنز   

آخ  اعيدًا عن ق عة السمنء على هذه األرض ال ش 

اقنعونن  ن ن لبنن ، لنجد  اننءنن ُاقذفو  نحو ك ى 

صقنع األرض البنرد  والحنر  معًن فش الق بين الجنواش 

والشمنلش من المعمور  ومع ذلك ا انكفشء الزجنلو  

عن ال نقيب فش قواميس الع اية واالغ  ن لي حفونن 

اأجم  من في ن من اين  وتبيين فش الثننش والعش ان 

من تش ان الثننش من ك  عنم فيجيب م الشنع  اأ  

لبنن   راجع راجع ا عم  ، فال هو قد تعم  من جداد وا 

 حد من  اننئا: ممن غندره قد رجع و   عند  حد من م 

فليسحب معا من تبقى لا من  خو  و خوا  إلى االد 

اهلل الواسعة ال ش عجز البلد األم عن تقدام الحدود 

 الدنين من مقومن  العيش ال ش تقدم ن هذه البالد.

إنا مش د سورانلش م شنئم انم ينز اقدر من هش 

تشنؤمية الصور  الفوتوغ افية للبلد الذي ادا مس قاًل 

منذ ثالثة  رانع من الق   لن  حم في ن جميعًن على ك  

 عنم قد سبق، ونخشى ممن هو احق علينن من  انم.

ن كلم عن اس قالل دفع اللبنننيو  فش سبيلا الدمنء  

الذكية من  اننئ م، ف ج ضا سل ن  ااح الل الف نسش  

منذ اإلعال  عنا فش اليوم األول، اعد    تعمد  تسليم  

زمنم البالد إلى طبقة م جذر  من اإلق نع السينسش  

سموهن  زعمنء البالد  لم نزل نش د إلى اومنن هذا كيف  

تن ق  زعنمنت م من قبضة الجدود إلى اآلانء واألحفند  

و اننء األحفند، ومع ذلك، ثمة لبنننيين، ا و  فش صفحة  

هذا اإلق نع، من هو  نصع ت كيبة وصنعًن ممن صنر  

امثل م اليوم من إق نع منلش وطنئفش ومذهبش، وادل  

   اكونوا  داننًن م سنمحة،  عند قسم  م على  سن   

الحظنئ  المذهبية فجع  من الدان طوائف ومن  

ال وائف مذاهب ومن ك  مذهب ِملة وِنحلة، ليذوب  

 في ن المواطن لصنلح الحظي   على حسنب الوطن. 

ن كلم عن اس قالل ح ص المس عم  الف نسش على ت ك  

البالد  اا عج هن واج هن  تحت رحمة من كن  اسمى انألراعة  

انلمئة من عداد األف اد والعنئال  ال ش ت حكم اقو   

اللبنننيين واق صندهم ونقدهم ومع ذلك ثمة من كن  ا ى  

م سعنً من العيش فش ظ  هؤاء فشكلت ال بقة الوس ى  

من اللبنننيين صمنم األمن  الذي كن  احول دائمًن دو   

تفج  ا كن  الغضب، وهش ال ش ننهز  فيمن مضى  كث  من  

ثلثش الشعب اللبنننش، فإذا ا ن ت الكى على حسنب توسع  

األراعة انلمئة إلى األضعنف المضنعفة ال ش ا اقنال ن  

تصعيدًا وتوسعًن سوى طبقة الفق اء على خ وط الفق   

والعوز وتح  ن ومن دو  ذلك، ولمن كن  هؤاء امثلو   

الغنلبية العظمى من اللبنننيين اليوم، ف م من املك  

 حص اً تسمية الشعب اللبنننش وح ى إكعنر آخ . 

ن كلم عن اس قالل لبنننش كننت ال  سمنلية فيا ت حصن  

امسمى ال  سمنل الوطنش والبورجوازاة الصغي   فش  

مواج ة  الكومب ادور  والوس نء ال جنراين الذان لم اكونوا  

 ليبذلوا  ي عننء فش سبي  تك اس ث وات م وت اكم ن، 

لنعيش اليوم عننء ال عناش مع ال  سمنل الم وحش الوافد  

حداثنً مع موجن  النيوليب الية الجداد ، فيقضش على من تبقى  

من مصننع ومؤسسن ، واس أث  اك  من فش حينتنن من نسغ  

وا ا وانى عن مصندر  المنء والدواء وال واء والك  انء  

 ولقمة العيش وح اة الكلمة والعلم وال عليم والسكن. 

خمسة وسبعو  عنمنً، دغدغوا في ن عواطفنن اا 

سواس ا الش ق وجنة اهلل على األرض و كمشة ال  اب 

من السمنء  ال ش صدع ا ن سعيد عق  رؤوسنن 

فألحقت انن الخدر وااس  خنء ال وا  لنس فيق على 

القمنمة تس عم  الب  والبح  ول   نا  كظنان روائح ن 

الك ا ة فش سمنئنن المعبد  اغيوم  الشحوار  األسود 

الننجم عن دواخين الزوق والجية ودا  عمنر والزه انش 

ومولدا  األحينء والدسنك ، ولنك شف    المو  هو 

 هو  السب  لل خلص من هذا الواقع الم ، والدواء من 

عند م يس ًا سوى لمن ادفع انلعملة الصعبة وكذلك 

ال عليم والسكن وك  م  لبن  الحدود الدنين الم لواة 

من  ج  البقنء على قيد الحين ، دو     نغف  فضنئح 

 المجنرا  وفظنئع  زمن  السي  الم ك ر .

خمسة وسبعو  عنمنً، لم ا سن لك  الع ود ال ش ت نلت،  

   تف ض ت بيق  قننو  من  ان لك هذا ، ف  كت ل جنر  

ال يك  والعشنران والم ااين والفنسدان وحداثش النعمة،  

   ا كنث وا وا والدوا وا ننسلوا، فيسي  وا على ك   

مقدرا  البالد واضعوا  ادا م على م افق ن و كلوا من  

 رض ن ك   خض  واناس فلم ا  كوا للشعب المسكين  

سوى الف ن  والمو  الزؤام ح ى لكأن م اس غ او  كيف  

من زال هذا الشعب راضيًن وصنم ًن ومس كينًن ولسن  حنل م  

 ت اه مخنطبنً اللبنننش هذا األانم انلقول: 

كيف  نك من زلت على قيد الحين  م حماًل فسندنن  

وع  نن وتدمي نن لحنض ك ومس قبلك ان هذا، فال ت ح ك  

 وتن فض محمالً انلغضب! 
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 يوسف الورداني
نعي  اليوم كلبنانيين عرسًا وطنيًا   نستذكر  بأسى  أن 

الفرنسيين أع ونا االستقالل  وسلبونا االستقرار ألنزم 

 9أقاموه على را عة طائفية ومذهبية   كان العرف  وكان 

مكرر  ثم بعد نصف قرن  كان ال ائف الذي قضى  9×  

% من 14بالمناصفة  م  أن شركاءنا  ي الوطن  يمثلون 

 اللبنانيين.

قام االستقالل  يومزا  على مقايضة غير عادلة  أع ينا 

بموجبزا المارونية السياسية  المواق  الرئيسة  ي هيكلية 

السل ة  كرئاسة الجمزورية  وقيادة الجي  ومديرية 

المخابرات  واألمن العام  و اكمية مصرف لبنان.. مقابل أن 

 يكون لبنان عضوًا  ي جامعة الدول العربية!

كان القرار غير المتوازن  السب  الرئيسي ألن نكون على 

موعد م  خضات أمنية  ي مح ات عديدة من تاريخ 

 .3694االستقالل  توجناها بحرب مدمرة عام 

بقيم الشراكة  ي المواطنة  عرضة لالستئثار  والغبن  

وابتكرنا العديد من العبارات والمفردات  لتغ ية هذه 

النقيصة كالديمقراطية التوا قية  والثلث المع ل  

والمحاصصة  لنقف عند كل استحقاق  عاجزين عن العبور 

إلى ر اب المواطنة الحقة    –المعوقات   – وق هذه المفردات 

 انقلبنا على العرف  وعلى المناصفة  ومنا من يعمل على 

 مبدأ المثالثة كحل لعدالة المشاركة.

لقد غاب عن أذهان البعض قصدًا أم سزوًا  أن ليس بزذه 

ال ريقة يدار الوطن  وليس بزذه النم ية السياسية  يمكن 

الوصول إلى  لول إنقاذية  أو على األقل  تحمي من الوقوع 

  ي م   األ خاخ المنصوبة هنا وهناك.

إذا كان العجز الداخلي  يبدو واضحًا  من خالل عدم القدرة 

على االقتراب من نق ة توا ق   قد ظزر التأثير الخارجي  

كأجندات إقليمية ودولية  أن  الع  أساسي على السا ة 

اللبنانية  مما يد عنا إلى التأكيد  على أن أزمة هذه العناصر 

مكوناتزا المتناقضة  وتدار بزذه اآلليات المتصارعة   ال 

يمكن أن تجد سبياًل لحلزا  على قاعدة الخ اب السياسي 

الرائج  اليًا  والقائم على العصبية والكيدية التي تتداخل 

  يزا كل مكونات األزمة.

 إن الولوج إلى الحل يج  أن يرتكز على المسلمات التالية:

أن تتكون لدى الجمي  قناعة ثابتة بأن اي  ريق  مزما  -3

كبر  جم  السياسي ال يمكن  أن يلغي  ريقًا آخر  وأن 

 الجمي  محكومون بالعي  تحم مظلة وطنية وا دة.

إن هذه القناعة  يج  أن تقود إلى إسقاط من ق  -1

 التخوين المتبادل ألن هذه العبارة تزدد بقسقاط لغة الحوار.

إن انتماء المواطنة يج  أن يتقدم على أي انتماء آخر   -1

مجلس النواب    –وهذا الوعي يجعل المؤسسات الوطنية 

 والوزراء هما المرجعية الشرعية الو يدة إلدارة شؤون البالد.

إن الحلول اإلكراهية التي تفرضزا مع يات اللحظة  -4

السائدة  بفعل موازين القوى التي تتكون  ي مر لة ما  إنما 

تؤسس ألزمات تنفجر  كمًا  ي وقم ال ق  ألن االستئثار  ال 

يقيم نظامًا عاداًل  والتع يل يحول دون إدارة  اعلة  وقد 

 اختبر هذان النم ان  وأديا إلى نتائج كارثية.

إن قوى أي  ريق  ال تقاس بما يحوز علي  من سالح   -4

وبالتالي ال يمكن أن يكون السالح عنصرًا  اسمًا  ي ظل 

وض  مرك  كالوض  اللبناني   قالع ال ائفية ستبقى 

عصية على السالح  خاصة إذا كانم  اضنة هذا السالح 

 طائفية أو سياسية  تتب  لزذا الفريق أو ذاك.

إن يعي الجمي   ان الضمانة الو يدة  هي الخ اب  -9

الجام   القائم على ثوابم وطنية  كو دة األرض والشع  

والمؤسسات  ثوابم االنتماء العربي والزوية العربية ثوابم 

 الديمقراطية الحقة.

إن وعي ال بقة السياسية ألهمية هذه الثوابم  هو الذي 

يجعل الجمي  قادرين على مواجزة التحديات التي تواجزنا  

ولعل أبرزها تشكيل الحكومة التي تع ي لعجلة الحياة 

 ان القتزا.

* *  *  * * * 
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 يف ذكرى وعد بلفور : 
 من اجل استعادة الوعي والدور وامام املبادرة

 ك ب المح ر السينسش
ق   ونيف على وعد الفور عندمن  ع ى من ا املك 

لمن ا اس حق، وقد سعت ا ا ننين ال ش كننت زعياماة 

المعسك  ااس عمنري آنذاك إلى زرع كين  اغا اصانااش 

فش قلب الوطن الع اش )فلس ين( مسا ا ادفاة ماناع 

وحد  الع ب وتقدم م ومش وع م الحضنري ودورهام 

 فش اإلس نم اإلاجناش فش مسي   اإلنسننية 

واذا كننت هذه السينسة ثنا ن ا ا ننين تجنه الاوطان 

الع اش منذ م لع الق   ال نسع عش  وهدفن  مايا كايان 

 سنسيًن منذ من صف الق   العشا اان عانادمان تاولات 

الواان  الم حد  قيند  قوى العدوا  ومعسك هم ومان 

زالت إلى الوقت ال اهن، فن  السينسة األمي كياة الا اش 

ادركت ا  فلس ين هش المح ك األسن  لالاجامانهايا  

الع اية والقضية الم كزاة للع ب فش ساعايا ام ناحاو 

اانبعنث اس خدمت ك  وسنئ  العدوا  من اج  تثبيات 

هذا الكين  ااغ صناش فش قلب الوطن الع اش محانولاة 

فك ارتبنط تح ا  فلس ين ا دف الوحد  و حداث نقلة 

نوعية فش ال ضنمن ال سمش الع اش معا على قانعاد  

تحوالا من ص اع وجود إلى صا اع حادود وتصافاياة 

القضية الفلس ينية اشك  ن نئش فش م حالاة احاقاة 

الغت اعنف تجلينت ن فش صفقة الق   ومن سبق ن مان 

 حداث وف ن اس  دفت وحد  األق نر الع اية وتعميام 

 . مش وع ال ف يت على  سس مذهبية و ثنية وع قية

واذا كن  الفلس ينيو  والاعا ب قاد قانوماوا هاذا 

المش وع منذ البدااة وواصلوا نضنل م الدامش فش كا  

الظ وف فن  احد  وجا المأسن  ا  الزعنمن  الاعا ااياة 

راهنت على ا ا ننين   الصداقة ونواانهن الحسنة   فاش 

م حلة وعلى ال حنلف مع الواان  الم حد  األمايا كاياة 

فش م حلة احقة وفش ظ  هاذه الاعاقالاياة وضاعاف 

اإلمكننن  لم تنجح الثورا  الفلس ينية الم الحاقاة وا 

غضب الجمنهي  العا ااياة فاش الا اصادي ااإماكاننان  

م واضعة للجم ال جوم المعندي وكا اسا اا كامان ا  

الح كة ال غيي اة الع اية ال ش ان لقت ازخم كداد فش 

ااقايات  سايا   الاواقاع  1492 عقنب نكاباة الاعانم 

الموضوعش و زمنت ن الذاتية فش ظا  هاجاوم مازدوج 

اس  دف ن من ااس عمنر  وا ومن الفئن  ال ش ارتب ت 

 . مصنلح ن امصنلحا

فش ذك ى وعد الفور المشؤوم ليس م لواان فاقاا 

ممنرسة اضعف اإلامن  عب  إدانا اا واطاالق الاناعاو  

واألوصنف السيئة احقا ا  اارتقنء اانلاوضاع الاعا ااش 

ال اهن من واقعا الحنلش إلى وضع اكث  تاقادمان عابا  

 : سلسلة خ وا  من ن

النضنل من اج  الحفنظ على وحد  ك  ق   ع ااش  -

فش وجا مشنراع ال ف يت وال قسيم المذهبش والع قاش 

 . وااثنش

إعند  الحيواة إلى الخ نب السينسش الع ااش الاذي  -

اشدد على م كزاة القضية الفلس ينية فاش الاناضانل 

الع اش وارتبنط ن انألوضنع الداخلية لألق نر الاعا ااياة 

وا  ك  الح وب واألحداث وال وت ا  ال ش تاحادث فاش 

قلب الوطن الع اش وعلى تخوما ت تبا ارتبنطن وثياقان 

 . اقضية فلس ين

إعند  ال أكيد على العالقة اين الوحاد  والا احا اا   -

 وا  فلس ين ط اق الوحد  والوحد  ط اق فلس ين 

رفض ك   ككنل العالقة مع الاعادو الصا اياوناش  -

وتفعي  ك   ككنل مقنومة ال  بيع ورفض وإدانة كا  

 . ط ف اشنرك فيا

احينء الجب ة ال قدمية الشعبية الع اية ال اش تاوحاد   -

القوى الوطنية والقومية فش ك  ق ا  ومان ثام عالاى  

المس وى القومش على قنعد  اع بنر القضناان الاقاوماياة  

كال ا ا جز  وا  األرض الع اية ماقادساة وا  تاحا اا   

 .فلس ين والع اق واألحواز  ولواة ت قدم على من عداهن 

اال زام احقيقة ا  المقنومة اك   ككنل ن وصيغ ن  -

هش السبي  الوحيد لمواج ة العدو اا  فلس ايان لان 

 . تح رهن الحكومن  الع اية إنمن العم  الشعبش المسلح

ت جمة فعلية وعملية وملموسة لق ارا  الماجالاس  -

الوطنش الفلس ينش ومق را  المجلس الم كزي األخايا  

ا عليق ااع  اف انلعادو واارتاقانء إلاى ساحاب هاذا 

 . ااع  اف ووقف ك   ككنل ال  بيع معا

عدم ال ل ش خلف الشعانرا  واألسابانب الاواهاياة  -

ل ب ا  اانقسنم وتفعي  المصانلاحاة وضا ب الاوحاد  

 الوطنية 

ال وجا الجدي إلى المنظمن  والا ايائان  الادولاياة  -

لمحنكمة الص نانة على ج ائم الح ب مث  الاماحاكاماة 

الجزائية الدولية وإعند  احينء مش وع اع بنر الص يونية 

 . ككال من  ككنل العنص اة

و خي ا على الع ب والفلس ينيين اس خدام المقدرا  

والث وا  واإلمكننن  والعالقن  لصينغة ماوقاف دولاش 

مسنند لنضنل الشعب الع اش الفلس ينش وحقوقا على 

قنعد  ال صدي لج ائم الاعادو ولاماشانرااع الاوااان  

الم حد  األمي كية من صفقة الق   الى من سبق ن مان 

 . مواقف ومن قد اعقب ن من إج اءا 

 * * * * * 
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دانم القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي زيارة 

رئيس وزراء العدو الصزيوني إلى سل نة عمان  ودعم إليى 

ر ض عربي شامل ليكيل أشيكيال اليتي يبييي  مي  اليكيييان 

الصزيوني  جاء ذلك  ي تصريح للناطيق اليرسيميي بياسيم 

 القيادة القومية هذا نص  :

 ي الوقم الذي تسفك  ي  دمياء شيعيبينيا اليعيربيي  يي 

 لس ين المحتلة وتتوس  شبكة االستييي يان الصيزيييونيي  

وتنتزك  رمات العتبات الدينيية  وييتيعيرض رجيال اليديين 

العرب  مشايخ وقساوسة   إلى ابش  أنواع التنكيل وانيتيزياك 

األ كام العامة للقانون اليدوليي اإلنسيانيي  يي كيل ربيوع 

 لس ين  تفتح أبواب قصور بعض الحكام العرب الستقيبيال 

رئيس وزراء العدو الصزيوني وتصا ح األييدي اليميغيميسية 

بدماء األطفال والنساء والشيوخ والبا ثين عن لقمة عيشزيم 

على شواطئ غزة  وكأن هذه الجرائم المتمادية التي ترتك  

بحق هذا الشع  الصابر الصاميد هيي خيارج ني ياق األمية 

 وخارج مدى الوطن العربي الكبير .

لقد كان أولى بالعرب  الذين يتزا يتيون عيليى اسيتيقيبيال 

مسؤولي العدو الصزيوني  ان يبادروا إليى تيقيدييم اليدعيم 

المادي والسياسي لمقاومة هذا الشع  الذي يقاتل بياليليحيم 

الحي  ويتصدى باإلمكانات المتا ة للعيدوانييية اليميسيتيميرة 

وآخرها القصف اليومي على غزة  وتدمير القرى  ي الضيفية 

الغربية  واتساع دائرة االعتقال والحجز اإلداري . أما ان ييتيم 

تجاهل كل ذلك ويفسح المجال أميام اليعيدو ليييجيول  يي 

األجواء العربية ويستقبل  كام  بحفاوة ال نظير لزا  وتشارك 

و ود صزيونية رياضية وثيقيا ييية  يي  يعياليييات ونيدوات 

ومؤتمرات تنظم على ارض عربييية   يفيي هيذا اسيتيفيزاز 

لمشاعر الجماهير العربية  وانتزاك للحرمات القومية  وهيذا 

يندرج ضمن سياقات االختراق لألمن القومي العربي  واليذي 

لم يعد يقتصر على اال تالل بشكل  المبياشير واليذي تينيوء 

تحت   لس ين المحتلة بل بات ي ال الجيواني  السييياسييية 

واالقتصادية والثقا ية واالجتماعية وصيواًل إليى اليتي يبييي  

 الشامل .   

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي اذ تدين 

بشدة استقبال سل ان عمان لرئيس وزراء العدو الصزيوني  

وكل أشكال التواصل م  الكيان الصزييونيي  ومينيزيا دعيوة 

منظمات صزيونية للمشاركة  ي أنش ة و عالييات تينيظيم 

 ي بعض الدول العربية   ترى ان مثيل هيذا السيليوك مين 

بعض األنظمة العربية تجاه العدو إنما هو قيفيز  يوق دمياء 

الشزداء الذين سق وا  ي  يليسي ييين  واليذيين ميا زاليوا 

يسق ون وهم يواجزون آلة الحرب الصزيونية التيي تيقيتيل 

 البشر وتدمر الحجر.

إن القيادة القومية للحزب وهي تيؤكيد عيليى ر يض كيل 

أشكال الت بي  السياسي واالقتصادي والثيقيا يي   تيرى ان 

دعم  لس ين وقضيتزا هو بتو ير الحضن القومي اليدا يئ 

لشع   لس ين وثورت  وتعزيز صموده وتيو ييير اليبيدائيل 

القومية لتغذية المؤسسات التي تتيوليى تيأمييين اليجيواني  

الخدماتية للجماهير الفلس ينييية كيميا  يال وكيالية غيوث 

 وتشغيل الالجئين. )االنروا(. 

كما أن القيادة القومية لحزب البعث العربيي االشيتيراكيي  

وهي تنظر بقيجابية لقرار الحيكيومية األردنييية بياسيتيعيادة 

السيادة الوطنية على من قتي الغابورة وأبي عيفير  تيدعيو 

جماهير األمة إلى تحرك شعبي سري  ليس دعمًا ليميقياومية 

شع   لس ين و س  بل أيضًا لدعم كل مقياومية عيربييية 

ضد من يزدد األمن القومي العربي  امبرياليًا كان أميركيًا ام 

صزيونيًا ام  ارسيًا شعوبيًا  وليجيعيل األمية تينيخيرط  يي 

المقاومة الشاملة ضد األعداء القوميين ليالمية  وضيد  كيل 

أشكال الت بي  م  العدو الصزيوني بدءًا باتيفياقيييات كيمي  

د يد ووادي عرب  ووصواًل إلى  زيارة نتنياهو لسل نة عمان  

والتي تأتي لتشكل وا دة من مشزديات العدوان اليميتيميادي 

 على األمة من مداخل الوطن العربي وداخل .                                              

إن القيادة القوميةللحزب  وهي تحيي انتفاضة شعبنا  يي 

 لس ين المحتلة وتصدي  الب ولي لقوات اال تيالل  تيدعيو 

إلى  تح الحدود العربية  بين أق ار االمية  وإغيالق بيوابيات 

العبور السياسية واالقتصادية واألمنية م  العدوالصزييونيي  

والغاء االتفاقيات المعقودة معي   وإعيادة االعيتيبيار لشيعيار 

التحرير الكامل لفلس ين كل  لس ين وبالكفياح الشيعيبيي 

المسلح  واستنادًا إلى مبدأ ما أخذ بالقيوة ال يسيتيرد بيغييير 

 القوة.

 

 الناطق الرسمي باسم القيادة القومية 

 لحزب البعث العربي االشتراكي  الدكتور  ا مد شوتري. 

 1113111131 ي 

 القيادة القومية حلزو البعث العربي االشرتاكي
 تدين ايارة رئيس واراء العدو الصهيوةي إىل سلطنة عمان
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 مكتب الثقافة واإلعالم القومي
 التنسيق الصهيوةي اإليراةي
 حمور ايارة ةتنياهو إىل مسقط

رغم خ ورة الت بي  الذي تن وي علي  الخ وة التي أقدم 
عليزا سل ان عمان قابوس بن سعيد  ي استقبال اإلرهابيي 
رئيس وزراء العدو الصزيوني   والصدمة التي أ دثتزا تيليك 
الزيارة نظرًا لكونزا تأتي وسط بحر متالطم من  التضحيييات 
الزائلة التي يقدمزا شعبنا العربي  ي  لس ين و ي خضيم 
األهوال التي يمر بزا الشع  العربي  ي اكثر من ق ر  إال ان 
أسبابزا الحقيقية وتداعياتزا وأبعادها تشمل مخاطير اخيرى  
إذ أنزا تن وي على  تدشين مير يلية جيدييدة مين ميرا يل 
اختراق األمن القومي العربي وثوابت  العليا. ومن هنيا   يقن 
الزدف األساس لزذه الزيارة معبرًا عن  ب بيعة الو د األمنيي 
الذي قام بزا  يتجاوز الت بيي  إليى ميدييات جيدييدة وغييير 

 .مسبوقة من المخاطر الجسيمة
و ي الوقم الذي نؤكد  ي  على ر ض كل أشكال الت بيي  
م  العدو الصزيوني   قننا ننتزز هذه الفرصية لينيحيذر مين 
 قيقة وأبعاد هذه زيارة بشكل خاص.  خ ورتزا تكمن  يي 
إنزا تمثل عملية الولوج إلى مر لة جدييدة وميتيقيدمية  يي 
نفس الوقم  من التنسيق والتكامل بين المشاري  المعياديية 
لالمة العربية من خالل قيام عمان بدور الوساطة بينزا و تح 

 األبواب أمامزا.
 باإلضا ة إلى كونزا تمثل انع ا ة كبيييرة  يي مسيييرة 
االستسالم للمشاري  الصزيونية اإلرهابية من خالل اليزيدف 
المعلن لزا وهو محاولة التوسط بين السل ة الفلسي ييينييية 
والكيان الغاص   وتسويق ما يعرف بي)صفقة اليقيرن( عيليى 
 ساب الحقوق العربية التي ير ض العدو االعتراف بزا اصاًل  
 قنزا تأتي  ي سياق آخر  ال يقّل ضررًا عن المساومية عيليى 
الحقوق العربية  ي  لس ين وجنوب لبنان واليجيوالن اليتيي 

 .يحتلزا العدو الصزيوني
إن السياق الذي تأتي  ي إطاره هو التنسيق بيين اليكيييان 
الصزيوني والنظام اإليراني االرهابي  ورمي طيوق الينيجياة 
لألخير المتزاوي بفعل الضغوطات الشعبية علييي   وبيفيعيل 
الفشل الذي يالقي  مشروع  التوسعي االستعماري واكيال ي  
الباهظة التي انزكم اقتصاده المتزاوي من جيزية  واليوليوج 
إلى مر لة جدّية من الزجوم المشترك على األمية اليعيربييية 
من جزتزا الشرقية عبر التنسييق اليميحيكيم بييين اليكيييان 

 .الصزيوني ونظام الماللي  ي ايران
واذا ما تذكرنا بأن مسقط كانم هي السا ة السرية اليتيي 
جرت  يزا المفاوضات الم ولة بين مجموعة الدول الخميسية 
م  النظام اإليراني وبمباركة كبيرة من  الرئيس األميييركيي 

السابق باراك أوباما والتي تّوجم بقبرام االتفاق النووي اليذي 
لم يحقق ال األمن الدولي المزعوم  وال االستقرار اإلقيليييميي 
المنشود  على عكس ميا ادعيتي  تيليك اإلدارة األميرييكييية 
السابقة.   لقد كان هذا االتفاق هو الذريعة  اليتيي تيذرعيم 
بزا إدارة اوباما  لتحقيق االند اع اليتيوسيعيي اإلييرانيي  يي 
المن قة بصورة غير مسبوقة  وإضفاء الشرعييية اليميزييفية 
على هذا اإلند اع  على أساس ان  يمثل ميقيايضية السيليم 
الدولي ونزع السالح النووي من جزة بالنفيوذ اإلييرانيي  يي 
المن قة من جزة اخرى  مما منح  رصًا جديدة لزذا الينيظيام 
ليواصل نفوذه وجرائم   ي العراق وسوريا واليمين وليبينيان 

وقد جرى التنسيييق  .واأل واز  عبر أذرع  اإلرهابية المعرو ة
واالتفاق  ي  ينزا على تلك االتيفياقيات اليميشيبيوهية  يي 
سل نة عمان  وصواًل إلى إيجاد مخارج دولية تسمح بيقطيالية 
عمر النظام اإليراني ومّده بموارد جدييدة و يرص إضيا ييية 
لالستمرار  ي نزج  اإلرهابي  ي أق ار الميشيرق اليعيربيي. 
واليوم تنتقل المؤامرة إلى مر لتيزيا اليجيدييدة السيتيزيداف 

 أق ار الخليج العربي.
إن الخ وة العمانية األخيرة تشير إلى أن نظام السيلي ينية 
بات مح ة متقدمة لتنسيق االتصاالت اإليرانية م  اليكيييان 
الصزيوني وغيره  وهي بزذا تفضح العالقة التي ظّلم خفية 
بين إيران والعدو الغاص   وبما يثبم زيف مزاعم ايران التيي 
صّدعم العالم العربي واإلسالمي بادعاء معاداتيزيا ليليكيييان 
الصزيوني  بل يؤكيد أن بييين الي ير ييين صيالت تيعياون 

  ة.استراتيجي محكم معاٍد لكل األمة العربي
 لقد بات واضحا ان اليعيدويين اليفيارسيي والصيزيييونيي 
يتبادالن األدوار  ي مشروع إعادة ترتي  األوراق اإلقليييمييية 
بينزما  وتقاسمزا بما يحقق التكامل بينزما  يي اسيتيزيداف 
األمة.  بعد ان انجز النظام اإليراني ميزيامي  اليزيدامية  يي 
أق ار شرق الوطن العربي مستغاًل ا تيالل اليعيراق وغييياب 
نظام  الوطني  جاء اليوم الدور الستزداف الخليييج اليعيربيي 
وشب  الجزيرة العربية عبر ت ويقزيا واسيتينيزاف خيييراتيزيا 
وتجفيف مواردها.  استكمااًل للدور اليذي قيام بي  الينيظيام 
اإليراني  ي العراق وسوريا واليمن ولبنان  والذي أكيد عيليى 
أن هذا النظام يمثل القوة الضاربة ليليميشيروع اليتيوسيعيي 
الصزيوني  والممزد األساسي ل   وخاصة  ي مجال تفيتيييم 
األق ار العربية على أسس طائفيية وإثيارة تيليك الينيعيرات 
المقيتة  واضعاف الكيانات الوطنية ووض  العصي  ي طرييق 
استقرارها وت ورها  وتخفيف الكثا ة السكانية  ول الكييان 
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الصزيوني عبر التزيجييير السيكيانيي 
لماليين المواطنين خاصة  ي سورييا 
والعراق واليمين  وإ يداث اليتيغييييير 
الديموغرا ي الكبير  ي هذه األق ار 
من خالل تزجير أهيليزيا األصيلييييين 
وإ الل اإليرانييييين وغيييرهيم بيداًل 
عنزم  إضا ة إلى تجفيف موارد تليك 
األق ار عن طريق الفساد واالرهياب  
 ضاًل عما قامم ب  ايران مين قي ي  
وتليوييث مييياه اليعيراق  يي خي ية 
مبرمجة للقضاء عيليى السيكيان  يي 
جنوب  وإ قار اليزراعية  ييي  وجيعيل 
مدن  الكبرى غير صالحة للحياة بكيل 

واستمرارًا لكل ذلك  يدشين  .أشكالزا
التكامل اإليراني الصزييونيي اليييوم 
مر لة جديدة  ي ميني يقية جيدييدة 
بزدف ت ويق أق ار الخليج اليعيربيي 
عبر ترتيبات أمنية  تتيعيليق بيقييجياد 
قواعد صزيونية إييرانييية ميتيقيدمية 
 ول مضيقي هرمز وبياب اليمينيدب  
وبحر العرب  لتعزيز النفوذ اليبيحيري  
وهو األمر الذي سيؤدي  بيالضيرورة  
إلى خنق كل من السعوديية وأقي يار 

 الخليج العربي واليمن ومصر.
وما ال بيعة األمنية والمخابيراتييية 
والعسكرية للو د الصزيييونيي اليذي 
را ق نتنياهو  إال بمثابية  اليحيضيور 
الذي يكشف جانبيًا مين أبيعياد هيذه 

  .الزيارة المشؤومة ومراميزا
اننا  ي اليوقيم اليذي نيدعيو إليى 
 ضح هيذه اليتيحيركيات اليميعياديية 
وأهدا زا االستعمارية الحقيقية  قننيا 
ندعو إلى تحرك عربي شعبي و زبي 
واسيي  اليينيي يياق إل شييال هيييذه 
المخ  ات  وتعرية من يساهم  يي 
تنفيذها  و ضح التنسيق الصزيونيي 
الفارسي ضد األمة العربية  موجزيين 
 ي ذات الوقم التحييية إليى أبي يال 
االنتفاضة الفلس ينية البواسل وإليى 
كل  صائيل اليميقياومية واليتيحيريير 
العربية  ي العراق وسيورييا وليبينيان 
واأل واز واليمن  ومؤكدين عيليى أن 
جبزة النضال اليعيربيي ضيد اليعيدو 
الفارسيي والصيزيييونيي وا يدة وإن 

 .تعددت صفحاتزا

 بيان صادر عن األماةة العامة 
 للمؤمتر الشعبي العربي

شزدت األيام األخيرة من نزاية األسبوع الحالي سلسلة ت ورات سياسية وثقا يية 
ورياضية مشينة ومعيبة بحق شعبنا و أمتنا العربية   يث تم وصول  ريقا ريياضية 
من الكيان الصزيوني  إلى كل من ق ر واإلمارات العربية  ووصيليم ميييرييرييغيف  
وزيرة ثقا ة هذا الكيان اللقيط على رأس و يد إليى اإلميارات  ور ي  عيليمي   يي 
العواصم العربية  وعزف نشيد "هاتكفا"  يزا  وشارك و د سيينيميائيي  يي أربيييل 
العراق  وتوجم عملية الت بي  بزيارة المجرم  بنيامين نتنياهو  رئيس وزراء الكيان 

 الصزيوني الغاص   لسل نة عُّمان ولقائ  م  السل ان قابوس.
يا جماهير شعبنا: إن هذه الت ورات المتسارعة وغير المشروعة  والمتناقضة مي  
مصالح األمة العربية عموما والشع  العربي الفلس يني خصوصا  كشفم عن خواء 
وإ الس األنظمة العربية الرسمية  وذهابزا بعيدا  ي سياسة الت بييي  اليميجيانييية 

 لصالح  الكيان الصزيوني المارق والخارج عن القانون الدولي.
كما ان عملية الت بي  تستجي  وتتماهى م  صفقية اليقيرن األميييركييية  اليتيي 
تستزدف الحقوق والمصالح العليا للشع  العربي الفلس يني  وتسعى لقل  معادلة 
الصراع رأسًا على عق  عبر تحويل القضية الفلس يينييية إليى قضييية إنسيانييية  
وتجريدها من بعدها  الوجودي و السياسي والقومي. و ي الوقم نفس   تيتيعيارض 
وتتصادم تلك السياسات  تى م   قرارات ومواثيق ومعاهدات األمم الميتيحيدة ذات 
الصلة بالصراع التي  ال تلبي  ال موح العربي عموما و الفلس يني خاصة  وتضيرب 
عرض الحائط بالحقوق والثوابم الفلس ييينييية واليعيربييية  وتيؤبيد االسيتييي يان 
االستعماري الصزيوني  على األرض الفلس ينية والعربيية  يي اليجيوالن السيوري 
ومزارع شبعا اللبنانية  وتفتح األبواب على مصاريعزا ليبينياء ميا يسيميى بيالشيرق 

 األوسط الجديد على  ساب شعبنا و امتنا العربية . 
و ي ضوء مواقف المؤتمر الشعبي العربي الراسخة والثابتة مين قضييية الصيراع 
العربي الصزيوني  والمؤكدة على أن  لس ين التاريخية من البحر إلى النزير  هيي 
أرض الشع  العربي الفلس يني  وال يمكن التنازل عنزا تحم أية ذريعة أو ميواقيف 
تبريرية ال ترتكز إلى أية أسانيد تاريخية أو سياسية  وعليي   يقن األميانية اليعيامية 

 للمؤتمر الشعبي العربي تؤكد على اآلتي: 
ر ضزا القاط  وإدانتزا  لكل عمليات الت بي  المجانية العلنية والسيريية مي   :أوال

 الكيان الصزيوني 
: ت ال  األنظمة العربية دون استثناء وقف عمليات اليتي يبييي   وإليغياء كيل ثانيا

 االتفاقات السياسية واألمنية والتجارية المبرمة مع .
: تدعو النخ  والقوى السياسية العربية الوطنية والقوميية واليدييميقيراطييية ثالثا

وجماهير األمة العربية للخروج إلى الشوارع  وإعالن ر ضيزيا اليقياطي  ليعيميليييات 
 الت بي  بكل أشكالزا ومسمياتزا.

: تدعو األمانة العامة جامعة الدول العربية للدعوة لعقد قمة عربيية طيارئية رابعا
لبحث االختراقات الفاضحة من قبل بعض  األنظمة  العربية  ي عملية الت بي  مي   

 العدو الصزيوني .
 99: تدعو منظمة التعاون اإلسالمية ومنظمة عدم االنحياز ومجيميوعية الخامسا

 إلى التنديد والشج  بعمليات الت بي  المجانية.
: تدعو كل القوى السياسية  والجمعيات و المنظمات تأكيد وقو زا ودعمزيا سادسا

 المادي والمعنوي لكفاح الشع  العربي الفلس يني التحرري. 
 وعاشم  لس ين  رة عربية من البحر إلى النزر 

 وعاش كفاح الشع  العربي الوطني والقومي
 المحامي ا مد النجداوي   األمين العام للمؤتمر الشعبي العربي 1 
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ال  ديث عن  لس ين دون الحديث عين الشيزيييد يياسير  
عر ات   زو الذي مزق سنوات الضييياع ودعياوى االنيتيظيار 

ظيليمية  3694الثقيل عندما  جر  ي األول من كانون الثاني 
الليل الحالك معلنًا والدة الثورة الفلس ينية المعاصرة ومعزا 
 والدة زمن الكفاح الشعبي المسلح من أجل تحرير  لس ين.

وطيلة عقودنا قاد خاللزا هذه اليميسيييرة  كيانيم  يا يلية 
باالنتصارات واإلنجازات  كما شزدت مرارات وتراجعيات ظيل 
"الختيار" محا ظًا على تفاؤل  وكان يرى ميمذن اليقيدس  يي 
آخر النفق المظلم  ونتيجة لزذه المسيرة دقيم  يليسي ييين 
صدر العالم وأصبحم قضية العصر بالنسبة للعالم كل   كميا 
ثورتزا ثورة العصر   شالل الدم الفلس يني أثمر وأن كيان 

 لم يصل إلى خواتم  بعد.
 ي مسيرت  ال ويلة التف  ول  كثيرون  واختلف مع  كيثير 
إال أن  باعتراف الجمي  يحتل كل مسا ة القل  الفلس يينيي  
ومحبة وتقدير كل الشر اء العرب الذين انخرطيوا  يي هيذه 
الثورة أو ساندوها على قاعدة أن  لس ين هي قضية العرب 
المركزية  وأن الو دة والتحرير ال ينفصمان  وكان لي  عينيد 
القائد الشزيد صدام  سين مكانة خاصة  وهو القائيد اليذي 
و د خندق الجزاد من بغداد إلى اليقيدس  ور ي   يي أشيد 
الظروف قساوة شعار نقتسم وشع   لس ين رغيف اليخيبيز 

 و بة الدواء.
عندما كانم تشتد المحن وتضيق الفضاءات كان "ابو عمار" 

 يردد شعاره المعروف: شزيدًا .. شزيدًا .. شزيدًا..
اثنان سعيًا إلى الشزادة وكان لزما ما أرادا اليقيائيد صيدام 
 سين وياسر عر ات  قائد أمة وقائد شيعي   وبشيزيادتييين 
ت ل أمتنا على  جير جيدييد رغيم الصيعيوبيات واليظيروف 
والتحديات وتظل  لس ين  ي قلوب ورصاص و جارة ثيوار 

 البعث وأبناء  لس ين.

 ي ذكرى استشزاده يظل عر ات رمز  لس ين وشخصيية 
تاريخية ويظل أبنياء  يليسي ييين ييقياتيليون بيحيجيارتيزيم 
وسكاكينزم ورصاصزم ليند ير اليظيالم أميام نيور اليحيق 

 واإلرادة.
تحية للقادة الشزداء صدام  سين وياسير عير يات وليكيل 

 شزداء أمتنا المجيدة منارات على طرق العز والنصر.
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فش الذك ى السنواة األولى اعد المنئاة، لصادور وعاد 

 الفور،  صدر  جب ة ال ح ا  الع اية البين  ال نلش:

تم  الذك ى الواحد  اعد المنئة لوعد الفور الماشاؤوم 

وا زالت المؤام ا  ت جدد ضد كعبنن و خا هان صافاقاة 

 الق  .

وقد ق ر ت امب مؤخ ًا  نا سيعلن عن صفقاة الاقا   

اعد ان  نء اان خنان  النصفية األمي كياة قابا  نا انااة 

العنم الجنري وت دف مبندر  ت امب وال ش رسم خ وط ن 

الي ود فش اإلدار  األمي كية جنراد كاوكانا  وجاياساو  

غ انبال  ودافيد ف ادمن  السفي  األمي كش فش ت   ايب 

إلى إن نء قضنان الوضع الن نئش، حيث نق  ت امب سفنر  

الواان  الم حد  إلى القد  تنفيذًا لق ار الاكاوناغا   

و وقف المسنعدا  عن وكانلاة  1441األمي كش فش العنم 

غوث الالجئين إللغنء حق العود  فش تحد ص اح لقا ارا  

الش عية الدولية ال ش تؤكد علاى عا وااة الاقاد  وا  

إن نء وكنلة غوث الالجئين ال ش تشكلت اق ار الجاماعاياة 

ا تبا ا نفيذ حق الاعاود   1494لعنم  2/1العنمة رقم 

 .1492لعنم  149كمن ورد فش ق ار الجمعية العنمة رقم 

 منم هذا الواقع فقد كن  الماوقاف الصالاب لاقاياند  

م. .ف ممثاًل اق ار ال ئيس  او منز  اق ع العالقاة ماع 

 مي كن وإس ائي  وال وجاا إلاى الاماؤساسان  الادولاياة 

 والم نلبة اعقد مؤتم  دولش للسالم.

كمن ا  ق ارا  القمة فش الظ  ا   كد  على ما كازااة  

القضية الفلس يناياة وإقانماة الادولاة الافالاسا اياناياة  

وعنصم  ن القد ، كمن ا  الظ وف الدولية قد اخا الافات  

عمن كننت عليا  انم وعد الفور، فقد انفا د تا اماب فاش  

مبندرتا فش وقت وقفت  وروان وروسين والصيان وااقاياة  

دول العنلم إلى جننب الحق الفلس ينش. واانلا انلاش فاإ   

 مبندر  ت امب منتت قب  ا  تولد. 

واذا كننت اعض الدول الخليجية لاجاأ  إلاى تا اباياع 

عالقنت ن مع الكين  الص يونش فش تاحاد واضاح لاقا ار 

فاإ   1//1القمة الع اية ال ش عقد  فش ايا و  عانم 

مسي   كعبنن الفلس ينش سوف تحبا هاذه الاخا اوا   

وتن ش صفقة الق   انلمقنومة الشعاباياة الاماسا اما   

والم صنعد  وتأايد مننضلش القوى واألحزاب الثوراة فاش 

 الوطن الع اش والعنلم.

 المجد والخلود لش دائنن األا ار 1 وان ن لثور  ح ى ال ح ا 

 جبهة التحرير العربية 
 يف ذكرى وعد بلفور:

احلل بقطع العالقة مع امريكا و)إسرائيل( 
 والتوجه اىل املؤسسات الدولية

تناعت قيند  جب ة ال ح ا  الع اية فش اج منعنت ن  

العدوا  ال مجش    1211111/12 امس الموافق  

الص يونش الذي اس  دف  هلنن فش غز  فقد  

اس  دف العدوا  الق   العمد والبننان  السكنية،  

اعملية تسل  وقصف همجش  وال ش تمنرس ن القوا   

 الص يونية ضد المواطنين اآلمنين اين الحين واألخ . 

و ضنفت القيند  ا  هذا العدوا  من قب  القوا  

اإلس ائيلية إنمن اأتش اضوء اخض   مي كش حيث 

اإلدار  الص يونية فش البيت األايض تؤاد كنفة 

ااع داءا  ال ش ت تكب ضد  هلنن وتس م  امننص   

 البنط  الص يونش فش مواج ة الحق الفلس ينش.

ا  قيند  جب ة ال ح ا  الع اية تؤكد فش هذه 

الم حلة ولمواج ة العدوا  على ض ور  إنجنز 

الوحد  الوطنية ألن ن سبيلنن الوحيد للوقوف فش وجا 

ااع داءا  ااس ائيلية، كمن  اد  قيند  الجب ة 

م نلب قيند  م .  . ف انلحمناة الدولية  لشعبنن 

وتنفيذا لق ارا  الجمعية العنمة فش األمم الم حد  

حمناة ألهلنن من ااع داءا  المس م   فش ق نع غز  

وانقش المننطق وال ش تأخذ  ككنا عداد  من ن الق    

 العمد والعدوا  والقصف المس م .

و كد  القيند  ا  سبيلنن الوحيد لمواج ة ذلك  

هو توحيد الصف وإن نء حنلة اانقسنم ال ش ا خذهن 

اعض الع ب ذراعة  ل ب ا  تخنذل م وان زامي  م. 

كمن دانت القيند  حنلة ال  بيع ال ش  قدمت علي ن 

اعض دول الخليج وهش تمث  ت اجعن عن ق ارا  

 . 1//1القمة الع اية الم خذ  فش  اي و  

ومن المعيب جدا ا  اس م  العدوا  على  هلنن فش  

غز ، واس م ار سلب  رضنن فش الضفة فش وقت اس قب   

 ن نينهو اليمينش الليكودي فش عواصم الدول الع اية . 

ودعت إلى عقد قمة ع اية لبحث ااع داءا   

الص يونية ووقف خ وا  ال  بيع من اعض الدول  

الع اية وإعند  ت صين الصف الع اش والوقوف إلى  

جننب قيند  م .  .ف . فش ال صدي للمش وع ال صفوي  

 للقضية الفلس ينية القضية الم كزاة لالمة الع اية . 

 وان ن لثور  ح ى ال ح ا 

 قيند  جب ة ال ح ا  الع اية1 األمننة العنمة
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 بقلم 1 ركاد سالم 
 أمين عام جبزة التحرير العربية
 شل وزير الد اع "ا يغدور ليبرمان"  قائد  زب إسيرائيييل 
بيتنا   أن يسقط باستقالت   كومة نتنياهو وإجراء انتخيابيات 
مبكرة يخوضزا تحم عنوان األمن ومحاربية  يركية  يمياس 
و ماية مستوطنات غالف غزة   وقد اعيتيبير اليتيزيدئية مي  
 ماس اذعيانيًا ليإلرهياب وذليك ألسيبياب انيتيخيابييية ألن 
االست العات لم تكن تع يي  عيبيور نسيبية اليحيسيم  يي 

 . االنتخابات القادمة
رغم ذلك است اع نتنياهو اقناع نفتالي بينيييم وايياليييم 
شكيد من  زب البيم اليزودي وموشي كحلون وزير الميالييية 
زعيم  زب كلنا بعدم االستقالة   واالنضمام اليى ليييبيرميان 
وإسقاط  كومت  واقناع بينيم بالتخلي عن م لب  بيتيسيليم 
وزارة الد اع بدال من ليبرمان   وا تفاظ نيتينييياهيو بيوزارة 

 : الد اع لنفس  وذلك تحم مبررات عدة أهمزا
اوال: ان اجتياح غزة وإسقاط  كم  ماس سوف ييؤدي إليى 
سقوط عدد كبير من القتلى  ي صيفيوف جييي  اال يتيالل 
 وذلك نتيجة لكثا ة األبنية والسيكيان واسيتيخيدام اليميشياة 

 .بشكل واس  من اجل ضرب سل ة  ركة  ماس
ثانيا: ان   ي  الة توجي  ضربة كبيرة لحركة  ماس   مين 
الممكن جدا  صول انتفاضة جماهيرية تنزي سل ة  مياس 
  وتعيد  كومة الحمد اهلل الى غزة وتعميل عيليى تي يبيييق 

 . 1133االتفاقات الموقعة واهمزا اتفاق عام 
وهذا أكثر ما يخشاه نتنياهو ألن  يض   كيومية اال يتيالل 
أمام استحقاقات التسوية ويسقط اليذرائي  اليتيي تيتيخيذهيا 
بعض األنظمة العربية لمواقفزا السلبييية اتيجياه اليقيضييية 

 . الفلس ينية
ثالثا: هناك ت ور  الة غير مسبوقة كما يقول نتنياهو م  
الدول العربية وخاصة الدول الخليجية منزا م  إسرائيل  يقيد 
قام نتنياهو بزيارة  ميمة ترا ق  زوجت  سارة إليى ُعيميان  
وهناك زيارة متوقعة لنتنياهو للبحرين إضا ة إلى ان هينياك 
اتفاقات اقتصادية وسياسية وسيا ية وأمنية بين هذه الدول 
واال تالل الصزيوني   و تى ان بعض الشركات الخيليييجييية 

وقعم عقودًا م  شركات أمنية إسرائيلييية  ليذليك ال ييرييد 
نتنياهو تعكير هذه العالقات  وخياصية انيزيا تيجيري  سي  

   1111م الب   ي قل  مقررات قمة بيروت المنعقدة  يي 
بأن يسبق الت بي  م  الدول العربية الحل مي  )م.ت.ف( .اذا 

 ! كان هناك من  ل
رابعا :هدد نتنياهو أ زاب اليمين ان انتخابات مبكيرة مين 
المحتمل أن تأتي باليسار إلى السل ة وذكرهيم بياتيفياقيات 

وباالنتفاضة الفلس ينية اليميسيليحية  يي  3661أوسلو عام
 .1111العام 

لكن هل تستمر  كومة نتنياهو إلى موعدهيا  يي شيزير 
( 93تشرين الثاني القادم والواق  ان ائتال ًا ضعييفيًا مين  )

نائبا من الصع  أن يستمر طيلة هذه اليفيتيرة   يقيد اجيبير 
االئتالف على سح  كا ة مشاري  القوانين التي كيان تيقيدم 
بزا   كما أن المعارضة كانم بصدد تقديم أربيعية مشياريي  

 . قامم بسحبزا
رغم ذلك  قن ميرتيس سيتيقيوم ييوم االثينييين اليقيادم 

 . بالتصويم على الحكومة
لكن سواء استمرت  كومية اال يتيالل اإلسيرائيييليي إليى 
موعدها او لم تستمر  ان هذه الفترة هي  ترة جمود وعيدم 

 . تحرك سياسي
وإن ترام  قبل نصيحة طاقم  للشرق األوسط )كوشينييير 
وغرينبالت وسفيره  ي دولة اال تالل  يرييدميان( بيتيأجيييل 
طرح مبادرت   ي هذه الفترة بعد أن كان  دد موعدا ليذليك 
قبل نزاية العام الجاري   ومن الواضح أيضا تيراجي  الصيراع 

 . الفلس يني الصزيوني وتقدم الصراع العربي اإليراني
لذا  قد أكدنا على ضيرورة عيقيد قيمية عيربييية تيدرس 
التحوالت الجديدة  ي مواقف بعض الدول العيربييية وتيعيييد 

. 1111التأكيد على مبادرة القمة العربية  ي بيييروت عيام 
 التي تمثل الحد األدنى  ي هذه المر لة

كما أكدنا على ضرورة إ ياء الجبزة العيربييية اليميشياركية 
للثورة الفلس ينية   من القيوى واأل يزاب اليتيقيدمييية  يي 
الوطن العربي من اجل تصحيح المسار ووقف تنفيذ سيياسية 

 .الت بي  م  كيان اال تالل
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 تأصيل تارخيي 
 د بلفــورـــلوع

  سن خليل غري 
 ي الثاني من تشرين الثاني من كل عام  يحيي القوميون 
الذكرى المشؤومة التي بزا أع ى الغرب األوروبي أرض 
 لس ين للصزيونية العالمية  كخ وة من خ وات السي رة 
على مقدرات األمة العربية  وإبقائزا خاضعة للنفوذ 
الرأسمالي الغربي. ولزذا كان وعد بلفور نتيجية تخ يط 
مسبق لمشروع متكامل شاركم  ي  الدول األوروبية جميعزا 
من دون استثناء. وللكشف عن أصول  التاريخية  نعيد نشر 

الثانية قومية العربية الثورة الخامس: مق   من )الفصل 
 (.االتجاهات

الفصل الخامس جزء من كتاب جديد لحسن خليل غري   
يحمل اسم )القومية العربية من التكوين إلى الثورة(  وصدر 

. 1131عن دار ال ليعة  ي شزر تشرين األول من العام 
و ي  يكشف المؤلف عن أهم الوثائق التي تبرهن على أن 
الوطن العربي يق   ي قل  المؤامرة الغربية التي تمَّ 
التخ يط لزا منذ ما قبل إسقاط الدولة العثمانية. وهذا نص 

 المق  :

 املنطقة العربية يف صلب األهداف االستعمارية-1

قال هنري كيسنجر  ي أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين: )إن أزمة الشرق األوسط ولدت م  اهلل وتموت 
مع (.  األرض العربية  استنادًا إلى ما قال  كيسنجر وإلى ما 
أكدت  كل مرا ل التاريخ السابقة والال قة  مزروعة دائمًا 

وعن ذلك تتميز الثورة العربية بوجود بألغام التممر الخارجي. 
 عاملين: 

عامل التغيير  ي الداخل ومن الداخل وبقمكانيات  األول:-
 داخلية. 

عامل التدخل الخارجي الذي كان ثابتًا من ثوابم  الثاني:-
التاريخ العربي  ي كل مرا ل  السابقة وسيبقى العامل 

 األهم  ي المستقبل.
 الثورة العربية  محاطة باستمرار بعامل المؤامرة القادمة 
من الخارج. وهذا ما أكدت  وقائ  التاريخ القديم  والتاريخ 
الحديث والمعاصر. ولذلك ال نست ي  بحث أي جان  من 

 جوانبزا من دون رب   باألطماع الدولية واإلقليمية. 
وعن ذلك  كانم المن قة العربية مح ة دائمة للغزوات 
القادمة من الخارج  اآلتية من الغرب  )من اليونان وروما( 
ومن الشرق )الفرس(  ي التاريخ القديم. و)الغزوات 

الصليبية( القادمة من الغرب  ومن الشرق غزوات الفرس 
والمغول ) ي مر لة اإلمبراطورية اإلسالمية(. و ي التاريخ 
الحديث والمعاصر غزوات األوروبيين ) ي الحرب العالمية 
األولى(  وغزوات األميركيين )بعد الحرب العالمية الثانية( وما 
تزال المر لة مستمرة  تى اآلن. و ي كل مرة كان الغزو 

 القادم من الخارج يجد ل  مساعدين وعمالء  ي الداخل. 
ولكل هذا  ال يمكننا اإل اطة بمسار الثورة العربية  ي 
هذه المر لة  كما كان األمر  ي المرا ل السابقة  من دون 
اإل اطة بالعوامل الخارجية الدولية واإلقليمية. ولكي تبقى 

أن نأخذ  الثورة العربيةقضايا الصورة واضحة عندما نعالج 
 بعين االعتبار ترابط العاملين الداخلي والخارجي.

اةتقال املنطقة العربية من إمرباطورية -2
 عثماةية إىل إمرباطوريات غربية:

قبل انزيار اإلمبراطورية كانم بعض الدول األوروبية 
وعلى رأسزا )بري انيا   رنسا( تخ ط إلسقاطزا من جزة  
ولكنزا كانم أيضًا تعدُّ للبديل من جزة أخرى. وما إن شار م 

( على االنتزاء  3631  –  3634الحرب العالمية األولى )
بانتصار تلك الدول   تى را م النوايا تتوضَّح  خاصة عندما 
را م القرارات التنفيذية  التي اتخذتزا تلك الدول  تظزر 
وا دًا تلو اآلخر. وما إن اكتملم  ي خالل سنوات قليلة  أي 
بعد انتزاء الحرب بخسارة اإلمبراطورية العثمانية  كحليف 
لبعض الدول األوروبية  و ي المقدمة منزا ألمانيا   صل 
أول زلزال  ي التاريخ  بقعادة رسم الخرائط من جديد   يث 
كانم اإلمبراطورية العثمانية هي أكثر من نالتزا خ ط 
التقسيم الجديد. وبانزيارها تبيَّن أن الزدف األول من بين 
أهداف الحرب كان االستيالء على المن قة العربية. وألنزا 
مر لة مفصلية شكَّلم تغييرًا جذريًا  ي تاريخ المن قة  
سنقوم بقلقاء ضوء سري  على شتى جوانبزا  بما لزا من 
تأثير على مستقبل الوطن العربي  وعلى مستقبل الثورة 

 العربية التي تفاعلم معزا.

الغرو األوروبي يرث تركة الرجل العثماةي -أ
 املريض:

أصبح من الثابم أن الدول األوروبية كانم تضمر االستيالء 
على المن قة العربية   ألنزا تحتل موقعًا استراتيجيًا  ي 

اآلسيوي.  منزا كانم تمر  –األ ريقي  –المثلث األوروبي 
قوا ل التجارة بين أوروبا والشرق اآلسيوي  ناهيك عن أنزا 
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كانم تعتبر الممر االستراتيجي األقصر بين اإلمبراطوريات 
األوروبية  والشرق اآلسيوي بما  يزا الصين والزند األكثر 
أهمية  ي أطماع الدول األوروبية  وكانم أطماع بري انيا 
تأتي  ي األولوية منزا   يث كانم  ي تلك المر لة تسمى 

 بي)اإلمبراطورية التي ال تغي  عن ممتلكاتزا الشمس(. 
وكانم األرض العربية  منذ  جر التاريخ  قبلة ألطماع 
الشعوب األخرى من كل الجزات. وإذا كانم األرض العربية 
ملتقى األديان السماوية  وخاصة المسيحية واليزودية   قنزا 
كانم تشكل الحلم لدى األصوليات الدينية  ي أوروبا. وما 
الحروب الصليبية  التي شنَّتزا الدول األوروبية  ما بين 

(  سوى المظزر األبرز لذلك الحلم. 3163 – 3169العامين )
وألهميتزا الدينية  قد جذبم إليزا مئات اآلالف من المقاتلين 
الذين اعتبروها  روبًا مقدسة. وتحم جاذبية هذا الشعار 
ركبم النخ  االقتصادية  ي أوروبا تلك الموجة من أجل 
تحقيق أهداف إقتصادية  كالحصول على ممر استراتيجي  
الستيراد المواد الخام من الشرق اآلسيوي.  كانم للحروب 
المقدسة أهداف اقتصادية. ومن ال بيعي أن تكون تلك 
الحروب امتدادًا واستئنا ًا للغزوات األوروبية القادمة من 
اليونان وروما  ي عصور ما قبل اإلسالم  وكانم  لقة من 
 لقات الحروب التي جاءت بعدها  كحملة نابوليون بونابرت 

  من أجل تشييد إمبراطورية 3961التي أعد لزا منذ العام 
  رنسية  ي المن قة.

وهكذا كان التاريخ يجري. يشزد صعودًا لتلك المشاري  
تارة  وهبوطًا تارة أخرى  ولكن المصالح كانم دائمًا تشكل 
عاماًل ثابتًا  ي خ ط ال امعين من الخارج  وخاصة الدول 
األوروبية وإمبراطورياتزا. وشاركزما اليزود  ي العالم ألن 
أنظارهم التلمودية كانم تحثزم على إعادة بناء هيكل 

 داوود كواج  ديني يزودي مقدس.
كانم أهداف الحرب األساسية وا دة عند اإليديولوجيتين 
المسيحية األوروبية  واليزودية  ي العالم  والرأسمالية 
األوروبية. وهذه الحقيقة كشفتزا  يما بعد الوثائق التي تم 
إعدادها قبل البدء بالحرب. وتلك الوثائق هي مؤتمر 

بيكو  ووعد بلفور  وكانم كلزا  –بانرمان واتفاقية سايكس 
مرتَّبة من أجل إعادة رسم خرائط المن قة من جديد. هذا 
ناهيك عن أن الدول األوروبية قد استغلم  اجة العرب 
لالستقالل السياسي  اعتبروه طعمًا يجذبزم ويغريزم 
بالوقوف معزم  ي الحرب ضد الدولة العثمانية. ولكن كانم 
وعودهم للعرب شيئًا  وما أضمروه لزم شيئًا آخر.  قد كان 
المخ ط ينص على إع اء العرب استقالاًل ذاتيًا بقدارة 

 التحالف. من أجل من  قيام و دة عربية. 
 

احلرو العاملية األوىل وإعادة رسم خرائط -بـ
 الشرق األوسط:

منذ أن اتخذت الدول األوروبية قرارها بقسقاط 

اإلمبراطورية العثمانية كانم ُتِعدُّ مشاريعزا وخ  زا من 
أجل رسم الخرائط الجديدة على قواعد تتيح لزا باإلمساك 
بكل مفاصل التركة. وكان من الملفم للنظر أن تلك الدول 
أولم اهتمامزا لمسألتين أساسيتين  وهما:  صل المغرب 
العربي عن مشرق   وبالتالي العمل للحؤول دون قيام و دة 
بين أق ار المشرق العربي. ولذلك نعتبر أن مراجعة تلك 
الوثائق  اجة أساسية من أجل إيضاح المشزد التاريخي الذي 
ستؤول إلي  المناطق العربية  ي ظل المتغيرات الجديدة. 
وعن ذلك  نبدأ باستعراض مكثَّف للوثائق الثالث التالية: 

 بيكو  ووعد بلفور. –مؤتمر بانرمان  واتفاقية سايكس 
مؤتمر هنري كامبل بانرمان انعقد  ي لندن من العام -

. وشاركم  ي  بري انيا و رنسا وهولندا 3619 – 3614
وبلجيكا وإي اليا وإسبانبا والبرتغال. وخرجوا  ي نزاية 
المؤتمر بوثيقة سرية اعتبرت أن مصدر الخ ر الحقيقي 
على الدول االستعمارية  إنما يكمن  ي المناطق العربية من 

كما اعتبرت أن خ ورة الشع  العربي تأتي  .الدولة العثمانية
من عوامل عّدة يملكزا: و دة التاريخ واللغة والثقا ة والزدف 
واآلمال وتزايد السكان... ورأى المؤتمر ضرورة العمل على 
استمرار إبقاء وض  المن قة العربية متأخرًا  كما اإلبقاء على 
عوامل التفكك والتجزئة واالنقسام وإنشاء دويالت مص نعة 
تابعة للدول األوروبية وخاضعة لسي رتزا. ولذا أكدوا  صل 
الجزء األ ريقي من المن قة العربية عن جزئزا اآلسيوي  
وضرورة إقامة الدولة العازلة  على أن تكون عدوة لشع  
المن قة وصديقة للدول األوروبية. وعن ذلك لم يجدوا غير 
الشع  اليزودي الذي يؤدي هذا الغرض  لذلك نصَّم اتفاقية 

بيكو على تقسيم المن قة العربية إلى دويالت   –سايكس 
وجاء وعد بلفور ترجمة عملية لقرارات المؤتمر. ومن سياق 
األ داث  قد كان الوعد نتيجة لمقررات المؤتمر الصزيوني 

 .3169سويسرا من العام  –الذي ُعقد  ي بازل 
تم الوصول إلى هذه االتفاقية  بيكو: –اتفاقية سايكس -

  3639وأيار من العام  3634بين تشرين الثاني من العام 
. و ي 3611وتم التأكيد عليزا مجددًا  ي مؤتمر سان ريمو 

تلك االتفاقية تم تقسيم المشرق العربي إلى  صص بين 
 الدولتين العظميين   رنسا وبري انيا. 

وهو عبارة عن رسالة وجززا وزيرة خارجية  وعد بلفور:-
  إلى 3639تشرين الثاني من العام  1بري انيا  بتاريخ 

اللورد روتشيلد  يشير  يزا إلى تأييد الحكومة البري انية 
قيام وطن قومي لليزود  ي  لس ين  وكان ذلك بمثابة 
قرارات تنفيذية لمقررات مؤتمر بانرمان  واتفاقية سايكس 

بيكو. واستنادًا إليزما ُوضعم  لس ين تحم إدارة دولية  –
يتم التشاور  ولزا بين  رنسا وبري انيا وروسيا. وبعد انتزاء 

أيار  34مفعول صك انتداب هيئة األمم على  لس ين  ي 
  جرت مسر ية  رب التقسيم التي انتزم 3641من العام 

 ببناء دولة يزودية على أرض  لس ين.
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 تعرف على البيئة اللبناةية الطاردة للفلسطينيني!
يتساءل البعض عن  يركية اليزيجيرة اليميتيصياعيدة  يي 
المخيمات الفلس ينية  ي لبنان  وعن أسباب تيحيّوليزيا إليى 
ظاهرة. هل هو الفقر؟ أم السعي نحو مستقيبيل أ ضيل؟ أم 
مؤامرة التزجير والتوطين؟ أم مياذا؟ ِمين اآلخير  األسيبياب 
االجتماعية كامنة وموجودة  وتنتظير اليفيرصية.. ميرة إليى 
الخليج  ومرة أخرى إلى أوروبا ومرة ثالثة إلى كندا. ورغم أن 
لبنان بشكل عام بلد يؤمن بمقياومية اليعيدو الصيزيييونيي  
وينادي بتحرير  لس ين  ووقف الت بي   إال أن المقولة التيي 
نحتزا المر وم شفيق الحوت  ما زالم تثبم نفسزا كل ييوم 

 "يحبون  لس ين  ويكرهون الفلس ينيين".
المعلن عن  أن لبنان بلد عربي يتضامن م   يليسي ييين   

ويواج  العدو المشترك )الكيان الصزيوني(. ويناصير  يقيوق 
اإلنسان  ي كل مكان. وي ال  بالمساواة لكل بني البشر أما 
المسكوت عن    يمكن إضا ة كلمة "إال الفلس يينيي!!" إليى 
العبارات الموجودة  ي الفقرة السابقة. واليكيالم ليييس مين 
عندي بل من وزير الخارجية اللبناني جبران باسييل )اليميرأة 
اللبنانية تع ي الجنيسييية ألبينيائيزيا.. إال اليميتيزوجية مين 
 لس يني(. والمسكوت عن  أيضًا هو العنصرية )التي ذكرها 
باسيل أيضًا: نحن عنصريون  ي وطنييتينيا!(. ليكيي تيعيرف 
عزيزي القارئ ماذا أقصد بكالمي عن البيئة ال ياردة  إليييك 
 هذه الحقائق باختصار شديد )يختصر معاناة سبعين عامًا(.

 
 اإلجراءات ضد الفلسطينيني

هذه اإلجراءات والخ وات هي اليدا ي  األسياسيي ليزيجيرة 
الالجئين الفلس ينيين من لبنان إلى الخارج. ويدّل عيليى أن 
الزجرة ليسم بنم ساعتزا  بل إن هيذه اإلجيراءات أوجيدت 
األسباب الكامنة للزجرة  والبيئة ال اردة الكفيلية بياليقيضياء 

 على أمل االستقرار  ي هذا البلد.
ما زال الالجئ الفلس يني محرومًا من  ق العيميل  يي    -3  

لبنان )الذي لم يوق  على اتفاقية اليالجيئييين اليدولييية عيام  
  وتحفظ على بروتوكول الدار اليبيييضياء الصيادر عين  3643 

(. والفلس يني محروم من  يقيوقي   3694 القمة العربية عام  
االقتصادية واالجتماعية )الصحة والتعليم(  ي لبنان. وتشيزيد  
معظم المخيمات الفلس ينية من  إدخال مواد البناء إلييزيا  إال  
 ي  دودها الدنيا وبقيود مشددة  من خالل تصيارييح تصيدر  
 عن وزارة الد اع اللبنانية وبكميات صغيرة جدا ال تلبي الحاجة 

من  ق  1113الفلس يني  ي لبنان محروم منذ العام  -1
تمّلك أي عقار  ي لبنان. بل إن الذي سبق ل  التميليك قيبيل 
هذا التاريخ ال يحق لورثت  تقسيم أمالك  عليزم ألنزيم لين 

 يست يعوا تسجيلزا باسمزم   تذه  إلى الالأ د.
تشزد معظم المخيمات الفلس ينية من  إدخيال ميواد  -1

البناء إليزا  إال  ي  دودها الدنيا وبقيود مشددة  مين خيالل 

تصاريح تصدر عن وزارة الد اع اللبنانية وبكميات صيغيييرة 
جدا ال تلبي الحاجة. لذلك  قن الحصول على هذه المواد مين 

 خالل السماسرة يضاعف أسعارها  ي المخيمات.
اإلجراءات األمنية المشددة على المخيمات  تجليم  يي  -4

السنتين األخيرتين من خالل بناء جدار عيازل  يول ميخيييم 
عين الحلوة  ووض  بوابات  ديدية جرارة  بعد تحديد ممرات 
الدخول والخروج من المخيم. ثم اليميحياولية األخيييرة اليتيي 
 دثم منذ أشزر  وهي وض  بوابيات إليكيتيرونييية تيفيتي  
السيارات والمارة  مما أ دث ضجة وتظاهرات داخل المخيييم 

 أّدت إلى العدول عن هذا القرار.. ولو مؤقتًا.
ظزرت  ي السنوات األخيرة عدة تعقيدات أميام دخيول  -4

ال الب من الالجئين الفلس ينيين إلى الكليات العمليية  يي 
الجامعة اللبنانية )كلية ال   والزندسة والصيدلة وغيييرهيا 
من الكليات العملية وال يتاح أمام الي يالي  سيوى االليتيحياق 

 بكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية(.
جرى أخيرًا أيضًا  رمان ال الب الالجئين الفلس ينيين  -9 

من الدراسة  ي المدارس شب  المجانية واالستفادة من منحة 
 % التي تقدمزا وزارة التربية لل الب اآلخرين.41
 ي كل عام  يواج  ال الب الالجئون الفلسي ييينيييون  -9 

 ي لبنان مشكلة ر ض المدارس الحكومية تسجيلزم قيبيل 
مرور  ترة من الزمن وبعد ان الق دوام المدارس والتأكد من 
استنفاد كل ال الب اللبنانيين لفرص التسجيل  وبعد إجيراء 
العديد من االتصاالت م  وزير التربية ومدير عام التربية  ي 

 الجمزورية اللبنانية.
كان وزراء العمل  ي السنوات األخيرة يقولون أن النقابيات    -1  

المزنية هي التي تر ض تسجيل الفلس ينيين  ي الينيقيابيات   
وبالتالي عدم إمكانية العمل  ي لبنان.. غير أن نقابة الممرضين  
وا قم على تسجيل الممرضين الفلس ينييين  يييزيا   يجياءت  
العرقلة من الوزارة بتع يل منح المميرضييين مين اليالجيئييين  
الفلس ينيين أذون مزاولة مزنة التمرييض واليميزين الي يبييية  

 المماثلة كي يسمح لزم بممارسة المزنة بشكل قانوني. 
وقف السماح للمرضى من الالجئين الفلس ينييييين أن  -6

يستفيدوا من خدمات غسيل اليكيليى  يي اليميسيتيشيفيييات 
اآل  حساب كا  الحكومية  وتتم عمليات غسيل اليكيليى 

 مس شفى وإدارت ن.

المضناقن  ال ش ا ع ض ل ن سنئقو السايانرا   -/1

العمومية من الالجئين الفلس ينيين، وماناعا ام مان 

 الحصول على رخصة سوق عمومية.

آخ  اإلاداعن  العنص اة كننت مناذ  اانم مان خاالل 

ق ار وزا  الصحة القنضش اح من  الم    الفلس اياناياة 

فش لبنن  من ااس فند  من الحملة المجننية لالاكاشاف 

 المبك  عن س طن  الثدي.
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 المدن -ا مد الحاج علي 
منزاًل  ي مخيم عين الحلوة غير مشغول بالسكان  للميرة  

  وعشيرات اليبيييوت األخيرى 3641األولى منذ إنشائ  عام 
معروضة للبي . عشرات الشبان الفليسي ييينييييين ييغيادرون 
مخيمي نزر البارد والبداوي أسبوعيًا  ووجزيتيزيم أسيتيراليييا 

وأوروبا  "وخلف ذلك بصمات محلية ودولية ال تخ ئزيا عييين 
الناظر"  و ق مصدر  لس ييينيي ليي"اليميدن". بيكيثييير مين 
التفاصيل يتكلم المصدر عن ثالوث يتزدد الفلس ينيين  ي 
لبنان: التزجير  التوطين  الحرب. مدّعمًا كالم  بتفاصيل عن 
شبكات منظمة تنشط  ي مجال الزجرة  وتحظيى بيحيميايية 

 .واضحة
يبدأ اليميصيدر  يدييثي  بياسيتيعيراض واقي  اليالجيئييين 
الفلس ينيين  ي "دول ال وق"   ول  لس ين " في األردن 
يجري استيعاب الالجئين الفلس ينييييين داخيل اليميجيتيمي  
األردني. وهناك ضغوط جدّية على المملكة إلدخال تعديالت 
على نظامزا  بحيث ينتقل جزء مزم من صال يات الملك إلى 
رئيس الوزراء  الذي سيخيتياره اليميجيليس الينيييابيي  و يق 
التعديالت المقتر ة. وكذلك إعادة تقسيم الدوائر االنتخابيية 
من جديد  بما يسمح بترجمة عددية أكثرية ليمين هيم مين 
أصول  لس ينية  وهكذا يتحقق الوطن البديل  خصوصًا م  
ما يتم الحديث عن  من إنشاء مدن صناعية ضخمية قيرييبية 

األردنية  للسماح بانيتيقيال سيليس  -من الحدود الفلس ينية
لعدد كبير من الالجئين الفلس ييينييييين  يي الضيفية إليى 
األردن". ويعترف المصدر أن المملكة ما زاليم تيمياني  تيليك 
الخ ط بقّوة "لكن  هل يسميح ليزيا واقيعيزيا االقيتيصيادي 

 ."والجغرا ي باالستمرار  ي تلك الممانعة؟
أليف  311يتاب  المصدر: "أما  ي سوريا  قن  قد غادر نحو 

 لس يني إلى أوروبا خالل األزمة السوريية. وُأزييح ميخيييم 
اليرموك  على ما كان يحمل من رمزية كيبيييرة ليالجيئييين  
واعُتبر  ي وقم من األوقات عاصمة اللجوء اليفيليسي ييينيي. 
ُيضاف إلى ذلك  أن ضعف السل ة المركزية  مزما استيعيادت 
من عا يتزا  يأتي  ي وقم تتقاط   ي  التوجزات اليروسييية 
م  المسار األميركي  ي تصفية قضية الالجيئييين. وهيو ميا 
نال ظ  بعدم دعم روسيا لألونروا  وبعدد من القضايا اليتيي 
تستزدف القضية. واعتقادنا أن الروس سيضغ يون بياتيجياه 
التوطين النزائي لالجئين الفلس ينيين  ي سيورييا  وصيواًل 

 ."ربما إلى تجنيسزم
ولم يبق من  ضور سياسي معّبر لالجئين الفلس ينييييين 
 ي الخارج سوى  ي لبنان. يضيف المصدر: "كنا نتيوقي  مي  

الحديث عن صفقة القرن  أن تلجأ اليوالييات اليميتيحيدة إليى 
تشكيل لجان عمل لتصفية قضية الالجئين  ي لبنان  ليكين 
لم يكن  ي بالنا أن يتم األمر بزذه السرعة  وعيبير مسيارات 
متوازية. وكل المؤشرات  وأ يانًا معلومات بحاجة إلى تثّبيم  
تؤكد أن هناك غر ة عمليات أميركية لمتابعة هذا الموضيوع 

 ي لبنان.  قذا أخذنا قضية التيزيجييير اليحياصيل ليالجيئييين 
الفلس ينيين من لبنان   قن ذلك يحصل بزيدوء  وبيرعيايية 

 ."دولية ومحلية
يتاب  المصدر: "على مسيار اليتيزيجييير تيعيميل شيركيات 
وشخصيات  أشزرها شخصية )غ(  اليتيي يسيمي  بيزيا كيل 
الفلس ينيين  ي لبنان.  بعد تيوقيف ألشيزير  عيادت هيذه 
الشخصية للعمل  ي مجال هجرة الفلس ينيين. هذه اليميرة 

آالف دوالر للشخص الوا يد   31بتسزيالت جديدة   بداًل من 
صار الم لوب نصف ذلك المبلل  والسفر بعيد ييومييين مين 
الد  . والوجزة هذه المرة أستراليا  بيعيدميا كيانيم أوروبيا. 
تسزيالت  ي م ار بيروت  وتر ي  من شركيات الي يييران. 
المح ة األولى إ دى دول أميركا الالتيينييية  تير ييي   ثيم 
التوج  إلى أستراليا   يث  ي االنتظار ميميثيل عين ميكيتي  
شؤون الزجرة. ليسم عملية تزري   إني  نيظيام ميتيكياميل  

 ."ينّسق  ي ما بين   برعاية دولية كما يبدو
ُيكمل المصدر الفلس يني: ")غ( ليس و ده هيذه اليميرة  
 منذ شزر تقريبًا أطيليقيم شيركية )ك.ل.( خيدمياتيزيا  يي 
استقبال طلبات الالجئين الفلس ينيين الراغبين  ي الزجرة. 
الوجزة أيضًا أستراليا  إضا ة إلى  رنسا. قيبيل أييام جياءت 
الموا قة األولى على طلبات هجرة إلى أسترالييا. ووصيليتينيا 
معلومات جدّية عن أن المفوضية السامية لألميم اليميتيحيدة 
لشؤون الالجئين قد تبدأ   ي الفترة المقيبيلية  بياسيتيقيبيال 
طلبات لجوء الالجئين الفلس ينيين. خالل ثالثة أشزر  يقيط 

شيخيص مين  411كانم نتيجة التزجير مخيفة جدًا: مغادرة 
من مخيم عين اليحيليوة  عيدا عيّمين  111مخيمات الشمال  

بيتيًا شياغيرًا  44هاجر من مخيمات بيروت والجنوب والبقاع. 
 ي مخيم عين الحلوة  ليليميرة األوليى مينيذ إنشيائي . وإذا 
استمرت الزجرة بزذه الوتيرة  قن مخيييميات  يليسي ييينييية 

 ."ستفرغ من سكانزا خالل  ترة زمنية ال تتجاوز العامين
المسار الثاني الذي يستزدف الالجئين الفلس ينيين  و يق 
المصدر  هو المسار األمني "وو ق معلومات  استقيناها مين 
مصادر أمنية لبنانية   قن هيذا اليميسيار يسيتيزيدف ثيالثية 
مخيمات بشكل رئيسي: عين الحلوة  بوصف  عاصمة اللجيوء 
الفلس يني بعد إزا ة اليرموك  برج البراجنة  والبداوي. وميا 
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يزيد القلق على عين الحلوة هو زيارة و د أمينيي أميييركيي 
لمحي   ثالث ميرات خيالل عيام وا يد. وخيالل اليحيوارات 
الداخلية م  األجززة األمنية اللبنانية كان اليو يد األميييركيي 
ي ال  بشدة المسؤولين األمنيين اللبينيانييييين بياليتيعياميل 
الخشن م  هذا المخيم. وامتعض الو د من رّد مسؤول أمني 
لبناني أن  خالل األزمة السورية تيعياون اليفيليسي ييينيييون  
واست اعوا تحييد مخيماتزم بجزد كبير  ولم يخرج منزا ميا 

 ."يستزدف الواق  اللبناني
الضغط  ي هذا المسار ال يأتي من األميركيين وسيفيارات 
غربية  حس   بل هناك شركات نفط تضيغيط  يي اتيجياه 
التعامل األمني م  مخيم عين الحلوة "واطلعنا على خيرائيط 
لزذه الشركات  يظزر  يزا مخيم عين الحلوة أرضيًا  يارغية. 
وال أ د يمكن أن يستزين بقوة هذه الشركات.  أول انيقيالب 

. ودول تيو يدت 3646 ي المشرق هو انقالب التابالين عام 
بسب  النفط  وأخرى انقسمم بسبب . لكن   ي النزاية  كان 
دور النفط  ي المن قة سلبيًا على صعيد  يقيوق اإلنسيان. 
وهو ما ُيضاعف خشيتنا على مخيم عين الحلوة  الذي ننيظير 
إلى أي  دث أمني  ي   على أن  جزء من المخ ط  ونتعياميل 
مع   ي هذا السياق. وهو كان أ د أسباب الحزم الفلس يني 
 ي تسليم الم لوبين  وإعالن مواقف واضحة ومتيحيدة  يي 

 ."أي جريمة ُترتك 
المسار الثالث هو مسار التوطين "وهو مسار نأخيذه عيليى 

أليف الجيئ  394محمل اليجيّد  مينيذ اإلعيالن عين وجيود 
 لس يني  قط  ي لبنان   ي تقليل للرقم الواقعي بينيحيو 

ألفًا على أقل تقدير. لكن هذا المسار ال يمكن أن ييحيدث  94
إاّل بعد استنزاف الفلس ينيين بالتزجير واأل داث األمنية. أما 
الذين سيستزد زم التوطين والتجنيس ربما   زم ميا بييين 

ألف  لس يني. وهناك بعض التمرينات على ذلك  311و 41
  . دثم مؤخرًا"  را ضًا توضيح ما يعني 

ويؤكد المصدر أن ما يخدم تلك المسارات طيرقيًا عيدييدة  
من بيينيزيا اليتيضيييييق االقيتيصيادي واالجيتيمياعيي عيليى 
الفلس ينيين  ت ويق المخيمات الفلس ييينييية بياليحيواجيز 
والجدران  عزل الفلس ينيين بحرمانزيم مين  يق اليعيميل 
والتملك  باإلضا ة إلى تيخيفيييض األونيروا ليميسياعيداتيزيا 
لالجئين الفلس ينيين  ي لبنان. كل ذلك يخلق جوًا ضاغ يًا 
على الواق  الفلس يينيي  يي ليبينيان  وييد ي  اليالجيئييين 
الفلس ينيين إلى بي  بيوتزم من أجل مغادرة بيليد عياشيوا 

 . ي  هم وآباؤهم
أما عن سبل مواجزة ذلك   يقول المصدر الفلس يني إن 
هناك مسارين اثنين "األول  على الجبزة الفلس ينية  وهيو 
ما نحاول  من خالل تعزيز الو دة. واستشيعيارًا بياليميخياطير 
كانم االستجابة السريعة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيي  
بري لخلق إطار العمل الفلس يني المشترك. ومن المنيتيظير 
أن تعقد القيادة الفلس ينية  ي لبنان اجتمياعيات ميوسّييعية 
خالل األيام المقبلة  لعرض خ ة متكاملة  لتفعيل اليليجيان 
األمنية  ووض  الخ وط العريضة لتحركيات ضيد تيقيليييص 
خدمات األونروا. أما المسار الثاني   زو المسار اللبناني  مين 
خالل مال قة شبكات التزري . تحسين الوض  االجيتيمياعيي 
للفلس يينييييين  وتيخيفيييف الضيغيط عيليى اليميخيييميات 

 ."الفلس ينية
وعن إمكانية مواجزة تلك المخ  ات  يعيتيرف اليميصيدر 
الفلس يني بأن الضغوط كبيرة. "ليذليك  ييجي  أن تيكيون 
مواجزتزا ب رق إبداعية. ورغم ذلك  قننا نواج  مخي ي يات 

  ونجحنا  ي ذلك إلى  يد 3641التزجير والتوطين منذ عام 
كبير. نعم  قد يكون مخ ط تصفية القضية الفلسي ييينييية 
اليوم أكثر قوة  وأدّق تنظيمًا  ويشزد تعاونًا إقيليييميييًا غييير 
مسبوق  لكن  ليس قدرًا ال ُيرد. وإذا اتفق الفيليسي ييينيييون 

 ."واللبنانيون على مواجزت  بخ ة محكمة   قن  سيسقط
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وعند  نهر األردن بالقرب من الضفة الغربية هي مدينة فلسطينية تاريخية قديمة تقع علي أريحا
محافظة  سنة قبل الميالد. هي عاصمة ١١0١١١، والتي يعود تاريخها إلى البحر الميت شمال
كانت تخضع  .نسمة ١٢0١١١، بلغ عدد سكانها ٥١١2في عام  .أقدم المدن في التاريخ وهي أريحا

 ١449، وبعد ذلك خضعت لإلدارة اإلسرائيلية، وفي عام ١492-١49٢تحت األدارة األردنية بين 
البحر  أميال( عن ١١كم ) ١9وتقع على بعد  .أستلمت السطلة الوطنية الفلسطينية إدارة المدينة

ُتعرف  ..تعتبر مدينة أريحا أخفض منطقة في العالم .الميت
 .مدينة القمر أيضا باسم

مدينة أريحا القديمة تبعد حوالي ميل من الغرب ومكانها 
يعرف بتالل أبو العاليق شماله تل السلطان ويرجع تاريخها إلى 

عام وكانت مبنية من الطوب اللبن وكان  ١١0١١١-١١0١١١
قدم ومنحوت من الصخر.  ٢قدم وعمقه  ٥٢حولها خندق عرضه 

اكتشف في موقعها فخار ومصنوعات برونزية وعظام وأدوات 
العصر  وقد دمرت في أواخر .منزلية خشبية وسالل وأقمشة

وهي أقدم مدينة اكتشفت حتي اآلن. تعتبر أريحا  البرونزي
البوابة الشرقية لفلسطين وترتبط بالضفة الشرقية بشبكة طرق 

، وتقع إلى الشمال من عمان- القدس معبدة وتتصل بطريق
كم عن  2١كم، و 8٢، وتبعد عنها القدس مدينة
 .في الجنوب الخليل مدينة

، وأريحا عند سامي أصل تسمية أريحا يعود إلى أصل
والكلمة مشتقة من فعل)يرحو( أو  القمر الكنعانيين تعني

وفي   .)اليرح( في لغة جنوبي الجزيرة العربية تعني شهر أو قمر
اليهودية، و التوراة العبرانية )يريحو( أقدم مدينة معروفة في

)أريحا( في السريانية معناها الرائحة أو األريج. ازدهرت أريحا 
ويظهر ذلك في آثار األبنية التي شقوها فيها  الرومان في عهد

والتي تظهر على نهر القلط وفي هذا العهد صارت تصدر 
التمر. افل نجم أريحا وتراجعت مكانتها وظلت في حجم قرية 

إذا ارتفعت درجتها اإلدارية من قرية  ١4١٢أو أقل حتى عام 
أصبحت أريحا  االنتداب البريطاني إلى مركز ناحية وفي عهد
ويصفها البغدادي في معجم البلدان  .مركزًا لقضاء يحمل اسمها

فقال: أريحا بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء المهملة أو 
بالحاء المعجمة، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض األردن 
والشام، سميت بأريحا نسبة إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن 
 .سام بن نوح، وهذا يدل على أن أصل التسمية سامي األصل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  سن خليل غري 
تتصاعد  ي المر لة الراهنة رياح اليتيصيعيييد اإلعيالميي 
األميركي ضد النظام اإليراني بشكل غير مسبوق  ي تارييخ 

اإليرانية. مما ُيخيَّل للمتيابي    –العالقات والتواطمت األميركية 
 بأن الحرب بينزما أصبحم قاب قوسين أو أدنى من االندالع.

ربما هذا المشزد يدغدغ عواطف أنظمة الخليج اليعيربيي  
ويض  بلسمًا وهميًا على جراح أمنزا المزدد من قبيل نيظيام 
اآليات  ي إيران. وإذا كانم نزاية ذليك اليتيصيعيييد صيفيرًا  
واألرجح أنزا ستكون كذلك   لن تجد تلك األنظمة ما يضمن 
أمنزا  ألن األمن باإليجار سيبقى مزتيزًا  طياليميا ظيلَّ ذليك 
النظام قابعًا على كتفزا الشمالي  ي اليعيراق.  يقن دونياليد 
ترام   الرئيس األميركي  كصا   بدعة )الحمايية ميقيابيل 
ثمن(  ليس جادًا بتصعيد إعالم  ضد النظام اإلييرانيي ألني  
بحاجة ل  بعبعًا يقلق بال دول الخليج العربي  لتسيتيمير  يي 

 د   خوة الحماية األميركية.
زا )لوال إييران  ليميا ا يتيلَّيم يوألن أميركا تعرف  ضل  عل

أميركا كابول وبغداد(  وقد سدَّد جورج بوش جزءًا من  عندما 
سمح ل  بالعبث  ي تدمير البنية الصناعية لليعيراق  ونيزي  
محتوياتزا ونقلزا إلى إيران  وسدَّد أوباما جزءًا آخير  عينيدميا 
سلَّم العراق إليران بعد سح  القوات األمييركييية ميني   يي 

  واستكمل الثمن بالتوقي  على االتفاق الينيووي 1133العام 
. هذا التسليم  تح الي يرييق أميام 1134اإليراني  ي العام 

النظام ال ائفي  ي إيران  للقيام بأكبر عملية غسيل دمياغ 
لبعض العراقيين ممن استمرأوا طيعيم اليحيكيم   يحيكيميوا 
بالفساد والجريمة مقابل ما ُسمح لزم بأن يينيزيبيوه. وكيان 
الذي أثار دونالد ترام  هو أن يستأثر نظام الماللي بالسرقة 
و دهم   جاء ليعمل على تغيير قواعد السرقية ليميصيليحية 
أميركا. وهذا ما عملوا من أجل   ي االنتخابات العراقيية مين 

  و شلوا  ي   كما عملوا من أجل   ي تعيين 1131شزر أيار 
الرئاسات الثالث و شلوا  ي  أيضًا.  خرجيوا صيفير اليييديين 
باستثناء ما يراهنون علي  بزيادة  صتزم بالسرقة.  يكيانيم 
التسوية م  النظام اإليراني أمرًا واقعًا تتالءم م  مسياوميات 

 التجار  ي توزي  الحصص والغنائم.
وإذا كانم مواقف أنظمة الخليج العربي   ي ر يض أوامير 
أوباما  قد أرغمم دونالد ترام  على ما زعم أني  تصيحيييح 
ألخ اء سلف    زو يترجمزا اآلن بخال ات مسر ية م  إيران. 
 على تلك األنظمة أن ال تق   ي خديعة  وأن ال تيركين إليى 
وعود أميركية تعتبر أن المصالح األميركية تيحيتيل اليدرجية 
األولى  ي استراتيجيتزا اليدولييية.  يليييس  يي السييياسية 
واالقتصاد عدو دائم  وال صديق دائم  بل ما تنتج  عالقاتزا 

 من  وائد تص   ي مصلحة الرأسمال األميركي.
وبناء على ذلك  على أنظمة الخليج الرسمية أن ال تيغيفيل  

 ي معرض مواقفزا  أن ألميركا مصالح اسيتيراتيييجييية مي  
النظام اإليراني  ويأتي  ي األولوية منزا الميحيا يظية عيليى 
تحالفزما  ي العراق لتقاسم الحصص بينزما أواًل وقيبيل أي 
شيء آخر؛ وألن  يمثل نق ة العبور االستراتيجية األمرييكييية 
إلى المن قة  كما جاء  ي خ ة ا تالل العراق. وألن تثيبيييم 
نظام  ي العراق قائم على التفتيم ال ائفي والعرقي   اجة 
أميركية أولى  ي استمرار تنفييذ مشيروع الشيرق األوسيط 
الجديد  الذي وإن خفَّم  دَّة تنفيذه  إالَّ أن  ما زال اليميشيروع 

 االستراتيجي  ي جدول أعمال أميركا وإيران.
والعراق أيضًا  هو المدخل االستراتيجي للمشروع اإليرانيي 
 ي الزيمنة على المن قة العربية  ومين دون اليعيراق  يال 
قيامة للمشروع التوسعي اإليراني  خاصة أن  يعتبير نيفيسي  
األكثر نفوذًا  ي العراق لألسباب المعرو ة  وتيأثيييره ييفيوق 

 التأثير األميركي.
نتيجة لزذه األسباب   ال مكان ألنظمة الخليج  يي اليعيراق.  
وما بدعة بناء عالقات سعودية م  ميليشيات وغييرهيا  سيوى  
تضيي  لوقم ثمين تزدره  ي مراهنات عبثية   عندميا أعيلين  

العراقي  ظنًا من السعيوديية  -قيام مجلس التنسيق السعودي  
أنزا ستنا س النظام اإليراني  ي اقت اع  صة سياسيية ليزيا  
 ي العراق  لزو تضيي  لزذا الوقم. وقد برهنيم االنيتيخيابيات  
العراقية المززلة  وما تالها من مسر يات الرؤساء الثالثة على  
أن من خان وطن  لن يصدق العزد أل د أيًا كيان. ومين راهين  
على أن األميركيين سيصدقون العزد ب رد إيران من اليعيراق   
خاصة أنزا هي التي استجلبت  للتحكم بمصيره   رهان  خاسر  
من دون شك. وقد أثبم المسرح العراقي  وما  صل  يي  مين  

إيرانية  منذ أيار الماضي  ليزيو اليدليييل    –مساومات أميركية  
 األكبر على أن المصلحة األميركية هي  وق أي مصلحة أخرى. 
وما اعتمادها على  ماية أميركية قائمة عيليى إبيقياء دور 
إليران  ي العراق  تحس  أن  مكبوح بالقوة األميركية  ليزيو 

 عرضة لالهتزاز كلما امتن  نظامزا عن د   خوَّة الحماية.
وأخيرًا ما من  ل لحماية أمن الوطن العربي بشكيل عيام  
وأمن دول الخليج العربي بشكل خياص  ييقي  خيارج اإلرادة 
العربية  والقرار العربي  والقوة العربية. وال  لَّ سوى بقخراج 
النظام اإليراني من العراق  وضمان أمن الوطن العربيي مين 
البوابة الشرقية  وهذا ما يضمن  نظام وطني يشيكليل درعيًا 

 لتلك الحماية.
و تى ال يضي  الوقم سدى   على جيمييي  اليعيرب  و يي 
المقدمة منزم أنظمة الخليج العربي ألنيزيا تيميليك اليميال 
والسالح  أن يمدوا الشع  اليعيراقيي اليرا يض ليال يتيالل  
أميركيًا أو إيرانيًا  بوسائل الدعم المادي والسياسي  خياصية 
أن تجربة ذلك الشع  بقلحاق الززيمة باال تيالل األميييركيي 

 كان البرهان األكثر وضو ًا على ما يست ي  أن يفعل . 

 ماذا لو كان رأس العراق مثنًا حلماية األمن القومي؟
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  .د. كنظم عبد الحسين عبن 

  كندامش ع اش من الع اق 

 

ا اخنم نن  ي كك من    هننك رهننن  م اكايان عالاى 

الزمن فش قضية ت واع الع اق لل ضوخ لاألما  الاواقاع 

الذي  ن جا الغزو وااح الل الاكاوناش الاذي تازعاما اا 

الواان  الم حد  األم اكية عبا  سايانساة مامانا اجاة 

 وم درجة.

وهذا ال هن  ا تكز على عد  عوام  ا قدم ن العنم  

ااج منعش ومن ا ص  اا من منظومن   خالقية وقيمية 

ودانية ا وجب خلخل  ن تدراجين وصاوا إلاى نسافا ان 

 نسفن تنمن.

ومن اين  هم اه منمن  اإلدار  األما ااكاياة والا اش 

ُوظِّفت من  جل ان إاا ا  فاش الاعا اق هاو تاكا ااس 

ال نئفية ومن ا تبا ا ن من عوام  ك ذمة وف ن، مان 

كأن ن تمزاق ال وااا ااج منعية الوطنية، وصاوا إلاى 

إقننع  جينل احقة من الع اقيين اعدم قادر  الا اياف 

الع اقش على ال عناش. ول حاقاياق الاناجانح فاش هاذا 

المضمنر اح نج األم اكن  إلى فسح زمنية طوالة  اضان، 

هذا فضال عن تعميق من ج تف اس جزء مان الشاعاب 

الع اقش فش محنفظن  اغداد وجنوا ان مامان اافاقاده 

هوا ا الع اية، وامسنعد  عملين  تاوطايان الافا   

وتجنيس م انلجنسية الع اقية ليفقد الع اق اذلك ركنان 

من  ركن  ع وا ا اضنف إلى ال كن الم يأ  صاال الاذي 

 هو الجزء الك دي من كعبنن.

إ  إطنلة  مد العملية السينسية ااح اللية األم ااكاياة 

اإلا انية الص يونية من كأن ن مع تقلاياص تادرااجاش 

لمظنه  رفض ن ومقنوم  ن،  ي ا وطين ن كواقاع حانل، 

ابدو فش ظنه ه ع اقين لكن جوه ه وتفنعالتا ومن ان ج 

عن ن من إف ازا  وم كبن  هو فنانء ماؤكاد لالا اوااة 

القومية للع اق وتدمي  م زامن لل واة الوطنية، اغذاا 

إلى جننب ال نئفية الفسند المنلش واإلداري واألخاالقاش، 

وت نفت وضعف الشخصين  ال ش تصعد لامان اساماى 

انلب لمن  والحكومة وضحنلا ا ان واناعادام كافانءتا ان 

 وقدرت ن على اإلن نج.

ومن كأ  إطنلة عم  العملية السينسية رفع مننسياب 

الج   واألمية والب نلة وسي    األحزاب اإلا انية عالاى 

جنوب الع اق، عب  تك اس ممنرسن  الل م وال ا ابايا  

وغي هن، ممن تسمى زافن انلشعنئ  الحسينية، واع بنرهان 

مكنسب دامق اطية اغ قو  ا ن الش ائح الما اوسا اة 

والفقي   المعدمة من الع اقيين، وهش ك احاة تاناماو 

مع م ور الوقت لسي    وسيند  وغلبة واس قا ار هاذه 

 الثقنفة البنئسة المنح فة دانين واج منعين.

إ  تغييب القوى الوطنية والثنئ  ، وتغلاياب ثاقانفاة 

اإلصالح الوهمية، ال ش لن تصلح كيئن، وتوطين إرهانب 

وس و  األحزاب والمليشين  اإلاا اناياة، والاناظا  إلاى 

ال غيي ا  الداموغ افية على  ن ن قدر اض   للا ضاوخ 

لا مزاد من النن  المغلواين على  م هم ماع الازمان، 

تؤدي جميعن إلى توسيع وتعماياق سايا ا   ااحا االل 

 اإلا انش فش الع اق.

هذه اعض األمور الس اعة ال ش تحا انج إلاى وقاوف 

قوى الشعب الحية عندهن والحذر من تاوطايانا ان ألناا 

اقلص مسنحن  تأثي  هذه القوى والغش ردود  فاعانل 

الشعب  منم سل ة و حزاب وميليشين  مسلاحاة، األما  

الذي اس دعش ال ح ك الس اع، والبدء اض ب مؤسسان  

سل ة ااح الل ومق ا   حزاا ن وميليشينتا ان، وجاعا  

الشعب اعيش روح الثور  والمقنومة اك  السب  الا اش 

تمنع اس ق ار العملية السينسية المج مة، ألناا ااعاناش 

ابسنطة ضينع الع اق الوطنش الع اش القومش ح اى لاو 

 ظ  موحدا ككلين.

 استقرار 
 العملية السياسية 

 يعني ضياع 
 العراق العربي
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 سعند العبيدي1 الع اق

الم حلة الحنلية ال اهنة في ن الكاثايا  مان الاعا اماة 

وال ننقضن . وا ازال الفضانء السايانساش والاثاقانفاش 

واإلعالمش فش الع اق على العقلية اأُلحنداة وااح كنراة 

 ال ش توظف هذه الفضنءا  لصنلح فئة معينة.

فإذا غنات العدالة وسند ااس بداد السينساش واا ز  

مظنه  ااقصنء وال  ميش، فإ  كعنر   الاماواطاناة   

اكو  فش جوه ه تزايفن ل ذا الواقع المزري وتماواا ان 

 وخداعن ألاننء الوطن.

ا زالت القوى المشنركة فش الاعامالاياة السايانساياة 

الحنلية م مسكة انلمحنصصة فش تشكايا  الاحاكاوماة 

الموكلة لعندل عبد الم دي رغم ك  الشاعانرا  الا اش 

كننت ت لق ن خالل الحملة اان خناية، وكأ  الع اق قاد 

فص  ل م وحدهم،  و كأ  ك سش المسؤولية ماقان  

ل م فقا دو  اآلخ ان، وكأ  األم الع اقياة لام تالاد 

 غي هم.

تدفع م مآسش ومعننن  الاماواطان لالاماضاش فاش 

سلسلة من السيننراوهن  المج د  من الحقنئق لاخاداع 

الشعب، وهم اعلمو  جيدا  ن م اكذاو  وا اقاولاو  

الحق واخدعو  المواطن واداهنونا، و ن م عانجازو  

على تحقيق مان ااناندو  ااا، وأل  الشاعانرا  الا اش 

 طلقوهن  كب  من م، ولعجزهم عن تحقيق ن اأنفس م 

لوجود قوى خنرجية تمنع م، وأل  مصنلح م ت انانفاى 

مع تحقيق ن وا ت فق مع ن، فا ا  اان تا ى سا افا ز 

الم حلة القندمة من لداا  فكنر جداد   و اا احاساس 

 ت لعن  الشعب واحم  رؤان واضحة لخدمة المج مع؟!.

اف  ض فش القنئد العم  انب  واضمي ، و   اسعاى 

لجمع الشم  الممزق، و   ال زم ا ع داتا اعايادا عان 

ال  بي  اإلعالمش، وعلياا    اا اجاناب خالاا األوراق 

وتع ي  مسي   البننء واب اعاد عان الا اشاوااا وكا  

األم اض ال ش تنخ  المج مع. كمان ااجاب    تانا الاق 

 خالقية القيندي من   المف وم الاوطاناش   فايا احا ك 

اموجبا، واسمح ام اقبة جمنهي اة امكن ن ماحانساباة 

المسؤول وليس الحزب  و الك لة، آلن ن ليست صافاقاة 

تجنراة كمن ا صور سينسيو الصدفة الذان جانء اا ام 

ااح الل و عوانا ، أل  المن ق اف ض    اادار الابالاد 

 وفق سينسن  واضحة المعنلم.

إ  معنلجة ظنه   ال ش ذم فش العملياة السايانساياة 

الحنلية احنجة إلى رؤاة حقيقية قوام ن صيننة حاقاوق 

اإلنسن ، وتعميم ثقنفة العفو وال سنمح والحوار وحاق 

ال عبي  امشنركاة جاماياع األطا اف، وإطاالق مشا وع 

سينسش وطنش ا جنوز المأزق الا اهان، وااجاياب عان 

تحدان  الم حلة القندمة، وابعد من تل خت  ااداا ام 

ادمنء الع اقيين األا انء ومأل  اا اونا ام اانلساحات 

 وجيوا م انلس قن  على    تبد  ادو  ك وط مسبقة.

واجب على الشعب الع اقش تقييم الاوضاع الاحانلاش، 

وعليا    ادرك    هننك مؤام   كبي   وخ ايا   ضاد 

الع اق والع اقيين اش  ك في ن من هم فش الاعامالاياة 

السينسية الحنلية. لذلك عليا إسقنط الدس ور اللاقاياا 

والحكومة العميلة والخالص من هذه المخمصة، وعليا 

تحداد  عدائا ورفض المسؤول البالاياد الاذي ااعاباث 

وان ب دو  حسنب واخ ب وامنر  الفسند وااغا اش 

 على الس اق والمفسدان.

فنلشعب اآل  م نلب انل صدي للسلبيان  والاوقاوف 

اوجا الظلم وااس بداد وعدم ال ضوخ م من كن  حجام 

 ال ضحين .

 العــــراق 
 يف ظل املرحلة الراهنة

www.taleaalebanon.com 
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  سن خليل غري 
لفتني مثال استخلصت  من وسائل الصناعيين الغربيين  ول  
الترويج لسلعة مكا حة الفيروسات  ي األجززة األلكترونية   
وهو ما ُيعرف بسلعة )األنتي  ايروس(  أي مكا حة الفيروسات  
التي تع لل عمل أجززة الكومبيوتر. ومن خالل إلقاء نظرة على  
هذا األنموذج  يمكننا استخالص قاعدة يستخدمزا الصناعيون  

 الرأسماليون لتسويق السلعة الرأسمالية. 
صنعم الرأسمالية من ضمن ما صنعم  أجززة الكومبيوتر   
التي قدمم للبشرية إنجازًا من أهم اإلنجازات التي تسزم  ي  
تقدمزا وسعادتزا  بقدخال مكننة المعلومات  ي شتى نشاطات  
األ راد والمجموعات والشركات والدول؛ ومنزا تسزيل الحصول  
على معلومات  وتبسيط إدارة كل ما يتعلق بعمل ما ذكرنا.  
وازدادت أهمية الكومبيوتر بعد أن ابتكرت تلك الشركات  
وسيلة األنترنم التي قرَّبم المسا ات والتواصل السزل  
والسري  بين األ راد  و روع الشركات  ودوائر الدولة. ولكنزا  
 ي المقابل ابتكرت وسائل تعيق العمل  عندما اص نعم ما  
ُيسمى بي)الفيروسات( التي تنشرها  تحم مسميات )القرصنة(؛  
و ي المقابل صنَّعم برامج تكا ح تلك اآل ة. وكان من صن   
)الفيروسات( هو الذي صن  وسائل مكا حتزا. وما العملية  
المزدوجة سوى للحصول على األرباح المزدوجة من بي   

 السلعة وثم بي  البرامج التي تكا ح ما يع للزا. 
وما المثال أعاله سوى أنموذج لمصان  األدوية  التي 
تستخدم الخدع ذاتزا  عندما تصن   دواء جديدًا   عليزا أن 
تنشر المرض المقابل لتست ي  ترويج الدواء الذي يكا ح   

  تحصد األرباح الزائلة من هذا الترويج.
وال تنجو السل  الصناعية األخرى من هذا األسلوب  إذ 
أصبح من المعروف أن جودة البضاعة المصنَّعة  ي المرا ل 
الراهنة تعتبر أقل جودة من البضائ  السابقة. وتلك وسيلة 
تستخدمزا الشركات الكبرى من أجل بي  أكثر ما يمكن من 
ق   الغيار. وإذا كانم السلعة ذات جودة عالية   سوف تكون 
ق   غيارها باهظة الثمن  وذلك ما تسمي  الشركات بأن 
على الموسرين أن يد عوا ثمنًا للر اهية؛ وذلك ألن من 
يست ي  شراء السلعة ذات الجودة العالية هم من الموسرين 
واألغنياء   تأخذ الشركات منزم الثمن مضاعفًا.  ي المرة 
األولى الثمن المرتف  للسلعة  و ي المرة الثانية ثمن ق   
الغيار المرتف  أيضًا. وأما العامة  قنزا تشتري السلعة القليلة 

 الجودة ألنزا األقل ثمنًا  ولكنزا تستزلك ق   الغيار بكثرة.
وإذا كان هذا يق   ي دائرة السلعة االستزالكية   قن 
الرأسمالية استفادت من الوسائل ذاتزا على الصعيد األمني. 
وهو ما ُيعرف بوسيلة بي  الحماية األمنية  و صرتزا 
بشركات مختصَّة انتشر تأسيسزا بكثرة  ي الدول 
الرأسمالية. التي كان أنموذجزا األول قد ُصد ر للعراق بعد 
اال تالل. ومن المثير أن شركات الحماية األمنية تم تأسيسزا 
 ي الدول الرأسمالية من ضمن سياستزا  ي خصخصة 
الق اع العام؛ وانتشر استخدامزا  ي العراق من أجل القيام 

بأعمال و شية للتغ ية على الجرائم التي كانم تقوم بزا 
الجيوش النظامية التي شاركم با تالل العراق؛ ولذلك أصبح 
تأسيس الشركات األمنية وسيلة الدول الكبرى للتغ ية على 
جرائمزا بما يسمح لزا الزروب من تبعات ما ترتكب  من 
جرائم  أو بما تريد القيام ب  منزا  ولذلك أخذت تشكل أ د 

 مصادر السياسة االقتصادية الربحية.
وعلى المثال ذات   وبمسميات أخرى  ولتنفيذ مؤامرة  
)الشرق األوسط الجديد(   قد أعدَّت ) رق المجاهدين(  كجبزة  
النصرة  وداع   وتنظيم أبو مصع  الزرقاوي  وغيرها  
الكثير  من أجل تنفيذ األعمال اإلجرامية  يثما انتشرت  

 مشاري  التنفيذ  ي العراق وسورية وليبيا  ومصر وتونس.  
وعن هذا  نحس  أن تلك الفرق لن ينتزي وجودها   تى 
 ي ظل الترتيبات األمنية والسياسية الجديدة التي ُتعدُّ 
للمن قة العربية  لتبقى ) ايروس اإلرهاب( منتشرًا  السب  
الذي يبرر تدخل الدول الرأسمالية  ي شؤون الوطن العربي 
لمساعدة دول   كما يزعم الرأسماليون  على  ماية أمنزا؛ 
والتي بذلك تبقى أنظمت  منشدَّة ومنشغلة  ي تدبير 
شؤونزا األمنية واالنشغال بزا عن أية أهداف أخرى  خاصة 
 ي مجال اإلعداد لمواجزة أعباء التحرر الوطني من االستعمار 
والصزيونية. وما ضلوع النظام اإليراني  ي كثير من الجرائم 

 ببعيد عن أسلوب الرأسمالية والصزيونية العالمية.
إن األعمال اإلرهابية  ي كل من العراق وتونس وليبيا 
ومصر وسورية ولبنان  لن تتوقف من أجل تلك األسباب  
–وستبقى تلك األعمال  زَّاعة يره  بزا التحالف األميركي 

 اإليراني تلك األنظمة أو غيرها الكثير.-الصزيوني 
ولقد تولى دونالد ترام   من ضمن أهدا   البتزاز دول 
الخليج العربي بشكل خاص   رض خوَّة الحماية المد وعة 
الثمن  وتحويل اواليات المتحدة األميركية إلى شركة أمنية 
 كبرى  كأنموذج مكبَّر لوسائل الشركات األمنية اآلنفة الذكر.
وباختصار  ولكي ترو ج أميركا سلعة الحماية   قد أعدَّت 
طوابير من اإلرهابيين  وذلك الستخدام خ ورتزم  ي 
ترويج سلعة الحماية الرأسمالية  ولتزيد من أعداد طالبيزا 
ومستزلكيزا. وما  اجتزا لتوثيق عالقتزا م  النظام 
اإليراني  بعيدًا عن مسر يات التزديد والوعيد المسر ية 
التي ت لقزا ضده  ي هذه المر لة  سوى إلبقائ   يروسًا 
إرهابيًا تخشاه دول المن قة ويجعلزا بحاجة إلى  ماية 
أميركا  كما هي  اجة الكاهن للشي ان لكي يبرر ل  دوره  
كما أو ى بذلك جبران خليل جبران  ي كتاب  العواصف منذ 

 ما يناهز القرن من الزمن.
وأما عن  ماية أمن الدول العربية باإليجار   زو كمن يض  
األ عى بين أ ضان . وأما األمن الحقيقي   يتو ر باعتماد 
تلك الدول بالقضاء على البيئة الحاضنة ل  بأداء واجباتزا  ي 
تجفيف مناب  الفقر والحاجة التي هي الحاضن الرئيسي لبيئة 
اإلرهاب. وإذا قامم األنظمة بدورها   سوف تحو ل البيئة 

 الشعبية من  اضنة لإلرهاب  إلى بيئة طاردة ل .
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كثي   هش الم غي ا  ال ش حصلت عالاى الاماسا اوى 

الدولش فش الق   الحندي والعش ان، وال ش اناعاكاسات 

اشك  كبي  على  وضنع  ق نر الوطن الاعا ااش. تالاك 

الم غي ا  ال ش إ  لم نادرك خا اورتا ان عالاى األماة 

الع اية ف ش سنئ   إلى المزاد مان الا اقا اقا  ومان 

 هم ن فقدا  هوا  ن، والاحانق الامازااد مان الافانانء 

والدمنر. وإذا ع فنن    المؤام   سنئ   على هذا ال  اق 

ن  نفسنن كع ب من  ج  منع تم اا هان.  فعلينن    نحصِّ

ففقدا  ال واة مثاًل هو فقدا  لذاتنن، وفقادا  الاذا  

ع األاواب واسعة  منم غازوا  الاخانرج الافاكا ااة  ُاش ِّ

والسينسية وااق صاندااة لا اجاعا   ما انان جازءًا مان 

إمب اطوران  الق   الاواحاد والاعاشا اان الا اش اا ام 

إنشنؤهن من جداد اعد  فاول عصا  اإلمابا اطاوراان  

السناقة ال ش غز  الشعوب فش عق  دارهان، وجاعالات 

من ن رعنان وم نان وخدم فش االطن  اإلمابا اطاوراان  

 ااس عمنراة من جداد.

اعد الح ب العنلمية األولى فش العش اة الثنناياة مان 

الق   العش ان، ظلَّت  حالم القوى الخانرجاياة ظانها   

وجنهز  إلعند  ال يمنة على الوطن الاعا ااش ااأثاواب 

جداد  واوسنئ  جداد . وتحدد  تلك الاوسانئا  مان 

خالل المؤتم  الص يونش األول، ومن تاله من ماؤتاما ا  

واتفنقين  ومعنهدا  كمن م َّ معنن فش فصول سانااقاة 

من هذه الدراسة. واس نندًا إلى ذلك فن  األمة الع ااياة 

اعد    وصلت إلى م اح  النضاج ااوعايا ان الاقاوماش 

لة  كث  من  ي وقت مضاى لاكاش  الع اش،  صبحت مؤهَّ

تس ن ض نفس ن اس عند  إس نمنت ن الحضنرااة مان 

خالل درو  المنضش وتاجانرااا، واسا اخاالص درو  

للمواج ة الجداد  ال ش تخوض ن منذ  كث  من ق   من 

الزمن، وال ش ت مث  اوجود تحدان  جداد  قسم منا ان 

محلية والقسم اآلخ  اأتش كننعكن  لامان ااجا ي مان 

 م غي ا  على السنحة العنلمية ا م  ن .

 وسوف ن ننول فش هذا المجنل  راعة محنور وهش: 

إعند  ال ذكي  اثواات حزب الاابااعااث  المحور األول :  -

ال ش  علن ن منذ ثالثة  رانع الق  ، خنصة    ماؤساساش 

الحزب قنموا ا حدادهن على ضوء حقنئق المؤام   ال اش 

صيغت من  ج  إعند  ااس يالء علش الوطن الع اش من 

 األمي كش  . –قب  ال حنلف الص يونش 

القينم ا وصيف وسنئ  ااس عماانر   المحور الثننش: -

الجداد  ال ش وضع ن من  ج   إعند  احا اواء الاوطان 

 الع اش وال يمنة عليا.

اهم ال حدان  ال اهنة ال ش تواج  ن  المحور الثنلث : -

 األمة

إاجنز اس  اتيجية البعث فش مواج ة  المحور ال ااع :  -

 تلك ال حدان  والم غي ا  .

 

أوالً: ثوابت البعث يف مواجـهـة االسـتـعـمـار 
 والصهيوةية

، وفاش ماؤتاما ه 1491منذ واد  البعث، فش العنم 

د فيا ثواا ا  القومش األول، ُوضع دس ور الحزب الذي حدَّ

الثالثة فش الوحد  والح اة وااك  اكية. هاذه األهاداف 

وإ  كننت تدل على    م من  تاحاقاياقا ان ما هاوناة 

انلنضنل من داخ  المج مع العا ااش، إاَّ    الاماباندئ 

األسنسية فش الدس اور  كانر  إلاى ماباد  ماكانفاحاة 

ااس عمنر. وهذا اعنش    الحزب فش الوقت الاذي دعان 

 

 البعث يف ظل حتديات املرحلة الراهنة:
 التفتيت العرقي والطائفي، 

والغزو الثقايف، وتفكيك الدولة الوطنية، 
 وآليات العوملة
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فيا إلى ال غيي  من الداخ ، فإنا راا تلك المساؤولاياة 

ام مة مكنفحة ااس عمنر كعنم  خنرجش، ألنا  سا ام 

واس م وسيس م فش كبح عوام  ال غيي ، واحول دو  

 تحقيق ن إذا لم تصب فش مصلح ا.

ومن  ج  ال غيي  من الداخ ،  علن الاحازب ثاوااا اا 

العقنئداة فش الوحد  والاحا ااة وااكا ا اكاياة، وهاش 

الثواات، ال ش إذا من ُطبِّقت فس اكاو  رداي ااحاول دو  

تحقيق ااس عمنر  هدافا فش إاقنء المج اماع الاعا ااش 

جنهاًل وم خلفًن ومف  نً. و هداف ااس عمنر هذه ُوضعات 

، فش مق را  مؤتم  كانمابا  14/1  –  14/1منذ العنم 

 انن من . 

والحنل كذلك، اع ب  الحزب     سس المواج اة تا ام 

انلنضنل من  ج  ال غيي  من الداخ  ومكنفحة المؤام   

القندمة من الخنرج، ألن من وج ن  لاعامالاياة تاغايايا  

واحد . إذ طنلمن ظ َّ لالس عمانر وجاود عالاى  رضانان، 

وعنم  تأثي  على ت كيب  نظم نن السايانساياة، وعالاى 

صينغة  سس ثقنف نن، فسوف اعيق عملاياة الا اغايايا  

الداخلش. وطنلمن تأخ  ال غيي  من الداخا ، ساواء  كان  

عنئدًا اس فحنل الج   وال خلف،  م كن  اعود إلى اقنء 

عوام  ال ف يت، فسوف ابقى لالس عمنر  كث  من اوااة 

لي دخ  فش كؤو  الوطن الع اش الداخلاياة، وااعاما  

على إعنقة عملية ال غيي  الداخلش. ولك  هذه األسابانب 

راا الحزب را ًن جدليًن اين عوائق ال غيي  من الاداخا ، 

وعوام  ال أثي  من الخنرج. ودعن إلى مواج ة ااس عمنر 

ومواج ة عوام  ال خلف فش الداخا  مان دو  فصا  

إحداهن عن األخ ى. ففش النجنح فش عملية ال غييا  مان 

الداخ ، إضعنف لعوام  ال أثي  من الخانرج. والاعاكاس 

صحيح  اضًن. ول ذا نع ب     من را ا دسا اور الاحازب 

اين  هداف األمة فش الوحد  والح اة وااك  اكية واين 

مكنفحة ااس عمنر، سيبقى المكينل الذي نكي  اا مادى 

 ق ب األمة الع اية من تحقيق  هداف ن  و اعدهن عنا.

وأل  هذه المعندلة كننت صحيحة فش المنضش، وهاش 

صحيحة فش الم حلة ال اهنة، وس بقاى صاحاياحاة فاش 

المس قب  إلى    تس  يع األمة الع اية من تغيي  واقع 

الحنل. وإلى ذلك الحين، وأل   طمنع الخنرج السيانساياة 

وااق صنداة تبقى ثنا ًن اس  اتيجيانً، وأل  تا جاما ا ان 

الميدانية ت غي ، ن ى  نا لزامًن على الع ب ااوجاا عانم، 

   ا ا مئنوا إلى من اظ  ه ااس عمنر من نواان حسناة 

فش اعض خ نانتا الم حلية، ا     ادرسوا اا اماعان 

وسنئلا ال ش اع قد  نا ا ن اس  يع تحاقاياق  هادافاا 

 ااس  اتيجية.

 ثاةيًا: توصيف وسائل االستعمار اجلديدة
لقد م َّ  وسنئ  ااس عمنر لل يماناة عالاى الاوطان 

الع اش ام غي ا   خذ   ككناً م عدد  وامن ا انانساب 

مع طبيعة الم حلة السينسية، ع ايًن ودوليًن وإقالاياماياًن. 

وعن ذلك سن صد آخ  ال  ورا  الا اش مان تازال قاياد 

 ال شكي .

فبعد العنلم الم عدد األق نب الذي ك دتا م حلة من 

اعد الح ب العنلمية األولى ك د العنلم الناوع الاثانناش 

وهو صعود الق بي ين األمي كية والسوفايانتاياة ااعاد 

الح ب العنلمية الثننية، حيث ان قلت وراثة النافاوذ فاش 

 ق نر الوطن الع اش ، من ف نسن وا ا ننين وإاا انلايان 

إلى ك  من ااتحند السوفيانتاش والاوااان  الاما احاد  

األمي كية. ومع ق ب ن ناة الق   الاعاشا اان ظا ا   

الق بية األميا كاياة الاواحاد  ااعاد انا ايانر ااتاحاند 

السوفينتش. وفي ن ت  ست الواان  الم حد  األميا كاياة 

قيند  العنلم من دو  مننفس. ومع انا ا انء الاحاقاباة 

األولى من الق   الواحد والعش ان نش د اليوم الاناوع 

ال ااع وهو قيد ال شكي  وا ماثا  فاش اخا ا اق الادور 

ال وسش لنظنم الق بية الواحد  وذلك اا داء من الاعانم 

، فش  حداث من ُسمشَّ اا)ال ااياع الاعا ااش(. وعان 1/11

ذلك، ولمن اك شف النظنم ال وسش مدى خ ورتا عالاى 

 منا القومش ومصنلحا فش الاوطان الاعا ااش، زجَّ كا  

إمكننينتا ومن ن ال  داد اح ب عنلمية ثنلثة مان  جا  

حمناة من تبقى لا من حصة فيا. وانلفع  اس  انع    

اف ض نفسا قو  عنلمية من جداد كباداا  لاالتاحاند 

السوفينتش، وكن  مدعومنً من الصين. ولكن هذه الم   

دخ  النظنم ال وسش إلى حلبة ال ننفس من  ج  صينغة 

النظنم الدولش الجداد كدولة ر سمنلية ا عاالقاة لا ان 

اُ  اث ااتحند السوفينتش ااك  اكش، ذلك الا ا اث الاذي 

اس ند إلى  حالم الدعو  لبننء إمابا اطاورااة كاياوعاياة 

هدف ن إن نء ال نراخ عند حدود دولة كيوعية ماثانلاياة 

تحكم العنلم. وكن  هذا الحلم ُاع ب  النقيض األسنساش 

للفك  ال  سمنلش، األمي كش منا اشك  خنص، الذي كن  

 ا اد إن نء ال نراخ عند حدود اإلاداولوجية ال  سمنلية.

كمن    هننك نوعًن  خ   من ااس عمنر الغ اش، وهاو 

ااس عمنر اإلقليمش الفنرسش، والذي اع مد على تغذااة 

ال نئفية من  ج  تف يت الوحد  الوطنية فاش األقا انر 

الع اية. وهو كمن  ك نن سناقًن تحول من خ   من ايان 

  خ نر عداد  إلى الخ   ال ئيس اعد اح الل الع اق.

ا بع القسم الثننش من الحلقة السندساة فاش الاعادد 

 القندم.
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 نبي  الزعبش
   ما لم يدرك  بيعيض األ يبياب واالصيدقياء  انيزيم  يي 
جدليتزم  ول بعض المفاصل التاريخية واأل داث اليتيي مير 
عليزا زمن طويل  يجزمون بتثبيم مواقف ويبينيون عيليييزيا 
 دون الرجوع إلى األرشيف واألدبيييات اليتيي تيتينياول تيليك 

 المرا ل  توثيقا وإ اطة موضوعية شاملة 
وهذا األمر هو من أولى ما تت لب  مزمة البا ث  او أسياس 

 )عدة الشغل لدي (
مسالة أخرى: يتراءى لي بعض من عاش تجربة  يزبييية أو 
تنظيمية معينة   زاجر مكان  وانق   بشكيل نيزيائيي  ثيم 
يعود لينتقد مجمل تجربة عامة يكون عمرها  وق الينيصيف 
قرن مثال  لم يكن ل   يزا سوى سنوات معدودة   زل يعتقد 
ان  سيمتلك ما يكفي من الموضوعية والمعر ة الدقيقة دون 
الغرق  ي التحليل الشخصي غير المكتمل  يتيى مي  تيو ير 

  سن النوايا 
علما ان العشرين سنة الماضية كيانيم مين اخي ير واهيم 
وأصع  ما مرت على شعبنا العربي  يي اكيثير مين سيا ية 
وموق  وما نزال جميعا  ي  وهة الخ ير اليذي صيار ييزيدد 

 وجودنا بالكامل 
ال ادعي ان الحقيقة الكاملة هي بحوزة تنظييم أو  يزب أو 

كيان سياسي ما  بقدر ما صار البحث عنزا مسؤولية األجيييال 
القادمة التي. عليزا واج  إمساك أمورها بأيديزا ضيمين أيية 

 مكونات جديدة تراها صالحة اإلكمال مسيرتزا
ان الحزب والتنظيم ليس سوى وسيلة ليتيحيقيييق األهيداف 
 واالمة لم تبدأ م  هذا الكيان السياسي  لتنتزي مع   وإنيميا 
ستبقى تتلمس طريقزا وتحدد أهدا زا طالما الحياة مستمرة 

 والقيامة ليسم غدًا. 
التاريخ  والتاريخ بالذات هو الذي سيحكم على التجارب والرموز  
والقادة  شرط ان يكتب  ثقاة األمية وأ يالميزيا الصيادقية وهيم  
موجودون اليوم  ي كل مكان ولعل  ي الثورة اليتيكينيوليوجييية  

 والمعر ية ما يضمن أ ضل السبل لتحقيق هذه الغاية 
     اما اذا ذهبنا إلى قراءة تاريخنا كما يكتب  لنا من  يقيق 

 الغلبة على امتنا  ي هذه األيام المريرة 
 علينا إذن ان نغرق  ي أضاليل ما يكتب  المستعمر  قديميا 
و ديثا  دون ان نغفل العامل الصزيوني اآلخر اليذي ييدخيل 
بدوره ضمن )إسرائيليات( المر لة الراهنة   يث يزيف تاريخ 
 لس ين بالكامل على أيدي هؤالء وهم العاملون اليوم على 

 الصزينة التامة لكامل تراب  لس ين
من اجل ذلك نحن  ي صراع وجيود  يقيييقيي و يتيى ليو 

 تجاهلنا ذلك  عدونا ال يتجاهل وهو لنا بالمرصاد

 احلاجة إىل املوضوعية يف امن تقديس الذات

 املرصد الشعبي
 يفضح الفاسدين ويدعو ملحاسبتهم

االستقالل شبكة أمان 
 وطني واجتماعي
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 عز الدان ذانب

 

لن فق على    الزمن الجمي  فش الحين  الع اية، وفش 

تصور الق نع الجدي من  اننء الع واة، هو عقد 

األراعينن  والخمسينن  والس ينن  من األلفية الثننية، 

رغم من كنا ن من مشنهد منغصة للنضنل القومش 

 :ومؤلمة لا . وإليكم اعض هذه المشنهد  و الصور

المظنه ا  ال ش كننت تعم العواصم الع اية من -1

 . ج  اس كمنل م نلب ااس قالل

المظنه ا  ال ش كننت تن لق من دمشق وتذهب -1

إلى عمن  فبي و  فبغداد إلخ اج القواعد العسك اة 

 .من مشيخن  الخليج

إسقنط حلف اغداد على اد تلك المظنه ا ، وف ح -2

 .الشعب الع اش ا ذا اان صنر ألاننء الع واة

منعت المظنه ا  ال ش ان لقت فش دمشق -9

واي و  وعمن    دان راسك  وزا  خنرجية  م اكن من 

 .1411عبور األجواء السوراة فش ط اقا إلى اغداد عنم

ثو  الجزائ  ومن اق ا من دعم ومسنند  من  اننء -1

الع واة تك ب عنا القصص، وخنصة عندمن كننوا 

 .القو   سنورهم الذهبية تب عن للجزائ 

المننص   الشعبية للقضية الفلس ينية انلمنل -1

 .والنفس

وحدً  سوران ومص  وكننت هذه الوحد  ع    -1

 .األمة الع اية من المحا للخليج

مش د البواخ  الغ اية ال اسية فش الموانئ -2

الع اية، تن ظ  ق ار اتحند العمنل الع ب السمنح 

ا ف اغ ن، اعد     صدر ق اره امنع تف اغ ن تضنمنن 

مع مص  ضد العدوا  الثالثش: الص يونش، الف نسش 

واقيت هذه  .1411،الب ا ننش الذي تم علي ن عنم 

البواخ  راسية فش حمول  ن عد   انم، ولم انجح تدخ  

 الحكومن  الع اية فش كس  ق ار اتحند العمنل الع ب

ولي صور  ح ار الع واة، لو  ننن نقلنن الق ار اك  

 ثننء العدوا  اإلمب انلش األم اكش  2//1حيثينتا عنم 

على الع اق ، منذا كن  سيحدث للعدوا  والحكومن  

الع اية لوكن  فش الوطن الع اش اتحندا املك ق ارا 

 ا ذا المس وى 

السؤال الذي ا  حا هذا المش د  ان ااتحندا  

الع اية الوطنية والقومية من اتخنذ ق ار نضنلش ا ذا 

المس وى فش زمن ال جمة األطلسية على ع اق الع ب، 

ولمنذا وص  النضنل الع اش إلى هذا المس وى من 

 ال دنش؟

 ثننء العدوا  الثالثش على مص ، توج ت الجمنهي  -4

الع اية إلى السفنرا  المص اة فش  غلب العواصم 

الع اية لل  وع للق نل جنبن إلى جنب مع كعب مص  

 . الع واة

اقدم لنن من درو   امنذا اعنش لنن هذا وحدوان؟ ومنذ

مس فند  فش م اجعة تنراخ النضنل الع اش؟ ومنذا 

اعنش لل ينر القومش الع اش، فش هذا الزمن الع اش 

 ?ال اهن

: الغنن 1411  -1411رحلة إلى األرد  عنم   -01

الحزب :حزب البعث الع اش ااك  اكش اإنا سيقيم رحلة 

إلى عمن ' واك  كنن فش ال حلة وتجولنن فش  نحنء 

المملكة، وكنن ن  ف للبعث  انمن حللنن. كننت الجمنهي  

فش  غلب مد  الضفة الغ اية ت عنطف معنن اقو  

وروح ع اية عنلية. وذهبنن إلى ننالس، و قنم لنن تنظيم 

البعث هننك حف  غداء حض ه على من  ذك  الدك ور 

منيف ال از وتعنلت ه نفنتنن للبعث، وكأننن فش الد 

و ظن    حكومة الننالسش كننت على  .احكما البعث

ر   الحكم، وكن  البعث ك اكن فش هذه الحكومة. 

و ذك     فش هذه ال حلة كن  معنن من دمشق ال فيقة 

 س نم البي نر.

من ا صور هذا المش د اعين قومية لي سم من  حب 

لقد  . من صور عن عظمة ذلك الزمن الع اش الجمي 

تمت هذه الصور والمشنهد فش الحين  الع اية اوم 

كننت فصنئ  ال ينر القومش الع اش ت قدم الح اك 

 .المج معش وتقوده

مشاهد من النضال 
 الشعبي 

 يف الزمن العربي اجلميل
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 قيمت ندو  فش جب جانايان حاول كا انب  حصاند 

الشبنب، للشنع  صنلح كمس الدان، ضمات ماثاقافاش 

المن قة ومجنلس ن الثقنفية وااج منعياة وقاد  لاقاى 

ال فيق عم  كبلش  كلمة قّيمة فش هذه المننسبة، اقت 

 اس حسنننً عنلينً من الحضور. وهذا هو نص الكلمة:

من دو  الحب ك ُّ الموسيقى ضجياج، كا  الا قاص 

 جنو ، ك ُّ العبندا  عبء )جالل الدان ال ومش(.

 ــ 1ــ 
د الا اجا ااة  د العنصفة كبنب األزهنر  تاجادِّ كمن  تجدِّ

البش اة اقاو  عصافا ان كابانب اإلااداع فاش الاذا  

اإلنسننية، واإلاداع هو سمة الخنلق فش المخلوق، ول اذا 

كن  اداع السمنوا  واألرض، وكن  ا اّد من الافاناو  

البداعة ل دلَّ على مبِدع ن. ومن هذا الاماناحاى تاغادو 

الفنو  محنولة خلٍق للدخول فش الخلود،  و للدخول فاش 

محف  اآلل ة كمن تقول ملحمة جلجنمش ال ائعة. لاقاد 

غنص جلجنمش فش مينه المو  العميقة للحصول علاى 

عشبة الحين  طنزجًن. خلف ظ  ه نصنئح صنحبة الحانناة 

 سيدوري  ال ش نصح ا اناس م نع املذا  الدنين، وهذا 

هو المس  نع، أل  اآلل ة ك بت الخلود لنفس ن والمو  

لبنش البش . لم اق نع جلجنمش انصنئح ن، وظ  مصا ًا 

على نْي   عشبة الحين   ال ش تكف  لا الخلود، واس  نع 

نيل ن اعد لقنئا جّده   تونبنك م  السنكن عناد مصاب 

األن نر، وحين غفن من ج ده وتعبا ق ب البئ  تسالالات 

األفعى، وس قت منا العشبة تنركة لا إهنا ن عند حنفة 

البئ . وق  ن عند إلى   وروك  مفك ًا ا  اقة  خ ى لنيا  

الخلود، وكننت هش الفن المالا ازم ااقاضاناان اإلنسان  

الكب ى، الحب، والحلم، والحا ااة، والا اش ا تاناماو إا 

اإاداعية الفنو  وج  ت ن على الكشف وال خّ اش. وااد  

ابننء سور   وروك  العظيم الذي كن  آاة فاش اإلااداع. 

وهدف من اننئا  اضًن إلى الدفنع عن مدان ا   وروك . 

فكن  الفن فش خدمة الح اة، وكن  جمنل الساور، ولام 

تزل  طاللا كنهد  على خلود الفن المزدحام اانلاحالام 

 والح اة والحب.

 ــ 2ــ 
كن  الشع ، ولم ازْل  ان الفنو ، وآث هن عند الم لقش، 

ألنا العنليم الجّوانش فينن مسفوحنً فش الكلمن . إنا ضوء 

الذا ، وهو  الصينغة الفنية لل ج اة الاباشا ااة . وهاو 

هدم الجدرا  اين الحوا  ل  ى معنً، ول ا اكالام ماعانً، 

ول شّم معنً، فثاماة  عا اورض نيِضا   كالاحام األطافانل 

الغضيض  وثمة  ع ور عذاة كألحن  المزمانر، و خا ى 

خض اء كنلم وج  كمن اقول اودلي  صنحب   زهنر الش  ، 

والع ور واأللوا  واألصوا  تس جيب فيمن اين ن. والذي 

اكف  خلودهن هو الجمنل، والجمنل روح وجسد وصاو  

واخ  اق، وثور  على المألوف وندر  فاش ااسا اجانااة. 

حضور القلب ض وري لإلحسن  اانلاجامانل كامان هاو 

ض وري للعبند ، وفش الحادااث الشا ااف:  اصاال  إا 

احضور القلب . اغضب الجمنل إذا لم اجد من اعشقاا. 

والجمنل ف نة الصبناة فش انحينزهن أللوهة الجمنل. لقاد 

عفن قنٍض اونننشٌّ عن ام    خنطئة لجمانلا ان، وكاننات 

حج ا    للجمنل من قنً معصومًن. والجمانل ا ااخا ائ 

ألنا اداع. وكن  هذا القنضش اع قد    مجاد الاجامانل 

. وقد ال قا كنع نن صانلاح كاماس  عن الدنية عنصمض

الدان هذا ال كنم  اين الجمانل الاماعاصاوم والاخالاق 

البداع اش ط حضور القلب ألنا مشكن  ضاوء اهلل فاش 

اإلنسن . وألنا مشكن  ضوء اهلل فينن فال امكن    اأثم، 

 وقد صدق ادر كنك  السينب حين قنل:  إ َّ إل نن فينن . 

 الشاعر عمر شبلي 
 يف ةدوة أدبية 
 يف جب جنني:

 الشعر هو ضوء الذات، 
وهو "الصياغة الفنية 

 للتجربة البشرية"
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 "3 " 
وا ى كنع نن صنلح كماس الاداان    ااسا اجانااة 

للجمنل هش س  تكنملا مع الحب النناع من الاقالاب، إذ 

اقول: عندمن اصبح لإلنسن 1 قلبض من حجْ 1 مان عالاى 

1 لو  راد ... تن حْ 1. إ  غينب القلب االاغاش  النغمة لومض

صلة البداع انلمبِدع. إ  ان فنء حضور الاقالاب ااعاناش 

حضور الغ ائز وحدهن. فنلقلب ابقى م  َّ ًا خنلياًن مان 

اقع الظالم. قد تخ ئ الحوا  كل ن، ولكن القلب اظ  

 اضوئا اك شف جغ افية اإلامن  فينن. 

ك بت فش ندو  عن الدك ور سلايام حايادر وكا انااا 

 الخليقة ، وكن  قد مّ  اشكوك صعبة كنإلمنم الغزالاش. 

ووص  فش الن ناة إلى قولا:  فآمن قلبش وعقلش كفْ  . 

علينن  اّ ن  م القلب، واحق لنن ات نم الحوا  واألعضنء 

والعق . ولكنَّ ظلمًن إنسننيًن قدامني وقع علاى الاجاساد، 

إننن دائمًن ن  ما، وهو مأمور، وهو ُاظ   حزنا اصاوره 

الم عدد . ومن كن   روع قيس ان الملوَّح حايان كاكان 

ظلم الحب للجسد، اقول قيس  مجناو  لايالاى ، وهاو 

  عقلنن:

ذيْا ينش  ولّمن ككوُ  الحبَّ قنلْت كي

 فمن لش  رى األضالعي منك كواسين

 فمن الحبُّ ح ى ايلصقي القلُب انلحشن

 وتخ  ي ح ى ا ُتجيبي المنندان

وقد دافع الشنع  الف نسش  فيا لايان  عان الاجاساد 

اقولا:  إ  الجسد لحزان . وابقى الجمنل هو المحكاماة 

العلين ال ش الجأ إلي ن الجسد للدفنع عن نفاساا، ورائاع 

قول دوس وافسكش، حين خضع لمحكمة الاجامانل:  إ  

 الجمنل ابكينش .

والجمنل اغضب إذا م ر  اا غي ي آاٍا، وجمي  ال قانط 

كنع نن صنلح كمس الدان غضبي الجمنل، أل  كاْوناياة 

الجمنل ت  لب حلولا فش ك  ذا . اقول صنلح كاماس 

الدان اوعش كع ي حنذق: عندمن ا تجد الزه ُ 1 إنسننانً 

اْ 1 عانادهان1  امْ 1 كش ا ى  س ارهن الغضة1تخ نل ... ُتسي

تن ثْ 1. كنع نن قنل تن ث ، ولم اق  تن حْ . ولو قنل تن ح  

لكن  خ أه كبي ًا، أل  الجمنل عصشض على الازوال، وهاو 

 قوى من األا نل، وفش كع نن القدام ال قا عن    ان 

كداد رغم ا ول ا قو ي الجمنل، وقدرتا علاى الا احاوُّل 

 إلى ُمْلكّية، حين قنل مخنطبنً صداقا:

 ان  كنُ   لوا   َّ سل ن ي ال وى

 منضش العزامِة من تملَّكي عن  ا

وفش كلمة  تن ث   ال ش ذك هن كنع نن صنلح كاماس  

الدان، اع  اف اقو  الجمنل، واع ا اف ااقادرتاا عالاى 

ال حدي. إنك إ  آذاتي الجمنلي ان ث ، تمنمًن كامان اانا اثا  

ع ُ  الورد  حين تؤذا ن وتق ف ن. الجمانل هاو ما آ  

المبدع فش البداع1 وكب انء الجمنل في ن كثي  من نزعاة 

الخلود فش الفننش، وانعدام الم آ  ثور  الاجامانل، ولاذا 

تن ث  الزه   ليصبح كذاهن لغ  ن، تغ ي وهاش تاماو  

 ل  حول من الم ئش لل ائش

فش هذا الوعش الجمنلش مدح للجمنل وتاألايااض لاا. إذا 

غضب الجمنل  ذاعي  س ار جمنلا ونث هن ل اعاّم الاكاو . 

و رى    الجمنل ا امكن    نضع لا تع اافاًن نا انئايانً، 

ارتبنطا انلم لق، والجمنل ت سما العيو  الاداخالاياة، 

وإ  تحنلفت مع البص . فقد اخ لف اثنن  على منظ   و 

صور   و لوحة، وسبب هذا ااخ الف هو العين الداخلياة 

ال ش ت ى وفق  وام  غي  واضحة. دخلت اثينة اومنً علاى 

الخليفة األموي عبد الملك ان م وا ، فقنل ل ن اعد    

ع ف  ن ن اثينة:  واهلل إنش ا  رى فيك كيئنً ممن وصفك 

اا جمي  ان معم ، فقنلت لا:  ان  مي  المؤمنايان، إناا 

 كن  انظ  إلشَّ اعينين لم تكونن فش وج ك .

وا ى كنع نن صنلح كمس الاداان    الاحاب  قادرض 

ون عنه وا عننن  فكيف ن  ب منا إذا كن  قدرنان، وقاد 

 صدق نزار قبننش حين قنل:                              

 وكيف  ه ب منا إنا قدري

 ه  املك الن   تغيي ًا لمج اهُ 

 ، وإذا كن  الحبُّ قدرًا، ف و قدر جمي ، وظلمض ُماحيابَّابض

ألنا، كمن ا ى كنع نن صنلح، اس فنقة النور فاش الاذا  

اإلنسننية، وال ش ا تس فيق إا انلاحاب، ااقاول صانلاح 

كمس الدان، وهو ُمِحقٌّ فيمن اقول: فقد آ  للاناور    

اس فيق. ولكن اس فنقة النور هنن تحّول ال وح دماوعانً 

حّ ى، اقول كنع نن مس ن جًن من اؤول إليا ظلام الاحاب 

 اللذاذ: م جة حّ ى اس حنلت  دمعن. 

الحب هو سيُف الجمنل، وإ  كئتي غمُده، إنا ااقا ا ، 

واشفش، وهو لذاذ الحضور اق لا وكفنئا، وقد ابكينان 

 وهو قنتلنن،  و لم اقْ  جمي  ان معم  العذري:

 خليلشَّ فيمن عش من ه  ر ا من

 ق ياًل اكى من حّب قنتلِا قبلش! 

واذهب كنع نن صنلح كمس الدان ذهنانً جمياًل فاش 

وصف ثغ  الحبيب، ولكنا ابقى ق وااًن رائاع الالا افاة. 

اصده خجُ  صوفيِة  هِلا عن عما  اان  ااش رااياعاة، 

في جوَُّل ثغ  الحبيبة على ضفنف اللي نناش، ااوم كان  

اللي ننش اأكجنره ووروده اشبا فسنتين انن  مدانا اا 

 انم كننت ق اة، فيم زج ثغ  الحبيبة ازقزقاة الا اياور 

على  فنن  كج  اللي ننش: ازقزق من على ثغٍ  لا اياٍف   

كمن لو  نا فوق الغصو . الحب اغس  القلوب، ف شا ق 

خنلصة من ك  سوء، وفش حض   الاحاب ا ااوجاد إا 

الضينء والنقنء.  منم عينش الحبياباة فاش كاعا  صانلاح 

كمس الدان تاناساجام الاما آ  وتسا ق مان  ضاواء 

الوجدا ، اقول: هننلك اغدو الدجى ف قادًا1 وإاالاياس 

اصبح في ن مالْك1. لقد اك  ط اإلامن  توف  الحّب فاش 
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المؤمن، وا امكن قبول اإلامن  ااال حاب، فاكاالهامان 

 ط اق إلى اهلل: اقول الشنع  ادوي الجب :

 الخنفين  وفوق العقِ  سّ همن

 
ُ
 كالهمن للغيوب، الحبُّ واهلل

 كالهمن انسكبت فيا س ائُ نن 

 ومن ك دننه لكّنن عبدننهُ 

الدموع مس بد  اداوا  كنع نن صنلح، ولكن ن ليسات 

دموعًن م دنية، ا فده إانء وكامام، ثام ااعاود الاحاب 

م نِردًا. ومن  جم  ضحنانه. وهذا ليس تا اثاًن كاعا اانً 

فحسب، وإنمن هو انسفنح وجدانش لف ى ق وي  ا انانول 

خم  حبا اكأ  عذراة ك ب ا ن قبلا قيس ان الملّوح 

وجمي  ان معم  و جينل قبل مان، و جايانل ااعادهامان. 

 الدموع فش حصند كبنب كنع نن ه ننة سّحنحة.

الشع  الحقيقش ا اس  يع    اح جب، أل  احا اجانااا 

اس م ار الح ب الداخلية فش صدر الشنع ، فقد احا اما  

ام ؤ ح اًن خنرجية، مع  ن ن  ك هض لكم ، ولكن ق نُل ال وحِ 

 يُّ ق نل!!. لقد كن  قيس ان الملوَّح ا داوى اانلشاعا ، 

وفش هذا إدراك عميق لمعاناى الاعامالاياة الشاعا ااة، 

وتأثي هن على العنلم الجّوانش للشنع ، اقول قياُس اان 

 الملّوح:

 فلم  ك ِف األافنعي إاّ صبناةً 

 ولم  نشِد األكعنر إا تداوان                         

هنن ا اخ لف الشنع  عن ال بيعة  ادًا، فانلا اباياعاة 

عندمن ا تحّول  س ارهن ورودًا وكاجا ًا وحا كاة تصانب 

انلعقم وتمو ، وقد  جند كنع نن صنلح كمس الاداان 

حين دفعا كجنره مع ذاتا إلى تحوا  هذا الشجنر إلاى 

واد  كع اة، حين اقول: مشكلة المن ور1  نا ا ااقادر 

   احبس فش طينتا1 مواسم العبي 1. إ  عادم الاباوح 

مشكلة، وت خذ حدت ن من ح ا  الداخ  امخنرج البوح، 

فنلواد  وك ناة القصيد  الحقيقاياة عامالاياة تاحا ام 

ال بيعة وادت ن، واس م  كنع نن صنلح المس سياولاة 

هذه الحنل، فيقول من اخ   على قلبا: عانادمان ااخا ج 

طف  للوجود1 اعجز الاوادي عان اسا اياعانب  طايانِب 

 الوجود1.

الحب فش كع  صنلح كمس الدان هو ع نء، و عالاى 

 نواع الحب هو    تع ش، وقد ا تأخاذ إا الاماعاننان ، 

ولكن ن معننن  الخلق، معننن  األم ، وهش تضع طفالا ان، 

وتحبا وتؤث ه اأكث  ممن اؤلم ن. إنا الظالام الاماحابَّاب 

الذي قنل فيا الشنع  الكبي  ادوي الجبا ، وهاو اصاف 

 تأثي  حفيده الصغي  على وجدانا:

 اجوُر واعُض الجْوِر حلوض ُمحبَّبض 

 ولم  ري قب ي ال فِ  ظلمنً ُمحبَّبن

وس و  الحب ونفنذه جعلت كنع ًا صينيًن  اقول:  ا  

تعزف على النني إذا كن  سيجلب دموعك . وهذا ابايان 

س و  المعننن  على الوجدا . واا ى كانعا نان صانلاح 

كمس الدان    روعة الع نء هش ال ش تجع  الاعا انء 

اص  إلى ال ضحية فش سبي  من تحب، واشي  إلى هاذا 

المعنى انفنٍذ مؤث  حين اقول: سنءلت ليمونةض جنرت ان1 

ه  ت ان1 قبضة القنطف تدنو1 فأجناْت1 إ  من ااناذر 

ذاتيْا1 فش سبي  اآلخ ان1 سوف اع ي م حينتيْا1. وحين 

اصبح الحب ع نء ا حول عباند ، وروعاة الاعا انء    

تع ش كأنك آخذض، كمن قنل  او تمنم:  كاأناك تاعا اياا 

الذي  نت سنئُلْا . نعم الاحاب إاامان  وعاباند ، وفاش 

الحداث الش اف:  ا اؤمن  حادكام حا اى ااكاو  اهلل 

ورسولا  حبَّ إليا ممن سواهمن . واا اذا ااغادو الاحاب 

سمّوًا وارتفنعًن. والحب هو فش حقيق ا هو إعاند  اانانء 

 ال ينك  المقدسة إذا ت دمت فش الذا  اإلنسننية.

الحب فش كع  صنلح كمس الدان انحو اوحدانايا اا 

فش رحلة جمنعية، ح ى  نا ا حول فاش الانا انااة إلاى 

موقف وال زام، وهذا اعنش ارتبنطا امسؤولية سانماياة 

تن ج عن الحب. وهنن سأق   مق عًن معب ًا عن مافا اوم 

 الحب فش كع  صنلح كمس الدان حين اقول:

عندمن  حبب  ن1  حببت في ن وجا  ماش1 ذلاك الاوجااي 

الذي1 ا  د الغ اةي عنش1 عندمن  حبب  ن1  حببُت فايا ان 

وجا قومش1   أللى تنبض فش  ادا ُم1 وعلى جب نت ام 

راانُ  عزِم1 عندمن  حببُ  ن1  حببُت في ن وطاناش1  لاذي 

اقبُع منذ األزِل1 فوق ع   الزمِن1 عنادمان  حابابا ا ان1 

  حببُت في ن ك  كشء1. 

وتكمن جمنلية هذا المعنى فاش تاحاول الاحاب إلاى 

قضيٍة إنسننيٍة، تلك القضية الا اش تا تاباا ااقاضاناان 

 اإلنسن  العلين، الحب، والح اة، والحلم.

واوعٍش جمنلش اقول كنع نن، اعد    كاّفاا الاحاب، 

وغسلا من ك  البقع السوداء ال ش توجد فاش الانافاس 

اإلنسننية: 1 اقنت اأ  هواهن1 حّول حبش لقضّية1  تعّلاُم 

1 وكيف اقود إلى الثور 1.   كيف اكو  الحبُّ

جمي     ا حّول الحب إلى قضية م تب اة ااكاوناياة 

المخلوق، وا ح ا ه من الخوف والظلام والاقاباح، حابٌّ 

ا دم ك  الحواجز اين اإلنسن  و خيا اإلنسن . إ  الحاب 

 اف م طف ي ال وح عن لبن الشي ن   كمن ا ى ماوانان 

 جالل الدان ال ومش. 

للحب ضوءض اكشف مسنلك ال وح فش ت ّقي ن لإلامان ، 

وق  ن اس ع الحب وحده فاش الاذا ، وااكاساح ااقاع 

الظالم، وانفش الحقد ألنا دلي   سود. كوناياة الاخانلاق 

توجب على مخلوقا    ا اكو  مغلقًن. ا اد من ال جول 

فش  رواح اآلخ ان، وق  ن نق  ب من غنااة ماعاناى    

نكو ، وهذا من اؤمن اا كنع نن صنلح كمس الاداان، 

فم من اس بد  الحوادث امسي   الحين ، فإ  تصاحاياح 

المسي   اكو  انلحب، ورامن كن  الحدث ط اقًن للوحد  



 8102تشرين الثاني   طليعة لبنان الواحد /

 

واانسجنم، وااخ الف اجب    انحوي منحًى وحدواًن فاش 

 مسي   اإلنسن  نحو انرئا. اقول صنلح كمس الدان:

ذاك ا امنعنن1 من    نكو 1 إخوً 1 ويحَّدْتانان لاقاماة 

العيش 1 وسنوى اين قلبينن القدر1 فلمنذا نب اعاْد1 قام 

انن كش ن َِّحْد1 عصبًن1 روحًن1 واْد1. هذه هش غنئية الشع  

ال ندفة ل غيي  الكو  انتجنه األعلى واألساناى، ولا اذا 

ُسمِّشي الشع  خلقًن. إّ  م مة الشع  هش الا اما د عالاى 

سكونية الواقع، وال ج ؤ على صنع جمنٍل مننقاض لامان 

هو سنكن. إ  سكونية الجامانل تاجاعالاا عاندااًن. أل  

للجمنل دهشة ا ُتس عنُر، ولذا نع ب  ال قلياد ساكاونانً، 

لخلّوه من الدهشة ال ش تخلق ن آل ة الشعا ، ولاخالاّوه 

من الج   ، ولو اخ لف زمن وجوده. إ  اإلااداع حا كاة 

تعبث اسكونية الكو  كمن تعبث ال انح اأرااج األزهانر 

فش رانٍض تم ّد خنرج جغ افية المكن  والزمان . إنا ان 

 جغ افية األرواح ال ش ا جّول في ن اإلاداع.

 "4 " 
ال بيعة فش كعا  صانلاح كاماس الاداان اما اداد 

لوجدانا، وكأن ن حننة اش ب فايا ان األلاحان  كا اانً، 

واعبق فيا الشذا ح ى تغدو ال بيعة داخليا  كاثا  مان 

كون ن جغ افية خنرجية، إنا احنول اس ن نق مان تالاده 

ال بيعة ا وح ف ى ق وي، قد سق ا روُح  جداده نفحنٍ  

صوفيًة دافقة، لاقاد كاواه الاحاب فاأكا قات روحاا، 

والصوفيو  اقولو  صندقيان:  مان كاننات اادااا اا 

مح قة فإ  ن نا ا س كو  مشا قاة . وهانان  عا ا ف 

اصدق  نش ك ات من خم   ال وح، من داليٍة خما تا ان 

موجود ض  من قب     اخلقي الكْ ُم ، وهذه الدالية كننات 

عننقيدهن من ع فننشٍّ هو الم حوم مف ش البقنع الشياخ 

الصوفش الشنع  الع واش النقش  حسين كمس الدان . 

لقد كن  لا حضور روحش عنٍل، وكم  تمناى الاياوم لاو 

 حم  ُوّعنُظنن وميضنً من ا اق روحا المش قة. 

إّ  خم   الصوفيين م تب ة اكا وم األرواح. ااقاول 

كنع نن صنلح: 1الكْ ُم ا وي القصة العصمنءي للعناقاود1 

والغيمة الزرقنء1 تحكش السّ  لل عود1 والبلبا  الشاندي1 

على مفنرق الدروب1 ا مس للن نر والاغا وب1 اساّ ه 

العجيب. وازاد كنع نن فش مكن  آخ  فيقول:   حلى من 

 العنقود1  ألرُض1 حيث اولد العنقود1

ال بيعة هنن مسجد اؤذ  اا ماؤذ  ااقاول لانان  ا 

تعبدوا ح ى ت وا . إننن نا ى اهلل مان تاجالايانتاا فاش 

 مخلوقنتا. إْذ ليس سواه احول اين ال وح وسي هن إليا.

 "5 " 
 سبحننك اهلل من عّلمتي انلقلِم ، كنع نن صنلح كمس  

الدان انحنز للقلم، وا ى    القلم سيد السياف. الاقالام  

ا عنم  مع الداخ ، والسيف ا عنم  مع الاخانرج. ااقاول  

 كنع نن مبّينن دور القلم فش عصم ا من اان ينر والزل : 

 آمنُت  نك ان ا اُع م  ِجمض 

دض  ادًا إلشَّ معننين   ومجسِّ

و نن  وافق على هذا اانحينز للقلم، الذي هاو الاقاندر 

وحده على إع نء األم  للسيف انلحضاور، ومان تاجا    

م   على مخنلفة  اش و س نذي  اش ال يب الم ناباش إا 

هذه الم   اننحينزي للقلم ضد السيف، فش ر اش القلام 

هو الذي اصنع السيف، والسيف اجب    اكو  خاندمانً 

 للقلِم، اقول كنع  الع اية األكب   او ال يب الم نبش:

 ح ى رجعت و قالمش قوائُ  لش

  لمجد للسيف ليس المجد للقلِم 

إ  روعة الشع  ال ش ت دفق من كنع اة هذا الابايات 

ألاينن الم نبش ا تلغش عنندي ومخنلف ش لا. إ  الاعا ااشَّ 

لن ان ص  فش مع كة وجوده الحاضانري إا إذا جاعا  

السيف خندمًن للقلم، هذا إذا كن  عندنن سيف  و  سياف 

دولة  لألسف. فإذا كننت الجيو  تح نُج  سالاحاًة فاإ  

تحقيق النص  اح نج عقواً. إ  ااقانء  سالاحا انان فاش 

 المخنز  ننتجض من اقنء عقولنن فش المقنا  واألقبية.

وا ى كنع نن    القلم هو لسن  العقيد ، والعقاياد  

تعنند م من كن  الازمان ماكاساورًا ألنا ان مادعاوماةض 

ومصونة انلفك . اقول كنع نن صنلح كاماس الاداان، 

 وهو محقٌّ فيمن اقول:

 سمى من الِسكِّين1ابقى الذي1 تغا ز فاش  عامانقاا 

 السكين1 وج حا انزف فش سكو 1

كب انُء العقيد  ال ش اصنع ن الوعش اغ انل ساكايان 

الظلم، وكلمن تعمقت العقيد  صانر الاجا ح سا احايانً 

وان زمت السكين، وحدهن العقيد  تصمد عندمن ان زم 

الجسد. إ  عدم مبنا  الج ح انلنزاف هش ثقة انن صانر 

الج ح الذي احم  قضية على السيف الظنلم المعا ادي. 

إّ   فكنرنن هش ال ش اجب    تنقّض على المع دي  واً. 

إ  األجينل الع اية الشناة اليوم اجب    ت اجانوز واقاع 

حكنم ن المزري. علينن جميعًن    ن سالاح ااحاب  ما انان 

و وطنننن، و   نقف معًن لنقنت ي من  ج  نفس الاخاباز، 

 ونفس الح اة، ونفس الحلم.

 "6 " 
وليكيم كنُت  تمنى    ا اق   كنع نن صانلاح كاماس 

الدان جمنلية كع ه اوضع ن اين كع  الامانانسابان . 

لقد ف حت كثي ًا و نن  تم ع اق اء  كع  جيد لصدااقاش 

صنلح كمس الدان. وحزنت كثايا ًا حايان  دخا ي فاش 

 داوانا حصند الشبنب قصنئد كنت  تمنى  ا تكو .

ان صداقش وكمن كنت منحنزًا لشع ك الجامايا  كامان 

قدمُت فش دراس ش هذه كنت  اضنً واضحن فش نقد من ا 

اليق اشع ك الجمي . سنل قش معك ح ماًن فاش كاعا  

 قندم، ألنك تملك موهبة جيد   رجو الحفنظ علي ن.

 كك ًا لكم جميعن.
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بدعوة من )المرصد الشعبي لكشف اليفيسياد(  و)طيليعيم 

ريحتكم(  و)لبلدي(  و)بيروت مدينتي(  و)لحقي(  ومجميوعية 

من الناش ين  وتحم شعار )استقاللنا واستغاللكم(  تيجيمَّي  

المئات من الناش ين  ي الحراك اليميدنيي أميام اليميتيحيف 

الوطني  ي تمام الساعة العياشيرة مين صيبياح ييوم عيييد 

  لال تفاء بالعيد عيليى 11131 133 11االستقالل الواق   ي 

ال ريقة الشعبية   وان لقم مسيرتزم من هناك إلى سا ية 

الشزداء  يتقدمزم العلم اللبناني محمواًل على أكيتياف عيدد 

من المشاركين؛ بينما البعض اآلخر  ملوا يا  ات ميكيتيوب 

مليار دوالر تغ ية عيجيز  19على بعضزا الشعارات التالية: )

(  و)تيليوث اليزيواء ال ييخيضي  1139الكزرباء  تى اليعيام 

للمحاصصة(  و)استمرارية المولدات من اسيتيميراريية سيوء 

إدارتكم و سادكم(. وانتزم المسيرة  يي سيا ية الشيزيدء  

وهناك كانم استرا ة المشاركين م  الذين د عوا  ييياتيزيم 

مزرًا الستقالل لبنان. أولئك الشزداء الذين د عوا أغيليى ميا 

يملكون من أجل أن يكون لبينيان مسيتيقياًل عين كيل إرادة 

خارجية  وأن ُيبنى من أجل كل أبنيائي  ليييعيييشيوا بيحيريية 

 وبحبو ة من العي  الكريم.

زينة الحلو كلمة باسم المشاركييين  ومين  الناش ةوألقم 

 أهم ما جاء  يزا:

ناشدت الشع  اللبناني لالستمرار  ي الحيراك ليميواجيزية 

 السل ة من خالل محاربة الفساد والكشف عن الفاسدين.

وقالم إن المسيرة هذه لن تكون األخيرة  بل هيي  يليقية 

من سلسلة من الحركات المستمرة  وذلك ر ضيًا ليليسيلي ية 

 الفاسدة التي تحكم المواطنين باسم ال ائفية.

 مسرية االستقالل الشعبية
 من أجل أن يكون االستقالل هبة للشعب اللبناةي

 ومن أجل أن يكون لبنان خاليًا من االستغالل والفساد
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اس قب  رئيس حزب طليعة لبنن  الع اش 

ااك  اكش ال فيق حسن اين ، واحضور ال فنق ال نم 

مبنرك ومحمود قنسم عضوا القيند  الق  اة، 

وصندق كعيب عضو مك ب العالقن  الوطنية،  األخ 

احمد م عش ننئب رئيس ااتحند على ر   وفد من 

قيند  ااتحند ضم األخوان عبد الف نح ننص  وجمنل 

ج اب،  الذي زار مك ب الحزب اعد ظ   الثالثنء فش 

، حيث ج ى اس ع اض الوضع 11/12  1111

السينسش على السنح ين اللبنننية  والع اية فش ظ  

تصنعد األخ نر الم دد  لألمن القومش الع اش، 

والمس وى الخ ي  الذي ا  تب على خ وا  ال  بيع 

مع العدو الص يونش اذا من تمند  عملين  ال واص  

معا من قب  اعض األنظمة الع اية .وقد كننت 

وج ن  النظ  م فقة على وجوب رفع مس وى 

ال عبئة الشعبية الع اية لمواج ة ال  بيع اك  

  ككنلا وعننوانا. 

كمن تم ال وافق على ت وا  صيغ العم  الوطنش 

المش  ك على قنعد  المش  كن  الوطنية لبلور  

مش وع سينسش م كنم  اكو  قندرًا على مواج ة 

منظومة الفسند ال ش تدا  نظنم المحنصصة 

ال نئفية الذي اغ ق البلد فش مداونية هنئلة وجع  

الش احة الكب ى من الشعب اللبنننش تعيش تحت 

 خا الفق  . 

وقد اتفق ال  فن  على توسيع م وحة ااتصنا  

السينسية مع األط اف الوطنية  وتعميق النقن  

لالرتقنء انلعم  الوطنش المش  ك إلى مس وى 

 المؤسسنتش  .

 الرفيق حسن بيان 
 يستقبل وفدًا 

 من قيادة حزو االحتاد

 ويستقبل وفدًا 
 من منظمة العمل الشيوعي

اس قب  رئيس حزب طليعة لبنن  الع اش ااك ا اكاش 

ال فيق حسن اين ، ااحاضاور الا فانق الا انم مابانرك 

ومحمود قنسم عضوا القيند  الق  اة، وصندق كعيب 

عضو مك ب العالقن  الوطنية،  ال فياقايان زكاش طاا 

ومحمود قميحة عضوا المك ب السايانساش لاماناظاماة 

العم  الشيوعش،  اللذان زارا مك ب الحزب ظا ا  ااوم 

، فش اطنر اللقنءا  الدوراة ايان 11/12  2111الخميس 

 الحزاين.  

وقد تم ال داول فش اللقنء فش ال  ورا  السايانساياة 

وطنيًن وقوميًن ، وكننت وج ن  النظ  م  ناقة لاجا اة 

اارتقنء اصيغ العم  الوطنش إلى المس وى الذي امكنا 

من مواج ة قوى المحنصصة ال نئفية، وعبا  تاوفايا  

رافعة سينسية تكو  قندر  على  حاداث اخا ا اق فاش 

انية النظنم ال نئفش لمصلحة مش وع قوى الا اغايايا  

 الوطنش الداموق اطش . 

واكد ال  فن  على وجوب إخضنع تاجا ااة الاعاما  

الوطنش المش  ك ل قوام موضوعش  اكا  إناجانزاتا ان 

وإخفنقنت ن ح ى تكو  اان القة الجداد  مبنية عالاى 

 سس م ينة، وامن امكن ن من مواج ة تفانقام األزماة 

اللبننناياة وتاداعايانتا ان عالاى الصاعاد السايانساياة 

وااق صنداة وااج مانعاياة، كامان ماواجا اة الا ازا  

اارتداداة للزلزال الذي ض ب البنين  ، ومن خلافاا مان 

آثنر مدم   على العداد من المكونن  الوطنية الع اية، 

 وعلى وحد  النسيج المج معش الع اش. 

واكد ال  فن  على ا   ي ت داد للمكاو  الاوطاناش 

الع اش هو ت داد لألمن القومش ا م ا. واتفق الحزان  

على ا  مواج ة قوى ااص فنف ال نئفش فاش ناظانم 

اعيد ان نج نفسا ا ت م اا من خالل مش وع سايانساش 

وطنش كنم  احنكش القضنان الوطنية وااج منعية كمان 

القضنان القومية حيث ت عدد مصندر  ال  ادااد لاالماة 

الع اية وال ش  خذ  ااعادًا خا ايا ًا فاش ظا  حانلاة 

اانكشنف القومش وضعف موقع األماة فاش ماواجا اة 

  عدائ ن الم عددي المشنرب والمواقع .
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زار وفد من قيند  حزب طليعة لبنن  الع اش ااك ا اكاش 

ا ئنسة رئيس الحزب ال فيق حسان اايان   ماقا  الاحازب 

الشيوعش حيث ال قى ال فيق حنن غ اب األمين العنم للحازب 

الشيوعش مع عدد من ال فنق فش قيند  الحزب ، وقاد قادم 

وفد حزب ) ال ليعة( ال  نئة لقيند  الحزب الشيوعش اعاياد 

تأسيس الحزب وج ى اس ع اض للواقاع السايانساش عالاى 

السنح ين اللبنننية والع اية. وكننت وج ن  النظ  م  ناقة 

ل شخيص طبيعة األزمة ال ش اعيش ن لبنن  حانلاياًن وسابا  

مواج ة األخ بوط السل وي الذي امعن فش تغولا المدم  

للبنية المج معية والم مندي فش سا قا اا لالامانل الاعانم   

وزاند  المداونية العنمة  والذي  دى إلاى تافانقام األزماة 

ااق صنداة وااج منعية .وقد اتفق ال  فن  عالاى إخضانع 

تج اة العم  الوطنش ل قوام كنم  وعلى تا اواا  الايان  

النضنل الوطنش المش  ك إلعند  تأسيس الم كاز الاوطاناش 

الجنذب وامن امكن القوى الوطنياة مان اسا اعاند  زمانم 

المبندر  عب  تح ك  وطنش ا ننول القضنان السينسياة كامان 

القضنان الم لبية .واكد الحزان  ا   حداث اخ  اق فش اناياة 

النظنم ال نئفش مدخلا إعند  تكوان السل ة علاى  سان  

قننو  ان خناش خنرج القيد ال نئفش وعلى  سن  النساباياة 

والدائ   الوطنية الواحد . واتفق ال  فن  عالاى اسا اما ار 

اللقنءا  اين من  وال واص  مع سنئ  القوى الوطنية لالرتقنء 

انلعم  الوطنش إلى المس وى المؤسسنتش وعالاى قانعاد  

المش وع الوطنش الذي ت   من خاللا الح كة الوطنية على 

قنعدت ن الشعبية ا ؤاة موحد  تحنكش القضنان الاوطاناياة 

 كمن القضنان القومية وعلى ر س ن قضية فلس ين . 

 ولقاء مع 
 احلزو الشيوعي اللبناةي

فش اطنر مسعنه ل حشيد موقف وطنش رافض 

لل  بيع مع العدو الص يونش، زار وفد من مك ب 

العالقن  الوطنية فش الحزب ،مق  ح كة الشعب، 

وال قى الننئب السناق نجنح واكيم، حيث ج ى 

احث فش اخ  المس جدا  على السنحة الوطنية، 

 على الصعيد السينسش وااق صندي وااج منعش.

وتننول البحث اخ  المع ين  اشن  تشكي  

الحكومة وال عث  الم ح ك الذي اؤخ  هذا 

ال شكي . كمن ج ى نقن  مس فيض حول 

 سبنب تعث  قينم حنلة جب واة وطنية ،كذلك من 

 ظ  تا اان خنان  النيناية من خل  خ ي  فش 

انى وح كة واس عدادا  القوى الوطنية 

 وكفنفية ووضوح مواقف ن.

وحول ال دف ال ئيسش للقنء كن  هننك 

ت ناق تنم حول ض ور  ال ح ك ل فض من اج ي 

من لقنءا  ت بيعية اين اعض الحكنم الع ب 

والص نانة. وال ش كن   خ هن اس قبنل حنكم 

 عمن  ل ئيس وزراء الكين  الص يونش.

كذلك قنم وفد من المك ب ازانر  مك ب 

حزب ااتحند، وال قى اننئب ال ئيس احمد م عش 

احضور عدد من  عضنء قيند  ااتحند. وج ى 

 ال داول حول المسنئ  المدرجة  عاله .

 يف مواجهة التطبيع:
حزو طليعة لبنان العربي 

 االشرتاكي يلتقي:
 النائب السابق جناح واكيم
 وةائب رئيس حزو االحتاد
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فلس ين س بقى البوصلة ال ش تحادد نضانل األماة -

 .فش مواج ة ااح الل الص يونش

نعم لوحد  الموقاف الافالاسا اياناش والابانادقاياة -

الفلس ينية الم وج ة نحو ال ح ا ، وا لاكا  اناقاسانم 

وتش ذم داخ  السنحة الفلس ينية داخا  فالاسا ايان 

 .وخنرج ن

كن  لبنن  وساياباقاى السانحاة الاداعاماة لشاعاب -

فلس ين وقضي ا العندلة، وا مننص من ال غلب عالاى 

ال ننقضن  الثننواة لمصالاحاة الا افا ع لصا اع األماة 

 الوجودي مع العدو الص يونش،

تحت هذه العننوان ال قت قيند  حزب طليعة لابانان  

الع اش ااك  اكش فش ط االس والشمنل ممثلة اعاضاو 

القيند  الق  اة رضوا  انسين وال فنق ركاياد داانب 

،ضنه  سليمن  ونبي  الزعباش، ااقاياندا  الاماقانوماة 

الفلس ينية فش كمنل لبنن  فنل قت على ال اوالاش كا  

من قيند  ح كة ال ح ا  الوطنش الفلاسا اياناش )فا اح(

ا ئنسة األخ  او ج ند ،وقيند  الجب ة الشعبية ل احا اا  

فلس ين ا ئنسة ال فيق  او منه  وحا كاة الاماقانوماة 

اإلسالمية )حمن ( ا ئنسة األخ احمد األسدي عالاى ا  

تس كم  اللقنءا  احقًن مع سنئ  مسؤولش ال نظايامان  

تعزازًا لل الحم اللبنننش الفلس ينش المش  ك وال اوافاق 

على األرضية النضنلية ال ش تجمع وا تافا ق فاش ظا  

الخ   الداهم الذي تواج ا األمة منذ احا االل الاعا اق 

 .والعم  على تصفية القضية الفلس ينية

قيند  ف ع الشمنل فش حزب طليعة لبانان  كمن ال قت 

الع اش ااك  اكش ممثلة اانلا فانق  مايان سا  الافا ع 

رضوا  انسين وركيد دانب وضنه  سليامان  ونابايا  

الزعبش،  لقنءات ن امسؤولش ال ناظايامان  والافاصانئا  

 الفلس ينية فش كمنل لبنن ،

فقنمت اوم السبت العنك  من تش ان ثننش الاجانري، 

ازانر  مق  جب ة الا احا اا  الاعا ااياة حاياث الا اقات 

امسؤول ن العميد  او عيسى و عضنء قياند  السانحاة،، 

ل ن ق  اعدهن إلى منزل األس نذ  نور اللوانناش مساؤول 

الجب ة الع اية الفلس ينية ورفنقا فش الاقاياند ، ثام 

توج ت اعد ذلك إلى مق  الجب ة الدامق اطية ل حا اا  

فلس ين ل ل قش اقيندت ن  ا ئنسة ال فيق عنطف خلي  

، ول خ  م جول  ن القنء ال فيقن  والا فانق فاش حازب 

الشعب الفلس ينش احضور مسؤول الحزب ال فياق  ااو  

 وسيم،

ولقد كننت وج ن  النظ  مع الجميع م  نااقاة حاول 

 همية اس ن نض الحنلة الشعبية الفلس ينية اللبننناياة 

ال افضة لك   ككنل ال  بيع ماع الاعادو الصا اياوناش 

وتكثيف اللقنءا  والندوا  الشعبية ال ش تفضح مخنطا   

هذا ال  بيع وال امية إلى إن نء القضية الفلاسا اياناياة 

سواء عب  صفقة الق   المشباوهاة الا اش تا وج لا ان 

الدوائ  الص يونية واإلمب انلية  و اواس ة الا ايائاياس 

واإلحبنط وفقدا   ي  م  ا حقيق الحدود الادنايان مان 

 الحقوق المش وعة للشعب الفلس ينش ،

هذا وقد ثًمن المج معو  المبندر  ال نمة ال ش اقوم 

ا ن ال فنق البعثيو  فش حزب طليعة لابانان  الاعا ااش 

ااك  اكش تعزازًا لل الحم الوطنش اللبنننش الفلس ياناش 

وتوحيد المواقف والج ود دفنعًن عان قضاياة الاعا ب 

الم كزاة  فلس ين ال ش س بقى البوصلة ال ش اجا اماع 

 علي ن الجميع  فش سبي  ال ح ا  والعود .
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ال قى رفنق من مك ب العم  الوطنش فش حزب طلياعاة  

لبنن  الع اش ااك  اكش، ضمَّ ال فنق: عم  كبلش ومحماود  

إا اهيم  وصندق كعيب، امسؤولش حا كاة فا اح قاياند   

 من قة اي و  فش مك ب الح كة فش مخيم منرا لين . 

وكن  اللقنء ا وافق مسبق اين ال  فيان حاياث تام 

ال داول فش القضنان الع اية الامالاحاة عالاى السانحاة 

القومية وتحدادا حول القضية الفلس ينية انعا ابانرهان 

القضية الم كزاة عند ال  فين واخنصة اعد الاعادوا  

الص يونش على ق نع غاز  وساقاوط كا اداء وهام 

 اقنومو  العدوا .

و كند ال فنق فش حازب طالاياعاة لابانان  الاعا ااش 

ااك  اكش اصمود المقنومين فش غاز  حاياث الا احام 

جميع  اننء الق نع للدفنع عن  نفس م  وسجلوا مالحم 

ا ولية هز  الكين  الص يونش هز  عنيفة وقد كاننات 

اثنر هذه ال ز   قد تجلت اق   ص نااناة فاش ماواقاع 

عسك اة م قدمة وتجلت انل عب الذي اج نح المجا اماع 

الص يونش وه اا إلى المالجئ كمن ذكا   الصاحانفاة 

الص يونية وتجلت  اضًن اناس قنا  والخالفن  الحاند  

 اين الوزراء. 

وكن  األا ز فش اللقنء طلب ال فنق فش طليعة لابانان  

الع اش ااك  اكش ض ور  المصنلحة الفلس ينية الا اش 

ان ظ هن الشعب الع اش من  اننء كعبنن الفلاسا اياناش 

ا  طبيعة اان صنر تح م وحد  المصي  وانلماصانلاحاة 

وحدهن تعود القضية الفلس ينية إلى الوجدا  العا ااش 

الذي سئم ال انانحا ا  عالاى السالا اة اايانامان الادم 

 الفلس ينش وحده اؤكد وحد  المصي .

واس مع ال فنق فش حزب ال ليعة إلى كا ح مسا اب 

من األخ سمي  مسؤول قا انع اايا و  حاول صاماود 

الشعب الفلس ينش اك  فئنتا فش وجا العدوا  اآلثام 

وتحدثوا عن خ وا  المصنلحة القنئمة اين ماناظاماة 

ال ح ا  فش هيكل ن السل وي واين حمان  والاظا وف 

ال ش تعيق المصنلحة مع إص ار ف حنوي على إناجانزهان. 

واكد مسؤول ف ح اننن  اننء كاعاب واحاد وا ااد مان 

ال ئنم وحدتا فش مع كة المصيا  الاواحاد و كانر إلاى 

 اللقنءا  الدائمة مع حمن  على السنحة اللبنننية.

وتكلم المسؤول عمن حص  فش مخيم الاماياة وماياة 

 وإنجنز القضنء على الف نة.

و خي ا كننت جولة  فق اين ال  فين حاول األوضانع 

الع اية ال ش احنول العدو الص يونش اادعام  ما ااكاش 

ل قسيم المن قة ولكن وعش الشعب الع اش ساياماناع 

تحقيق من ت دف اليا إس ائايا  و ما ااكان، ا  وحاد  

الشعور القومش والنضنل سي زمن  المشا وع الا اندف 

إلى تقسيم وحد  األمة ال ش هزمت ك  مشنراع ال جزئة 

 ال ندفة لق   وحد  المصي .
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، ادعو  من ح كة 1/12فش األول من تش ان الثننش 

)كبنب ضد ال  بيع(، وذلك رفضًن لل  بيع الممن ج 

الذي تحنول تم ا ه اعض دواال  الخليج، ورفًضن 

لالس خفنف ال سمش احجم هذه األعمنل ال  بيعّية 

السنف  ، تجمع المئن  من الشبنب، فش السنعة 

تش ان األول،  21السندسة اعد ظ   اوم األراعنء فش 

  منم سفنر  سل نة عمن ، فش ال ملة البيضنء.

وكنرك فش الح اك عدد من القوى الشبناية، تمثَّ  

في ن حزب طليعة لبنن  الع اش ااك  اكش، ومنظمة 

كفنح ال لبة، وال نظيم الشعبش الننص ي، والحزب 

الشيوعش اللبنننش، وح كة الشعب، والحزب السوري 

القومش ااج منعش، واتحند الشبنب الدامق اطش،  

واتحند الشبنب الدامق اطش الفلس ينش، وال جمع 

الدامق اطش العلمننش، والحزب الدامق اطش الشعبش، 

 وحزب اهلل.

ورفع الم ظنه و  العلم الفلس ينش، وتخل  

ااع صنم  غننش وطنية فلس ينية. وه نفن  وطنية 

 ت فض ال  بيع مع العدو الص يونش.

و لقى السيد علش م ي ك، من اتحند الشبنب 

الدامق اطش، كلمة انسم المع صمين، ومن  هم من 

 جنء في ن:

 كث  من سبعين عنمن مضت على نكبة الشعب 

الفلس ينش وا تزال المأسن  مس م  ، ك داء سق وا 

اعش ا  اآلاف دفنعنً عن  رض فلس ين الع اية، اينمن 

ظلَّت األنظمة ال سمية خنصة ذا  المقدرا  العسك اة 

 والمنلية م ننسية دورهن فش الدفنع عن فلس ين.

وعن األسو  فش تلك المواقف، تناع قنئاًل: ان  

ال قنرب  العلنش مع سل ن  ااح الل مفخ   اجنه  ا ن 

هؤاء... إنا  زمن ال خنذل الع اش الذي اد  فش محو 

الذاك   وتغيي  اوصلة ال وج ن  وااهداف، لقد انصنع 

اعض م لألمي كش فخن  وانع فلس ين اذراعة العم  

من  ج  السالم .. و داروا ظ ورهم ل فض كعوا م 

 ي كك  من  ككنل ال واص   و ال  بيع مع العدو 

 الص يونش.

وعن دور سل نة عمن ، قنل: انألمس كن  سل ن  

سل نة عمن  اس قب  فش عق ه داره واصنفح مج من 

تق   من اده دمنء الشعب الفلس ينش، الذي زاره 

ا فقة رئيس الموسند اوسش كوهين، م ننسينً 

مواج ن  الشعب الفلس ينش مع قوا  ااح الل، 

واألسو  من ذلك، فقد حنول وزا  خنرجي ا تب ا  

اس قبنل سل ننا لعدو إح    رض فلس ين، قنئاًل: آ  

 وا  ااع  اف اوجود الكين  الغنصب كدولة وهو  م  

 مسلم اا.

وعن دور األنظمة األخ ى، قنل م ي ك: سل نة عمن   

ليست الوحيد  من اين هذه األنظمة ال ش رسمت 

ط اقن ننعمن لل  بيع، ... وعنر ال  بيع ليس اجداد على 
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هؤاء الحكنم .. فلدا م عالقن  مع العدو ت فنو  من 

ال  بيع الكنم  إلى ال  بيع الجزئش، ... ف  نق  الوفود 

ال  بيعية تحت مسمين  ثقنفية وفنية و خ ى رانضية، 

ننهيك انلذراعة الدائمة اا وهو لعب دور سينسش فش 

تق اب وج ن  النظ  .. امن ازعمو   نا فش سبي  

تحقيق السالم اين اإلس ائيليين والفلس ينيين 

 وت بيق مق را  القمم الع اية.

وعن دور الشبنب فش مواج ة ال  بيع قنل: إزاء هذا  

الواقع الم ا  هن نحن هنن كبنب ضد ال  بيع نعلن 

ومن  منم سفنر  سل نة عمن ،  ننن سنواجا اك  من 

 وتينن من قو  واك  الوسنئ  الم نحة لنن ك  كك  من 

 ككنل ال  بيع مع العدو الص يونش ..، وخ واتنن 

ال صعيداة س س م  وت واص  ونمد ادنن إلى ك  

مكونن  الشعبين اللبنننش والفلس ينش ل وحيد الج ود 

فش مقنومة العدو الص يونش، وفش ال صدي لك  

محنوا  ال ئيس األمي كش دوننلد ت امب  إلخضنع 

الشعب الع اش، وطمس معنلم الص اع مع المح   

وإم ار مش وعا المسمى صفقة الق    والذي ا دف 

اشك  رئيسش إلى توطين الفلس ينيين فش وطن 

ادا  خنرج األراض الفلس ينية المح لة، وإن نء قضية 

 الالجئين الفلس ينيين  انلقضنء على حق العود .  

وعن دور الدولة اللبنننية، قنل: ن نلب ن ا حم  

مسؤولينت ن فش المواج ة المف وحة مع العدو 

الص يونش الذي وانلمننسبة من زال اح    راض لبنننية 

من مزارع كبعن إلى تالل كف كوان، ننهيك عن 

 سي  تا على جزء من ث واتنن النف ية البح اة، 

ول ذا طنلب، انتخنذ خ وا  فعلية انس دعنء سف اء 

الدول ال ش انتت تجنه  انل  بيع ... وتبليغ م اس نكنر 

لبنن  وكجبا ال  بيع ..، وهو  ق  من امكن للدولة 

 اللبنننية    تقوم اا .. .

وخ م م ي ك، قنئاًل: نحن كبنب ضد ال  بيع نعلن    

تح كنن  منم سفنر  سل نة عمن  اليوم لن اكو  األخي  

فك   سفنرا  الدول ال ش طبعت كلينً  و جزئين مع العدو 

 س كو  محا تح كنتنن المقبلة وال ش سنعلن ن تبنعًن.

 شوارع لبنان
ُّ
 يافطات وملصقات تعم

 رفضًا لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوةي،
 واةتصارًا لقضية فلسطني وقدسها الشريف

عمت مد  محنفظن  لبنن  وكوارع ن ال ئيسية، من 

الشمنل إلى الجنوب، ومن الش ق إلى الغ ب، حملة 

إعالمية قنم في ن المن سبو  إلى حزب طليعة لبنن  

الع اش ااك  اكش ا عليق سلسلة من الينف ن  

والملصقن  ال افضة لل  بيع مع العدو الص يونش 

واس قبنل الص نانة على ارض الع واة حملت توقيع 

 :حزب طليعة لبنن  الع اش ااك  اكش، وجنء في ن

ا لل  بيع مع العدو الص يونش، نعم لح ب ال ح ا  -

 الشعبية.

فلس ين لن تح رهن الحكومن ، ا  الكفنح الشعبش -

 ميشي  عفلًق(.(المسلح 

ل قف   اواب القصور  منم الص نانة، ول ف ح -

 الحدود  منم المقنومة.

تح ا  فلس ين كن  وسيبقى مش وعًن قوميًن ع اينً -

 . انم ينز

قضية فلس ين ليست لالس ثمنر، هش قبلة -

 . المننضلين األح ار

 

 حزو طليعة لبنان العربي االشرتاكي
 يشارك يف الوقفة االحتجاجية  امام سفارة قطر

 رفضًا لنهج  التطبيع.
كنرك عدد من ال فنق فش حزب طليعة لبنن  الع اش 

فش  1/12-11-11ااك  اكش مسنء ااثنين الواقع فيا

الوقفة ال مزاة ال ش دعت الي ن المنظمن  الشبناية 

وال الاية )كبنب ضد ال  بيع(،  منم سفنر  ق    وذلك 

اح جنًجن  على ن ج ال  بيع الثقنفش وال انضش فش 

اعض الدول الع اية، ورفًضن لل  بيع ال جنري الذي 

 كننت ق    ول من جنه  فيا.

خالل الوقفة  ه ف   المع صمو  لفلس ين ،ورددوا 

الشعنرا  ال افضة لخيننة ال  بيع ،وفش خ نم ااع صنم 

القيت كلمة  اع ب   ا  ك  من ا ّبع مع العدو المح   

 ألرضنن هو ك اك فش ج امة ااح الل كمن تمت م نلبة 

الدولة اللبنننّية القينم اواجبنت ن ال ش تملي ن علي ن 
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القوانين اللبنننية المقنِطعة لكنفة  نواع ال واص  مع 

 العدو الص يونش  .

 

نفذ الم صد الشعبش لمحنراة الفسند اع صنمًن  اوم 

، السنعة السندسة 1/12تش ان الثننش 11الخميس 

مسنًء  منم ك كة الك  انء فش اي و  للكشف عن 

عوام  ال در والفسند الذي غ قت فيا المؤسسة منذ 

عقود وواج  ا الحكومة اللبنننية اعبثية ووسنئ  غي  

 جداة وننجعة.

كنرك فش الوقفة المحنمش واصف الح كة رئيس 

الم صد، وال فيقة إل نم مبنرك، عضو القيند  الق  اة 

لحزب طليعة لبنن  الع اش ااك  اكش، وكذلك عدد من 

الننك ين فش الم صد، واعض المجموعن  

والننك ين فش الح اك الشعبش. و لقت ال فيقة إل نم 

 مبنرك، الكلمة ال نلية:

  ا  ن األخوا 

  ا ن اإلخو 

انل غم من تفنقم معننن  النن  على األصعد  كنفة 

إا ا  قضية الك  انء تح   األولواة فش حين  

 المواطنين.

ك  انء لبنن  عنوا ض للس قة والفسند وسوء       

اإلدار  وتحّكم المصنلح الخنصة. ان ن واحد  من مآسش 

اللبنننيين ال ش ت جدد صيفنً وك نًء وتح   سلم ال دهور 

ااق صندي اذ ابلغ إجمنلش عجز الك  انء  الم  اكم منذ 

ملينر دوار وهو من  1/11 21ح ى ن ناة العنم  1441

من حجم المداونية العنمة فش لبنن  البنلغة %91امث  

 ملينر دوار . 14،1

ملينرا  ص فت ومن وعِد وزا  إلى وزا  آخ    

سنعة تغذاة ، والشعب اللبنننش ا زح فش الع مة 19اا

 19امن اإلنجنز الوحيد الذي  نجزتا قوى السل ة هو 

سنعة ص اع اين ك  قوى 19سنعة فسند وس قة، 

 السل ة على تقنسم جبنة الك  انء .

لم تكن تكفش اللبنننيين معنننت م فش حنج  م 

الملّحة للك  انء، ح ى وقعوا ضحية منفين  جداد  هش 

منفين المولدا  ال ش تب زهم فش حلقة تآم  تؤدي إلى 

زاند  األعبنء المنلية على كنه  المواطنين الذي وص  

اغلب م إلى حدود الفق  ، اذ انا ا حم  من ا طنقة لا 

على تحمِلِا، فنألرقنم تشي   إلى ا  معدل فنتور  

الك  انء )ك كة واك  اك ( اص  إلى ثلث الحد األدنى 

 لألجور ا ا  ا جنوز تلك النسبة فش اغلب األحين  .    

ا  من وصلنن اليا ليس سببًن فنينً، وا سببًن تقنينً، ا  

من وصلنن اليا فش ك  انء لبنن  هو سبب سينسش  دى 

إلى تفشش الفسند والس قة، وانتت ك  انء لبنن  انانً 

مشّ عًن للن ب المس م  عب  اس ي اد الفيول ، صفقن  

 البواخ  ، تأهي  المعنم  الخ...

 ه  هو واقع وقدر ، اجب ا  ن عناش معا ؟  

ه  نضيئ كمعة ونقف م ف جين على واحد  من 

اكب  ج ائمُ سل ة   م اء الفسند فش س قة المنل العنم 

 وإذال المواطنين  و عندت م إلى عص  الظلمة ؟؟

لن نسكت ولن نقف مك وفش األادي، ا  سنقف    

 امواج ة الفسند وفضح الفنسدان .

ا  القضنء على الشبكة العنكبوتية للفسند فش هذا 

 الق نع ا  لب خ وا  عد   من ن :

تفعي   ج ز  ال قناة دو  الوصناة السينسية  -

 علي ن.

إنشنء محكمة خنصة لمحنكمة من اثبت تورطا -

دو   ي حصننة نيناية او وزاراة، وال حقيق اموضوع 

الك  انء من حين ان  نء الح ب األهلية ح ى السنعة، 

لمع فة كيف تم هدر المنل العنم وس ق ا، أل  ذلك لم 

اؤد فقا إلى تدهور ااق صند ا   دى إلى ح من  

المواطن من ااسا حقوقا فش الحصول على 

 الك  انء .

وألننن نؤمن اأهمية دور المواطن، ن نلب المواطنين 

الذان اك ووا اننر الفسند الذي لم اح م م من ااسا 

حقوق م فحسب، ا  ان  ا دد حينت م من ج اء 

ال لوث البيئش،  الذي طنل المنء وال واء وح ى الدواء، 

نننكدهم العم  اكنفة الوسنئ  الم نحة  ال صدي 

 للفسند من خالل فضح الفنسدان وال بليغ عن م .

ا  حصننة المواطنين تضمن ن المش وعية الشعبية 

ال ش ت ح ك من اج  عيش ك ام فش ايئة نظيفة 

 نضمن من خالل ن مس قب  األجينل القندمة .
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، كانرك تاجاماع 11/12  111 4اوم الجمعة الواقع فش 

الم    اللبنننية فش المع ض الاذي دعان لاا الاماجالاس 

النسنئش اللبنننش. وقد  قيم المع ض ا عناة وزا  الدولاة 

لشؤو  الم    جن  اوغنسبين . وحض تا ال فيقة إلا انم 

مبنرك، رئيسة ال جمع، مع ال فيقة علين ماحافاوظ، وعادد 

 من ال فيقن .

م ال جمع مجموعة كبي   من األعمنل  وفش المع ض قدَّ

اليدواة، والح فية والفنية، ال ش نفَّذت ن اعاض عضاوا  

 ال جمع.

ول نوع ن اقت مع وضن  ال جمع ااسا احاسان  لادى 

 جميع الزائ ان .

 جتمع املرأة اللبناةية
 يشارك يف معرض اجمللس 

 النسائي اللبناةي

1 11قنم وفد من تجمع الم    اللبنننياة  فاش 

، ا ئنسة ال فيقة إل نم مبنرك، رئيسة 11/12  /1

ال جمع، وعضو قيند  حزب طليعة لبنن  العا ااش 

ااك  اكش، ازانر  إلى م كز  مان  الا اباش فاش 

مخيم ا ج الابا اجاناة،  وذلاك دعاماًن لالاناسانء 

الفلس ينين  والسوران  اللواتش اس ثننهن قا ار 

وزا  الصحة فش اطنر الحملة الوطنياة لالاكاشاف 

المبك  عن س طن  الثدي والذي حا ما ان مان 

 الفحص المجننش  سو  انللبنننين   .

كن  فش اس قبنل الوفد عدد من الماشا فايان  

على الم كز  الذان قنموا ا ع اف  الوفد  عالاى 

 قسنم المس وصف، والمشغا  الاحا فاش لاذوي 

ااح ينجن  الخنصة  .كمن زار الوفد ااضاًن ما كاز 

 إنسن  لعالج المدمنين على المخدرا  .

 جتمع املرأة اللبناةية 
يتضامن مع مركز أمان 

الطبي يف خميم برج 
 الرباجنة
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، بمممشماركمة ٥١١٢في أواخر شهر تشرين األول 
تفاعلية، أقيم في مركز تجمع المرأة اللبنمانميمة فمي 
طرابلس، لقاء توعويا من ضمن حملمة االسمتمهمال  
المسؤول في إطار دور المرأة في الحفاظ على البيمةمة 
والموارد الطبيعية ) الحملة الثانية ( وبمشاركة شبكمة 
نساء بيةيات . الشروح المتخصصة )الصحة والبيةة (  
تفاعل معها الحضور حيث أكدوا على ضرورة توسعة 

التواصل والتوعية الفعالة كأسلم طريق للحفاظ على 
البيةة النظيفة مع حق المسؤولين على  إيجاد الحلول 
الناجعة والمستدامة التي تضمن معالجة ما تعانميمه 

 المدينة من فوضى بيةية . 
 #دنيا للتنمية المستدامة 

 #شبكةنساءبيةيات
 #تجمع المرأةاللبنانية

 

تناع وفد من ح اك الم عانقاداان اا ئانساة حاماز  

،  قضنان الم عانقاداان ماع 11/12  111  12منصور فش 

وزا  ال  اية  . م وا  حمند  فش مك با اوزار  ال  ااياة. 

 وكن  من اهم القضنان ال ش ط حت:

ض ور  البدء انعداد ك نب من وزا  ال ا ااياة إلاى -1

مجلس الوزراء ،ك نب تجداد عقود كنفة الم اعانقاداان 

القدامى، وذلك قب  ان  نء الفص  األول لاياصانر إلاى 

ص ف مس حقن  هذا الفص  اأس ع وقت ممكن. وقاد 

قنم فورًا وزا  ال  اية انل لب من اعض الماساؤولايان  

تحضي  واعداد هذا الك نب. وقد  كد منصور انا اتافاق 

مع  وزا  ال  اية على م ناعة  هاذا الاماوضاوع  ااعاد 

 عود  معنليا من السف .

طلبنن من وزا  ال  اية اس خدام صالحي ا  كنانئاب -1

وكوزا   لإلس اع فش إن نء ملف تثبيت الاما اعانقاداان 

ووضع حد للمآسش والمظنلم الا اش  وقاعا ا ام اا ان 

 السل ة الم خب ة افشل ن فش إدار  مؤسسنت ن.

تبنحث رئيس الح اك مع رئيس الجنمعة اللبننناياة -2

د. فؤاد  اوب فش ملف ف ح  قسنم  للدراسان  الاعالايان  

فش كنفة المننطق فش الانابا اياة وصايادا M1وتحدادا 

وط االس وعكنر والبقنع.  وقد اكد رئيس الجنمعة اناا 

ا امننع فش  هذا ال لب لكن المشكلاة لاياسات ماعاا 

 اقدر من هش فش الميزانية وال غ ية المنلية وكلف  ن ، 

 كد منصور ا  مس حقن  الم اقباة والا اصاحاياح -9

 س ص ف  خ  هذا الش   مع رواتب الموظفين.

 1/12-11-12اي و  

 ح اك الم عنقدان

 األستاذ محزة منصور يتابع شؤون املتعاقدين مع واير الرتبية
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من مأثور حكاياتنا الشعبية، أن 
مخرزا نسي تحت الحمولة عملمى 

لوا وظل.. ولم تشعر  ..ظهر جمل
 به اإلبل

يمشي، وحاديمه يمحمدو.. وهمو 
 ..يحتمل

 ومخرز الموت في جنبيه ينشتل
 حتى أناخ بباب الدار إذ وصلوا

وعندما أبصمروا فميمض المدمما 
 جفلوا

 !صبر العراق صبور أنت يا جمل
 وصبر كل العراقيين يا جمل
 صبر العراق وفي جنبيه مخرزه

يغوص حتى شمغماف المقملمب 
 ينسمل

 ما هدموا.. ما استفزوا من محار مه
 ما أجرموا.. ما أبادوا فيه.. ما قتلوا
 وطوقهم حوله.. يمشي مكابرة 
 ومخرز الطوق في أحشائه يغل

وصوت حاديمه يمحمدوه عملمى 
 مضض 

 وجرحه هو أيضا ناز ف خضل
يا صبر أيموب.. حمتمى صمبمره 

 يصل
 !إلى حدود، وهذا الصبر ال يصل
 يا صبر أيوب، ال ثوب فنخلعه
 إن ضاق عنا.. وال دار فننتقل
 لكنه وطن، أدنى مكارمه

 يا صبر أيوب، أنا فيه نكتمل
 وأنه غرة األوطان أجمعها

 !فأين عن غرة األوطان نرتحل؟
 أم أنهم أزمعوا أال يظللنا

 في أرضنا نحن ال سفح، وال جبل
 إال بيارق أمريكا وجحفلها
 وهل لحر على أمثالها قبل؟

 وا ضيعة األرض إن ظلت شوامخها
تهوي، ويعلمو عملميمهما المدون 

 !والسفل
 كانوا ثالثين جيشا، حولهم مدد
من معظم األرض، حتمى المجمار 

 واألهل
جميعمهمم حمول أرض حمجمم 

 أصغرهم
 !إال مروءتها.. تندى لها المقل

 وكان ما كان يا أيوب.. ما فعلت
 مسعورة في ديار الناس ما فعلوا
 ما خربت يد أقسى المجرمين يدا
 ما خربت واستباحت هذه الدول
هذي التي المثل العلميما عملمى 

 فمها
 !وعند كل امتحان تبصق المثل
 يا صبر أيوب، ماذا أنت فاعله

إن كان خصممك ال خموف، وال 
 خجل؟

 وال حياء، وال ماء، وال سمة 

في وجهه.. وهو ال يقضمي، وال 
 يكل

 أبعد هذا الذي قد خلفوه لنا
 هذا الفناء.. وهذا الشاخص الجلل
هذا الخمراب.. وهمذا الضميمق.. 

 لقمتنا
 صارت زعافا، وحتى ماؤنا وشل
 هل بعده غير أن نبري أظافرنا

بري السكاكين إن ضاقمت بمنما 
 !الحيل؟

 يا صبر أيوب.. إنا معشر صبر
نغضي إلى حمد ثموب الصمبمر 

 ينبزل
 لكننا حين يستعدى على دمنا
 وحين تقطع عن أطفالنا السبل
 نضج، ال حي إال الله يعلم ما

قد يفعل الغيض فميمنما حميمن 
 !يشتعل

يا سيدي.. يا عراق األرض.. يما 
 وطنا

 تبقى بمراه عين الله تكتحل
 لم تشرق الشمس إال من مشارقه
 ولم تغب عنه إال وهي تبتهل

يا أجمل األرض .. يما ممن فمي 
 شواطةه

 تغفو وتستيقظ االباد واألزل
 يا حافظا لمسار األرض دورته
 وامرا كفة الميزان تعتدل

 مذ كورت شعشعت فيها مسلته
 ودار دوالبه، واألحرف الرسل
 حملن للكون مسرى أبجديته

 !وعنه كل الذين استكبروا نقلوا
 يا سيدي.. أنت من يلوون شعفته
 ويخسأون، فال والله، لن يصلوا
 يضاعفون أسانا قدر ما قدروا
 وصبرنا، واألسى، كل له أجل
 والعالم اليوم، هذا فوق خيبته
 غاف، وهذا إلى أطماعه عجل
 لكنهم، ما تمادوا في دنائتهم
 وما لهم جوقة األقزام تمتثل

 لن يجرحوا منك يا بغداد أنملة 
 !ما دام ثديك رضاعوه ما نذلوا

 بغداد.. أهلك رغم الجرح ، صبرهمو
صبر الكريم، وإن جماعموا، وإن 

 ثكلوا
 قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم
 !لكنهم من قدور الغير ما أكلوا
 شكرا لكل الذين استبدلوا دمنا
 بلقمة الخبز.. شكرا للذي بذلوا

شممكممرا إلحسممانممهممم.. شممكممرا 
 لنخوتهم

شكرا لما تمعمبموا.. شمكمرا لممما 
 انشغلوا

 شكرا لهم أنهم بالزاد ما بخلوا
 !لو كان للزاد أكالون يا جمل

 لكن أهلي العراقيين مغلقة 
 أفواههم بدماهم فرط ما خذلوا
 دما يمجون إما استنطقوا، ودما

إذ يسمكمتمون، بمجموف المروح، 
 !ينهمل

يا سيدي.. أين انت االن؟ خمذ 
 بيدي

 إني إلى صبر  الجبار أبتهل
 يا أيهذا العراقي الخصيب دما

 وما يزال ياللي مأله األمل
 قل لي، ومعذرة ، من أي مبهمة 
أعصابك الصمم قمدت أيمهما 

 !الرجل؟
 ما زلت تؤمن أن األرض دائرة 
 وأن فيها كراما بعد ما رحلوا

لقد نظرت إلى المدنميما، وكمان 
 دمي

يجري.. وبمغمداد مملء المعميمن 
 تشتعل

 ما كان إال دمي يجري.. وأكبر ما
سمعته صيحة بماسمممي.. ومما 

 !وصلوا
 وأنت يا سيدي ما زلت تومئ لي
 أن الطريق بهذا الجب يتصل
 إذن فباسمك أنت االن أسألهم
 إلى متى هذه األرحام تقتتل؟
 إلى متى تترع األثداء في وطني
 قيحا من األهل لألطفال ينتقل؟
 إلى متى يا بني عمي؟.. وثابتة 
 هذي الديار.. وما عن أهلها بدل؟
 بلى... لقد وجد األعراب منتسبا

 !وملة ملة في دينها دخلوا
وقايضوا أصلهم.. واسمتمبمدلموا 

 دمهم
 !وسوي األمر.. ال عتب، وال زعل

 الحمد لله.. نحن االن في شغل 
 !وعندهم وبني أخوالهم شغل
 أنا لنسأل هل كانت مصادفة 

أن أشرعت بين بميمتمي أهملمنما 
 األسل؟

 أم أن بيتا تناهى في خيانته
لحد أن صمار حمتمى المخموف 

 يفتعل؟
 وها هو االن يستعدي شريكته
 !بألف عذر بلمح العين ترتجل

 أما هنا يا بني عمي، فقد تعبت
 !مما تحن إلى أعشاشها الحجل
 لقد غدا كل صوت في منازلنا

يبكي إذا لم يمجمد أهمال لمهمم 
 !يصل

 يا أيها العالم المسعور.. ألف دم 
 وألف طفل لنا في اليوم ينجدل
 وأنت تحكم طوق الموت مبتهجا
من حول أعنماقمهمم.. والممموت 

 !منذهل

 أليس فيك أب؟.. أم يصيح بها
رضيعها؟؟ طفلة تمبمكمي؟ أخ 

 وجل؟
 يصيح رعبا، فينزو من توجعه

هذا الضممميمر المذي أزرى بمه 
 الشلل؟

يا أيها العالم المسعمور.. نمحمن 
 هنا

 بجرحنا، وعلى اسم الله نحتفل
 لكي نعيد لهذي األرض بهجتها

 !وأمنها بعدما ألوى به هبل
 وأنت يا مرفأ األوجاع أجمعها

ومعقل الصمبمر حميمن الصمبمر 
 يعتقل

 ألنك القلب مما نحن، والمقل
 ألن بغير  ال زهو، وال أمل
 ألنهم ما رأوا إال  مسبعة

 !على الطريق إلينا حيثما دخلوا
 ألنك الفارع العمالق يا رجل
 !ألن أصدق قول فيك: يا رجل
 يقودني ألف حب.. ال مناسبة
 !وال احتفال.. فهذي كلها علل
 لكي أناجيك يا أعلى شوامخها
 ولن أردد ما قالوا، وما سألوا

 لكن سأستغفر التاريخ إن جرحت
 أوجاعنا فيه جرحا ليس يندمل
 وسوف أطوي لمن يأتون صفحته
 هذي، لينشرها مستنفر بطل
 إذا تالها تالها غير ناقصة

حرفا... وإذ ذا  يبمدو وجمهمك 
 !الجذل

يا سيدي؟؟ يا عراق األرض.. يما 
 وطني

 !وكلما قلتها تغرورق المقل
 حتى أغص بصوتي، ثم تطلقه
 !هذي األبوة في عينيك والنبل

يا منجمم المعمممر.. يما بمدئمي 
 وخاتمتي

 !وخير ما في أني فيك أكتهل
أقول: ها شميمب رأسمي.. همل 

 تكرمني
فأنتهمي وهمو فمي شمطميمك 

 !منسدل؟
 ويغتدي كل شعري فيك أجنحة
 !مرفرفات على األنهار تغتسل

 وتغتدي أحرفي فوق النخيل لها
 صوت الحمائم إن دمع ، وإن غزل

وحين أغمفمو... وهمذي األرض 
 تغمرني

 بطينها... وعظامي كلها بلل
سممتممورق األرض مممن فمموقممي، 

 وأسمعها
 لها غناء على أشجارها ثمل

 يصيح بي: أيها الغافي هنا أبدا
 !إن العراق معافى أيها الجمل
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