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بين صدام حسين والمقاومة عالقة ال تنفنمنعنا عن ا نا  
وألنه كان يعتفقها مبدأ فن  تنين ين  األمنة النعن بنينة منن 
االستعمار والعهيونية فقد ُأسقط الفظام الذي كنان ينقنو   
ف  الع اق  وألنه لا يت اجع عن مقاومة االحتالل األمنين كن  
فقد ُحكا عليه بالموت  ولهذا السبب ذاته ُحكا على الينب،  
الذي انتمى إليه  باالجتثاث ف  الق ار ال قا واحد العا ر عن 

 بول ب يم   وكيل االحتالل األمي ك  ف  الع اق 
وألن صدام حسين رفض رفضًا مطلقًا أن ينفنينفن  أمنام 
مبدأ تعدي  الثورة الخميفية  الذي  و أكث  أننوا  االحنتنالل 
االستيطان  خطورة على الع اق واألمة العن بنينة  وقناومنهنا 

  فقد  فع حياته ثمفنًا عنلنى 8888/  8/  8وانتع  عليها ف  
أيدي الفظام اإلي ان   الش يك ال ئيس  لالحتالل األمين كن  

 نتيجة لذلك ال فض 
اغتيل صدام حسين على أيدي العنهنينوننينة النعنالنمنينة 
واإلمب يالية األمي كية ألن الع ا  معهما ص ا  علنى وجنو  
وطن ع ب  له اليق ف  مقاومة كل أنوا  االحنتنالل  ولنكنن 
من العار أن تشارك إي ان  الت  تبعا أن أمنين كنا طانينطنان 
أكب (  باغتيال من يدافع عن القيا اإلنسانية  وينتتن  عنلنى 

 رأسها قضية فلسطين المغتعبة  
فتن تتالقى ذك ى اغتيال صدام حسين مع ذك ى انطالقنة 
الثورة الملسطيفية فه  صدفة تاريخينة  ولنكنفنهنا لنينسن  
صدفة فك ية أيديولوجية  بل  فاك اندماج بينفنهنمنا وذلنك 
للعالقة الوثيقة بين المك  الذي اعتفنقنه وفنكن  النمنقناومنة 
وممارستها  ولذا فقد كان يعتبُّ بالثورة الملسطنينفنينة ألننهنا 
تستفد إلى عمق المعل المقاوم من أجل است  ا  فلنسنطنينن 

 وإعا ة أ لها إليها  وإعا تها إلى اليضن الع ب  
كان صدام حسين  الذي تشبَّع بمك  البعث  يعتب  اغتعا، 
فلسطين قمة ج ائا االحتالل االستيطان   ففذر حياته منن 
أجل تي ي  ا  ولو أرا  أن يساوم علنينهنا  كنمنا أكندت كنل 
الوثائق  لكان قد نجا بيياته  ولكفه بداًل عن ذلك أص َّ عنلنى 
الوقوف إلى جانب اليق الملسطيف  حتى لو  فع حياته ثمنفنًا 
لموقمه  وما إعالنه  و و يواجنه اإلعندام  قنائناًلا طعناان  
فلسطين ح ة ع بية من الفه  إلى النبنين (  سنوى اإلعنالن 
العا ق عن ادَّة تالحا إيمانه بالينق النمنلنسنطنينفن  منع 

 سلوكه الميدان  ف  سبيل  ذا اليق 
لكل ذلك  ُتعتب  عالقة ذك ى اغتيال صندام حسنينن منع 
ذك ى انطالقة الثورة الملسطيفية عالقة ال انمكناك لنهنا  إذ 
كلما ُذك  اسا صدام حسنينن ينتنجنسنَّند االرتنبنا  بنمنعنل 

المقاومة  فاغتياله حعل باألساس من أجل اغتينال النمنعنل 
الع اق  المقاوم بشكل مباا   وذلك على طن ينق اغنتنينال 
ال وح الع بية المقاومة وعلى رأسه النمنعنل النمنلنسنطنينفن  

 المقاوم  
فعفدما  فع صدام حسين حيناتنه فنلنكن  ال تنمنوت روح 
المقاومة  ألنه إذا مات  ذا المعل يعف  أن الساحة النعن بنينة 
ستبقى ممتوحة األبوا، أمام كل أنوا  االستعنمنار منن كنل 
اكل وكل لون  وانتبا  المقاومة من الفمس الع بية تنعنفن  
الخضو  للذل والهوان  ومن يعبح  ذا  يدنه ينتنينول إلنى 
مي  يسهل الهوان علينه  فنينخنضنع إلنى منفنطنق النقنوي 
والمعتدي لما لهذا المفطق من تفاقض انديند منع النقنينا 
اإلنسانية السامية والقوانين والنتنشن ينعنات األمنمنينة  وأن 
يتيول الع ، إلى  كذا حال  فمنا عنلنينهنا سنوى اإلذعنان 

األمي ك   ويعبح حالها حنال النعنبنيند   –للسيد العهيون  
 األذالء 

فلسطين قضية اليب، النمن كنبينة  ومنقناومنتنهنا  النتن  
  8891انطلق  ف  األول من كناننون النثنانن  منن النعنام 

اعتب ت رقمًا صعبًا ف  است اتيجية حب، البعث الذي اننتنمنى 
إليه صدام حسين  خاصة أنه ااركها بالدم والمال والسنالح  
واعتب  ما كان يقدم إليها جبءًا من واجب قوم  ُملنبم  وعنن 
 ذا الجانب نجد الكثي  من الوثائق والوقائنع النتن  تشنكنل 
الدليل القاطع  وتوجيه البعثيين إلى االنضمام فن  صنمنوف 
ح كة فتح مفذ انطالقتها  واإلعالن عنن اننطنالقنة جنبنهنة 

   و جبء آخ  ينعنب ن  تنمنام 8898التي ي  الع بية ف  العام 
 التعبي  عن العالقة الوثيقة بين المقاومة والبعث 

كما كان  مشاركة اليب، ف  لبفان ف  المقاومة وجهًا آخ  
من وجو  العالقة بين البعث والمقاومة  ونذك  مفنهنا األ لنة 

 التاليةا
مع كة الطيبة الت  خاضها البعثيون ف  مواجهنة النعندو -

  وسقط فيها ال فاق عل  ان ف 8891/  8/  8العهيون  ف  
 الدين وولديه اهداء  

  8891وكذلك كان  مع كتا كم كال ف  تموز من العام -
  الت  استشهد فيها ال فنينق عنبند 8891/  88/  88ومع كة 

 األمي  حالوي رائد أول تج بة للمقاومة ف  جفو، لبفان 
ومشاركة حب، البعث ف  لبفان فن  منقناومنة االحنتنالل -

  الت  سقط فيها لليب، عشن ات 8888العهيون  ف  العام 
 الشهداء  

من تموز  03  –  89وألن تلك الفماذج اكَّل  رمبًا ف  ثورة 

 ذكرى شهادة صدام حسني ستبقى فوَّاحة بعطر املقاومة
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  كان  ذا السبب وحد  كافيًا إلثارة حمينظنة 8898ف  العام 
وأحقا  العهيونية واالستعمار  فوضعا  دف إسقا  النثنورة 

  8330ف  أولويات است اتيجيتهما  وما حعنل فن  النعنام 
عفدما افَّتا عدوانهما على الع اق  لهو بن  نان أكنيند عنلنى 
خبث نوايا ما تجا  األمة الع بية  وتنجنا  كنل منن ينقناوم 
للدفا  عن حقها بتق ي  المعي   وكذلك ضد كل من ينقناوم 
الستعا ة ما سلبته مفها العهيونية  لذلك كان لهدف تين ين  

 فلسطين أولوية ف  است اتيجية البعث 
ولماذا كان الع اق يمثِّنل النخنطنورة األولنى عنلنى  ندف 

 االستعمار المبعوم ف  حماية أمن طإس ائيل(؟
لا يكن تي ي  فلسطين  دفًا آنيًا ف  سياسة البعنث  بنل 
كان يمثل عمقًا فك يًا و دفًا م كبيًا له  فتعدَّ له منوجنبناتنه 
الما ية والعسك ية والسياسية واإلعنالمنينة  و نكنذا راحن  

تسي  على خطى ذلنك النهندف   8898تموز  03  –  89ثورة 
ولما رفض اليكا الوطف  ف  الع اق أن ينفنعنا  إلنى كنل 
وسائل الت غيب والت  يب االستعماري لإلقال  عن احتنضنان 

 قضية فلسطين  كان الق ار بإسقاطه 
ظل  فلسمة البعث بالفسبة لتي ين  فنلنسنطنينن النمنينور  
األساس  للثقافة الشعبية الع بية بنعند أن أخنذت تنتنهنافن   
معظا األنظمة الع بية وُتسقط ذلك الشعار عملينًا بندءًا منن  
سبعيفيات الق ن العش ين  وبلغ  أقعى تهافتها بعد أن ج َّت  
تلك المواقف مفظمة التي ي  الملسطيفية إلى تنوقنينع اتنمناق  

  ولا يتغي  موقف نظنام النبنعنث فن   8880 أوسلو ف  العام  
الع اق من االتماق  وتتكيد  أن التي ي  الكامل سيبقى النخنينار  
االست اتيج  لليب،  فواصل  بل زا  تقديا المساعدات بنكنل  
ما يت تَّب عليه من موجبات والتبامات تجا  أي فنعنل منقناوم  
موجه لالستعمار والعهيونية  خاصة موقمه من االننتنمناضنة  

  8333 الملسطيفية  وانتماضة األقعى ف  العام  
لا يسقط موقف البعث  وظلَّ الوفاء للموجبات مستنينقنة 
ف  ذمته  ولكفه ت اجع بعد احتالل الع اق وإسقنا  ننظنامنه 

  ومن بعد  ذا اليدث حعل المن ا  8330الوطف  ف  العام 
الكبي  ف  الم جعية القومية  فك يًا وسياسيًا  وحلَّ  مكاننهنا 
عوامل تمتيتها واستغاللها من قبل أكنثن  منن طن ف  ولن  
وإقليم  وع ب   وراح كل ط ف يمع ل النينلنول لنلنقنضنينة 
الملسطيفية على مقاسات معاليه  فاألط اف الدولية كنانن  
تعمل من وحن  ضنمنان طأمنن إسن ائنينل( أواًل  واألطن اف 
اإلقليمية عمل  لليعول على حعة اكلينة فن  النقنضنينة 
الملسطيفية لتستفد إليها كذريعة للتدخل ف  الشتن الع ب   
وأما األط اف الع بية فكان  مستسلمة لمفطق الخالص منن 
العبء الملسطيف  ألنها أعجب من أن توفِّ  للملنسنطنينفنينينن 
موجبات حتى مواقف اليد األ ننى  وأمنا النمنلنسنطنينفنينون 
فتصبيوا  ف  ظل وضع  ول  وع ب   الط ف األضعف  بنعند 
أن وجدوا أنمسها ف  متزق التمتيش عن حل يقيها النجنو  
وأن ال يبقوا ر يفة ص ف أموال الض ائب الت  يتينكنا بنهنا 
العدو العهيون   و بات الدول المانية الم  ونة إلمالاءتنه  

  االعت اف بالكيان العهيون  وف  مقدمتها طبعًا 
ف  ظل ضعف أو غيا، الم جعية الع بية  الت  كان يمثلها 

الفظام الوطف  ف  الع اق بقيا ة صدام حسين  أخذ طن ينق 
المقاومة يضيق كل يوم أكث  من اليوم النذي سنبنقنه  وأمنا 
الفبر اليسي  مفه فقد تقاسمه تياران  و ماا التيار الشنعنبن  
الذي تجذَّرت المقاومة ف  عقله وضمي    والتيار الذي انيفى 
أمام مشاريع اإلسالم السياس  النمنتنفناقنض منع النتنوجنه 
 الوحدوي الوطف   أو مع التوجه الوحدوي القوم  الع ب   

وإذا كان التيار الشعب  سيبذل كل إمكاننيناتنه النمنتناحنة  
فألنه يفظ  إلى قضيته عب  مفظار اسنتن اتنينجن  طمنا أخنذ 
بالقوة لن ُيستعا  بالتماوض مع العدو(  وأما زخنمنه األقنوى 
 فسيبلغ سقمه األعلى باستعا ة الم جعية القومية الت  كنان

  واالستفا  إلنى يمثل الفظام الوطف  ف  الع اق أب ز أركانها
ما ظلَّ حيًا من ضمي  ال أي العام الدول  ثانينًا  وأمنا النتنينار 
الثان  في ضى باليعول على موطئ قدم ف  السنلنطنة  أو 
بيعة مفها حتى لو كان على حسا، الوطن واسنتن اتنينجنينة 
التي ي  الشامل والكامل لملسطينن  منن خنالل االننقنسنام 

 وتقسيا ما تبقى من الوطن فلسطين 
استفا ًا إلى حقائق ما  نو منوجنو  فن  االسنتن اتنينجنينة 
المك ية  وحقائق ما  و موجو  على أرض الواقع  ال ينمنكنن 
الخ وج من م حلة الت اجع ف  الوضع المنلنسنطنينفن  سنوى 

أبن ز بعو ة الم جعية القومية الت  انكَّنل صندام حسنينن 
رّوا  ا قبل استشها    وما يبال البعث والنقنوى النمن منفنة 
بالتعّدي لالحتالل تشكل حعانًة لها من الضيا   وبنالنتنالن  

أي  عوة لتي ي  فلسطين من  ون تي ي  الع اق ستبقى فإّن 
 قاص ة عن بلو  اليقيقة وتيقيق الهدف  

ف  ظل  ذ  األجواء القاتمة  تبقى مفارة المكن  النبنعنثن  
تشعُّ على الفموس الظمتى للتي ي   مفارة ال تجيب للينتس أن 
يتس َّ، إلى الفموس القومية العا قنة  إننهنا منفنارة الن وح 
الع بية المقاومة الت  ت فع مشعل األمل األكب   إنها منفنارة 
البعث وحلمائه من القوميين  والوطفيين  ومن اإلسالمنينينن 
الذين اعتفقوا الوطفية والقومية مبدأ أساسيًا وجنذرينًا لنينلِّ 

 مشاكل األمة  
فم  ذك ى رحيلك العاا ة  أيها الشهيد ال منب  سنينبنقنى 
 دف التي ي  الذي أعلفته أمام حبل اإلعدام الذي نعبه لنك 
الجبفاء والخونة   و الهدف االست اتيجن  لنلنبنعنث  حنينفنهنا 
خاطبتها متوعدًا وقائاًلا طعاا  فلسطين ح ة ع بنينة منن 

 الفه  إلى البي ( 
ف  ذك ى رحيلك العاا ة  وف  ذك ى اعتقنالنك النثنالنثنة 
عش ة  يقسا البعثيون وف  المقدمة مفها المفناضنل األول 
عبة اب ا يا  رفيق  ربك الطويل  على أن لنتنين ين  األمنة 

 ط يق واحد  ط يق المقاومة بكل أاكالها 
وأخي ًا  ق َّ عيفًا  فستبقى ذك ى اهنا تنك فنوَّاحنة بنعنطن   
المقاومة  وستبقى أمفياتك أن العالا سيكون أجنمنل عنفندمنا  
يجتثُّ البعثيون وحلماؤ ا أحالم العهيوننينة فن  اغنتنعنا،  
فلسطين والسيط ة على مقدرات أمتفا المجيدة طمنن النمن ات  
إلى الفيل(  وعفدما يقو ضنون أحنالم كسن ى فن  اسنتنعنا ة  
طإيوانه( على أرض الع اق  وعيفها علنى أبنعند ننقنطنة فن   
 الوطن الع ب  قد تستطيع حشو  ا الطائمية أن تعل إليها  
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 يف بيان للقيادة القومية لحزب البعث العربي االشرتاكي:

 املخطط األمريكي الصهيوني يتالقى 
 واملشروع الفارسي يف تهديد األمن القومي العربي

 ندعو إىل توفري كل الدعم للعراق ومقاومته

88-88-8389 
استع ض  القيا ة النقنومنينة لنينب، النبنعنث النعن بن  
االات اك   الوضع الع ب  ال ا ن وخلع  إلى إصدار البينان 

 ا التال 
مفذ بدء العدوان على الع اق واحتالله  ما تنبال األحنداث 
األليمة تتواصل ف  العديد من ساحات الوطن الع ب  الكبي   
وأاد ا تلك الت  تتجه سياقاتها لتفميذ مخطط تنقنسنينمن  
عب  إثارة الفع ات الطائمية والمذ بنينة والنعن قنينة  وإبن از 
 ويات سياسية وطائمية وإثفية على حسا، الهوية الوطفينة 
للمكونات الوطفية الع بية   وعلى حسا، الهوينة النقنومنينة 

   لألمة الع بية
إن القوى المعا ية لألمة الع بية النتن  تنتنفناو، األ وار 
لتفميذ المخطط المهد  لألمة بنهنوينتنهنا ووحندة نسنينجنهنا 
المجتمع     خل  ف  اآلونة األخي ة طورًا جديدًا منن أطنوار 
تهديد األمن القوم  الع ب  من خالل ما ينقنوم بنه النعندو 
العهيون  عب  إغ اق أرض فلسطين الميتلة بالمستعمن ات 
وتهويد المعالا الع بية وأخطن  نا منا ينتنعن ض لنه أولنى 
القبلتين وثالث الي مين ف  القدس  حيث يسعى العدو لسن 

  تش يع ييظ  رفع اآلذان ف  مساجد القدس 
 ذا السلوك العهيون  يتت  متبامفًا مع الخطوات النتن  
أقدم  عليها السلطة العميلة ف  الع اق والت  أقدم  عنلنى 
سن تش يع يعط  حعانة ميثاقية للتشكيل النمنينلنشنيناوي 
الطائم  المسمى اليشد الشعب  والذي  و استنفنسنام لنمنا 

   "يسمى "بالي س الثوري اإلي ان 
إن  ذا الذي تقدم سلطات االحتالل العنهنينونن  عنلنى 
تفميذ  ضد ع وبة االرض والشعب والمعالنا الندينفنينة فن  
فلسطين  وما تفمذ  القوى الت  تدي  ما يسمى بنالنعنمنلنينة 
السياسية ف  الع اق  وما ت تكبه منن منجنازر بنينق أبنفناء 
الع اق والمت افقة مع سلة التش يعات الت  تفال منن وحندة 
الع اق أرضًا واعبًا ومن ع وبته   بدءًا بقانون حظ  النبنعنث 
وتي  أي مسمى وصنواًل إلنى تشن ينع "النينشند الشنعنبن  
الطائم " بقانون  أن كل ذلك يثب  بما ال يقنبنل الشنك  أن 

استعماري   يتالقى مع المش و  المارس  –المخطط العهيو 
ف  تهديد األمن الع ب   قوميًا ومجتمعيًا  وبما يقدم الدلينل 
القاطع بتن  ذا المش و  الذي تتولى اإلمب يالية األمين كنينة 
 ور القيا ة االست اتيجية له  بات  قوا  التفمنينذينة تن تسنا 

على األرض بما يقوم به العدو العهيون  والفظام اإلي انن    
واإلف ازات المذ بية والطائمية الت  توجه وتدار مباا ة منن 
قبل حكام طه ان  ويمد ا العدو العهيون  بإكسي  النينيناة 
مباا ة ومن خالل ما يستطيعه من رسائل تتثي  سنيناسنينة 
واعالمية بغية توفي  بيئة مهيتة لي ف منجن ى العن ا  عنن 
اتجا اته األساسية ضد االستنعنمنار والعنهنينوننينة  وقنوى 
التخ يب االقليم   إلى ص ا  ذي طنبنينعنة منذ نبنينة بنينن 
مكونات المجتمع الوطف  الواحد  وضمن  ذا السياق ينفندرج 
ما يشهد  الع اق من احتدام الع ا  فيه  وحيث تتت  مع كة 
الموصل والتهديد باقتيامها من قبل القوى النمنينلنينشناوينة 
المذ بية لتختع  بتبعا  ا السياسية قضية الع اق الوطفينة 

  بما    قضية توحيد وتي ي  واعا ة بفاء وطف  اامل 
إن مع كة الموصل وما يت تب عليها من نتائج    النتن  
ت سا معالا الوضع ف  العن اق  فنإن اسنتنطناعن  النقنوى 
المعا ية الميمولة على رافعة االحنتنالل اإلين انن  اقنتنينام 
المديفة أسوة بما حعل فن   يناال واألننبنار فنإن منخنطنط 
التقسيا الوطف  والمجتمع  يكون قد  خل م حلة التفنمنينذ 

العمل   وان استطاع  القوى الوطفية بمنخنتنلنف أطنينافنهنا 
السياسية والشعبية أن تواجه وتيول  ون تمكن االصطنمناف 
المعا ي المفضوي تي  يافطة ما يسمى باليشد الشعب  أو 
تلك الت  تقدم نمسها تي  مسميات طائمية كنداعنش منن 
تيقيق أ دافه  فإن  ذا سيدخل الع اق م حلة بدء استعنا ة 

  وضعه الطبيع  
من  فا   فإن  ح  القوى الت  تهد  باقتنينام النمنوصنل 
وتلك الت  تتس  المديفة      مهمة وطفية كما    منهنمنة 
قومية لتعلق ذلك بوحدة الع اق وع وبنتنه ومنا لنذلنك منن 

  انعكاس إيجاب  على األمن القوم  الع ب  
من  فا  فإن القيا ة القومية لليب،  و   تكبن  بنتبنفناء 
الموصل صمو  ا ف  مواجهة ميليشيا الينشند و" اعنش"   
تدعو ألن تكون عملية االنتعار الوطف  والشعب  للنمنوصنل 
نقطة االنطالق إلسقا  العملية السنيناسنينة النتن  أفن ز نا 

ما يجري يف فلسطني ويحدث يف العراق 

 مرحلة جديدة يف التآمر على األمن القومي
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االحتالل األمي كن  ويندين  نا حنالنينًا االحنتنالل االين انن    
والتتسيس لعملية سياسية جديندة تسنقنط منمناعنينل كنل 
إف ازات االحتالل وخاصة قانون حل الجيش الع اق  وقناننون 
حظ  البعث  كما تسقط كل القوانين الت  ا عن  منيناولنة 
ف ض الم سفة على الع اق وآخ  ا قانون تشن ينع النينشند 
الطائم  ومفيه حعانة ميثاقية ليمايته من أية مسناءلنة أو 
مياسبة عن الج ائا الت  ارتكبها بيق الع اق وأبفائه بنكنل 

 طيمها الوطف  والمجتمع  
وعليه  فإن القيا ة القومية تدعو كافة القنوى النعن بنينة 
الت  بات  تدرك حجا الخط  الذي يجسد  الفظنام اإلين انن  
على األمن القوم   بتن اليد من تمد   ذا النفنظنام وضن ، 
أذرعه ال يكون إال بإسقا   ور  ف  الع اق والت  منفنهنا بندأ 
تفميذ المخطط التدمي ي للع اق واألمة وفيه تدك أسنافنينن 

 المش و  
وأن القوى الوطفية الع اقية وقاعدتها األساسية المقاومة 
الوطفية جا بة الستقبال كنل  عنا لنلنمنشن و  النوطنفن  

  الع وب  ف  مواجهة مش و  الم سفة والتقسيا 
إن القيا ة القومية و   تدعو إلى تنوفنين  كنل الندعنا 
واإلسفا  لقوى المش و  الوطف  ف  الع اق تدعو كل النذينن 
ي ا فون على  ور أمي ك  إيجاب  منع تنبندل النوجنو  فن  
اإل ارة األمي كية  لإلقال  عفه ألننه ر نان واقنع فن  غنين  
ميله  فتمي كا    الت  أطلق  العفان لهذا المخنطنط النذي 
 د  وحدة الع اق ووف ت تغطية للدور اإلي ان  أسوة بالندور 
العهيون   و   الت  عمل  على توفي  بنينئنة اجنتنمناعنينة 
لظهور قوى تمارس الت  يب الديف  والسنيناسن  وتنمنارس 
إر ابًا عامًا وظمته أمي كا إليجا  مب رات الستعا ة حضور نا 

  8388وتواجد ا العسك ي بعد  ح  قواتها وانهبامها نهاية 
و   لن تكون ف  المواقع الداعمة للقضاينا النعن بنينة  وان 
إقدام اإل ارة األمي كية على إصدار ا "قانون جاستا"   ما  نو 
إال رسالة للذين ي ا فوا على  ور أمين كن  الجنا لنلنتنغنول 
اإلي ان  والتمد  العهيون  بقدر ما  و تتكيند عنلنى ثنبنات 
االست اتيجية األمي كية الت  تنعنمنل إلعنا ة إننتناج ننظنام 

  إقليم  يكون المكون الع ب   و الط ف األضعف فيه 
لذلك تدعو القيا ة القومية إلى إبقناء حنالنة النمنواجنهنة 
والتعبئة السياسية على المستوى الشعب  ف  أعلى  رجاتها  
كما تدعو قوى الفظام الع ب  إلى وعن  خنطنورة النتنطنور 
الفوع  ف  سياسة أمي كا ومن خالل ما يفطوي عليه قاننون 
"جاستا" من أبعا  خطي ة   تعط  ألمي كا حق استال، الث وة 

  الع بية بتش يع قانون  
من  فا  تدعو القيا ة القومينة إلنى االرتنقناء بنالنعنمنل 
القوم  الع ب  إلى مستويات التيديات الت  يواجههنا األمنن 
القوم  الع ب   وت ى ف  ما ط حه األمين النعنام لنلنينب،  
القائد األعلى لجبهة الجها  والتي ي   ال فيق عبة إبن ا نينا 
ف  رسالته من وح  است اتيجية البعث الشاملة والنعنمنينقنة 

بعيدة المدى خارطة ط يق ألجنل اسنتنفنهناض النجنمنا نين  
الع بية وتوحيد قوا ا الوطفية واالنخ ا  بمواجهته بمفظنور 
است اتيج  ونقطة االنطالق فيه احتضان المش و  الوطنفن  
المقاوم ف  الع اق   وإسقا  ما افن ز  االحنتنالل بنوجنهنينه 

  األمي ك  واإلي ان  من نتائج سياسية
إن القيا ة القومية ف  إطار استع اضها للواقنع النعن بن  

  ا ت كد على ما يل 
أواًلا إنها إذ ت ى بتن الخطوة العهيونينة األخنين ة تنجنا  
المسجد األقعى  إنما    حلقة فن  منخنطنط اسنتنكنمنال 
صهيفة فلسطين  تكب  ف  جما ين  فنلنسنطنينن منوقنمنهنا 
المتعدي وخاصة ألولئك الذي ي زحون تي  االحنتنالل منفنذ 

  كما تيي  موقف القنينمنينن عنلنى النكنفنائنس فن  8898
فلسطين الميتلة والذين وضنعنوا منكنبن ات العنوت عنلنى 

   ناصيات الكفائس إلطالق اآلذان بكل أوقاته
إن  ذ  الخطوة الوطفية ال ائعة والت  عب ت عنن وحندة 
مجتمعية أل لفا ف  فلسطين الميتلة  ت كد بتن  ذا الشعب 
العامد ف  مواجهة االحتالل الذي ال يهد  فنئنة  ون أخن ى 
إنما كل فلسطين وكل اعبها بكافة أطيافنه  وعنلنينه  فنإن 
على القيا ة السياسية الملسطيفية أن تّمعل منن حضنور نا 
و ور ا   وأن ت تق  قوا ا إلى مستوى التوحد المعلن  عنبن  
صياغة مش و  سياس  تكون بوصلته األساسية موجهة نيو 
التي ي   تي ي  كامل الت ا، الوطف   مستميدة منن نضنوج 
اليالة الشعبية والت  تعب  عن نمسهنا بنتانكنال منخنتنلنمنة 

  وأب ز ا االنتماضة المتواصلة

ثانيًاا إن القيا ة القومية لليب، تن كند بنتن النمنخنطنط 
المعا ي لألمة الذي أ خل طورًا تفمنينذينًا جنديندًا بناحنتنالل 
الع اق وتدمي  بفيته  والذي لوال ذلك  لما كان لنهنذ  النقنوى 
المعا ية أن تعب  إلى النعنمنق النقنومن  النعن بن   تن ى أن 
مشهدية الع ا  الذي ي خ  ظالله الثقيلة على سورينا بنات 
يشبه بتوجه كثي ة ذلك الذي اهد  وما يبال يشهد  العن اق  
ولذلك  فإن القيا ة القومية تدين المجازر الت  ت تكب بنينق 
الشعب ف  سوريا وحيث بات  متساة حلب ف  ظل النتندمنين  
الم عب الذي تتع ض له ومعاناة أ لنهنا تنخنتنعن  منعنانناة 
الشعب  وعليه ت كد القيا ة القومية بتن تخليص سوريا منن 
ب اثن تسلط مفظومة اليكا االستبدا ي الذي يمعن تدمين ًا 
بكل الم افق اليياتية والييوية ويدفع الشنعنب إلنى عنالنا 
الشتات ف  متساة إنسانية ال مثيل لهنا  ال ينكنون إال بنينل 
سياس    يعيد إنتاج نظام وطف  تتمثل فينه كنافنة النقنوى 
السياسية الوطفية   وتعيد تت يل سوريا وطفيًا ومجتنمنعنينًا  

تحديد مواقف الحزب من سوريا واليمن واملغرب 

 العربي واألوضاع يف السودان واللواء السليب
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وتعيد ا لموقعها و ور ا الع ب  ال ائد والذي لن ينكنون إال 
إذا قطع  اب  التدخل اإلي ان  الذي بات ي تق  حد االحنتنالل 
ويتدخل بكل الش ون السورية ويدي  عملية تغيي   يمغ اف  
أسوة بما ييعل ف  الع اق   ولذلك فإن كل من يندعنو إلنى 
حل سياس  للع ا  ف  سوريا عليه  أن يفطلق من ثنوابن  
وحدة سوريا أرضًا واعبًا ومن سنسنات وحنمناينة عن وبنتنهنا  
واحت ام خيارات اعبها الوطفية ف  النداخنل والنعنالقنة منع 
الخارج واعتما  الديمق اطية ناظمًا لنلنعنالقنات السنيناسنينة 

   الداخلية
ثالثًاا إن القيا ة القومية وفن  اسنتنعن اضنهنا لنمنعنطنى 
الساحات الت  تختلج بع اعات حا ة  ت ى بتن قضية األحنواز 
بما    قضية وطفية وذات أبعا  قومنينة ينجنب أن تنينتنل 
موقعها ف  اال تمام القوم  الع بن   فناألحنواز  ن  أرض 
ع بية ميتلة أسوة فلسطين  وإن االنتعار لها  نو اننتنعنار 
لألمة   ألن اغتعا، األحواز وإلياقهنا بنالندولنة النمنارسنينة   
يهدف إلى إسقا  ع وبة  ذا البلد الع ب    ووضع إمكنانناتنه 
االقتعا ية وميباته االست اتينجنينة فن  خندمنة النمنشن و  
المارس  الذي ُاحتضن وما يبال من قبل القوى االستعمنارينة 

  بدءًا من ب يطانيا وانتهاء بتمي كا 
لذلك   فإن القيا ة القومية و   تيي  مقاومة جمنا نين  
األحواز لالحتالل المنارسن   تندعنو إلنى وحندة قنوى  نذ  
المقاومة ف  ظل ب نامج سياس  موحد   كنمنا تندعنو ألن 
تبقى قضية األحواز حاض ة  ائمًا فن  النخنطنا، السنيناسن  
الع ب   إلبقاء قضيتها حية ومتو جة والتعامل معهنا لنينس 

  كورقة ضغط وإنما كقضية وطفية تي رية 

رابعًاا إن القيا ة القومية الت  سبق وحد ت موقنمنًا منمنا 
يج ي ف  اليمن   تعيد التتكيد بتن وضع حند  لنهنذا العن ا  
الذي بات يهد  وحدة اليمن  ويدم  كنل بنفنينتنه النوطنفنينة 
واالجتماعية  إنما  و اليل السياس  الذي يستفد بم جعياتنه 

   والنذي 8889إلى مخ جات اليوار الوطف  والق ار األمم  
تتوف  فيه كل الش و  الالزمة إلعا ة انضواء الجمينع تنين  
سقف الش عية السياسية الوطفية  والذي ف  حال تنطنبنينق 
أحكامه   يضع حدًا للدور اإلي ان  التخ يب    ويطلق مشن و  
إعا ة إعمار اليمن وحماية إرثها التنارينخن  وإننهناء منعنانناة 
اعبها   ويوف  األمن واألمان لشعب اليمن ف  ظل االحتضان 
الع ب  الدافئ له  ولهذا فإن الدور الع ب  ف  اليمن بقدر منا 
 و مطلو، مفه تقديا الندعنا والنعنون لنمنواجنهنة الندور 
اإلي ان    مطلو، مفه أيضًا أن ينكنون حناضن ًا فن  إعنا ة 
التت يل الوطف  وتوفي  كل لوازم مش و  إعا ة البفاء عنلنى 

  مستوى الساحة الوطفية 
خامسًاا أما بالفسبة لليبيا  حيث واقعها ال يختلنف كنثنين ًا 
عن واقع أقطار أخ ى تتع ض لكل أاكال العدوان الخنارجن  
والتخ يب الداخل   فإن القيا ة النقنومنينة تن ى بنتن النينل 
السياس  يكمن بإا اك كافة األط اف ف  إنتاج  نذا النينل 
السياس  الذي يضع حدًا للع ا  القبل  والنجنهنوي  وينعنيند 
تتسيس الدولة على أنسس وطفية بدءًا منن جنينش وطنفن  
بعقيدة قتالية قومية  واطالق وراة إعمار عب  إعنا ة ثن وة 
البال  الفمطية المفهوبة إلى الشعب  وأن القيا ة تشد  عنلنى 
 ور ع ب  ف  إنتاج  ذا اليل وعب   ور فناعنل لنلنقنطن ينن 

 األكث  تتثي ًا مع  والجبائ  
سا سًاا توقم  القيا ة القومية لنلنينب، أمنام األحنداث 
األخي ة ف  المغ ،  والمياوالت الجارية الفتعال األزمات منن 
أجل إغ اقه ف  ص ا  لن يكون ف  معلية األمن النوطنفن  
وال ف  معلية األمن القوم  الع ب   ولهذا تندعنو النقنينا ة 
القومية كافة القوى الوطفية ف   ذا النقنطن  النعن بن  إلنى 

إ راك  ذ  المخاط  والعمل ب وحية المسن ولنينة النوطنفنينة 
والقومية إليجا  اليل السياس  الذي ييول  ون منبيند منن 
التشظ  للكيان الع ب    ويموت النمن ص عنلنى األجنفندات 
األجفبية لبعبعة أمن واستق ار  ذا القط  الع ب  واله عنن 

 أ اء  ور  ف  التعدي ألعداء أمته ومواجهة تيدياتها 
سابعًاا إن القيا ة القومنينة لنلنينب، تن ى فن  النين اك 
الشعب  الذي انطلق ف  السو ان والذي يشكل النينب، أحند 
قوا  األساسية وسيلة ناجعة لقيا ة ح كة الفضنال النوطنفن  

  نيو تيقيق المطالب الميقة للجما ي 
و   تيي   ذا الي اك الجما ي ي النواسنع  بنمنا فنينه 
اإلض ابات الت   ع  لها لجفة أطباء السو ان  ت ى أن النينل 
الوحيد يكمن ف  توحيد العموف والنفنضنال النجنمنا نين ي 
السلم  حتى تيقيق األ داف الوطفية لهذا الي اك  وتطالنب 
بإطالق س اح المعتقلين السياسيين وعلى رأسها مفناضنلن  

  اليب،
ثامفًاا إن القيا ة القومية إذ تول  أ مية قعوى الستعا ة 
مع  لموقعها الطبيع  ف  الخارطة السنيناسنينة النعن بنينة   
بهدف إعا ة تكوين الم كب الع ب  الجاذ،  ووضع حد لتما ي 
القوى الدولية واإلقليمينة وخناصنة النفنظنام اإلين انن  فن  
استغالل الم ا  القوم   يمهد الط يق أمام إعنا ة تن كنينب 
مقومات األمن الع ب  عنلنى قنواعند  العنلنبنة  تن ى بنتن 
استعا ة مع  لدور ا ال يكون بالتما   مع الدور اإلين انن    

مخطط الصهاينة ضد عروبة األرض 

والشعب واألقصى الشريف ومخطط 

 إيران يف العراق يكمل واحدهما اآلخر

 األحواز قضية وطنية وقومية 

 وهي أرض عربية محتلة



      6102كانون األول طليعة لبنان الواحد /  

 

بل بالتعدي له نظ ًا لمخاط   على األمن القومن  النعن بن  
و   ت كد على حماية ح ية العمل السنيناسن  ووضنع حند 
للمياكمات العشوائية وحتى تستطيع منواجنهنة كنل أننوا  
الضغوطات السياسية الت  تعتمند االسنتنفنباف النعنسنكن ي 

  األمف  وزعبعة البفية االقتعا ية
تاسعًاا إن القيا ة القومية إذ تستشع  مخاط  تلبد غينوم 
سو اء ف  سماء المغ ، الع ب    تندعنو  ولنتن  النجنبائن  
والمغ ، لمعالجة القضايا الخالفينة بن وحنينة النمنسن ولنينة 
القومية  و رءًا من انتقال اللهنينب منن ان ق النوطنن إلنى 

  مغ به 
كما إن القيا ة القومية و   ت كد على استعا ة تنوننس 
ثورة الياسمين بمفطلقاتها األسناسنينة  تن ى أن منيناوالت 
االلتماف على  ذ  الثورة بدأت ت تسا معالنمنهنا منن خنالل 
إعا ة االعتبار للقوى الت  كان  جبءًا من السلطة الت  تهاوت 
تي  ضغط الي اك الشعب   و ذا يتطلب توحيد القوى التن  
قا ت االنتماضة الجما ي ية وتوحيد رؤيتها السيناسنينة فن  
التعامل مع ملمات الداخل وملمات العالقة مع الخارج وخاصنة 
بعدما تبين أن الفظام اإلي ان  يسعى إلى تمعيل نموذ  فن  

  الداخل التونس 
عاا ًاا أما بالفسبة للبفان  فإن القيا ة القومية ت ى فن  
ملء الشغور ال ئاس  خطوة إيجابية علنى طن ينق اننتنظنام 

اليياة الدستورية  لكفها ت ى أن  نذ  النخنطنوة سنتنبنقنى 
ميدو ة المماعيل إن لا تمّعل سائ  الم سسات الدستنورينة 
التفميذية مفها والتش يعية  ولذا يجنب أن ينفنعنب النجنهند 
الوطف  باتجا  إعا ة االعتبار لدور الش عية اللبفاننينة عنلنى 

  كافة الععد والمستويات
إن القيا ة القومية و   ت كد على مبدأ تساوي القضناينا 
القومية ف  فلسطين والع اق واألحواز والجبر واللواء السليب 
وكل أرض ع بية أخ ى ميتنلنة  تن كند بنتن النوحندة  ن  
الضمان الوحيد الذي يعون وحدة المكونات الوطفية ويمنتنح 
اآلفاق أمام عمل وحدوي بآفاق قومية ااملنة  ولنذلنك فنإن 
مواجهة التيديات اليالية الت  تعيشها بعض األقطار الع بية 
تتطلب تعديًا حازمًا ألي ط ح تقسيم  سواء اتنخنذ طنابنعنًا 
كيانيًا كما حعل ف  السو ان  أم أريد له أن ينتنخنذ طنابنعنًا 
مجتمعيًا ف  إطار المكون الوطف  الواحد  فالفتينجنة واحندة   
و   الفبول بالواقع الع ب  إلى  ون ما  نو قنائنا حنالنينًا   
و ذا ال يشكل حاًل  بل ي سس لتشكل أزمات جنديندة   وأن 
التقسيا ما كان يومًا سبياًل ليل األزمات البفوية   بل   وبنًا 
من معالجتها والتعدي لها بمس ولية وطفية  والشا د عنلنى 

ذلك  انسالم جفو، السو ان عن امنالنه  ومنا ينجن ي فن  
  سوريا والع اق واليمن ولبفان نماذج ااخعة 

لذلك فإن القيا ة القومية لليب،  تدعو البعثنينينن وكنل 
أح ار األمة الع بية إلى استلهام منبنا ىم منقناومنة النبنعنث  
وت كد على التوجه الوحدوي باعتبار  معدرًا ليعاننة األمنة 
من المخاط  الت  تهد  ا  فليعمل البعثيون من وح  صنمناء 
فك  ا الثوري الذي أغف  بالتج بة الفضالنينة وأن ين كندوا 
 ائمًا وأبدًا بنتن الجما ي   ن  النمن جنعنينة فن  تعنوينب 
المواقف  وتبخيا الي اك   وتوفي  الياضفة الشعبينة لنقنوى 

  الثورة الع بية

إن القيا ة القومية و   ت كد على  ذ  المبا ىء  والتن  
ت تق  حد المسلمات  تدعو البعثيين وف  كل ساحة تواجدوا 
فيها إلى االنخ ا  بكل العيغ الفضالية لمواجهة االحتالل أينًا 
كان  اخوصاته ورموز  وقوى التكمي  الديف  والسياس  أينًا 
كان  مسمياتها  واعتبار العمل الجبهوي على النمنسنتنوينات 
الوطفية والقومية مهمة نضالية يجب على البعنثنينينن وكنل 
المفاضلين الع ، تمعيل إطاراتها لتيتشد فنينهنا إمنكناننات 
الجما ي  وتوظف ف  االتجا  الذي يخدم أ نداف األمنة فن  

  الوحدة والتي ي 
 تيية للع اق اعبًا وثورة تي رية ومقاومة وطفية ااملة  
تيية لملسطين وانتماضاتها ومقاومتها المتوجنهنة ننينو 

 التي ي 
تيية النتماضة اعب األحواز ضند االحنتنالل النمنارسن  

 العموي
تيية لشهداء األمة ف  الع اق وفلسطين وف  كل ساحنة 

 ع بية سقطوا فيها و ا يواجهون االحتالل وعمالئه  
تيية لشهداء البعث وعلى رأسها ال فيق األمنينن النعنام 

 لليب، القائد صدام حسين وال فاق القيا يين األخ ين  
تيية لل فيق األمين العام المجا د القائد عبة إبن ا نينا 
و و يقو  مسي ة النينب، ومسنين ة منقناومنة االحنتناللنينن 

 األمي ك  واإلي ان   
الي ية لألس ى والمعتقلين فن  سنجنون ومنعنسنكن ات 

 االعتقال العهيون  والسلطة العميلة ف  الع اق  
عاا  فلسطين ح ة ع بية  عاش العن اق حن ًا عن بنينًا   

  عاا  األمة الع بية 
 
  القيا ة القومية ليب، البعث الع ب  االات اك 

 8389أوائل كانون األول 

الرهان على دور أمريكي جديد مع 

 تبدل الوجوه رهان يف غري محله

دعوة القوى العربية إىل دعم مقاومة 

 العراق ومشروعها التحريري
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 يف ذكرى استشهاده العاشرة:
 صدام حسني رجل يف أمة وأمة يف رجل

 
 عشُر سنين  

 دمك  ما زال  نازفا  

 يستصرُخ حبَّات  الرمِل فينا

 من الماِء إلى الماء،، 

 عشُر سنين  

ُس ضوء  رؤاك  وما زلنا نتلمَّ

 ُتلهمنا، ُتلزمنا رؤاك

 ُتعلِّمنا كيف نصنُع من دمائنا شريعة،،

 عشُر سنين  

 ولم نفلح بارتداِء غيابك

 قامتك  شجرُة حنين

 ستظلُّ ضاربة  في ُكلِّ األزمان

 تتفتُح براعما  

 ُتعيُد النور  لفجِر اأُلفول

 وتنشُر عبق  المجد،،،

فبحقِّ الشهادة على المؤمنين لن تغيب  عنا أبدا ، 

وبحقِّ البعث والعروبة ورسالتها الخالدة، لن نخون  

األمانة التي وضْعت ها في أعناقنا بالثأر لك ولُكلِّ 

  مظلوٍم في هذه األرض.

حاولوا جاهدين  أن ُيشوهوا صورتك أمام الدنيا 

 .فخابوا، وكانوا تحت قدميك  صغارا  

ادَّعوا الرجولة  ففضْحت  فيهم مكامن  الخبث والعار،  

ادَّعوا المقدرة  فخّبأوا وجوههم القذرة رعبا  منك داخل 

أكياٍس من الخيش األسود، وأنت بين أيديهم مكبرا ، 

 رأيناهم مرعوبين وأنت تبتسم.

 

حسين فقيه/ رئيس اللجنة الفرعية لالحتفاء 

 بالذكرى العاشرة الستشهاد الرئيس صدام حسين
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 رسالة الدكتور عبد املجيد الرافعي 

 يف الذكرى العاشرة

ه الرفيق الدكتور  وجَّ
عبد المجيد الرافعب، نائب 
األمين العام لحزب البعث 
العربي االشتراكي، أمين 
سر قيادة قطر لبنان، إلى 
جماهير األمة العربية 

 الرسالة التالية:
إلى الرفاق رئيس 
وأعضاء اللجنة المركزية 
ورؤساء وأعضاء اللجان 
الفرعية إلحياء ذكرى 
استشهاد األمين العام 
للحزب الرفيق القائد 

 صدام حسين
 رفاقي األعزاء 

أتوجه إليكم بالتحية 
لجهودكم المميزة، إلحياء 

 الذكرى السنوية العاشرة الستشهاد قائد العراق وأمين عام الحزب الرفيق الشهيد صدام حسين،
إن الفعاليات التي تشرفون على تنظيمها على مساحة الوطن العربي وعلى مستوى العالم، حولت 
ذكرى االستشهاد إلى محطة نضالية بارزة في مسيرة الحزب الكفاحية وفي مسيرة األمة العربية في 

 توقها نحو التحرر والتقدم والوحدة،
وإن تبقى هذه المناسبة دائمة الحضور في الوجدان الشعبي العربي، فألن مشهدية استشهاد الرفيق 
صدام حسين قدمت لجماهير العراق واألمة والعالم أنموذجًا متميزًا من القادة التاريخيين، وأعطت صورة 

 عن ملحمة حية من مالحم البطولة العربية التي يزخر تاريخنا العربي بها.
 أيها الرفاق األعزاء

إن جهدكم النضالي، هو محل تقدير عند قيادة الحزب من أمينه العام إلى كل بعثي على مستوى 
الوطن العربي، كما هو محل تقدير عند جماهير أمتنا العربية التي ما بخلت يومًا بعطاءاتها وتضحياتها 

 ودفاعها عن العروبة وكل قيمها.
أحييكم وأشد على أياديكم، وثقوا أن يوم النصر العربي على أعداء األمة من صهاينة وإمبرياليين 
وفرس وقوى تخريب وتطييف وتكفير آت قريبًا، ألن أمة أنجبت قادة تاريخيين من أمثال صدام حسين، 
وأفرز واقعها حزبًا يتقدم صفوفه قادته قبل عناصره ويرتقون في نضالهم حد الشهادة هي أمة جديرة 

 بالحياة ومنتصرة ال محالة.
تحية لكم والى موعد نضالي آخر على طريق تحقيق أهداف أمتنا العربية في الوحدة والحرية 

 واالشتراكية.
 والسالم عليكا 

 رفيقكا الدكتور عبد المجيد ال افع 
 نائب األمين العام ليب، البعث الع ب  االات اك 
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 الرمزيات الثالث:
 صدام والبعث والعراق

 بقلم المحامي حسن بيان

 نائب رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

ذكرى استشهااد الاقاائاد فيها في كل مرة تستحضر 

صدام حسين، تستحضر معها "لوحة بانورامية"، لكنهاا 

ليست كتلك التي ترسم كجدارايات، بل تشبه تلك التاي 

تحفر في لوحة الذاكرة اإلنسانية، حيث ترتسام أحادا  

األولى أمام الناظر إليها لحظة المشاهدة، وأما الثااناياة 

فتبقى تجول في الذاكرة وخاصة فاي لاحاظاة خالاود 

 النفس مع ذاتها.

إن صدام حسين ومن خالل مشهدية شخصياتاه لام 

يكن يغطي كل مساحة الجدارية المحفورة فاي ذاكارة 

العرب في عصرهم الحديث، وإنما غطى حايازا  واساعاا  

ثَّرهمنها، وأما الحيز الثاني  الحزب الذي انتمى إلاياه   فُمد 

منذ تفتح وعيه السياسي، والحيز الثالث كان للعراق بما 

مثل ويمثل. لذلك عند الحديث عن مشهديات الالاوحاة 

البانورامية للعراق يتم التوقف حكما  عند ثالثة رمزيات، 

رمزية إنسانية، تتجسد بشخصية صدام حسين، ورمزية 

سياسية ،تتجسد بحزب البعث، ورمزية وطنية ،تتجاساد 

 بالعراق كيانا  وطنيا .

وعند تناول هذه الرمزيات، تنتصب شاخصة الحقائاق 

 الموضوعية لكل واحدة منها.

فصدام حسين و إن لم يكن كل شعب العاراق الاذي 

يفوق تعداده الثالثين مليون نسمة، لكن كال عاراقاي 

ممن تنطبق عليه صفات الوطنية األصيلاة كاان ياجاد 

بعضا  من ذاته في شخصية صدام حسين. فمان كاان 

مفطورا  على الشهامة والنخوة كان ياجاد ذلاك، ومان 

كان مفطورا  على الكرم العربي الحاتمي كان األمر ذاته 

بالنسبة إليه، ومن كان مفطورا  على احتارام الاعاهاود 

والصدق واالستقامة والعدل والوفاء، كاان يارى ذلاك 

متجسدا  في شخصية صدام حسين. كال ذلاك أعاطاى 

لشخصيته  رمزية تنطوي عليها كل المنظومة القيماياة 

التي يعتد بها كل عربي، ولهذا باتت هذه الشخصياة ، 

تجسد حالة جاذبة ليس من خالل موقعها في هارماياة 

الحزب و السلطة وحسب، بل أيضا  من خالل ماوقاعاهاا 

في الوجدان الشعبي والذاكرة الجمعية للشاعاب، ماماا 

جعله يشكل حالة امتالء نفسي لشعب يحتاج دائما  إلاى 

قائد، وهو أن لم يجده في الواقع الحيااتاي الاماعاا ، 

 يبحث عنه في األسطورة.

وصدام حسين، الذي لم يكن شخصاياة أساطاورياة، 

كان شخصية واقعية تميزت بمعطيات خاصة فارضات 

نفسها واقعا  وأدت دورا  هاماا  فاي تافاعايال الاحاالاة 

 التعبوية ضد دعاة التحريض والعدوانية على العراق.

ولهذا فإن التركيز علاى شاخاصاياة صادام حسايان 

"وشيطنتها"، كان الهدف منه الترويج لصورة ماغاايارة 

لتلك المرتسمة في الذاكرة العربية عاماة والاعاراقاياة 

خاصة، كتمهيد لفك الطوق الشعبي عاناهاا وعازلاهاا 

 والتخلص منها تحقيقا  لثالثة أهداف مترابطة.

أحدا  فراغ في الااحااالااة الااتااعاابااويااة  الهدف األول:

الشعبية وإفراغ هذه الحالة من مخزونها وباماا يافاتاح 

المجال أمام ضخ نقيض موبوء لملء الفراغ بمنظاوماة 

مفردات جديدة تحت تأثير الضخ اإلعالمي البالغ التأثايار 

 في ظل تقنيات اإلعالم المتقدمة جدا .

أن التخلص من صدام حسياان، وهااو  الهدف الثاني:

الذي شغل موقعا  مفصليا  فاي باناياة الاحازب، ياؤدي 

تغييبه إلى حصول فراغ يحتاج األمر إلى فترة كي يعااد 

مأله. وهذا ما يفتح المجال أمام بروز ظاواهار سالاباياة 

كتلك التي ترافق عادة أي تشكل لماناظاوماة قاياادياة 

جديدة، وخاصة عندما يساعاى الاباعاض الساتاغاالل 

الظروف االستثنائية وعبر األسالياب غايار الاماشاروعاة 

لتحقيق طموحات ذاتية. وتقديرا  باأن ذلاك ساياحاد  

إرباكا ، ويؤثر سلبا  على أداء الحزب في ميادين الناضاال 

 والعمل السياسي المنخرط به.

هو التقدير بأن تغييب صدام حسين،  الهدف الثالث:

عن المشهد السياسي والمشهد الاقاوماي، ال ياحاد  

فراغا  على مستوى الحالة التعبوياة الشاعاباياة وماعاه 

التأثير على البنية التنظيمية للحزب فقط، بل أن ناتااج 

هذين الهدفين فيما لو تحققا سينعكاس فاورا  عالاى 

الحالة الوطنية العراقية. بحياث أن أحادا  فاراغ فاي 

موقع القيادة الشعبية، وفي موقع القاياادة الاحازباياة، 

سيزيح سدين أساسيين من أمام اندفااعاه الاماشارو  

المعادي الذي يستهدف العراق في بنيته الوطنية وفاي 

عرى نسيجه المجتمعي، والعراق هو الهادف الاماركازي 

الذي تريد القوى المعادية النيل منه وصوال  إلى الانايال 

 من األمة.

من هنا، فإن استهداف صدام حسايان كشاخاصاياة 

محورية جاذبة، لم يكن لذاتها وحسب، بل إلزالة عائاق 

أمام استهداف الحزب والعراق واألمة العربية، وحلاقاات 

االستهداف وأن تدرجت إال أنها كانت تدار مان غارفاة 
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تحكم دولية وتنفذ مباشرة وباالتكاء على أدوار إقليمية 

 وتحديدا  الدور الفارسي.

إن  القوى التي تناصب األمة العربية العداء تعرف أن 

النفاذ إلى العمق الاعارباي وضارب مارتاكازات األمان 

القومي العربي، ال يمكن أن يشق طريقاه لالانافااذ إال 

بضرب العراق وتدميره. فالعراق على مدى العقود التي 

خلت، شكل سدا  منيعا  أمام اندفاعة المشرو  المعاادي 

 لألمن القومي، وهذا السد بنيت لبناته بثال  مكونات:

الاتاي   مكون التصدي المباشر للشعوبياة الاجاديادة

رفعها نظام الماللي في طهران تحت شعار ما يسمى 

"بتصدير الثورة"، ومكون البناء الداخلاي باالاماشارو  

النهضوي الذي جعل الاعاراق دولاة تسايار باخاطاى 

متسارعة نحو ولوج عصر التقادم فاي كال ماجااالت 

الحياة، ومكون مضمون الخطاب السياساي الاقاوماي 

الذي وضع حماية األمن القومي العربي  عالاى رأس 

 سلم األولويات.

إذا ، استهداف العراق، والبعث وصدام حسين، أهاداف 

ثال  وضعتها القوى المعادية في صلب استراتيجيتهاا، 

وعلى ضوئها بنت خططها التنفاياذياة اناطاالقاا  مان 

تقدير وتصور بأن النيل من األمة العرباياة ال ياماكان 

تحقيقه دون النيل من العراق، والنيال مان الاعاراق ال 

يمكن تحقيقه دون النيل من البعث، والنيل من البعاث 

 ال يمكن الوصول إليه دون النيل من صدام حسين.

لهذا كانت الحرب على العاراق الاماتاوالاياة فصاوال ، 

وبلغت أوجها في احتااللاه، حاياث كاان أول قاراريان 

اتخذهما المحتل هما حل الجيش العراقي، وقرار اجتثا  

البعث وتأسيسا  عليه صدر قانون المساءلة والمحاسباة 

( إرهاب وأخيرا  صدور قانون بحظار الاباعاث 4والمادة )

وتحت أي مسمى. وفي سياق ممارسات االحتالل وتنفيذ 

إجراءات االجتثا ، جرت محاكمة صورية لصدام حسيان 

بعد أسره ومن ثم تنفيذ اإلعدام إنفاذا  لحكم قضاائاي 

 مشوب بكل أشكال العيوب.

بعد احتالل العراق وحظار الاباعاث وإعادام صادام 

 حسين، كيف هي صورة الواقع الحالي ؟

اندفعت الشوفيينة الفااارساايااة  على مستوى العراق،

تحت مظلة الغطاء األماياركاي الاماساكاون باالاعاقال 

الصهيوني إلى الداخل الاعاراقاي وماناه إلاى الاعاماق 

القومي، مستبطنا  الثأر الشعوبي  القومي والسايااساي 

من القادسية األولى والثانية وتحت عنوان اساتاحاضاار 

مفردات اإلثارة المذهبية التي تطغى عالاياهاا الانازعاة 

 القومية الفارسية.

، وحيث تتهدد بااعااض وعلى مستوى الوطن العربي

األقطار العربية ببنيتها الوطنية، مان جاراء االحاتاراب 

السياسي التي باتت مفردات الخطاب الديني والمذهباي 

والجهوي والقبلي تشغل حيزا  كبيرا  فاياه، يابارز الادور 

الفارسي كدور تنفيذي محققا  ماا عاجازت عاناه قاوى 

استعماري. ولو لم يكان الاعاراق قاد -التحالف الصهيو

جرت استباحته، لما كان لألقطار الاعارباياة األخارى أن 

تستباح وتعبث بها قوى االحتالل الادولاي واإلقالاياماي 

 وقوى الترهيب السياسي والتكفير الديني.

لقد تفلت الوضع العربي من كل ضوابطه الداخلاياة، 

بعدما بات االنكشاف القومي حالة شبه تامة، وهذا ماا 

كان ليحصل لوال االنكشاف الوطني التي يعيش العاراق 

 تحت وطأته.

والخطاب القومي إذ ياتاعارض لالاتاشاوياش، فاألن 

التركيز المعادي يشتد عليه في العاراق، حاتاى تاباقاى 

القوى الطائفية والمذهبية سيدة الساحة، وتعمل علاى 

تخريبها وتفتيت عرى تالحمها تماهايادا  إلعاادة رسام 

الخارطة السياسية للمكونات الوطنية بحدود تاماوضاع 

الطوائف والمذاهب مع تغيير في التركيب الديموغرافي 

للعديد من المواقع العربية وخاصة في العراق وسوريا، 

حيث األذر  الفارسية تعمل تحت مظلة قوى سلطاوياة 

تنفذ إمالءات حكام طهران ولو كان على حسااب حاق 

 الشعب باألمن واالستقرار واألهداف الوطنية.

من هنا، فإن استهداف العراق كان مدخال  الستهاداف 

األمة العربية، واستهداف حزب الباعاث باكال إجاراءات 

الحظر، هو استهداف لعروبة العراق ولمادناياة الادولاة 

والمجتمع، واساتاهاداف صادام حسايان كشاخاصاياة 

اعتبارية، هو استهداف للعراق واألمة وحازب الاباعاث. 

وهذا ما يجعل الصرا  مفتوحا  على كل مستوياته، مان 

مستوى مواجهة قوى االحاتاالل األماياركاي الافاارساي 

للعراق، كما االحتالل الصهيوني لفلسطيان، ومساتاوى 

مواجهة قوى االحتالل األجنبي والتدخل الفاارساي فاي 

أقطار عربية أخارى وخااصاة فاي ساورياا، ومساتاوى 

مواجهة القوى الطائفية والمذهبية، ساواء الاماحاماول 

منها على الرافعات الفارسية أو تالاك الاتاي تاماارس 

التكفير والترهيب تحت شعار العودة إلى األصاول. وأن 

تبقى هذه المواجهة محتادماة فاي سااحاات الصارا  

األساسية، وخاصة في العراق، فألن األهاداف الاثاالثاة 

التي عملت القوى المعادية لتحقيقها وصوال  للنيل مان 

 تواجه بمصدات ثال  :األمن القومي العربي، 

هو مقاومة االحتالل بوجهيه األميركي  المصد األول:

نيوالفارسي في العراق،  هاو ماواجاهاة الاقاوى  والثا

المذهبية والطائفية على اختالف تالوينها السايااساياة، 

قدرة حزب البعث على تجاوز الصعوبات التااي  والثالث

واجهت دوره وأداءه، وأبقته حاضرا  في سياقات العمال 

المقاوم لالحتالل، والمتصدي لمنظومة الفاسااد الاتاي 

أشرفت على هدر ثروة البالد الوطناياة، ووفارت قانااة 
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 داخلية لعملية االجتياح الفارسي في كل المجاالت.

في ظل المعطيات لمن ستكون الغلباة ؟ماع األخاذ  

بعين االعتبار بكل الظروف المحيطة بحاركاة الاناضاال 

الوطني في العراق  فإن الغلبة ستكون بالنهاية لامان 

يمتلك إرادة المقاومة والتصدي، ولمن يحاوز شارعاياة 

التمثيل الشعبي، ولمن يختزن معطى الوطنية األصيلة. 

وهذه تتوفر في من ياناشاد إلاى جاذرياة الاتاأصايال 

التاريخي، ويفتقرها الذين يفرضون أنفسهم لاحاظاات 

عابرة باالستناد إلى موازين قاوى مارحالاياة ساائادة. 

فالمعطى التاريخي هو الثابت، والمعطى الظرفاي هاو 

المتحول، وهذا األخير ال جذور له، فاياماا األول يضارب 

جذوره في عمق األرض والتاريخ والتشكل المجتاماعاي 

 المتجذر بهويته القومية .

أن صدام حسين والبعث والعراق هم ثاالثاياة تاجاد 

نفسها في االنتماء والتجذر واألصالة، وبالتاالاي فاهام 

الثابت فيما األخرون متغيرون كونهم يشكلاون حاالاة 

 طارئة.

من هنا، فإن إحياء ذكرى استشهااد صادام حسايان 

وبكل معطيات مشهدية االساتاشاهااد باماقادمااتاهاا  

ولحظاتها وما تركته لألجيال من دالالت رمازياة، هاي 

محطة يتم من خاللها التزود بشحنة تعباوياة لالاحازب 

كما العراق واألمة وهم بأمس الحاجة إليها في سايااق 

المواجهة المفتوحة مع أعداء األمة المتعددي المشاارب 

والمواقع. وكما أن النيل من صدام حسين جسادا ، لام 

ينل من رمزيته ومعطى شخصيته النضالية، فإن النيال 

من الحزب عبر قارارات وقاوانايان كاالاحاظار وغاياره 

واالعتقال والتنكيل والتصفية الجسدية فشل في النيال 

من رمزية الحزب ونضاليته وقدرته على إفراز قاياادات 

جديدة لم تستطع  أن تحول دون الحزب مان  خاوض 

معاركه النضالية ضد االحتالليين األميركي والافاارساي 

ومواجهة كل المنظومات السيااساياة واألماناياة الاتاي 

تمارس دورا  تخريبيا  سواء كانت في مواقع سلطوية أو 

قوى أمر واقع، وهو استطا  أن يحافظ على تامااساكاه 

التنظيمي ويطرح رؤية سياسية متكاامالاة باأباعاادهاا 

 الوطنية والقومية.

وببقاء الرمزية النضالية لصدام حسايان، حاياة فاي 

الوجدان الشعبي، واستمرارية الحزب عبر أداء نضاالاي 

متميز، سيبقى العراق منشدا  إلاى أصاالاتاه الاوطاناياة 

 وعمق انتمائه القومي.

إن الثالثية التي تجاسادهاا رمازياة صادام حسايان، 

ونضالية البعث، وعروبة العراق، هي ثالثية تفاعلية مع 

ثالثية أهاداف الاثاورة الاعارباياة، الاوحادة والاحارياة 

واالشتراكية. ونتائج محصلة الصرا  ساتاثابات أن هاذا 

الذي تعرض له صدام حسين، والباعاث والاعاراق وماا 

يزال، هو مرور عابر في تاريخ العراق واألمة الاعارباياة، 

والثمن الذي يدفع  وإن  كان باهظا ، إال أن أناه كاان 

طبيعيا  من قادة تاريخيين لم يبخلوا بحياتهام دفااعاا  

عن المبادئ، ومن حركة نضالية متجذرة وتحامال لاواء 

رسالاة كافااحاياة خاالادة، ومان عاراق أذاق الاغازاة 

والمستعمرين والطامعين حديثهم وقديمهم كاؤوس 

السم ومر الهزيمة وهو سيبقى صخرة تتكسر عالاياهاا 

 أمواج الغزو وآخره الغزو األميركي والفارسي.

في ذكرى االستشهاد تحية للشهيد الرماز، ولالاحازب 

المقاوم وللعراق الصامد، وتحية لكل الشهاداء الاذيان 

سقطوا وهم يدافعون عن عاروباة الاعاراق ووحادتاه 

وحريته، والمتفاعلين مع أمتهام، أماة الاعارب، األماة  

 العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة.

 * * * * * 
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 حسن خليل غريب
إن الرسالة بال شك خالدة بخلود رجاالتها، والارجاال 

الخالدون هم أبناء تلك الرسالة، تربوا على عقايادتاهاا، 

واختطوا تعاليمها سراطا  لهم، وُجبالاوا عالاى حاباهاا، 

ورهنوا مستقبلهم من أجل عزتها وكرامتها. هي الاتاي 

أنجبتهم، وهم الذين حاماوهاا باأرواحاهام، فادفاعاوا 

 حياتهم من أجل أن تبقى حية.

كان صدام حسين واحدا  في سلسلاة طاويالاة مان 

أبطال هذه األمة الذين أسهم كل واحد ماناهام بادور 

متميز في صناعة تاريخها. وبإبداعاتهم كتبوا ألمتاهام 

االستمرار في هذا العالم المليء بأعدائها، الطااماعايان 

باالستيالء عليها. ولكن، وحتى لو تمكاناوا ماناهاا فاي 

مرحلة ما، كانت تنتفض من كبوتاهاا حاياناماا ياهاب 

أبناؤها لطرد الطارئين على مسيرتها. وبهذا فقد نجت 

األمة من عشرات الادول الاطااماعاة، وهاي ماا زالات 

تتعرض حتى اآلن إلى المزيد منهم. أولئك الطاماعاون 

الذين ما إن يخلدوا إلى الراحة مطمئنيان باماكاوثاهام 

على أرضها حتى يحصل الزلزال العربي الاذي ياقاوِّض 

 كل أحالمهم، ويبدد طموحاتهم وآمالهم.

إن أمتنا سبقت األمم فاي الاحاضاارة، وهاي أكاثار 

الحضارات التي طالتها أيادي الشر والتدمير منذ غازوات 

اإلسكندر المقدوني الذي جااء مان الاغارب، وغازوات 

قورو  الفارسي الاذي جااء مان الشارق. لاذا فاقاد 

تقاذفتها أيادي اإلمبراطوريات الصفراء والسوداء، إلاى 

أن جاء محمد العربي من قلب جزيرة الاعارب، فاهابَّات 

عواصفه التي اقتلعت الفرس من الشارق والاروم مان 

الغرب. فكان سعد ابن أبي وقاس، أول قائد إساالماي 

عربي، هو الذي قاد حروب التحريار مان الافارس فاي 

 معركة القادسية األولى. 

ارهاا الارساول  منذ تلك الثورة المباركة، الاتاي فاجَّ

العربي، راحت أمتنا العربية تسطِّر صفحاات الاحاضاارة 

ف لوال أن نخرتها الخاالفاات  من جديد، وما كانت لتتوقَّ

الداخلية، بسبب أطما  في التسابق على السلاطاة إلاى 

أمراض التشتت الطائفي. وحتى فاي أكاثار صافاحاات 

التناحر الداخلي سوداوية، تالاك الاتاي أغارت فارناجاة 

الغرب، ودهاقنة الشارق الحاتاالل أجازاء مان األرض 

العربية، فقد كان ينبت من بين الصخور والرمال رجاال 

كبار من العرب يعيدون لألمة حارياتاهاا الاماسالاوباة، 

ويقطعون أيادي الشر الممدودة إليهاا، فاكاان صاالح 

الدين األيوبي هو الذي شتات شامال األعاادي، وأعااد 

لألمة حريتها. وكانت لنتائج حرب التحريار أن تساتامار 

لوال أن أهلكتها من جديد موجات التناز  على السلطة، 

 ونزعات التفتيت الطائفية.

في كل تاريخها المجيد، كانت األماراض الاداخالاياة 

تشكل أكبر عون للقوى الخارجية في غزو أمتنا واحتالل 

جزء من أراضيها لحين من الزمن، ولكان وألن أماتاناا 

والَّدة للرجال الكبار، كان المحتلون دائما  ينقلبون علاى 

أعقابهم الئذين بالفرار، فلذلك استمرت أرضنا العربية 

بين مدِّ االحتالل وجزر التحرير حتى تاريخنا الاماعااصار. 

في تلك المعارك لم تمّل دول العدوان من عادواناهاا، 

وفي المقابل أبت األمة أن تكون ذليلاة أماام ماحاتال، 

 فاستمرت في التصدي لكل معتد أثيم.

ففي هذه المرحلة، وقد حلمت فاياه الارأساماالاياة 

األميركية منذ ظهورها على مسرح التارياخ الاعاالاماي، 

أنها ستحل مكان كل اإلمبراطوريات التي احتلت أرضنا، 

ولكنها ولَّت هاربة أمام جحافل العرب باقاياادة صادام 

حسين، وهذا ما حصل قبل خمسة أعوام مضت، عندماا 

أدبرت اإلمبراطورية الرأسمالية وسلَّمت العراق إلى رياح 

الشرق الصفراء، وقد أضمرت العودة إلياه مان جادياد 

لتحكمه بشكل مباشر ومان دون أي وساياط. كاانات 

أحالمها بالعودة تستند إلى أن اغتيال صادام حسايان، 

وتعزيز أوضا  شبكة عمالئها من الصحوات، سيشكالن 

عاملين مهمين في اجتثا  المقااوماة الاتاي أرهاقات 

 جيش االحتالل وأرغمته على تجر  كأس الهزيمة المرة. 

لقد خاب فألها مارة أخارى، ألناهاا لام تضاع فاي 

حساباتها أن األمة التي أنجبت صدام حسين، قد أنجبت 

اآلالف الذين يتولون متابعة معارك التحرير. وإذا كانات 

قيادة صدام حسين قد أنقذت العراق من األمركة، فقد 

آلت القيادة إلى الرفيق عزة ابراهيم، الاذي ياقاود اآلن 

معركة إنقاذ العراق من مشرو  الفارساناة. وإن األماة 

تنتظر نتائجها التي ستؤدي إلى إكمال معركاة تاحاريار 

العراق من دون لبس أو غموض، وساعتئذ ستتاخالاص 

 من أدران الخطر األميركي، وأدران الخطر الفارسي معا .

هذه هي أمتنا العربية، ما إن تكبو حتى تنتفض من 

جديد. وما كان لسارقي حارياة الشاعاوب، ولصاو  

ثرواتها، أن يتسللوا شبرا  واحدا  من دون أن يساتانادوا 

إلى المرضى فينا ممن نخر عقولهم وقلوبهام ساوس 

 الجهل والخوف والخيانة والتواطؤ.

فال تحسبنَّ صدام حسين، في ذكرى الاوفااء الاعااشارة  

لرحيلك، أن الخونة والخدم سيحماون الالاصاو  وشاراذم  

اآلفاق من القوى الخارجية الذي انقلبوا على مبادئ اإلنسانياة  

في العدالة أنهم سيستقرون على شبار مان األرض الاتاي  

أنجبتك، والتي فديتها بدمك، بل إن رفاقا  لك فاي الاباعاث  

والعروبة ما زالوا رابضين في خنادق الادفاا  عان حايااض  

 الشرف، ولن يخرجوا منها إالَّ عندما يدق نفير النصر والتحرير. 

وإذا سألنا األعداء والخونة: ماذا جنى صدام حسايان 

من رفضه الخنو  ألي طارق ألبواب أمتنا العربية ساوى 

الموت؟ سنقول لهم، بأن ما يكفي صدام حسين شرفاا  

وخلودا  هو أنه صدام حسين. ذلك البطل الذي مات من 

أجل أن تبقى أمته حية، وستبقى حية إلى األبد. وهكاذا 

م حياته، فإنما ياقادماهاا  أقسم عزة إبراهيم أنه إذا قدَّ

 من أجل حياة األمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة.
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 صدام حسني واسرتاتيجيته الخارجية

 األستاذ حسان عبد الرحمن عضو اللجنة

الشك بأن الرئيس صدام حسيان كاان ماجاتاهادا   

كبيرا على صعيد الفكر، واجتهاده ذلك كاان مساتانادا 

 إلى قاعدتين أساسيتين هما:

قاعدة فكر البعث العقائدي و ناظارياتاه وتاراثاه -

 النضالي.

وقاعدة ممارساته السياسية فاي قاياادة الاحازب -

وطنيا وقوميا، وقيادة الدولة والمجاتاماع فاي الاعاراق 

 لسنوات طويلة. 

وعليه قد تكون هاتين القاعدتيان سااهاماتاا فاي 

تهيئة الرئيس الشهيد صدام حسين ليكون رجل فاكار 

 وتجديد أيضا.

وخالصة القول أن الرئيس صدام حسين كان مفكرا 

ومجتهدا أضاف الكثير إلى فكر البعث بااعاتابااره رجاال   

اجتمعت لديه القدرة على المزج ما بين الفكر والعامال 

 وتراكم التجربة.

ومن البديهي القول إن الهوية الوطنية التي ياتام  

اختيارها من قبل النظام السياسي تؤثر على السايااساة 

الخارجية أو بتعبير آخر كيف تؤثر السياسية الاخاارجاياة 

 على الهوية الوطنية؟

بداية فإن القائد المتميز هو الذي يملك الكثير مان 

اإلمكانيات الثقافية والعلمية، والماتاأمال فاي الشايء 

بعمق، وهو القادر على التنظير، وإثبات صحة ما ينظره 

بالممارسة العملية. وهو أيضا القاادر عالاى االباتاكاار 

واإلبدا ، كما أنه إنسان ناقد يستطيع اكتشاف ماا هاو 

باطن في الفكر والواقع، ويضاع الاحالاول لاماشااكال 

 المجتمع الذي ينتمي إليه .

وفي تحديد طبيعة االجتهادات الفكرية لالاشاهاياد 

القائد صدام حسين، ومحاولة ربطها بشخصية القاائاد 

 المتميز والمفكر.

إذن سأتنااول هاناا جااناب السايااساة الاخاارجاياة 

والعالقات العربية والدولية في نهج الشهاياد الاقاائاد 

 صدام حسين رحمه اهلل 

قامت أفكار الرئاياس صادام حسايان فاي ماجاال 

 السياسة الخارجية على:

قاعدة تحرير العراق من التخلف الاداخالاي، ودوره -

 في الحياة العربية. 

وحدة األمة وأخذ مكانها الطباياعاي فاي السااحاة -

 الدولية، على قاعدة استقاللية القرار السياسي.

بناء النموذج المستقل سياسيا  واقتصاديا  وعلاماياا  -

 على الساحة الدولية.

وعلى وفق هذه القواعد التي حدد فياهاا الارئاياس 

صدام حسين هدفه بشكل واضح كسياسة لالاتاعاامال 

 بها في العالقات الدولية.

بدأت قراءته لالاسايااساة الادولاياة وتاطاوراتاهاا  

وتفاعالتها المستقبلية، وانعكاسااتاهاا عالاى الاعاراق 

والوطن العربي، وبناء عليه حادد الارئاياس الشاهاياد 

 صدام حسين طريقة عمله بالشكل التالي:   

لقد حدد أهدافه بدقة ووضوح أماام الاماتاعاامال -

معهم دوليا، أي ما يريده النظام العراقي وماا يارياده 

لألمة، وفي هذه الحالة يكون الرئيس الشهاياد صادام 

حسين لم يخرج أيضا عن الاماباادئ الارئاياساياة فاي 

سياسته الداخلية والعربية، وهاماا ماباادئ الاوطاناياة 

العراقية، والقومية العربياة، وياعاناي ذلاك أناه ظال 

منسجما مع مبادئه وأفكاره التي حددها له حزبه، حازب 

 البعث العربي االشتراكي.

توظيف المتغيرات الدولية المتوقعة والتي ستكون -

قائمة على تعددياة األقاطااب، ألناه يارى أن تاعادد 

 األقطاب يساعد في تحقيق أهدافه الوطنية والقومية.

تفعيل جهازه الدبلوماسي الخارجي بادءا" باتاتاباع -

ودراسة التطورات الدولية، وانتهاء" بنقل وجهات النظر 

 العراقية للساحة الدولية.

لم ينظر إلى الجهاز الدبلوماسي كجهاز تانافاياذي -

للسياسة الخارجية فحسب، إنما تعامل معه كجازء مان 

 القوى الفاعلة في صناعة قرارات السياسة الخارجية.

استخدام إمكانيات العراق واألماة إن أماكان فاي -

التأثير في العالقات الدولاياة خادماة لاألهاداف الاتاي 

 سطرها وطنيا وقوميا.

وهذا نموذج نعرضه من أفكار الرئاياس الشاهاياد -

صدام حسين في السياسة الخاارجاياة، إذ ياقاول: )إن 

عالقتنا يجب أن تكون جيدة مع دول العالم عموماا، إال 

أن مثل هذا التعميم ليس هو األمر الماطالاوب لالافات 

االنتباه إليه، بل أن ما اردنا ان ننتبه إليه هو حجم ونو  

واتجاهات العالقات الادولاياة واغاراضاهاا، الن حاجام 

العالقة والغرض يرتبطاان باقاضاياتايان: الاماصاالاح 

المشتركة، ومساتاوى واتاجااه االلاتاقااء، أو تافااعال 

االستراتيجيات، وقضية تصوره تتطلب تاتاباع حاركاتاه 

ضمن المجتمع الدولي  والمنطقة التي نحن جزء منهاا، 

وتصور مستقبل البلدان األخرى التاي تشاكال الاطارف 
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الثاني في العالقة وحركتها وتأثيرها ضمن الاماجاتاماع 

الدولي وعلى هاذا األسااس ناقاوم باتاحادياد حاجام 

 واتجاهات عالقاتنا الدولية.

 *المسار الدولي:

من الطبيعي أن يكون النهج الجديد في السايااساة 

الخارجية العراقية الذي رساماتاه قاياادة ثاورة تاماوز 

على الصعيد الادولاي ماؤساساا عالاى ماباادئ ٨٦٩١

االستقالل الكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخالاياة 

واحترام اإلرادة الوطنية الحرة فاي تاحادياد الاخاياارات 

والقرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعامل 

مع دول العالم المختلفة على أرضية من التعاون عالاى 

أساس الندية والمصالح المتبادلة المتكافائاة لضاماان 

مصالح العراق الوطنية العليا المرتبطة بتارياخ الاعاراق 

ومكانته الجغرافية وهوية شعبه القوماياة واناتاماائاه 

 لوطنه العربي الكبير.

كان الرئيس الشهيد يقول أن العراق ال يرى نفاساه 

في المقاييس اإلنسانية وماعاايايار الساياادة إال نادا 

مساويا ألكبر بلدان العالم، وال يرى نفسه على اإلطاالق 

أصغر من أكبر بلد في هذا العالم. وبقدر ما يعبر هاذا 

التأكيد عن الثقة العالية بالنفس واالعاتازاز باالاوطان 

ومكانته وأمجاده التاريخية وإمكانياته الحااضارة فاإناه 

يعبر في الوقت نفسه عن أهم مباادئ ماياثااق األمام 

المتحدة وهو المساواة في السيادة بين كل دول العالم 

 كبيرها وصغيرها.

وهكذا تحددت خطوط سياسة العراق الخارجية علاى 

 المستوى الدولي بما يأتي:

عالقات حسن الجوار مع الدول غير الاعارباياة  -أوال

حرصت حكومة العراق الوطنية علااى  المجاورة للعراق:

بناء هذه العالقات على أساس الماصاالاح الاماتاباادلاة 

المتكافئة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحاتارام 

الخيارات السياسية واالجتماعياة واالقاتاصاادياة لاكال 

طرف. وعلى هذا األساس تعامل العراق مع تركيا وأقام 

عالقات اقتصادية واسعة، وحر  على تأمين الاحادود 

 بين البلدين.

ومن ذات المنطلق تعاملت حكومة ثورة تاماوز ماع 

إيران في عهدّي الشاه والخميني وسعت لقيام عالقاات 

حسن جوار قائمة على المبادئ المشار إليها أعاله. لكن 

إيران في العهدين كالهما سلكت متاعامادة سايااساة 

اإلضرار بمصالح العراق الوطنية والتوسع عالاى حسااب 

سيادته والتدخل في شؤونه الداخلياة. وقاد تسابابات 

السياسة اإليرانية باندال  أزمات ماتاواصالاة تاماثالات 

باصطدامات عسكرية على الحدود ودعم عسكري غايار 

محدود قادماه الاجاياش اإلياراناي فاي عاهاد الشااه 

للمتمردين االنفصاليين األكراد، فضال عن تماريار كال 

أشكال الدعم اإلسرائيالاي الاعاساكاري واالساتاخابااري 

والمادي لهم عبر األراضي اإلياراناياة. كاماا أدت هاذه 

السياسة اإليرانية إبان عهد خمياناي إلاى شان إياران 

الحرب الشاملة على العراق لمدة ثمااناياة أعاوام. وماا 

لبثت إيران أن قدمت بعد وقف الاحارب أدلاة صاارخاة 

على سوء نيتها إزاء العراق من مخاطاطاات تاوساعاياة 

 شوفينية معادية للعراقيين والعرب. 

عالقات تعاون ومصالح متبادلة ماع الادول  -ثانيا

عموما ومساعدة الااباالاادان  اإلسالمية والبلدان النامية

المكافحة من أجل التحرر من السيطرة االساتاعاماارياة 

والاتاخالاف والاعاباودياة. وأساس الاعاراق صانادوقاا 

للمساعدات الخارجية لتقديم القروض للدول النااماياة. 

وبالفعل قادم الاعاراق عادة قاروض لادول نااماياة 

وإسالمية في فترة الثمانينياات. وقاد ساعاى الاعاراق 

لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها الدول النامية جراء 

تفاقم مستويات التضخم وارتفا  أسعار النفط والسلاع 

المصنعة المستوردة من الدول الصانااعاياة. فااقاتارح 

الرئيس الشهيد صدام حسين في مؤتمار قاماة عادم 

تأساياس  ٨٦٩٦االنحياز السادس في هافانا في أيلول/ 

صندوق تشارك فيه جميع الدول المستهلكة والمنتاجاة 

للنفط على حد سواء لتقديم القروض والاماسااعادات 

للدول النامية لتسهيل توجهها للتنمياة و لاماعاالاجاة 

 حاالت الفقر والتخلف.

اعتماد سياسة عدم االنحياز في التعامل ماع  -ثالثا

بقيااادة  النزا  بين المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي

القطبين العالامايايان الاوالياات الاماتاحادة واالتاحااد 

السوفيتي في ما بات يعرف بالحرب الباردة التي نشبت 

منذ السنين األولى بعد الاحارب الاعاالاماياة الاثااناياة 

واستمرت حتى انهيار االتحاد السوفيتي في الاعاامايان 

٨٦٦١-٨٦١٦ 

: رغم الصداقة والتعاون مع الدول االشتراكية -رابعا

انتهاج العراق مبدأ عدم االنحياز في سياسته إزاء النازا  

بين الكتلتين العالميتين، إال أن لم يكن يعني في نظار 

حكومة الثورة الاماسااواة فاي الاماوقاف مان الادول 

االشتراكية والدول الغربية والتعامل مع كل منهما فاي 

أطر العالقات الثنائية ومتعددة األطراف. فال يمكان أن 

نتجاهل وقوف الدول االشتراكية إلى جانب الكثيار مان 

البلدان النامية والمكافحة من أجل حريتهاا ساواء فاي 

األمم المتحدة أو في قضااياا الاتاناماياة والاتاصاناياع 

الوطنيين، وال يمكن أن نتجاهل في الوقت نافاساه أن 

معاناة البلدان النامية من شتى صنوف التخلف والتمزق 

والنكبات والحروب تعد في معظم جاواناباهاا ناتاياجاة 

مباشرة للسياسات االستعمارية لبعض الدول الغارباياة 

الكبرى. وقد عبرت حكومة ثورة تماوز عان اساتاقاالل 
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اإلرادة الوطنية العراقية في التعاامال عالاى الصاعاياد 

 الدولي بما يضمن مصالح العراق الوطنية. 

 العالقة مع الدول الغربية:  -خامسا

اعتمدت حكومة دولة الاعاراق الاوطاناياة سايااساة 

متوازنة إزاء هذه الدول تقوم من جهة على الاتاعاامال 

معها على وفق ما يخدم المصالح الوطنياة الاعاراقاياة 

وشواغل الحكومة العراقية في محيطها الاعارباي باماا 

ينسجم مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق واألعاراف 

الدولية، وعلى أساس المصالح المتبادلة الاماتاكاافائاة 

ومبادئ الندية وعدم التدخل فاي الشاؤون الاداخالاياة 

واحترام سيادة واستاقاالل الاعاراق وخاياارات شاعاباه 

السياسية واإلقتصادية، وعلى الرفض الكامل لسياسات 

هذه الدول وضغوطها ومخطاطااتاهاا االساتاعاماارياة 

ودعمها الالمحدود للكيان الصهيوني ولاكال حاركاات 

التخريب والتمرد في الوطن العربي. وحرصت الاقاياادة 

العراقية على تشجيع أي توجاه مساتاقال داخال هاذه 

 -الكتلة لالبتعاد عن هيمنة التحالف االستعماري األنجلو

أمريكي على الكتلة الغربية. ولذلاك ماناحات الاقاياادة 

العراقية فرنسا الديغولية ميزة ماهاماة حاياث قاررت 

الحكومة العراقية االستمرار ببيع فرنسا نفطاا عاراقاياا 

بخصم معين على خالف الساعار الاماباا  باه لالادول 

األخرى. كما قام السيد النائب )آناذاك( صادام حسايان 

بزيارة لفرنسا اتفق فيها مع رئيس الوزراء شيراك على 

صفقة المفاعل النووي الفرنسي وعلى تعزيز العالقات 

 االقتصادية مع فرنسا.

سادسا: الموقف من القطبية واألقطاب و الاقاطاب 

 األمريكي الواحد

كان الرئيس الشهيد قد طرح في وقت مباكار ماناذ 

الثمانينيات رؤية علمية دقيقة لمساألاة االساتاقاطااب 

الدولي وهيمنة القطبين األمريكي والسوفاياتاي عالاى 

المؤسسات الدولية وبالتالي على السايااساة الادولاياة. 

فقال أن الكون ال يمكن أن يبقى محكوما بقطبين وأن 

عصر انفراد القطبين األمريكي والسوفيتي بالسايااساة 

العالمية آيل إلى الزوال قريبا، وأن أقطابا جددا ستظهر 

قريبا لتحتل مكانها في السياسة الدولياة إلاى جااناب 

القطبين الكبيرين. وأشار إلى قرب وحاتاماياة صاعاود 

 أقطاب جديدة مثل الصين والهند والبرازيل.

 *السالم واألمن:

إن السالم واألمن، في فكر القائد يتخطى المفاهيم 

التقليدية، أي أنه ال يبنى فقط عالاى عاالقاات الاقاوة 

العسكرية، بل يراه في مدياته اإلنسانية واالجتمااعاياة 

والثقافية من خالل إزالة الفوارق الحادة بيان األغانايااء 

 والفقراء في العالم .

إن الحوار، كما يؤكد الشهيد القائد هاو :"الاطارياق 

الصحيح للسالم، وأن السالم يجاب أن ياكاون شااماال 

ونهائيا" عندها سيكون بناء ، ألنه مبني عالاى الاتاوازن 

والتكافؤ في العالقات الدولية، وعلى أسااس االحاتارام 

المتبادل، للتمهيد لبناء عالقاات تاعااون بايان الادول 

صغيرها وكبيرها، غنيها وفقيرها "على أساس الاعادل 

واإلنصاف والمساواة" بتطبيق قرارات األمم الاماتاحادة 

"بروحية واحدة" لخدمة قضية اإلنسانياة فاي الاحارياة 

 والعدالة والتقدم واالزدهار.
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 الشهادة حق ... والبقاء للمبادئ ...

 المحامي فؤاد موسى
اليوم في ذكرى رحيلاك ناذرف دماوعاا  مان الادم 

ونبكي أطالل وطن كبير اسمه "العراق" دماره الاخاوناة 

العمالء ممن تحالفوا مع المحتل الغاصب فااساتابااحاوا 

الحرمات في العراق وأحّلوا قتل كل الخيريان فاي هاذا 

البلد العظيم الرائع بشعاباه األباي الاماشاباع باالاروح 

 الوطنية والقومية...

اليوم يجلس الكالب والسعادين في ماناصاة الاعاز 

التي استلبوها باالاغادر والاكاياد والاخايااناة والاماكار 

ليستعرضوا فلول ميليشيات سموها )الحشاد( ... لاقاد 

ذبحوا العراق من الوريد إلى الورياد وقاطاعاوه أشاالء 

مبعثرة وتراقصوا على جسده الماساجاى عالاى تاراباه 

 الطاهر وطاب لهم فيه عمل الخيانة ....

خسئتم يا أشباه الرجال وخاب فاألاكام وساياباقاى 

العراق كبيرا  عظيما  شامخا  برجاله الشجعان الصاناادياد 

الذين شهد لهم السيف والقرطاس والقلم في ساالاف 

األيام والعصر... ولكن صابارا  فساياأتاي الاياوم الاذي 

ستدفعون به ثمن الخيانة والغدر وساياباقاى الاعاراق 

عربيا  وانا ابن هذه األمة التي أفديهاا باروحاي ودماي 

 ومالي وولدي...

في مثل هذا اليوم ومنذ عشر سنوات اناباعاث ناور 

الضياء وّضاء  من شرايين ذاك الحبل اللعين الذي ُعالاق 

عليه رجال  لم يأِت الزمان بماثالاه مان زمان الارساول 

وصحابته حتى يومنا هذا ... لقد علقوه على حبل غليظ 

ماكر حقير كما علقوا المسيح عالاى خشاباة الاخاال  

ليفتدي به اإلنسانية كلها من هؤالء األعداء التاريخايان 

 المة العرب التي أصبحت عاصمة األمم الحزينة...

اليوم ، ونحن نستذكر الشهيد الحي االكبار، نشاهاد 

والدة جديدة وبعثا  جديدا  متألقاا  باالاناور والاعاظاماة 

والفخر بالكبرياء والكرامة العارباياة ونشاهاد بااناه ال 

خال  لهذه األمة المجيدة إال بالبعث ونشهاد باان ال 

بعث لعروبتنا وإنسانيتنا إال عن طريق الدماء والشهداء 

بان ال بعٌث لاناا   –والشهادة هلل  -ونشهد أيضا  وأيضا  

والمتنا إال بالبعث الخالد وهذا ليس مجرد عاهاد ووعاد 

أنها الحقيقة الناصعة التي أكدتها نضااالت وعاذاباات 

وشهادات رجاالت عبر سبعين سنة من الكفاح الذي لم 

يتوقف لحظة واحدة رغم كل المؤامارات والاماشاارياع 

المشبوهة وقوانايان األعاداء والاعاماالء واالحاتاالالت 

المتعاقبة باجتثا  كل ما هو بعثي وعاروباي وقاوماي 

ووطني بكل الوسائل القذرة والطرق الوحشية التي لام 

 يشهد التاريخ اإلنساني مثلها بالمطلق.

واذا كان العمالء يعتقدون بانهم سيفلتون من عقاب  

الشعب العربي فهم واهمون، الن جرائمهم اكبر مان ان  

تمر دون عقاب ومنها اغتيال وتصفية عشرات اآلالف مان  

كوادر البعث المقاومين لكل احتالل بصورة مباشرة أو غير  

مباشرة، واعتقال عشرات اآلالف من معاارضاي االحاتاالل،  

باإلضافة إلى تدمير األمة وسرقة ثرواتها علنا  ... وماهاماا  

اعتقد العمالء بان االغتياالت وقوانين االجتثا  الاعالاناياة  

منها والسرية المعمول بها ليس في العراق المحتل فقط  

بل في كافة األقطار العربياة، ساوف تضاعاف الاكافااح  

المسلح ضد االحتالل والظلم واالستبداد والطاغاياان فاان  

النتائج سوف تظهر ان الادم كالاماا سافاك زاد لاهاياب  

 المقاومة وعّجل موسم الحسم. 

الشهيد صدام حسين، عا  مجاهدا  وهو يحاتاضان 

راية النضال دون أن يهدأ له خاطر أو يتردد في اقتحام 

المصاعب والتحديات انتصارا  ألهل الاعاراق والاعاروباة 

وألبناء األمة العربية، وكان الشهيد يتمنى لو اساتاطاا  

إكمال المشوار حتى تلوح تباشير علو الراياة الاعارباياة 

الوطنية وتنتكس راية العدوان اآلثم إال أن القادر شااء 

غير هذا وصار على رفاق صدام حسيان الاماضاي فاي 

طريق إنجاز المهمة وفاء  لذكراه العطرة ووفاء للشعاب 

 واألمة....

الشهيد صدام حسين هو من عالاماناا الافاروساياة 

والرماية وحب العلم واألمم والشعوب... هاو مان زر  

في قلوبنا وأرواحنا التواضع واإلخال  والحب والكراماة 

والصدق واالنتماء المة العرب... هاو أب لاكال عارباي 

 ومسلم ... هو أب لكل أهل الخير...

لقد رحل المناضل صادام حسايان وباقاي عاطاره 

الوطني فواحا  يجدد الثقة بانتصار إرادة شعب الاعاراق 

المجيد ومعه الشعب العربي كله مان الاماحاياط إلاى 

الخليج ... وسيبقى في ذاكرة كل المانااضالايان ماناارة 

وطنية وتجربة رائدة في التضحية والصمود والاحافاا  

على المبادئ الوطنية والقومية حتى اللاحاظاة األخايارة 

 من حياته الحافلة بالعطاء والوفاء للعراق واألمة.

في الذكرى العاشرة الغتيالك نعاهدك أيها الشهياد 

القائد الحي فينا أن دماءك الزكية الاعارباياة ساتاباقاى 

الحبل المتين الذي يتمسك به كل إنسان عربي شرياف 

لمواصلة كفاحه العادل حتى تحاريار األرض واإلنساان 

العربيين وإعادة بناء الدولة العربية المستقلة بساياادة 

عربية وطنية تكون لكل العرب الشرفاء إلى أي دين أو 

طائفة أو مذهب أو أقلية قاوماياة أو دياناياة اناتاماوا 

وتتحكم باهاا إرادة الشاعاب وحادهاا عالاى أسااس 

ديمقراطي تعددي دون تفرد أو استفراد ألي مكاون أو 

 حزب مهما كان...



 6102كانون األول  طليعة لبنان الواحد /

 

 كلمــــة قالــــها صـــــدام

 د. فؤاد الحاج 
خالل زياراتي إلى العراق كانات الاتاقاي باعادد مان   

المسؤولين وبكافة المجاالت الرسمية وغيرها، وباالاطاباع  

كان الحوار يشمل كافة القضااياا الاعارباياة والافاكارياة  

والوحدة العربية واالقتصاد القومي. وفي النهاية وجادت  

بأن كافة الحوارات المطولة والشاملة وفي كافة محاورهاا  

كانت تصب في خانة واحدة أال وهي القضية الاماركازياة  

وهي االحتالل الصهيوني لفلسطيان الاعارباياة والادعام  

 األميركي الالمحدود لهذا الكيان الغاصب لألرض العربية. 

وملخص تلك الحوارات يمكن تلخيصها باماا قاالاه  

رئيس المجلس الوطني المرحاوم الادكاتاور ساعادون 

حمادي الذي أكد نصا  )لقد أرادت أميركا تادمايار قاوة 

العراق، وأرادت إزالتها ألنها هي القوة الوحايادة الاتاي 

توازن قوة الكيان الصهيوني، لذلك بدأت أميركا حملاة 

كبيرة ضد العراق استخباريا ، ومقاطعة وحصاار حاتاى 

قبل بدء الحرب ماع الاعاراق أي قابال أحادا  دخاول 

الكويت، ناهيك عن المناورات والتجساس والاتاماهاياد 

 للحرب، فإنه معروف للقاصي والداني.(

واستطرد الدكتور سعدون حمادي: )أنا ذكرت لامااذا 

صممت الواليات المتحدة على تدمير القوة العساكارياة 

العراقية، ألن العاراق باناى قاوة تاوازن قاوة الاعادو 

الصهيوني، وعندماا ياكاون بايان الاعارب والاكاياان 

الصهاياوناي تاوازناا  عساكارياا ، فاإن الصاهااياناة ال 

يستطيعون فرض ما يقومون به حالاياا  عالاى الادول 

العربية، وقد عرض على العراق وهذا أنا ماتاأكاد ماناه 

شخصيا  لمرتين على األقل، ويجوز أكثر، إال أن المرتيان 

التي أعرفهما، وعلى أعلى مستوى وبشكل غير معالان، 

فقد عرض على العراق االلتحاق بركب التسوية، مقابال 

رفع الحصار، وقد رفض هذا الطلب رفضا قاطعاا ، مان 

قبل السيد الرئيس صدام حسين، وفي المرة التي جااء 

بها وسيط أجنبي لهذا الغرض، أمار الساياد الارئاياس 

بنشر محضر الجلسة في الصاحاف، وذلاك عالاى غايار 

العادة، فنحن عادة ال ننشر مثل هاذه الاماحااضار، أماا 

عندما جاء وسيط عربي، فقد قال له السياد الارئاياس: 

 )أرجوك أن ال تفتح مثل هذا الموضو  معنا مرة أخرى.(

وأكد الدكتور حمادي ردا  على السؤال الاتاالاي: هال 

سيأتي يوم نشهد فيه ال سماح اهلل، اعاتاراف الاعاراق 

بالكيان الصهيوني؟ فاأجااب: "قاطاعاا  ال، فاالاكاياان 

الصهيوني يحتل أرضا  عربية وهو كيان غاصب، ونحان 

قوميون ال يمكن أن نسلم باحتالل أجنباي لاجازء مان 

 بالدنا، هذا مستحيل"

طلبت لقاء خاصاا  ماع    2١١2 وفي يوم من أيام سنة  

الرئيس الشهيد صدام حسين وكتبت رسالة مان ساباع  

صفحات طرحت فيها كل ما ياجاول فاي خااطاري مان  

أسئلة وجهتها إلى الرئيس الشهيد، ولام تاماض أياام  

قالئل إال وتمت المقابلة، وتم تحديد المادة باعاشاريان  

دقيقة للحوار آنذاك، باختصار شديد أقول أنه وماناذ أن  

بدأت بطرح األسئلة وحتى نهاية الحوار امتد الوقت إلاى  

حوالى الساعة، ومن أهم ما قاله الرئيس الشهيد رحاماه  

اهلل هو ما ذكره لي الدكتور ساعادون حاماادي، حاياث  

سألت الرئيس الشهيد عما ذكره لي المطران هياالرياون  

كبوجي مطران القدس السابق للروم الكاثوليك عانادماا  

إبان االنتخابات الرئااساياة    2١١١ التقيته في بغداد سنة  

وبرفقته وفد ومن ضمنهم مترجم الوفد الذي قاال لاي  

إنه جاء ضمن وفد رسمي، وقد سلم مسؤول الوفد وهو  

برتبة دينية عالية رسالة من خمسة أسطر ال غايار إلاى  

الرئيس صدام حسين، وبعد أن اطلع علاياهاا الارئاياس  

اعتذر عن قبولها وكانت أقصر مقابلة معاه. فااباتاسام  

الرئيس وقال لي بكل فخر واعتزاز وباكالاماات واضاحاة  

وصريحة أن العديد من المسؤولين فاي دول الاعاالام  

ومنهم مسؤولين بارزين في أقطار عربية زاروه وطلباوا  

منه االعتراف بالكيان الصهيوني، وإقامة عالقات ماعاه،  

ورفع مناطق الحظر الجوي التي فرضتاهاا أمارياكاا فاي  

الشمال والجنوب، مقابل منع العدوان ورفع الحصار عان  

: إن "العراق عندما كان تحت الحاكام   العراق، فكان جوابه 

الملكي رفض توقيع اتفاقية الهدنة التاي وقاعات فاي  

بين بلدان عارباياة وبايان    ٨٦4٦ جزيرة )رودوس( سنة  

الكيان الصهيوني، فكيف يريدون منا أن نعتارف باهاذا  

العدو اآلن في ظل فكر قومي عربي يقوده حزب البعاث  

 العربي االشتراكي؟! واهلل صدام حسين ال يفعلها." 

هذا ما قاله الرئيس صدام حسين وأعاد تأكيده فاي  

آخر لقاء إعالمي مع )دان راذر( من على شبكة )ساي باي  

. إناناا ناناشار  2١١2 أس( قبيل غزو العراق واحتالله سنة  

هذا الكالم لنثبت ونؤكد لاكال أعاداء اإلنسااناياة باأن  

الشارفااء واألحارار مان أبانااء شاعاب عاراق الاتاارياخ  

والحضارات، الذين ال ولن يعترفوا باحتالل فلسطين وال  

 أي أرض عربية. فهل هناك أي كالم غير واضح بعد!؟ 

وأضيف أخيرا  أنه على الرغم من وجاود حاكاوماات 

الدمى الطائفية صنيعة قوى تحالف الشر، التي تتحاكام 

برقاب البالد والعباد، ومعهم كل العمالء والخوناة فاي 

كل أرض العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلاى 

غربه، ال بد أنهم سيهزمون وأن العراق سيعود عارباياا  

قوميا  مهما طال الزمن، ألن الحق واضح، والباطل وليل 

الظلم مهما طال لن يسود، ومن يعياد قاراءة تاارياخ 

عراق الحضارات سيتأكد له أن قدرة شعب العراق األباي 

 على مقاومة الغزاة ليس لها حدود.
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 هل الديكتاتور من يبني املستقبل لألجيال القادمة!

 نبيل الزعبي 
 عضو مكتب اإلعالم القطري

 لحزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

وأنا أهمَّ بالكتابة عن الذكرى العاشرة الساتاشاهااد 

 الرئيس القائد صدام حسين،

استوقفتني وثيقة هامة نشرها أحد مواقع التواصال 

االجتماعي المقاوم للعملية السياسية في العراق اليوم، 

 وجاء فيها:

 ٨١2قرار رقم 

استنادا  إلى أحكام الفقرة )أ( مان الاماادة الاثااناياة 

واألربعين من الدستور المؤقت، قرر ماجالاس قاياادة 

 ، ما يلي:٩/2/٨٦٩4الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

يكون التعليم مجااناا ، باماا فاي ذلاك الاكاتاب  -٨

المدرسية ونشاطاته االجتماعية والرياضية في جاماياع 

مراحل الدراسة االبتدائياة والاماتاوساطاة واإلعادادياة 

والمهنية في المدراس الرسمية جميعها، بما في ذلاك 

 رياض األطفال والمعاهد والجامعات الرسمية.

عدم تحميل الطلبة أية نفقات ترتبها مستلزمات  -2

 تلك الدراسة وأنشطتها.

ُيلغى أي نص قانوني أو قارار ياتاعاارض ماع  -2

  أحكام هذا القرار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرساماياة ويانافاذ  -4

 ٨٦٩1-٨٦٩4اعتبارا  من بداية السنة الدراسية 

 على الوزراء تنفيذ هذا القرار -1

 أحمد حسن البكر

 رئيس مجلس قيادة الثورة.

ماذا يعني هذا القرار، وما هي أهمية إصاداره باعاد 

فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز السنوات الخماس ونصاف 

السنة على استالم حزب الباعاث الاعارباي االشاتاراكاي 

، ٨٦٩١تموز  2١-٨٩مقاليد الحكم في العراق إثر ثورة 

وما يقل عن العام ونصف العاام عالاى قارار الاحازب 

بتأميم النفط وتطبيق شعار "بتارول الاعارب لالاعارب" 

التطبيق العمالني ألول مرة في التاريخ، والبدء بتفجايار 

إحدى أكبر وأحد  الثورات العلمية الصناعية والزراعاياة 

في العراق الحديث ليتعدى إشعاعاهاا الاعاالام أجاماع 

ولتجعل من العراق، الصرح الحاضااري الانااشاي الاذي 

تشخص إليه مختلف دول العاالام باناظارات االحاتارام 

والتقدير، والتوق إلاى الاتاعااون الاماشاتارك وتاباادل 

الخبرات، وهذا ما وطدَّ اعتزاز أحرار العالام باالاماهااباة 

النضالية لقيادة الحزب والثورة والاتاطاور الاماضاطارد 

والمذهل لقدرات هذا القطر العساكارياة والصانااعاياة 

واللوجستية، وهو القطر الذي وضاع إماكاانايااتاه فاي 

خدمة قضايا العالم الحر الرافض للعبودية واالستعماار 

واالستغالل وفي ماقادماهاا ماا ياخاص أماة الاعارب 

 والمسلمين وقضيتها المركزية فلسطين. 

ومن يطلَّع عن كثب على تاجارباة الاحاكام الاوطاناي  

الترباوي    –التقدمي في العراق لن يفاجأ بالمستوى العلمي  

المتقدم الذي تم إحرازه بعد سنوات على إصادار ماجالاس  

، المذكور آنافاا  والاماتاعالاق  ٨١2 قيادة الثورة للقرار رقم  

  بتطبيق مجانية التعليم الرسمي على كل العراقيين. 

ولو عدنا إلى دستور حزب البعث العربي االشتاراكاي 

الذي صدر منذ البدايات األولى لتأسيس )الاباعاث( فاي 

أربعينيات القرن الماضي، لوجدنا االلاتازام الاعاماالناي 

والتام لمجلس قيادة الثورة العراقي بالسياسة التربوية 

العامة التي أقرها المؤتمر التأساياساي األول لالاحازب، 

والتي ترى "إلى خلق جيل عربي جديد قوي بوحدة أمته 

وخلود رسالتها، آخذ بالتفكير العلمي، طليق من قاياود 

الخرافات والتقاليد الرجعاياة، مشاباع باروح الاتافااؤل 

النضالي مع مواطنيه في سبيل تحقيق االنقالب العربي 

 الشامل، وتقدم اإلنسانية. 

مان دساتاور  4٩ومن هذا المنطلق جاء في المادة  

 الحزب حول التربية والتعليم، ما يلي:

التعليم بكل مراحله مجاني للمواطنين وإلزامي فاي 

 مراحله االبتدائية والثانوية.

: تؤساس مادارس ماهاناياة 4١كما جاء في المادة 

 مجهزة بأحد  الوسائل والدراسة فيها مجانية

وهكذا لم يكن مستغربا  البته توصل العراق الحديث 

بقيادة األمين العام لحزب البعث العارباي االشاتاراكاي 

الرئيس صدام حسين، إلى واحد من دول العالم القليلة 

جدا ، التي تحتفل بقضائها على األمية والمضي في بناء 

صروح العلم والتعليم الاعاالاي، بااساتاحادا  عشارات 

الجامعات في المحافظات واألقضية ومئات الاماعااهاد 

الفنية والمهنياة واآلالف مان الامادارس االباتادائاياة 

والتكميلية والثانوية، ليفتح العراق بها جميعا ، ذراعاياه 

وعلى مدى سنوات حكم البعث الماماتادة مان الاعاام 

، مستقبال  اآلالف مان الاطاالب 2١١2إلى العام  ٨٦٩١

العرب الذين أتيحت لهم الدراسة في كل المساتاوياات 

بالتزامن مع توفير وسائل المعيشاة الاكارياماة طاوال 

سنوات الدراسة ليعودوا إلى أقطارهم متسلحين باكال 

أنوا  العلم والمعرفة ويسهموا في نهاضاتاهاا وبانااء 

مجتمعاتها، ومن االستحالة بمكان أن نستثاناي قاطارا  

دون آخر من أقطار العروبة ولم يكن لاه نصاياب فاي 



 6102كانون األول  طليعة لبنان الواحد /

 

مجال التعليم، أو غيره من المجاالت األخرى االجتماعياة 

واالقتصادية وحتى العسكارياة ياوم حاماى الاجاياش 

العراقي دمشق العروبة من الساقاوط أماام الاعادوان 

، والسودان من التاقاسايام عاام ٨٦٩2الصهيوني عام 

، وسعى إلى تحقيق وحدة اليمنيين ضمن اليمان ٨٦٦١

العربي الواحد، وحافظ على عروبة موريتانيا، إلاى كال 

ما تم تقديمه إلى سائر أقطار األمة من مغارباهاا إلاى 

مشرقها دون منَّة أو تقتير، ودون أن ُتاغافال الاباواباة 

الشرقية ألمة العرب الاتاي باقايات عالاى مانااعاتاهاا 

وحصانتها وانتمائها للعراق الواحد الماوحاد فاي ظال 

حكم البعث وقراره الحر المستقل واحتضااناه لاجاماياع 

 أبناء العراق وسطا  وجنوبا  وشماال .

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ما تاقادم، ال يادخال 

مطلقا  في صلب المبالغات اللفظية، وإنما هو حقاياقاة 

ما كان عليه العراق فاي ظال حاكام قاياادة الاباعاث 

والرئيس صدام حسين، وأن كل ما يلحق بالعراق اليوم 

من كوار  وزالزل أماناياة وعساكارياة واجاتامااعاياة 

واقتصادية وتربوية وغيرها مما أحادثاه احاتاالل هاذا 

وتدمير مؤسساته وحل جاياشاه  2١١2القطر في العام 

 الوطني وتقسيمه الطائفي والمذهبي واالثني.

إنما يؤكد فداحة الغياب الكبير للقيادة الاتاارياخاياة 

التي حكمت العراق طوال خمسة وثالثين عاما ، وحاجام 

الصهيوني والحقا  الفارسي ضاد هاذا -التآمر األميركي

القطر وإلغاء أي مشرو  عربي في المستقبل، ياماكاناه 

أن يحاكي أو يتماثل مع المشارو  الاعارباي الاتاحارري 

النهضوي الذي أراد الاباعاث باقاياادة صادام حسايان 

تكريسه في العراق ليشع على كل أقطار األمة والعاالام 

الحر وكل من بدأ يتلمس خطورة ما آل بالعراق الاياوم، 

من دمار وتدمير، لم تقتصر على البلد المنكوب وحسب 

وإنما صارت شظاياها تطال العالم أجاماع الاذي باات 

يتعرف على مختلف نماذج التطرف والتكفيار واإلرهااب 

واإلجرام وخرج من هذا العالم من يتساءل وبإلحاح عان 

مغزى شيطنة الحكم الوطني الاتاقادماي فاي الاعاراق 

ورئيسه الشرعي صدام حسين الذي اقل ما قايال فاياه 

أنه )الديكتاتور( الذي يحكم بالاحادياد والاناار وجاعال 

العراق سجنا  كبيرا  لشعبه ناهيكم عن المقابر الجماعية 

وأسلحة الدمار الشامل وغيرها، التي لم يثبات كاذباهاا 

وحسب، وإنما جعلت أكثر من جاهار باعادائاه لصادام 

حسين، يترحم عليه اليوم، وهو ياقاارن بايان حاكاام 

العراق باألمس، وحكامه الجدد الذين أتوا على دبااباات 

المحتل ليتقاسموا البلد بخيراته وثارواتاه، وياتاركاون 

لشعبه ما يزرعونه في تربة العراق من فتن ماذهاباياة 

وطائفية لإلمعان في أبنائه تقتيال  وتشاريادا  وأحاقاادا  

 وضغائن ال تنتهي.

فمن هو الديكتاتور الاحاقاياقاي باكال ماقااياياس 

 السياسة والعلم والقانون؟

هل هو من وحدَّ العراق وجعله دولة قادرة مقاتادرة 

يهابها العدو ويلوذ إليها الصديق؟ أم ذاك الاذي دمار 

 العراق وما زال، وجعله مالذا  لكل طامع ومحتل وغاز؟

هل الديكتاتور هو مان أعااد لاتاارياخ األماة ألاقاهاا  

وكرامتها فكانت قادسية صدام امتدادا  لقادسية سعد؟ أم  

أولئك الذين جاؤوا على دبابات المحتل األميركي وبااعاوا  

بلدهم شبرا  شبرا  لكل من يساوم على كرامتهم ويادفاع  

 البدل مزيدا  من الدوس والدعس على رقابهم الذليلة؟ 

هل الديكتاتور من قضى على األمية في بالده عان 

بكرة أبيها ووضع الزواجر والضاواباط عالاى كال مان 

يتخلف عن االلتحاق به بدوراتاهاا؟ أم أولائاك الاذيان 

 أعادوا العراق إلى جاهلية الكلمة والحرف والقلم؟

هل الديكتاتور مان أنشاأ جاياشاا  مان الاعالامااء 

والمبدعين تتفاخر بهم األمم؟ أم هو من أعاد عاقاارب 

الزمن للعراق إلى الوراء مزيدا  من الجهل والتخلف وماا 

 هو أبشع من األمية؟

هل الديكتاتور من يسعد وهو يبنى المستقبل الزاهر  

لألجيال الجديدة؟ أم هو مان ياخااف عالاى ماكااساباه  

ومصالحه وجبروته من هذه األجياال، فاناراهاا مشاتاتاة  

ممزقة كما هي عليه اليوم حال شباب العراق وشاابااتاه  

وصغاره وكباره جراء سياسة التمييز بين المواطنين على  

 أساس الهوية والعرق والمذهب واالنتقام واالجتثا ؟  

إزاء كل ما تقدم نقول وبكل طمأنينة وراحة ضمايار 

 وهدوء بال:

أبشر بكل "ديكتاتور" من طراز القائد صدام حسين، 

هذا "الديكتاتور" الذي تيقن للقاصي والاداناي فاداحاة 

خسارته وندامة من شارك في التآمر على الاعاراق فاي 

الداخل والخارج بعد أن ديست كارامااتاهام وتاهاددت 

عروشهم ومواقعهم وما زالت، وهم الاذيان أضااعاوا 

قيمهم وحاضرهم ومستقبلهم بعد أن خسروا الاقاائاد 

الذي أجده اليوم ينطق من عليائه فيخاطبهم بالاساان 

 الشاعر العربي حين قال:

 أضاعوني وأي فتى  أضاعوا

 ليوم كريهٍة وسداد ثغر

 وليقول أيضا  على لسان شاعر آخر

 متى ُتخلف األيام مثلى لكم فتى  

يف ر حب المقلَِّد*   طويل نجاد السَّ

 متى تلد األيام مثلي لكم فتى  

 شديدا  على البأساء، غير ُملهِد** 

_- - - 

 * المقلَّد: السيد الذي فوضت إليه أمور قومه  

  ** الُملهِد: المستضعف الذليل  
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 سيدًا يف الشهادة كنت، وسيدًا يف ضمري الشعب تبقى 

 األستاذ رضوان ياسين
(٨) 

  يا فارس الحلم كل األساطير ماتت بموتك

  لمثلك تبكي السماء وتجز 

 وتبكي األرض تماهيا

  للماليين التي أدمنت هواك

  نينألالدمع سقياهم وخبزهم التأوه وا

  يستلفون شتات الحديث

  ممزقات في الضمائر

  حيث يغيب المدى ويضيع الصهيل

 نحن عطا  إلى زمن يأخذ القلب والعنفوان 

 ترى ماذا يبقى من أيامنا الخاليات ..

 من أفراحنا وأتراحنا .. 

  من وجوهنا المتعددة الكثيرة

  سوى حفنة من رماد.

  صور باهتة عمياء   تسكن ضلوعنا الضيقة.

(2) 

  في كل يوم أنت في اللحد تنمو وتكبر

  يامن يتضاءل مجد الموت لدى عتبات عاله

  ن يكون الحزن عليك عظيماآلا

  والمأساة تدوس جثث الكلمات

  ما زلت سيدي وشما على جبين الزمان

  حاضرا هنا تمأل الوجدان

  كأنك درب بغير انتهاء

  رض كل البشرألكأنك في ا

  يا جذرنا تحت التراب

  يا حلمنا فوق السحاب

  ن دموعاآلمن لم يذرف قبل ا

  يبكيك اليوم

  حتى القاتل والسارق والضارب في لحم أخيه

  ذاب في نوبة حزن بين يديك

  وألنك كنت الجدار .. والصد في أزمنة الردى

  وكنت السنابل للحقول 

  والسيف للفرسان

  ن ملء الحناجرآلنرى صوتك ا

  التي عطلت فيها الحواس

  ويبست فيها عروق الكبرياء

  للقادمين من أزمنة المستحيل

  تسكنها العصافير..ال رض أل

  والطيور الجميلة

  جرحت فجيعتك الضمائر كلها

  فكأنها في قلب مبضع

  نستفيق بها على وجع السنين

  حزينة الضفائر

  تقتسم الوجع المتهدل

  تهدي لك السالم

 أشعل الحلم كبريته في مفاصلنا

  فهل يستطيع األسى أن يردك

  افتقدناك يا جبل العزة والكبرياء

 تعادال فالخوارق 

(2) 

  يام حدائق تذكارألكل ا

  تحلم في ظلك..

  رغم سكوتك

  أنت الصوت األقوى

  سالما وحدك الحي ، وجميعنا يا سيدي أموات

  ألم تعلمنا أن لحدودنا حرمة

  وللغبن انتقام

  وكان من جرأتك أحالم العمر

  تموت الوفي عينيك أرض 

 نقرأ في كل حكايا البطولة والشهامة والكبرياء

  دائما  أنت الحاضر في الذاكرة وبين السطور

  يزداد بكانا حتى يزدرينا البكاء

 ضاحي والنذور أل سئمنا تكليس القبور ، وتبزير الجيا  على ا 

(4) 

  كنت صقرا وهم الطرائد

  يام..أليامن سكنت الوقت وا

  تصرخ في الطور وحدك

  تنبه ... تحذر ... تسافر فينا إلى المستحيل

  حياء من أملألسعيدا بما قدمت للموتى ا

  إذ ماتت أحاسيس أمام عينيك

  فدونك سقطت خرائط وأزمنة

  فهذا الزمان مخضب خارت عساكره والجنود 

  تنامى الوهم فيه وتداعت هاتيك الحدود

  وكل أسيافهم أصبحت خشبا

 وكل الحدود بال سقف وأعمدة 

  في كل يوم أنت في اللحد تنمو وتكبر

  يامن يتضاءل مجد الموت لدى عتبات عاله

  اآلن يكون الحزن عليك عظيما

  والمأساة تدوس جثث الكلمات

  ما زلت سيدي وشما على جبين الزمان

  حاضرا هنا تمأل الوجدان

  كأنك درب بغير انتهاء

 رض كل البشرألكأنك في ا
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 حسين فقيه رئيس لجفة لبفان
 

 بسمتَك الصمد
 في حاجبيَك الحزم

 وبسمتَك تغسُل خطايانا
 بسمتَك الصمـــــــــد،،،،،
*** 

 كانت الجهاُت أربعة
 والبوصلُة ال تشيرُ إال إلى جهتك

 يفرُد صوتَك خيمته
 نأوي إلى خيمِة صوتك

 يقوُم فينا الماء
 تشرُب األرُض الغيوم

 يستيقُظ العشُب لضحكتك
مـــــــــــــد  بسمتَك الصَّ
*** 

 كانت الجهاُت أربعة
 تجاهُد صورتَك فينا

جاَه الضوِء في اختالط الجهات  لنقرَأ اتِّ
 من هو هذا الذي ال يموُت حين يموت

 كانت العتمُة نصَف الدنيا
 سطت العتمُة على ُكلِّ الدنيا

 إال بسمتك
 بقيت تضيُئ وجه القمر

مـــــــــــــد  بسمتَك الصَّ
*** 

 بغداُد هالَّ أسرجِت رأسي بفكره؟
 إخوتِك لم يفقهوا دمِك 

 اغتالوا اسم الخليج
 والنيُل أصفر

ِك   أقرئيني ما كتَب صداُم على كفَّ
 ال زالت عيناه ترعى انبعاَث الحياة فينا

 موته والدة
 والبعُث شاهد

 والمقاومُة شاهد
 صدام هزمتهم بسمتَك  
 أقدم أبا أحمد  
 فآيتك الرصاص 

 صدام
مـــــــــــد  بسمتَك الصَّ

 

 كلمة األستاذ محسن يوسف

 أنت العراق ونبضه

  في كل عام نحو مجدك ترتقي

  وبعزه عبق الشهادة نستقي

  عظمت بفقدك كل أهوال الدنى

  واخضل دجلة أحمرا  في المطلق

  خسر العراق بفقدكم يا سيدي

  صقرا عرينه للورى متألق

  ثكلى تراها أمتي من بعدكم  وكرامة األجيال مرغها الشقي 

  برحيلكم نجد العروبة جثة

 والكل ينهش لحمها المترقرق  

  ال زال يومك شاخصا  في نبضنا

  والبعث يومض في العزيز المتقي

  يا أمتي ألق الشهادة خالد

  إن جار يومك اصبري ال تقلقي

  فسواعد األبطال  أعطت موعدا

  لعراقنا والوعد أصله عفلقي

  ال بد من ذكرى تعيد توازنا

  فتلم شمل المؤمنين بخطكم

 وتهز أركان النظام الزئبقي 
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 الشاع  واإلعالم  
 بالل ز ي  يي 

 

إلى نسرنا المدفون في طيات 

 الغيم األبيض

 كالنسر في األعالي

 حلق وال تبال

  يا حلما ال نراه

 ال في ضوء النهارات

 والفي صمت الليالي

 حلق

 علمنا كيف هي الشمس

 في عليائك

 وكيف تقبل روحك

 ونور وجهك الوضاء

 يا شهيد أيامنا القاحلة

 اعشوشب عزمك

 في صحارى أمانينا

 مطرا، امال، وعدا

 بغد ال يشبه األيام

 وال نراه حتى

 في األحالم 

 سجل على خد الشمس

 ان القمح يورق

 سنابل وشهداء

 مادام فينا

 نبض وإباء

 يا زمن المخطوطات المحنطة

 على قبح أثامنا

 عرج وسل جراح األيتام

 والثكالى ما الخبر؟

 سلهم هل الياسمين

 في الغوطة؟

 مازال يسكرنا شذاه؟

 والورد البغدادي

 هل يسحرنا نداه

 ووعد الشرفاء

 األنبياء

 الشهداء

 هل صدقت رؤاه؟؟

 نسرا في األعالي كنت

 في حياتك

 وبعدما مت

 ما زلت

 ذاك الصنديد

 الشهيد

 الوليد

 في فكرك ونهجك أبا عدي

  خال  أكيد

 خال  أكيد

 

 

 ثأرنا األكبر

 أرسلت،

 في عمق الدجى

 زهو أنفاسي

 وحرقا كانت تشتعل

 من هم أمس

 أضناه السفر،

 كان الليل

 يفتقد خيله األصيل

 ويرسل ضفائره العابقة

 بعطر النخل والرمل

 ليسبر غور جرحي المفتوح

 على أشجان الحنين

 وأرصفة بغداد

 يؤلمني صمتها

 وحزنها األخرس

 ال ال تيأس

 يطل وجهك الوضاء

 من سفر الخالدين

 ومن غيم الرافدين

 الغارق في وقار التجلي

 يهدهد هواجسي

 ويمسح دمعي القاسي

 ويعيدني....

 فتى نسيه الزمان

 في شوار  األعظمية

 واألزقة البهية

 يعاند قدره ويمضي

 كل همه ،ان ال يموت الصوت

 وال تمحى الصورة

 على المشنقة_ األسطورة

 ودمنا النازف

 كتدفق أنفاس الفرات

 من عناد الكلمات

 يرسل بالعهود

 موجات، موجات

 هو ثأرنا المحفور

 كوشم أشوري

 في سراديب الذاكرة

  ويوم الدينونة

  في حسابات الثوار

 ال يعرف تاريخا

  وال وقتا

 هو انفجار وعد

 في يوم حرية

  والثار أبا عدي

 ال يموت عندنا

 ألنه ثأر وقضية
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 القائــــد الضـــرورة

    حسن ا يف عضو اللجفة
 

 صدام القائد القومي  الضرورة  

 صدام حسين والعروبة  

 صدام حسين والوطن  

  صدام حسين والتضحية القصوى

  صدام حسين وجبهات القتال

 صدام حسين البعثي المقدام  

 صدام حسين البعثي االستشهادي  

 صدام حسين رمز األمة التي ال تموت  

 صدام حسين رمز الستمرارية األمة  

 صدام حسين عزة العرب ومجدد حياتها  

  صدام حسين أسس ألمة وليس فقط لقطر

 صدام حسين أمم نفط العراق  

 صدام حسين علق المشانق لعمالء صهيون  

صدام حسين أقام اإلصالح الازراعاي وأعااد تاوزياع 

  األراضي للشعب

 صدام حسين قاد حملة محو األمية  

 صدام حسين بنى البنية التحتية للعراق الحديث  

  صدام حسين جعل من العراق بلدا صناعيا وزراعيا

  صدام حسين انشأ جيشا من العلماء

  صدام حسين بنى وطنا على أساس األمة

صدام حسين نفذ تعاليم حزبه حزب البعث العارباي 

االشتراكي بالتاوجاه الاقاوماي مان خاالل تضاحاياات 

  العراقيين من اجل أشقائهم في الوطن العربي

صدام حسين حمل فلسطين في قلبه وعقلاه كاماا 

يحملها البعث حيث أنها القضية المركزية في مارحالاة 

النضال العربي فأخذت الاماسااحاة الاكابارى مان كال 

اهتماماته وفكره حتى في استشهاده كان يردد عاشت 

  فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر

صااروخاا  عالاى الاكاياان 2٦صدام حسين قاذف الا 

  الصهيوني

صدام حسين هو من طبع كل الاكاتاب الامادرساياة 

والكليات لكل المغرب العربي وطيلة وجود حزب البعث 

  في السلطة

سنة في 21صدام حسين حامي األمة العربية ولمدة 

وجود الحزب في السلطة حاماي األماة الاعارباياة مان 

 أطما  إيران في تجزئة الوطن العربي.

إن كل ما تقدم كان مبررا  لإلمبريالية الادولاياة مان 

اجل غزو العراق. وبعد أن فشلت قوى الشر والاعادوان 

ونظام طهران، وقبلها الاماؤامارات باماسااعادة كال 

 األنظمة العربية.

وبعد فشلهم جميعا وبحروب طويلة األمد وفشالاوا 

فكان ال بد لإلمبريالية الدولية أن تاأتاي باجاحاافالاهاا 

إلسقاط عراق الاباعاث عاراق الاعاروباة ويساتامارون 

باالجتثا  على صعيد كل الوطن الاعارباي مان خاالل 

التعتيم اإلعالمي على الحزب والاعامال عالاى اإلسااءة 

  للقائد الشهيد ولرفاقه الشهداء.

هذه هي األسباب الحقيقية التاي أدت إلاى احاتاالل 

العراق واغتيال الشهيد الحي الذي كان حاماي الاحاماى 

  وسلموا العراق لوكيلهم نظام الماللي.

  البعث باق بقاء األمة

عا  حزبنا حزب البعث العربي االشتراكي باقاياادة 

  الرفيق عزة إبراهيم

الشهيد الحي صدام حسين رماز عازتاناا ونضاالاناا 

  ونعاهده على سلوك دربه ثائرين

  عاشت األمة العربية

  عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر

  عا  العراق عربيا موحدا

 الخزي والعار لعمالء الفرس والصهيونية الدولية .
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 ... وتجسدت يف األفئدة رمزًا للرجولة

 المهفدس حسن اي  عضو اللجفة
 في ذكرى رحيلك

  نتذكر فيك الرجولة وننشد معانيها 

 عّلمنا شموخك أن الحياة دون كرامة ال تعنينا

 وعنادك أعطانا أمال  لتحقيق أمانينا

 خاب ما فعلوا فانت حاضر فينا

 كان عز العراق فيك بخطاك كان يحاكينا

 واألمة كانت على وعد في القدس لتصلي فينا

 روحك تحاكي أمان عشقتها بها تنخينا 

 رفاق عاهدناك بقسم العروبة ُكنت تحييها 

  سمعنا نداءك المجلجل ُيرعب من يعاديها

 خاب من تطاول على أسوارها فكنت وحدك حاميها

 األعاجم دخلت دار السالم لتنتقم لكأس السم أنت ساقيها 

 فجعلت في كل بيت مندبة والدماء تمأل سواقينا

 والدمار عّم كل ناحية والتشرد بالء أهالينا

 لن نترك حملك المغروس في ارٍض دماؤنا ترويها وتسقينا 

 يا أمة العرب فيقي من غفوٍة الدمع ال ُيسعفنا وال يحمينا 

فهب رجاٌل عاهدوك يمضون فاي طارياق تاحاقاياق 

 أمانينا

 ليعود العراق قلعة األحرار ترفرف رايته فوق روابينا

قائدهم عزة العرب وحاديهم ينخيهام ويشاد عالاى 

 أيادينا

كنا نعلم ان طريق البعث وعرة والموت اعزُّ من حيااة 

  ال كرامة فينا

 مرحبا بوقفة ُتعزُّ بها امتنا والموت دون رايتها يفنينا

 سالم لروحك التي اطمأنت لوصي به توصينا

 والراية بيده أمانة حولها محلقينا 

  حسن شيت

 

 المهندس حسن شيت

 
رحلت بجسدك نعم، ولكن أعيننا ما زالت متعلقة بصورتك  

 التي أذهلت الخلق بعربه وعجمه فأضحيت أسطورة. 

ولكننا متمسكين بك ولن تغيب عن ذاكارتاناا رباماا  

ألننا افتقدنا معاني الرجولة في أقاراناك مان حاكاام 

 العرب والعالم اجمع.

هؤالء الحكام الواجب أن يكونوا ح المايان وياقاظايان 

ليحموا أوطانهم وشعوبهم من كل معتد أو ماتاطااول 

 على أرضهم وأعراضهم.

نرى العراق يعيش بالء ال بعده بالء، االحاتاالل، حاياث  

استبيح من خالله القتل والدمار والحرياق واإلذالل لاكال  

 حي يدب على أرضه كان يعيش األمن واألمان بوجودك. 

بغداد دخلها الفرس لينتقموا لهزياماتاهام باعاد أن 

حاولوا اختراق جدار الصد بين العراق وإيران المعتادياة 

الطامعة بدخول بغداد الرشيد دار السالم ليشعلوا فيها 

حرائق ال تبقي شيئا  ، إال ُمدمرا  أو محروقا  أو ملونا  بلون 

 دم ضحاياهم من أبناء العراق أطفاال ونساء وشيوخا .  

بقي لالمة امل واحد وهو متجسدا برجاالت الاباعاث   

العظيم ومن الشرفاء من العراقيين الذين ياقااتالاون 

العدوان بكل أشكاله وألوانه، فأملنا في الارفاياق عازة 

األمة حادي ركب المجاهدين الصابرين وقاائاد الاقاوم 

المؤمنين بعظمة العراق واألمة وأهدافها ياقاود خايار 

رجال األرض الذين يساطارون أعاظام الاماالحام فاي 

قتالهم الملحمي استطاعوا أن يمرغوا انف أمريكا الشر 

 ومن عاونها في عدوانها بوحل العراق.

إننا نرى األمة في تيهان كأنها قشة في وسط تاياار  

مائي على فوهة ثقب غير مفهوم النهاية، ذاهباة إلاى 

الغرق حتما إن لم تنهاض وتساتافاياق وتاأخاذ زماام 

 المبادرة للدفا  عن ذاتها،

بالرغم من أنك كنت مستوعبا المصير الماخاطاط لاه  

من أعداء االمة، وكنت تحكي وتحذر وتنصح لكن بعض 

 الحكام العرب والعالم كانوا يتفننون في أذية العراق.

خاطبتهم بصراحة المؤمن والنبيه ماذا سيحد  إن احتل  

العراق ، وحذرت كأب واخ وصديق كال الاعارب حاكااماا   

وشعبا  بمحاذير السماح ألمريكا أن تاحاتال الاعاراق الن  

الطوفان قادم ال محالة وسيجرف الصالح والطالح على حد  

سواء، كأنك لم تتكلم وهم لم يسمعوا شيئا . اآلن ناراهام  

عبثا يتصرفون كان الطير يجثو فوق رؤوسهم وماناقااره  

 ينهش بعيونهم أصبحوا ال يفرقون بين نهارهم وليلهم. 

 أيها الرجل

حال األمة ال يختلف عن توقعاتك بشيء، لقد تاناباهات  

منذ بداية الثمانينيات بان الصهيونياة هاي مان تاديار  

المعركة المستهدف بها العراق ألنه السد الاماناياع فاي  

وجه الشر القادم من إيران الصفوية بعد أن سلم الغرب  

المتصهين إيران لخميني فاستطاعوا أن يسارقاوا ثاورة  

الشعوب اإليرانية ضد الشاه ويسلموها لمن هو أطاغاى  

 وأكثر دموية واألكثر كرها  للعرب ورسالتهم وطموحهم. 

حمام الدم جاري واألشالء ال تاحاصاى وال ياماكان 

جمعها، التشرد بالماليين، األعراض استبيحات، وباعاد 

  األعراض ماذا بقي؟

عرفت هوالكو والتتر ولكن صورة اليوم أعظم مرارة 

وأفظع إجراما  وسادية لن يعرفها التاريخ، اجتمع الشار 

كله في شرقه وغربه بكل ما خزنوا عابار عاقاود مان 

الزمن من أحقاد وسالح مدمر ومحارم لايارماوه عالاى 

 رؤوس من تجرأ أن يطالب بحريته وكرامته.

  تحية والسالم لروحك الطاهرة
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 صـــــــــدام هــــــو صـــــــــدام

 أحمد علوش
قيل الكثي  ف  صدام حسين  صماته وخعنالنه  منواقنمنه 
وتع فاته  اإلبدا  والعبم  المبا ئ والقيا ف  كنل منجناالت 
اليياة  و و بان  الع اق الجديد  ت ك بعنمناتنه عنلنى أ ق 
تماصيل حياة الع اقيين  رغيف خبنب نا وحنبنة الندواء إلنى 

  خول عع  الذرة والعواريخ 
الع اق  البسيط ي ى فيه األ، والشنقنينق واالبنن  قند ال 
يجيد تعدا  العمات وتفظيمها إال أنه كان ينينس أن صندام 

 ق يب مفه وكتنه أحد أف ا  العائلة 
 (8ط

 ستل أحد اا  ل  و سعد بن أب  وقاص
 أجا،  اآلخ ا ال  طبعًا

 إذا لماذا  م وا بانوراما القا سيةط*( -
 (8ط

 قال قائلا  ل  و أبو جعم  المفعور
 أجا، السامعا ال   و صدام حسين

 إذا لماذا أزالوا تمثال األول واغتالوا الثان  -
 ألن أبو جعم  بفى بغدا   وصدام أعا  عب ا-

 (0ط
  ضناقن  8888ف  أحد معسك ات الفبوح ف  إي ان عنام 

السبل بع اقية ولقي  العدو  من قبل "مضيميهنا" النمن س 

 فع خ  بوجههاا واصدما     ويمم  وجهها 
 ناحية العمارة

 (9ط
 او وك  تهتب الشوار،

قالها صدام حسين غاضبًا وحمل  كل انهنامنة النعن بن  
ورجولته تعليقًا على استشها  الطمل الملسطنينفن  منينمند 

 الدرة 
 (1ط

إذا جا  أحد إخوانك ال تفتظ  حتى يتوف  عفدك المال لتمد 
 يد العون بل تقتسا معه رغيف الخبب 

قالها صدام حسين عفدما وحد خفدق الجها  بنينن بنغندا  
 والقدس 

 ( 9ط
أرا  العمالء مفعة الشها ة فخًا النهيار  كمقدمة لنلنفنينل 
من اخعيته واإلساءة إليه وتشويه صورته فإذا  و عظنينمنًا 
كما ع فه أبفاء الع اق والع ،  فخا، ظفها وارتند كنيند نا 

 إلى ني  ا 
 (9ط

صدام  و صدام ف  أحا يث الع اقيين النقنائند النذي لنن 
يتك ر ربما بعند قن ون وأكنثن  لنذلنك  نو فن  قنلنوبنهنا 

 وضمائ  ا وف  عبم سواعد ثوار ا 
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من حق المتميزين في مجتاماعااتاهام أن ياحاظاوا 

بلحظة تكريم على ما قدموه إلى تلك الاماجاتاماعاات. 

هؤالء من الذين إن أعطوا ما أعطوه فعن اندفا  ذاتي 

تحتمه عليهم ضمائرهم وأخاالقاهام السااماياة. ولام 

يفكروا في يوم ما أن يتلقوا لقاء ذلك ثمنا ، ألن الذيان 

يمارسون العمل اإلنساني يجدون الثمن عندماا يارون 

 المجتمع يرفل بالسعادة. 

وهكذا كان الدكتور عبد المجياد الارافاعاي، طاباياباا   

للفقراء، يسعد بشفائهم. وينام ملء جفونه عندما يوفِّر  

الدواء لمريض ال يمالاك ثاماناه. وهاكاذا كاان قاائادا   

للمناضلين في سبيل تحرير األرض العربية من االحتالل،  

وتحرير اإلنسان العربي من الجهل واألمية، لتصبح األماة  

 مالكة لقرارها، والمجتمع يصبح مالكا  لمستقبله. 

عبد المجيد الرافعي، الذي له ماكااناة كابايارة فاي 

مدينته وفي قلوب أبناائاهاا، ألناه الاتاصاق باالانااس 

، فاي «جمعية الاعازم والساعاادة»وقضاياهم، كرمته 

احتفال حاشد تكلم فيه الرئيس نجيب ميقاتي والاوزيار 

رشيد درباس والنائب السابق إدمون رزق، إضافاة إلاى 

طالاياعاة لاباناان »كلمة شكر من المحتفى به، تناشار 

 .تفاصيله كاملة «الواحد

   
في بداية احتفال التكريم، قّدم الزميل مقبال مالاك 

 :للمناسبة عبر الكلمة التالية

لم يكن عبد المجيد الرافعي طبيبا  عاديا ، ولم يكن عبد  

المجيد الرافعي نائبا  عاديا  عن مديناة طارابالاس أساوة  

بغيره ممن سبقه من النواب، ولم يكن زعيماا  لاحاارة أو  

شار  أو قائد مليشيا ثورية، بل كان قياديا  وطناياا  عالاى  

مستوى لبنان، والوطن العربي، سياسيا  فذا، وكان رفياقاا   

للزعيم كمال جنبالط ونائبا  له في قيادة الحركة الوطناياة،  

وقائدا  شعبيا  متواضعا  يعيش آالم شعاباه وياواساياهام  

ويقدم لهم الخدمات والاماسااعادات، داخال طارابالاس  

وخارجها، لم يبخل على الضعافااء والافاقاراء مان أهال  

مدينته، وحتى الميسورين منهم ليلبي طلبهم ليال  ونهارا   

في زيارتهم بمنازلهم أو في المستشفيات للتعرف عالاى  

وضعهم الصحي، إذ كان يلبي الجميع ويتابع أوضااعاهام  

ويقدم لهم األدوية، أسس أول مستوصف شعبي عرفاتاه  

، كان سحره اإلنسااناي ياأسار  ٨٦1٦ مدينة طرابلس عام  

جميع من تعرفوا إليه أو تقربوا منه أو طالاباوا خادماة أو  

نصيحة، ابتسامته لم تفارق ثغرة فاي أصاعاب األوقاات،  

رغم األلم الذي مأل عقله وقلبه أثناء إقامته القسرية خارج  

لبنان، كانت خصومته شريفة مع منافسيه السيااسايايان،  

يكللها االحترام والصراحة والكالم الاواضاح، خادم أبانااء  

شعبه شخصيا  ومباشرة أثناء الطوفان لنهر أبو علي عاام  

، وعا  الليالي الصعبة مع رفاقه عالاى ماتاارياس  ٨٦11 

، وقبل إقصائه بعد إعالن فوزه باناتاخااباات  ٨٦1١ أحدا   

بدون أية إشكاالت وظل مثابرا  حاتاى تافاوق    ٨٦٩١ عام  

. عمل عالاى تاخاصاياص  ٨٦٩2 على الجميع في انتخابات  

،  ٨٦٦١   -  ٨٦٩1 المئات في جامعات العراق خالل أحادا   

 .كما عمل على توظيف مئات آخرين في مؤسساتها 

وتلقت مدينة طرابلس في أصاعاب األوقاات بانااء 

لتدخله خالل هذه األحدا  هدايا التمر والطحين والسلع 

األساسية لتوز  مجانا  على أبناء المدينة، وفتح األباواب 

على مصاريعها لتصريف المنتجات اللبنانية في أساواق 

العراق خالل فترة التسعينات، وعاد إلى وطنه، ومدينتاه 

الحبيبة معززا  ماكارماا ، وال يازال يساتاقابال األقاارب 

واألصدقاء والرفاق من المحازبين القدامى في صالونه 

 .المفتوح حتى يومنا هذا

 أيها السيدات والسادة،

التقديم يبقى قاصرا  عن تعاداد صافاات الاماكارم 

الطبيب ابن الطيب، فاعذرونا على العجالة، لننتقل إلاى 

  برنامج احتفالنا التكريمي.

http://www.attamaddon.com/new/news.php?IssueAr=530&id=27014&idC=1


 6102كانون األول  طليعة لبنان الواحد /

 

 :الرئيس نجيب ميقاتي ألقى الكلمة التالية

لكل مدينة قصص تروى، ولكل مدينة مالحم تخلاد، 

ولكل مدينة ذاكرة تؤرخ. وفي كل حقبة يعمد الانااس 

في الدول والمدن والممالك والجمهوريات إلاى تاأرياخ 

حقباتهم بمن مضى وبما مضاى ولاطارابالاس الاتاي 

نعرفها أعمدة عديدة من الرجاالت تتشكال مان إرادة 

الناس، وأحد أبرز األعمدة في هياكال طارابالاس، هاو 

 .الدكتور عبد المجيد الرافعي

الصديق، األخ والحبيب الدكتور عبد المجيد الرافاعاي 

الذي نجتمع اليوم لتكريمه تميز باالصافاات الاوطاناياة 

واإلنسانية والعطاء المستمر، وأحاباه الاطارابالاساياون 

 .لقربه منهم وتفانيه في خدمتهم

كان بصفته طبيبا ، مؤسسا  ألول مستوصاف صاحاي 

، باعاد أحادا  ٨٦1٦مجاني في مدينة طرابلس عاام 

، حيث شارك بالمقاومة الشعبية ولام ٨٦1١لبنان عام 

يتوان يوما  عن تلبية نداء أو استغاثة ولو فاي أوقاات 

 .الفجر ومنتصف الليل

لبس ثياب عمال اإلنقاذ خاالل طاوفاان أباي عالاي 

 .، وحمل الغرقى على كتفيه ومشى٨٦11

هو من دخل بيوت الناس من التنك والطين، وجلس 

إلى جانب مرضاه حتى طلو  الفجر ليتأكد أن الحمى قد 

 .زالت أو قاربت الزوال

رجل حمل القلم وكتب الشعر، ولو أن أرو  قصائاده 

صيغت لحبيبة العمر، ورفيقة دربه السيدة ليلى، الاتاي 

ساهمت بشكل فاعل في كل أنشطاة الاحاكايام وفاي 

صياغة قراراته، فباتا حتى يومنا هذا مثاال  للشارياكايان 

كل ماا ياقاال  «ست ليلى»والحبيبين والصديقين. فيا 

عن صفاتك المميزة هو قليل ألنك حقا  مناضلاة باكال 

 .ما للكلمة من معنى

الدكتور عبد المجيد الارافاعاي رجال لاباس الابازة 

العسكرية لكن القتال لم يقنعه، وحين شعر أن وجوده 

يهدد أمن أهله ورفاقه، طالبهم بإلقاء السالح وحاقان 

الدماء ومضى. فُسجل الموقف له ولياس عالاياه، ألناه 

أرضى ربه وأرضى ضميره وأرضى الناس الذين أحبهام 

 .وأحبوه، كما حافظ على قناعاته وأخلص لها

لقد فرض الدكتور عبد المجياد الارافاعاي حضاوره 

المحبب على كل المستويات بدءا  بعائلته الصغيرة التي 

جمعت عائلتي الرافعي وميقاتي، وصوال  إلاى عاائالاتاه 

الكبرى طرابلس. ولكن أقول وبمنتهى الصدق: تاقادم 

حب الحكيم لدى أهل طرابلس على االلتزام السيااساي، 

فصوتوا له ولشخصه قبل أن يصوتوا لحزبه أو لالاخاط 

السياسي الذي ينتمي إليه: ناصروه ثم صوتوا له: ففااز 

ولم يفز، ثم فاز وكرس نجاحه، وحصاد أعالاى نساباة 

 .٨٦٩2أصوات في المدينة في االنتخابات النيابية عام 

وخالل األحدا  المؤلماة واضاطاراره إلاى ماغاادرة 

لبنان، لم يبخل يوما  في مساعدة الجميع، ال سيما أهال 

مدينته، عبر تأمين فر  العمل لهم، وتوفيار الاماناح 

الجامعية للمئات، إضافة إلى جاعال باياتاه مافاتاوحاا  

للبنانيين في عاصمة الاعابااسايايان. هاكاذا اساتافااد 

اللبنانيون من هجرته القسرية حيث قاام بادور ماهام 

على صعيد العالقات اللبنانية العراقية، وإفادة لاباناان 

من سياسة النفط مقابل الاغاذاء، وساهال عامالاياات 

التصدير من اإلنتاجين الصنااعاي والازراعاي باأساعاار 

تفاضلية، لتأمين تصريفها فاي األساواق الاعاراقاياة، 

 .لإلنتاج من كل أنحاء لبنان، ومن طرابلس على األخص

لقد خدم الدكتور الطبيب شعبه الطرابالاساي باكال 

أمانة وإخال  وإنسانية وراحة ضمير فكانات سايارتاه 

 .العطرة على كل لسان

يا ابن العم، طرابلس وأهلها كانت دائما  أمانة فاي 

عنقك، واليوم نقول إنها أماناة فاي أعانااقاناا أيضاا ، 

وسنتعاون جميعا  للنهوض بها بعيدا  عن الاحاسااباات 

السياسية أو االنتخابية، لكي تساتاعاياد دورهاا الارائاد 

كلؤلؤة على شاطي البحر المتاوساط، عارباياة الاهاوى 

والهوية، لبنانية االنتماء، تساهم في ترساياخ الاوحادة 

الوطنية الجامعة، وتمثل التعدد والعيش الواحاد بايان 

 .كل مكونات لبنان

ال بد لي في هذه المناسبة من أن أذكر أن الامارات 

الكثيرة التي كنت أدخل فيها إلى المجلس النياباي فاي 

السبعينات من القرن الماضي لمتابعة سير المناقشاات 

النيابية كانت بفضل بطاقة دعوة كان الدكاتاور عاباد 

 .المجيد يؤمنها لي

ومن مناقشاته الغنية والرؤيوية تحت قبة البرلاماان 

تعلمت الكثير وال أزال. وفي هذه المناسبة قررت عادم 

الكالم في السياسة الحالية مكتفاياا  باأن أعاياد عالاى 

مسامعكم محطات من مواقفه التي ال تزال صالحة إلاى 
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يومنا هذا، وكأنها قيلت في هذا الوقت ولاياس قابال 

 .أكثر من أربعين عاما  

لقد قمت بجمع كلماتك التي قيلت في البارلاماان بايان  

، في كتاب قايام، أتاماناى أن تضاع  ٨٦٦2 و   ٨٦٩2 عامي  

مالحظاتك عليه، تمهيدا  لطبعه، فيكون مادة للتدريس في  

 .كليات اإلعالم والعلوم السياسية في الجامعات اللبنانية 

لهذا سأذكر بعض العينات من الكلمات: ففي جلسة 

مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحال رشاياد 

، قلات ياا ٨٦٩4الصلح في الثالث من كانون األول عام 

نحن أمام خياار بايان »دكتور بجرأة ليست غريبة عنك: 

اثنين ال ثالث لهما، فإما التغيايار وإماا االنافاجاار. إماا 

التغيير في قواعد الحكم، وفي ممارسة الاحاكام، وفاي 

أهداف الحكم، وإما انفجار األوضا  وولوج المجهول من 

، وبعد ستة أشهار، ٨٦٩4كان ذلك في العام  .«المصير

 .بدأت الحرب اللبنانية المشؤومة

وكأنك أيضا  كنت تستشرف حاضرنا المؤلم فاقالات 

مشكلة لبنان لم تعد سياسية كما كانت عناد ماطالاع »

االستقالل. مشكلة لبنان لم تعد في اإليماان بالاباناان 

دولة عربية مستقلة سيدة حرة. مشكلة لبنان أصباحات 

اجتماعية: هي مشكلة اإلنسان في لبنان الذي يتاطالاب 

 .الكثير فال يجد إال القليل والحرمان

وألننا في مرحلة كثر فيها الحادياث عان الاماياثااق 

الوطني، أستعيد حكمة القول عندك بما أدليت به علاى 

منبر مجلس النواب في الخامس والعشرين مان تاماوز 

، حيث قلت: الميثاق الوطني كما نفهمه لام ٨٦٩2سنة 

يكن توزيع أدوار واقتسام مناصب، باماقادار ماا كاان 

حرصا  على إفساح المجال للبنان أن يمارس ديمقراطية 

وطنية وعربية، بعيدا  عن أي تسلط وتبعياة، أو تاناكار 

 .لالنتماء العربي الثابت والعريق

وفي جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئاياس 

، ٨٦٩2الراحل صائب سالم بتاريخ الثامن من حازياران 

طرحت يا دكتور عبد المجيد بوضوحك الشديد إشكالية 

أساسية ال تزال قائمة حتى يوماناا الاحاالاي وتاتاعالاق 

، حاياث ٨٦٩١بقانون االنتخابات النيابية الموضو  عام 

االنتخاب ولاو كاان حارا  إلاى أباعاد »قلت ما حرفيته: 

الحدود في ظل القانون الحالي، ال يعبر تعبيرا  صحاياحاا  

عن إرادة الشعب. فاألكثرية النايااباياة فاي ظال هاذا 

القانون، ال تعبر بالضرورة عن األكثرية الشاعاباياة، أو 

على األقل، ال تعبر عن األكثرية الشاعاباياة باالاناساباة 

فما أشبه اليوم باالاباارحاة. وإذا كاانات هاذه  .«ذاتها

، فأي جريمة تارتاكاب لاو ٨٦٩2اإلشكالية طرحت عام 

اعتمد القانون نفسه في االنتخابات المقبلة الاماحاددة 

 ؟2١٨٩عام 

وألنك الحريص دائاماا  ياا حاكايام عالاى الانازاهاة  

واالستقامة، قوال  وفعال ، وقفت بكال عانافاوان وجارأة،  

تصرخ بوجه سارقي المال العام، قاائاال  فاي الاجالاساة  

التشريعية العامة بتاريخ الاراباع والاعاشاريان مان آب  

كنا نود أن تستمع الحكومة إلى مشاعر الاناواب  « :  ٨٦٩2 

وآرائهم التي تعكس مشاعر المواطنين بخيبة األمل مان  

هدر أموال الشعب بهذه الكيفية، وعلى هذه الطارياقاة.  

وقد سمعنا مسؤولين وغيار مساؤولايان ياقاولاون أن  

السمسرة موجودة في لبنان، وال عيب فيها. إن ساماا   

مثل هذه األقوال يضيف فضيحة على الافاضاائاح الاتاي  

نسمع بها. ويجب علينا نحن ممثلي الشعب أن ناطاالاب  

الحكومة، ولو لمرة واحدة، أن تتخذ بشكل من األشكاال،  

بادرة للضرب بيد من حديد، ومعاقبة كل من تسول لاه  

نفسه هدر األموال، ووضع يدها على الذين سمساروا أو  

 .«الذين ارتشوا أيا  كانت مناصبهم 

أما في مقاومة العدو اإلسرائيلي، فالاك ياا دكاتاور 

صوالت وجوالت منها قولك بتاريخ الرابع من تشاريان 

إن إسرائيل التي تهدد وتنفذ اعتداءاتها »:  ٨٦٩2الثاني 

اليومية على لبنان ال تبحث عن مبرر لالعتداء وال تهتام 

بهذا األمر. بينما نرى أن مبررات الدفا  قائمة في كال 

لحظة. وكنت تتمنى أن تكون المواجهة التي جرت بيان 

الجيش اللبناني والغزاة اإلسرائيليايان فاي الاماعاركاة 

السابقة، هي نقطة انطالق لترسيخ سيااساة دفااعاياة 

واضحة، ولكن ما يجري حاليا  هو عملية إغراق للمواطن 
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في بحر من الاماحااكاماات والافاضاائاح، والادراساات 

المتناقضة عن األسلحة المزمع شراؤها، بحياث تضاياع 

 .«مسألة الدفا  الوطني في هذا الخضم

ونصل في مواقفك إلى الفيحاء الحبيبة، التي لم تغب  

عن بالك وقولك وعملك يوما . ومن خالل مراجعتي لكل  

المواقف والخطب التي أدليتها في مجلس النواب كاانات  

طرابلس الحاضر األبارز واألول فاي السايااساة واإلدارة  

 .والمشاريع االقتصادية وحقها في التنمية 

، أدليت مداخلاة ٨٦٩4ففي الثاني عشر من آذار عام 

إن حااجاة مادياناة »شاملة عن طرابلس قلت فياهاا: 

طرابلس إلى إنماء مناطقها الحيوية أكثار مان مالاحاة 

ألنها لم تنل من مغانم الحكم ما يوازي الاغارم الاذي 

تتحمله... ونرانا مضطرين إلى التساؤل عان مادى ماا 

تجنيه العاصمة الثانية طرابلس من اعتمادات الموازنة، 

وعن مدى استلهام الحكومة لمصالحها الحياوياة لادى 

 .«وضع الموازنة

رغبت من خالل المراجعة، لمواقف حكيم طارابالاس 

أن أظهر نظرته الرؤيوية في كال الامالافاات، ومادى 

الترابط بين ما مضى والحاضر. فنفس الاكاالم يصاح، 

ونفس المواقف نتبناها دون تعديل إال في التاصاوياب 

على اإلمعان في ضرب المياثااق الاوطاناي، والالاحاماة 

الوطنية، واستشراء الفساد واالبتعاد عن اإلنمااء. لاعال 

في تكرار الكالم مع بداية هذا العهاد الاجادياد إشاارة 

واضحة ألولويات المرحلة وضرورة معالجتها. وأنات ياا 

حضرة الدكتور الحبيب، الطيب عبد المجيد، بتاكارياماك 

 .اليوم نحن نكرم أهلنا ومدينتنا وتاريخنا وحاضرنا

  

 :النائب السابق إدمون رزق ألقى الكلمة التالية

بنبِض القلب نحّييك، يا عبد المجياد، وعالاى األذُر ِ 

نحمُلك وُنعليك، كما أعل ْيت  منسوب  الصداقِة والكراماِة 

والعنفواِن الوطني، فأنت  ماثااُل الارجاِل الاحارِّ األباّي، 

 .والطبيِب االنساني، والممّثل األمين للشعب

وبعد: تأتي بادرُة تكريم الادكاتاور عاباد الاماجاياد 

الرافعي، في وقٍت أحوُج ما نكون فيه إلى إحياِء الاِقاي اِم 

التأسيسّيِة لمجتمِعنا، فااتاانطِلُق من شخٍص ماحاباوٍب 

ها، وتارتادَّ إلاى  د  وممّيٍز، لتتوجَّه  إلى المناِقِب التي ج سَّ

القائمين بها، وفاء  وعرفانا . ألنَّ أ دهى ما ُيصيُب قوماا ، 

ل ِة المشاعِل، الُرّواِد  ُر لحم  هو ِنسياُن ذوي الفضِل، والتنكُّ

 .الصالحين  الُمصلحين

عرفُته رُجل  خدمٍة في شّتى المواقاع: عالاى جاهاوٍز 

لتلبيِة النداء، آناء  الليِل وأطراف  النهار، في البياِت كاماا 

ث ٍب، في مجلِس النواب، حاامال   العيادة. ثّم خبْرُتُه عن ك 

ُه ثقت ه، فأ قاام  عالاى ع اهاِده،  أمانِة شعٍب أحبَُّه وم ح ض 

 .وح ِفظ  م و ّدت ه، ال يقتِصُد بذال  وال يوّفااُر تضحيات

في كلِّ أدواِره، ظّل الدكتور عبد الماجاياد الارافاعاي 

ديد، والموقِف النبايال. ماارس  الاعامال   رجل  الرأيِ الس 

، على أّنُه وسيلٌة لتحقيِق األهاداِف السااماياة،  السياسيَّ

وضماِن المصلحِة العامة، وأداِء الاخادماِة الامابااشارة، 

 .لألقربين الذين و ّلوه شؤون هم

وال مّرة ، برغِم انتمائه الحزبّي، ومسؤولّيِته القومّياة، 

، فابُن الفيحاِء العريق، لبنانيٌّ ماتاجاّذٌر  تحّزب  أو تعّصب 

http://www.attamaddon.com/new/news.php?IssueAr=530&id=27016&idC=1
http://www.attamaddon.com/new/news.php?IssueAr=530&id=27016&idC=1
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وع ربيٌّ أصيل. مزايا ُمضافٌة إلى أصالٍة، تبدُأ بالانافاِس، 

 .ذاتية ، ثم تبُلُغ أبعادا  قصّية  

اْبات   كلُّ المبادِئ والعقائِد والُعرى تتهافُت، إذا نااص 

الع داء  الناس  الذين لم ينضووا إلى حزِبك، أو لم يؤمنوا 

، ال  بكتاِبك. اإلنساُن أخو اإلنساِن واللبنانيُّ ُصْنُو اللبنانيِّ

، ال تراتبّياٍت وتصانايافاات:  ميزة ، ال تفرقة ، ال تخصيص 

ُر الوحدِة  واٌء... هذه هي أُسُس المواط نِة وجوه  الجميُع س 

الوطنيِة، في وثيقِة الوفاق، والدستور، اللاذيان شاارك 

فيهما الدكتور عبد المجيد، إلخراج لاباناان  مان دّواماِة 

 .التعاسِة وحمأِة الفساد

من سيرِته، أستوحي نهجاا  أخاالقاياا  ماؤّداه: أن ال 

يم غاياِرك، ال  تسعى إلى مغن ٍم شخصي على ِحساِب ض 

تلتمس  ُحظوة  بمداهنٍة وتواطؤ، وال مصلحة  بإساءٍة، أ و 

تستعطي  والية  بتسكُّعٍ ومذ ّلٍة، أو تنصا   لظالٍم خ شياة ، 

 ..! أو ُتمالي  مرتكبا  وُتظاِهر  معتديا  باغيا ، جبنا  ورياء  

ألّننا في طرابلس  الفيحاء، العاصمِة اللبنانيِة التاوأم، 

منجبة عبد المجيد الرافعي وإخواِنه، أعالِم الفيحاء، فاي 

كّل مضمار، وشهدائها األبرار، حاضريها وغائبيها، مان 

مختلف عائالِتها الكريمة، كلُُّهم فاي الاوجاداِن، ِمالُء 

 !اإِلّذكار، وعلى ج بيِن تاريِخنا، أكاليُل غار

...  ، ويا صديقي الدكتور عبد المجيد، أجُدناي الاياوم 

ْردا ، حامال  رسالة  أصادقااٍء لاناا،  في تكريِمك، جمعا  ال ف 

زمالٍء وِرفاٍق، سواٌء الذين سبقونا، وم ن مثل نا ينتظرون، 

ْدُت أن أسّمي هم، واحدا  واحدا ، ُعْصب ة  ت ادياُن بادياِن  و د 

أولئك اإِلخوان، معنا اآلن،  ...«أّنى توّجه ت ركائُبه»الح قِّ 

من وراِء الُحُجِب، أو حضورا  في المكاِن والزمان، وكالُّاناا 

نعتزُّ بك، رفيقا ، صديقا ، أخا  وزميال ، وبشريكاِة عامارك 

الرائعة، شمعِة درِباك، سايادِة الاكاراماة والشاهااماة 

 !والعنفوان، ليلى، إلى سنين  ال تنقضي

أّما أنتما، يا دولة  الرئيس الكريم ومعالاي الاناقاياب 

الحبيب، اللذين اعتزُّ بالوقوِف معكما، فبوركُتما أمين يِن 

د، في طرابلس   على الكثير، وسِلمُتما ذخيرة  لزمٍن متجدِّ

مال، وكلِّ ناحيٍة من لبنان  الواحِد األحد  .والش 

ولكم جميعا ، أيها اإلخوُة واألصدقاء، نافاحااٌت مان 

امايان، ناديَّاٌة بادفاِق  جّزين، شذّيٌة بعبيِر الورِد والياس 

 ! الينابيع، شجّيٌة على إيقا ِ هديِر الشاّلل

 ُدْمااااات  ياا دكتور

ت طرابلس الفيحاء  عاش 

  وليحي  لبنان

 

  

 :الوزير رشيد درباس ألقى الكلمة التالية

ال أرى هذا الجمع المختار إالّ عنوانا  لالامادياناة الاتاي 

امتألت مقاعدها بأهلاهاا خاارج الاماسارح، واكاتاظات 

شوارعها بالعواطف، وشخصت أعينها إلى هذا الامانابار 

عاباد »الذي يطلق العنان للحنجرة واللسان، وياهاتاف: 

 .«المجيد في كل بيت وفي كل قلب

واختار ان يكون هذا الياوم قااعاة  «عزم العزم»لقد 

للقامات الطويلة التي لطالما اختالت في أروقة تاارياخ 

طرابلس، واختال التاريخ بها فاافاتارت الشااشاة عان 

ابتسامة الدكتور الطيب العريضة لتسرد حكاية مسيارة 

مكثفة لشخص ذاب في قضية، ووهب نهاره ضوءا  في 

ليل الظلم، وسعى، بالطبابة، إلاى الامارضاى، وساخَّار 

كماا ياقاول  -أنامله للشفاء، من غير أن يثنيها لقبض 

. وتنشق العروبة بريئة من شوائب التعصاب -أبو تمام 

نقية كطرابلس التي الذ بها قادة عرب، حديقاة لاهام 

وساحة نضال وموئال  طيبا  للناس الطيبايان، والادعاوة 

 .الطيبة

في مناسبات ثال  سابقة، تجارأت وزامالات إدماون 

 :رزق فوق ثال  منصات

 .«جامعة الحكمة»األولى كانت في  -

 .«بيت المحامي»والثانية في  -

 .بمناسبة عاشوراء «العاملية»والثالثة في  -

ُد روعي ما يحيطاناي باه،  وفي المرات كلها، كان ُيب رِّ

هذا العلم الخّفاق فاي السايااساة واألدب والاثاقاافاة 

والمودة واألخالق، من عناية تقاي أوتاار الصاوت مان 

النشاز وتنقذ اللهاة من الجلجة، فلما أبلغني، في لقائنا 

األخير، أنه سيلقي خطابا  في طرابلس تكريما  لازمايالاه 

القديم عبد المجيد الرافعي ظننت نفسي على فساحاة 

أجلس فيها بين الحضور مصفقاا  لالاباالغاة الابااذخاة 

الوفاء، ومستمعا  إلى العبر المستقاة من تجربة وطنياة 

برلمانية لم يمر بها سوى ذلك المجلس النيابي، تجربة 

اِت  لم تلن قبضتها، وال وهنت منها األناامال فاأْسات اْباق 

الدفة رهن السيطرة، فيما أمواج الحرب العاتية تعصف 

 .بالسفينة وتحاول أن تقلبها

كان هذا يوم شغرت الرئاساة، وصاارت الاحاكاوماة 

حكومتين، وبقي المجلاس واحادا  ماوحادا  أعازل مان 

السالح والسلطة، مادجاجاا  بشارعاياة الضارورة رغام 

التمديد المتكرر قائما  بما ال بد منه كي ينتقال لاباناان 

من الحرب إلى السلم، ومن الطواف بين المتاريس إلاى 

ال   الطائف، وثيقة للعمل الوطني ودستورا  جاديادا  ف ص 

سلطاٍت ووصلها، ونقل العرف إلى الورق نّصا  واضاحاا  

أعملنا فياه، ماع األساف، الاتافااسايار الاماتاعاسافاة، 

 .واالجتهادات المتفلسفة

لكن شهودا  عليه ما زالاوا أدالء الاباصاائار وماراياا 

الضمائر، منهم المحتفى به، ورزق هذا المنبر وبالابالاه، 
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ودولة الرئيس حسين الحسيني، والشيخ بطارس حارب 

وعبد اللطيف باك الازيان، وماجاماوعاة مان الاناواب 

السابقين الذين شهدوا تازويار إرادتاهام فاي غارف 

أظلمت فيها القلوب وغشيت الخرائط وتداخلت الدوائر، 

لكنهم ظلوا أوفياء لتسوية أعدت لطي الصفحة، فاجااء 

من يفتح بعدها صفحات ما زالت أسطرها الشيطااناياة 

 ...حباال  تكبل إرادة لبنان وتعيق انطالقه

لكن دولة الرئيس الصديق العزيز نجياب ماياقااتاي 

زجني في الفسحة التي م نَّيت نفاساي باالاتاماتاع باهاا 

مستمتعا ، وأبلغني أنني مشارك في تكاريام الادكاتاور 

عبد المجيد، فأدركت أنه يكرمني باهاذا، ألن الاماثاول 

ة، ودخاول  أمام هذه الحضرة، وهذا الحاضر، ارتقاء ِسادَّ

في تاريخ، يكفيني منه شرفا  أن أكون نقطة حابار فاي 

 .متنه أو كلمة على هامشه

أيها المحتفى به، وقد كنت حفاوة األجيال، وماقالاة 

الشباب، ودقات قلب القضية، ال ناقاف الاياوم ماعاك 

الستذكار التألق الذي آل إلى بهوت، وال تأسفا  على أيام 

 .ِعزِّ دحرتها السنوات العجاف المتمادية  

ال.... لسنا هنا لنرثي نضالنا ونبكي تجربتنا، فمثلك ال 

ينبغي له تقبل العزاء... ولاياس مان ماقااصاد دولاة 

الرئيس أن نخرج من هذا المسرح وقد أسدلناا ساتاارة 

على فصول مشرقة من نضال األمة ومشاهد ماتاألاقاة 

من حيوية طرابلس. بل إنني على ثاقاة باأن الادعاوة 

كانت من أجل فتح هذه الساتاارة أماام الاماجاامالايان 

والالحقين لكي تستل المدينة شهاداتهاا مان أعامااق 

 .الوجدان

ونقول لعبد المجيد: كنت في كال بايات وفاي كال 

قلب، وتبقى مسيارتاك الصاامادة باوجاه الاناكاساات 

والنكبات عبرة لمن يريد أن ياعاتابار، وأساوة حساناة، 

 ...وعيِّنة من معادن الرجال

أنا ال أستطيع الحديث عنك، وال تاكاتامال ماعااناي 

الخطاب، إالّ إذا تحدثت في األجيال التي تبنات نضاالاك 

السياسي، وفي الشباب الذي مألته الحماسة رغم خالاّو 

وفاضه، فقرر أن يخوض ماعاركاة الاتاحادي باأدواتاه 

البدائية، لكنه تمكن من االختراق في لحظة ال ُتاناساى 

 ...من زمان المدينة

كذلك ال ُيفضي الكالم إلى مصبِّه إن لم ياكان فاي 

صلب موارده نبع رشيد كرامي الشهيد الذي دفع الحياة 

ثمنا  لوحدة لبنان، وتبعه شهيد آخر بالغ فاي أحاالماه، 

، بعد «رفيقا  له»وتوغل في تفسيرها وتحقيقها، فصار 

فازرعاوهاا  «طرياق الاحاريار»أن ع بَّد  في خياله وخيالنا 

 ...شوكا  وبارودا  وغدرا  وهمجية

خصمك رشيد كرامي كان شريكا  لك دون توقع منه، 

وكنت شريكا  له بقصد منك، ولكنها كاانات الشاراكاة 

التي قام عليها توازن الفيحاء واتزانها، ذلكم أن رحاباة 

صدرها مستمدة من اسمها، وأنا في هذا الماوقاف، ال 

أشعر بالحرج إلشادتي بك وبه، معترفا  لكماا بارجااحاة 

فائضة لم أكن أملك منها شيئا  عندما رضيت أن أترشح 

، وقد كنت يوماهاا فاي ماثال ٨٦٩2ضدكما في العام 

، لشعوري أن تقحماي ٨٦1٩سنك حين خضت انتخابات 

في ذلك الوقت وّثق عالقتي بكما ألنه خال من العاداوة 

والحسد واألحقاد، وألنكما أكبر من الخصومات، وأْرح اب 

من أن تضيقا ذرعا  بمن اندفع من أمثالي إلاى حاقال 

 .الخدمة العامة

هذه مناسبة لي وفرصة، أعلن فيها أن دخولي إلاى 

المعترك ولئن كان في غير كنهه، فاإناناي ماعاتازٌّ باه 

اعتزازي بمدينة لم تأناف تاطافالاي عالاى نساياجاهاا 

وعائالتها، فأكرمتني ورعتني وها أنذا أعلن لها وفائاي 

ومحبتي بتجديد محبتي لك أياهاا الاطاباياب الاطاياب 

وتدوين وفائي لذكرى رشيد كرامي، وتوثياق صاداقاة 

 .الرئيس نجيب بالصوت والصورة

كل الطرابلسيين يعلمون انه عندما كان ي ْدل ِهُم ليل 

أو يطل خطٌب برأسه كان االتصال يتم بايان الادكاتاور 

عبد المجيد والرئيس كرامي، وعنادماا أقاام الاحاكايام 

مأدبة في ذكرى أربعين الشهيد تحسين األطار  فاي 

مربع الشاطي الفضي، ران على الحضور بغاتاة صامات 

جميل، ثم وقفنا جميعا  احتراما  لرشاياد كاراماي الاذي 

دخل علينا بصوته ذي النبرة المعروفة قائال : عظم اهلل 

 .أجركم جميعا ... عظم اهلل أجرك يا دكتور عبد المجيد

يومذاك تأكدت أن األصالة أقوى مان أن تامازقاهاا 

العنعنات والمؤامرات التي اجاتااحات طارابالاس زماناا  

 .طويال  

جمعتنا العروبة فأتتك بساتينها راية لها ذات عاباق 

ورفيف، وركب العروبيون صهوات مختلفة فاي سايااق 

االئتالف ثم جمحت بنا الجياد فضا  الشوط واساتاباياح 

الرعيل، كما قال بدوي الجبل، وصار بأسنا بيننا شديادا ، 

فانفتحت الثغرات وتسربت الهجنة إلى عراقاة الاثاغاور 

من خالل الشغور الذي خّلفه تراجع الاعاروباة وتاحاول 

ج الفراتين بسيل قااٍن  رِّ القضية إلى طاحونة دموية ُتض 

تكاد تفرغ منه عروق األمة، فكل حازب باماا لادياهام 

 ...فرحون، وكل مذهب يقيم دولته على طلل

بين بعل وتباناة  «مدينة بني عمار»وعندما انفجرت 

بفعل رسائل تبادلتها العروبة المزعومة سنين طويلة، 

كان من آثارها ان دارت على دارتك الدائرة، فاقتالاعات 

شجرة الليمون من حقلها، وكانت مثقلة باأكامااماهاا، 

فلما عدت إلى هذه الحديقة، كانت األكمام قد تفتحت، 

 .فطاب الجنى وعذب اللسان والكالم

يوم ُأخرجت من بلدك، أحس الطرابلاساياون اناهام 



      6102كانون األول طليعة لبنان الواحد /  

 

ُأخرجوا من جلودهم، وهذه آثار طبائع االستباداد الاذي 

يتخذ أشكاال  مختلفة فيما جوهره واحد، وهاو تاطاوياع 

 .الكثرة لتعسف القلة

ال أنسى أبدا  صاوتاك ياتاردد فاي أجاهازة اإلعاالم 

إن أخذوا بيتي أنا صامد... أو هدموا باياتاي أناا »جاهرا :

 .«صامد

ولقد بقيت يا عبد المجيد، صامدا  فاي كال بايات  -

ُأعلنت الناتاائاج، فافااز  ٨٦٩١وفي كل قلب. في العام 

الدكتور أمين الحافظ، ولم يفز عبد المجيد، ورغم هاذا 

 .بقي الصديقان صديقين إلى أن أغمض األمين عينيه

في صرح العزم، تكرمك طرابلاس، فاهاال أعارتاناي 

صوتك ألخاطب الدولة، التي تستعيد ترميم مؤسساتها 

الدستورية بانتخاب فخامة طال غيابهاا عان قصارهاا 

وبتشكيل حكومة جديدة برئاسة األخ الاعازياز ساعاد 

الحريري. التي أستغرب تأخرها وقد قيل لنا أن التسوية 

 .قد شملت كل شيء

فأقول: آن لهذه المدينة، ولاماحاافاظاتاي الشاماال 

وعكار، أن تشعر بأن اإلنماء خطة وخرائاط، وتاماويال، 

 ...وعزم وإرادة

لقد حاولنا برعاية حازمة من األخ الارئاياس تاماام 

سالم، الذي تشرفت بالعمل معه، أن ننصف العاصاماة 

الثانية بما هو متاح. فأصبحت المنطقاة االقاتاصاادياة 

حقيقة قانونية وفعلية. وقرض السكة الحديد يناتاظار 

موافقة المجلس النيابي. ومجالاس اإلنامااء واإلعاماار 

 .إلنجاز الواجهة البحرية UNDP يتعاون مع

فهذا حق للمدينة ال يستوفى بارئااساة طارابالاساي 

للمجلس وحسب وإنما بأن تكون النتيجة ورشة ال وعدا  

 .وكالما  ينام قرير العين على رفوف الغبار

وإذا كانت من كلمة تصل الحاضر بالماضي، وتنعاش  

الذاكرة بطرائف الشعارات، فاهاي رفاع الشاعاار اآلتاي:  

طرابلس تحتاج إلى أجناد مجندة، ال إلى ُخشب مسانادة،  

 .وإلى أندادك من القادة كي ينفضوا عن حركتها البالدة 

يا عبد المجيد، أيها الطيب، يا ابن الازماان الاطاياب 

والناس الطيبين... اليوم نقول فيك... هذا رجل مأمون، 

والسياسة غير مأمونة، هذا رجل وديع، والسياساة آلات 

بمعظمها إلى التوحش... هذا رافعيٌّ النضال ورافعاتاه، 

 .وكثيٌر من أهل السياسة يتمرغون في الوضاعة

  السالم عليك

في نهاية احتفال تكريمه، ألقى الدكتور عبدالمجيد  

مايان  الرافعي كلمة مقتاضاباة، شاكار فاياهاا الاماكارِّ

 :والحاضرين، جاء فيها ما يلي

ال أخفيكم سرا ، أنني ما كنت أود مخاطبة من أغادق 

علّي دفق محبته، بمفردات أعجز عن مجاراتها باالغاياا ، 

بمقدمات األلقاب، ليس ألنهم ال يستحاقاوناهاا، وهام 

أسياد الكلمة والحضور السياسي واالجتماعي المتاماياز، 

بل ألن مواقعهم في قلبي هي بالنسبة إلي أكثر ترفعا  

من مواقعهم الرسمية التي تتغير بتغير األحوال، فياماا 

 .هي ثابتة عندي ثبوت تعاقب األجيال

فيا أيها الذين تكرمتم علّي بهذه اإلحاطة األخاوياة 

را  وشاكرا  هذه المبادرة الطيبة، وهاي  أتقدم منكم مقدِّ

إذ تتظلَّل بصاحبة الرعاية، جمعياة الاعازم والساعاادة 

وراعيها الرئيس نجيب ميقااتاي، فاإن هاذا الاتاظالُّال 

أعادني بالذاكرة إلى يوم انطلقت إلى النضال الشعاباي 

والسياسي، وعشت بكل جوارحي عزم الشباب وسعاادة 

التواصل والتفاعل الشعبي في الفيحاء التي اناطالاقات 

منها إلى رحاب العمل الوطني والقومي حاياث وجادت 

نفسي، وحيث يجب أن أكون، حامال  هموم الاجامااهايار 

االجتماعية، وقضاياهم الوطنية، وأحالمهم الاقاوماياة، 

 .في الوحدة والحرية واالشتراكية وتحرير فلسطين

إن هذه اإلحاطة اإلنسانية، من أناس أحباهام وفاي دار  

جمعية العزم والسعادة، الراعية لجيل جديد ينشد مستقباال   

زاهرا ، هي وسام تكريم أتقبله شاكرا ، وأعود ألقدماه لاكال  

أياٍد بيضاء عملت وتعمل على بلسمة جراح النازفايان مان  

 جسم هذه األمة التي يمزقها الصرا  فيها وعليها، 

وعهدي بكم أن تبقى طرابلس على عهدها، عاهاد 

ة دائما  إلى وحادة نساياجاهاا  المدينة الفاضلة، المنشدَّ

المجتمعي والحاملة الهم الوطني، والقابضة على جامار 

 .العروبة

أخيرا ، ال يسعني في هذه األمسية الحميماياة، الاتاي 

ُغِمرُت بها بمحبة أخوية صادقة، إال أن أعبر عان باالاغ 

شكري وامتناني لمن تكبد عناء الحاضاور والاتاحاضايار 

وأخص جمعية العزم والسعادة االجتماعاياة باتاقاديار 

خا  متمنيا  لها وللقيمين عليها البقاء دائما  في حقل 

الريادة خدمة  ومساعدة  ألهلنا الطيبين الخيرين، الذين 

ما بخلوا يوما  بعطاءاتهم، وهم يستحاقاون كال خايار 

 .واهتمام ورعاية
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 يف الندوة التي أقامتها جمعية اللجان األهلية بطرابلس 

 بالتعاون مع منتدى الحوار الوطني الديمقراطي

إذا كان من إيجابيات ملموسة تذكر على صعياد ماا 

 حققه الحراك المدني في لبنان،

فإنه ترك الحيِّز األكبر من نشاطه للمرأة الالابانااناياة 

وأخرجها من حالة التحجيم واالستبعاد لتقف جنباا  إلاى 

جنب الرجل في مواجهتهما للاتاحادياات الاماعاياشاياة 

 واالجتماعية التي يعانيان منها معا .

  ة بهذه الكلمات التي فيها الكثير من الحقيقة والطراف 

في آن، استهل الناشط االجتماعي المحامي واصف حركة  

كلمته وهو يتحد  عن تجربة الحراك المدني الشابااباي  

وآفاق المستقبل، وقد سبقته إلى الكالم ثالثة مان أبارز  

الناشطات في هذا الحراك هن السيدات ناريمان الجمال،  

ربى بعلبكي ونعمت بدر الديان، حاياث كاان وإيااهان  

ضيوف الندوة التي أقامتها جماعاياة الالاجاان األهالاياة  

بطرابلس باالاتاعااون ماع ماناتادى الاحاوار الاوطاناي  

بيت الفان    –الديمقراطي، وذلك على مسرح مركز العزم  

في ميناء طرابلس وبحضور لفيف من ممثلي الماجاتاماع  

 المدني والجمعيات األهلية بطرابلس والميناء. 

وكانت الندوة قد استهلت بكلمة لرئيس جمعية اللجاان  

األهلية السيد سمير الحاج الذي رحب بالحضور متاماناياا  أن  

تكون هذه الندوة باكورة ناقاا  واساع مشاتارك بايان  

مختلف أطياف اللبنانيين للوقوف على أبرز ما حققه الحاراك  

 المدني حتى اليوم، وكل ما واجهه من ثغرات وعراقيل، 

ليعطي الكالم لألستاذ عبد اهلل خالد الذي قدم الضيوف  

لتتحد  بداية السيدة ناريمان الجمل متناولة تاجارباتاهاا  

الثقافية االجتماعية في طارابالاس كصااحاباة صاالاون  

ناريمان الجمل الثقافي وأهمية التفاعل االجتامااعاي ماع  

الناس في سبيل بلورة الرؤية الاماوحادة لاماواجاهاة ماا  

يعانونه من تحديات، ومنوهة بما تم تاحاقاياقاه ماؤخارا   

من قانون العاقاوباات الاتاي تاعافاي    122 بإلغاء المادة  

 المغتصب من جريمته في حال الزواج من الضحية. 

ثم أعطي الكالم للسيدة ربى بعلبكي التي تانااولات 

في كلمتها أبرز مفاصل الحراك الشعبي الذي بادأ فاي 

ماتاطارقاة إلاى أن  2١٨٨العاصمة بيروت منذ العام 

التفرقة والتشرذم هي أخطر ما واجهه الاتاحارك الاذي 

عليه أن يعيد تصويب مساراته لناحية توحاياد الارؤياة 

 والهدف في المستقبل.

ثالثة المتكلمات في الندوة كانت اآلنسة نعمت بادر 

الدين التي تحدثت عن تجربة حملة "بدنا نحاسب" وماا 

تقوم به إلى يومنا هذا مان ماواجاهاات سااخاناة ماع 

الطبقة السياسية الفاسدة من خالل عشارات مالافاات 

الفساد التي تثيرها ولم تزل بالرغم من الاماضااياقاات 

األمنية واالستدعاءات المتكررة لناشطيها متطرقة إلاى 

قرار الداخلية اللبنانية بتكبيد المتظاهرين ثمن ما رمي 

عليهم من رصا ، كاسخط دليل على العقلياة الاتاي 

تتعامل بها السلطة اللبنانية مع شعبها، دون أن تغفل 

دور الحملة في كشاف صافاقاة نافااياات "شاياناوك" 

 وإبطالها وغير ذلك.

أما كلمة الختام فكانت للمحامي واصف حركة الاذي 
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تحد  بكل شفافية عن حملة "بادناا ناحااساب" كاظااهارة 

جديدة تحولت إلى أنموذج متقدم من الاعامال الاجاباهاوي 

المطلبي بجمعها ناشطين من مشارب سياسياة ماتاعاددة، 

تالقوا حول محاربة الفساد في لبنان وإقامة المجتمع العادل 

العابر للطوائف والمذاهب والمناطق وأكد في كلمتاه عالاى 

 النقاط األساسية التالية:  

يكفي الحراك أنه كسر حاجز الخوف في مواجاهاة أداء  -٨

أمراء الطوائف وسيطرتهم على الحياة السيااساياة الاعااماة، 

 وفتح مسرح التحرك لكل المطالبين بالتغيير.

حقق الحراك حالة وطنية متقدمة من اإلجما  الوطناي  -2

 الذي يضم كل الناس ومن كل المناطق.

تمركز الحراك في العاصمة بيروت، لم ياماناع إماكاان    -2 

 تمدده إلى كل لبنان على مساحة جغرافية الوطن. 

ال يمكن الحكم عالاى الاحاراك مان خاالل الاثاغارات  -4

والمطبات واألخطاء التي اعترضت مسيرتاه، فاتاجالاياات أي 

تحرك في المستقبل ستبقى خاضعة لتجليات الازمان الاذي 

 يتجدد وال يعود إلى الوراء.

نحن في معركة أمام سلطة غاشمة لن تستثاناي أياة  -1

وسيلة لضرب كل حالة وطنية متقدمة في هذا البلد، فأماراء 

السلطة مهما اختلفوا سياسيا  ومذهاباياا  ياتاالقاون ماالاياا  

وبالمصالح الخاصة المشتركة التي تجمع بيناهام دائاماا  وال 

تفرق، وباالختصار هذا النظام الطائفي الذي يمثلونه ال يريد 

 بناء وطنا  لكل اللبنانيين.

أن النضال من أجل تحقيق النسبية فاي االناتاخااباات  -٩

النيابية، هو الهدف األساس الذي يجب أن يلتف حاولاه كال 

المطالبين بعدالة التمثيل الانايااباي والاولاوج إلاى فضااء 

 الديمقراطية الحقيقية.

إلى كل ذلك، تحولت الندوة إلى مداخالت عامة، سااخاناة 

في الكثير منها، حيث تكلم كل من الاماحااماي مصاطافاى 

العجم واألستاذ الجامعي الدكتور محمود زياادة والاناقاياب 

نبيل العرجة والناشاطايان أحاماد خازام وغاورناغ حاماوي 

والسيدتين شلق وجمالي ليؤكدوا جميعا  على أهمياة إخاراج 

الحراك المدني من حالة االعاتاراض وحساب، إلاى تاحاولاه 

انتفاضة إصالحية على مستوى كل الوطن متجاوزا   كال ماا 

ارتكبه من أخطاء، ولينتقل إلى تحقاياق الارؤياة الاوطاناياة 

االجتماعية المطلبية الواضحة التي تجمع كل اللبنانيين حول 

أولوياتها وأهدافها وهذا يتطلب قاياادة شااباة ماتاعاددة 

االمتدادات المناطقية على مستوى كل الوطن، تعمل عالاى 

تفعيل مواطنية اللبنانيين وتغيير هذه السلاطاة الافااسادة 

بأدوات العمل الديمقراطي المشرو  وتكريس الدور الفاعال 

والنزيه للقضاء اللبناني ومؤسسات الرقابة اإلدارية والتأكياد 

على أن يكون الحراك لكل لبنان، وال يقتصر على العااصاماة 

بيروت والخروج من طائفيتنا جماياعاا  إلاى رحااب الاوطان 

 الواحد.

لقاء هيئة الدفاع عن حقوق 

 املستأجرين القدامى يف الشمال

 يف مقر منظمة كفاح الطلبة

التحضري للقاء موسع يف الثالث 

 عشر من شهر كانون الثاني

 يف مقر املنظمة

 ٨1/٨2/2١٨٩مساء اليوم الخميس 

تناول اللقاء مشرو  القانون التهجياري الاذي 

ف من المستأجرين لمصلحاة آلاليستهدف مئات ا

الشركات العقارية الكبرى الاتاي سااهامات فاي 

وضعه قنبلة موقوتة بين المالك والاماساتاأجار 

للتهرب من مسؤوليتها بادلايال عادم تاجاهاياز 

زمة الاتاي تاناذر باتافاجار ألالصندوق المزعوم، ا

جتماعية، أننا إذ ناهاياب باالاقاضااة الالعالقات ا

ممارسة أقصى درجات المساؤولاياة عالاى خاط 

الحقوق فحق السكن مقدس ومحمي بالدساتاور 

نسان والعهد الدولاي الاخاا  إلوشرعة حقوق ا

قتصادية واالجتماعية والمستأجاريان البالحقوق ا

وعائالتهم ليسوا سوى ضحايا التهجير والتشرياد 

مر الذي لن يكون أقال مان ألبواسطة القانون، ا

جاتامااعاياة الكارثة وطنية على مختلف الصعاد ا

قتصادية ومصدر تهديد إضاافاي النسانية واإلوا

 . لما تبقى من سلم أهلي

والشمال وطارابالاس باحاكام وجاود نساباة 

بد لهاا مان وقافاة ال متقدمة من المستأجرين 

صارخة ضد التالعب بحقوق أبنائها، وعلى ناواب 

المدينة وفعالياتها أن يأخذوا دورهم إلى جاناب 

أصحاب الحقوق وصغار المالكين معلنايان أناناا 

أصحاب حق يجب حمايته ليس على حساب أحاد 

إنما على الدولة بصفتها راعية لمواطاناياهاا أن 

 تجد حال  عادال  شامال .
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 أمسية شعرية

 يف مركز كفاح الطلبة بطرابلس

 تحت عنوان )شلقيات(

 لن تعصى أية عقبة

 على كفاح الطلبة

 من قد نال طلبه

 وحاز حتما  أربه

 فامضوا على دروب الهدى

 لترتقوا أسمى مرتبة

بهذه األبيات المعبِّرة والجميالاة اساتاهال الشااعار 

المخضرم األستاذ عاصم شلق أمسية الشعر التي دعات 

إليها منظمة كفاح الطلبة في طرابالاس عشاياة ياوم 

 2١٨٩الجمعة الثاني من شهر كانون األول من الاعاام 

بحضور لفيف من متذوقي الشعر الملتزم الراقي ولغاة 

الضاد على السنة من خبرتهم مياديان الالاغاة واألدب 

 وأصول البالغة والبيان،

وحيث صودف أن شعراء األمسية األسااتاذة عااصام 

شلق، شلق شلق، وسعد الدين شلاق، هام مان أبانااء 

الدوحة "الشلقية" التي أنجبت أدباء ومفكرين وشاعاراء 

 ورجال ثقافة ودين وسياسة،

فقد ارتأى منظمو األمسية اطالق مسمى "شلقاياات" 

عليها، فكانت بصماتها ال تؤشار عالاى أمالاح الشاعار 

وعذبه وحسب، وإنما على دفئه أيضا  في تلك الالايالاة 

الشتوية الممطرة من شاهار ديسامابار )كااناون أول( 

ليتحقق انطبا  من حضر، أن طرابلس مدينة تحتاضان 

الشعر أيضا ، مهما حاولوا تشويه صورتها واهتماماتها، 

وأن أمسية واحدة لن تكفي بعد اليوم، وإنما يجاب أن 

يستتبعها أمسيات وأمسيات، سيما وأن أكثر من شاعار 

من أبناء الفيحاء وجوارها أبدوا استعدادهم للمشااركاة 

مستقبال  في كل هذه النشاطات وأن طرابلس تستاحاق 

 الكثير. 

وهذا ما أكد عليه مقدم األمسية األستاذ الاماحااضار 

في الجامعة اللبنانية الدكتور منذر معاليقي الاذي أكاد 

على أهمية الكلمة الحرة الملتزمة ونحن ما زلنا ناحاياي 

أعياد استقاللنا، ففي االستقالل يكثر الاكاالم وياحالاو، 

وتورد أصوات وتشدو، ولقد أنبرى منذ عقود مناضلون 

من وطني وأعلنوا أن أي مجهود فكري أو ثاقاافاي، ال 

يتوخى مخزون األمة أعزازا  وإكبارا  بتاريخاهاا الاعارياق، 

إنما هو مجهود ناقص، يرسخ مفاهايام خااطائاة فاي 

تاريخ األمة المجيد، وهذا الموقف يتجلى فاي ماواقاف 

وقصائد من يشاركوننا أمسية الياوم وهام شاعاراؤناا 

الذين كان وما زال شعرهم يذخر بمحاارباة الاتافارقاة 

والظلم ويحض على الوحدة والكفاح في سبيل العدالة 

 والحق واالنتصار لقضايا األمة.

* *  * * * 



      6102كانون األول طليعة لبنان الواحد /  

 

عفدما تتيدث عن الطيبة تتالاى صنور  تنلنك النقن ينة 
الجفوبية المستضعمة  وتغنينب صنور منن عنهند اإلقنطنا  
وسفوات الب س والي مان  فهذ  الق ية الجفوبية النتن  كنان 
يظن العدو فيها مثل كل الق ى الجنفنو،  مشن عنة األبنوا، 
والفوافذ أمام أطماعه وقواته  يتمقد ا غنازينًا كنلنمنا اناء  
ويعو  ظاف ًا ساعة ي يد  مكتمية بمتات ما تجو  بنه زراعنة 
التبغ وأاجار البيتون وبعض غالل تعتمد على حبات المطن   
كان رغيف الخبب مجبواًل بقط ات الدم وحبات الع ق وصوتهنا 
مكتوم ف  صدر ا  وإذا خ ج إلى العلن لنا ينتنجناوز حندو  
جدران أربعة تعتب  عن ح قة أ، وأناة طمل يشنكنو النجنو  

 والم ض 
كان  األيام تتوالى رتيبة ومملة  ومنن أرا  النخن وج منن 
 ذ  الدائ ة اليلبونية يه ، إلى حبام المنقن  حنول بنين وت 
يجد نمسه كمن يه ، من ال مضاء إلى الفار حتى إذا اندلعن  

  عا    الء إلى ق ا ا الجفوبينة 8891الي ، ف  لبفان عام 
يبرعون المق  وييعدون الجو  وتعو  اليياة تندور  ورتنهنا 
األولى ف   ذ  األجواء بدأ الجفو، يشهد وال ته الجنفنوبنينة  
وبدأت صخور  يتمتح إلى جانبها الور  وبدأ رعن  سنيناسن  
يب ا  بخطوات متسارعة بعد سفوات منن زر  بندأ ينعنطن  
ثمار  األسئلة الكبي ة بدأت تجد أجوبتها  والثقة بالفمس بندأ 
تكب  ف  الفموس على وقع التغيي  الداخل  مت افقنًا منع منا 
أف ز  وجو  المقاومة الملسطيفية ف  الجفو، من واقنع بندأ 
يتماعل ف  نموس الشبا، النذينن قندمنوا اإلسنفنا  لنثنوار 
فلسطين بكل األاكال وااركو ا معاركها وف  كثي  منن 
األحيان عملياتها ضد العدو العهيون   ف  الوقن  ننمنسنه 
كان البعث يجسد على األرض فك ة الق ى المقاومة وينعنمنل 
على أنضاجها بخلق واقع جديد ييول الضعف إلى قوة ويخلق 
نواة مقاتلين عقائديين يمتلكون المنكن  واإلينمنان والنثنقنة 

 للتعدي للعدو وعدم تمكيفه من تيقيق أ دافه 

الطيبة كان  إحدى  ذ  الميطات الهامة  وكانن  عنائنلنة 
ا ف الدين عل  وولديه عبد اهلل وفنالح منن بنينن النذينن 
اختاروا الفضال بكل صموفه وأسالنينبنه طن ينقنًا لنلنخنالص 
وسبياًل للمواجهة سواء مع واقع المق  والجو  أو منع النعندو 
الذي يت بص باألرض ا ًا ويضم  لها ما ننمنذ  عنلنى أرض 
فلسطين ف  ق ية تياذي النيندو  وارتنبنطن  منع األرض 
الملسطيفية الق يبة ب وابط معفوية وبيفين إلى جوار مضى 
كان يفعا باأللمة والميبة وف  أحيان كثي ة صنلنة النفنسنب 

 والق ابة 
العدو طبعًا لا ت ق له اليالة الجديدة  وكان يت بنص ان ًا 
بهذ  الق ية الجفوبية الوا عة مثلها مثل كل الق ى النجنفنو، 
الطيب وف  ليلة راس السفة كان  الطيبة على موعد  أقام  
احتمالها بل ع سها الفضال   أي احتمل  ببدء العام الجنديند  
بط يقة بعيدة كل البعد عن االحتماالت التقليدية المعن وفنة 
والمتداولة  كان  عائلة ا ف الدين على موعد مع المعن كنة 
والبطولة والشها ة  إذا جاء العدو بقواتنه النمنجن منة غنازينًا 
فوجد ليوثًا بانتظار  فكان  مع كة بل مليمة تكبد العدو منا 
تكبد فيها من خسائ  و و يواجه رجااًل أثبتوا لنه أن األرض 
لا تعد سائبة وأن ق انا الجفوبية لا تنعند لنقنمنة سنائنغنة  
وكان  الشها ة تاجًا علقه عل  ا ف الدين وولديه عنبند اهلل 
وفالح على جبا ها المضمخة بالدم والت ا، بعند أن أذاقنوا 
العدو طعا الهبيمة وم ارة الذل فانضموا الثالثة إلى قافنلنة 
الشهداء وانضم  الطيبة مثلها مثنل انقنينقنتنهنا وجنارتنهنا 
كم كال إلى سلسلة الق ى المقاومة لنينبندا النجنفنو، زمنفنه 
الجديد  زمن المقاومة  ويبدأ التاريخ يسجل األحداث بعنورة 

 مغاي ة كما كان  عليه صور السابق 
تيية آلل ا ف الدين  لعل  وولديه عل  وعنبند اهلل فن  
قائمة األك م مفا جميعًا  الشهداء ولتظل مليمة طيبة خالندة 

 ف  ذاك ة ال تفسى 



 6102كانون األول  طليعة لبنان الواحد /

 

  

 ... بابا... يا نور عيني... ونبضة فؤادي

  ... يا دما  يتغلغل في أوردة جسدي

 رحلت ... ولم تزل ساكنا  .. هنا .. في الروح والوجدان

.. 

تساقطت أوراق سنيك ... وما سقطت حروف وناقااط 

 ...قوتك من دفاتر حياتنا

 .. أبي ... يا من حويت ضعفنا بقوة صبرك

  ... أبي ... يا من حميت خوفنا بجرأة موقفك

 ... أبي ... يا من احتضنتنا في جوف أضالعك

 ...فكنت .. األب، واألّم، واألخ، والصديق

أيها الارجال " األب " .. أشاتااقاك فاي الساكاناات 

والحركات ... أشتمك عند هبوب النسمات ... أتدفأ بارد 

 رحيلك بالعبرات ... فتحرق جوفي ... وتوحش وحادتاي

... 

  ... عاٌم " ... ليته لم يكن وال كان "

لكّل بداية والدة ، إال بداية ذلك الاتاارياخ مان ذلاك 

 ... الشهر ... كان نهاية

هو شتاء عضنا بنابه ... تساقطت أوراق أشجاره، وهي 

تعلم أنها ستزهر من جديد في ربيعها الاقاادم ... إال 

ورقة ... هي ورقة من كانت حياته كتابا  ال ياناضاب ... 

ورقة نضرة ... سقطت .. ولن نراها ثانية  في حياتنا ... 

 ... فتناثرت أسطرها وتبعثرت حروفها

هي ورقة عمرك يا " أبي " ... مزقها القدر.. فارتامات 

فتركت خالافاهاا  ...أرضا  ... ورمتنا في نفق من الضيا 

  ... حروفا  بال نقاط

بداية كانون األول .. منذ خمسة أعاوام .. تاحاديادا" 

كأنها اآلن... كانت صباح يوم الخمياس ... وفاي هاذا 

العام أول الكانون أيضا" هو يوم الخمياس .. خاماساة 

أعوام .. كانت وستكون بداية مشاوارك إلاى الاعاالام 

 اآلخر .. إلى القدر األليم الذي رسمه لنا سبحانه وتعالى

... 

بداية كانون األول ... بداية مشوارنا إلى عالم الاحازن 

  ... واأللم والفجيعة

  .. بداية الشهر ... كانت نهاية الدهر ... لي

  ... نهاية من كان وسيبقى

 ... قمر الروح حين تغلس

 ... وشهيق األوردة حين تنزف

  أحبك ... نحبك .. ونشتاقك كلنا ... ولن ننساك

  رحمك اهلل برحمته الواسعة ... وأسكنك فسيح جنانه

 ... يا بعد عمري .. وسبب عمري ... وكل عمري

  وإّنا هلل وإنا إليه راجعون.

www.taleaalebanon.com 
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 مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية

 يف املواضيع اإلدارية واملالية

 يوسف الور ان 
 

بيَّف  إحعاءات المفظمات الدولية  أن لبفان يستقبل أكنثن  

من مليون  نازح نتيجة األحداث ف  سورينا والنعن اق  و نذا 

الفبوح السكان   المعفَّف األكب  ف  تاريخ حناالت النطنوارئ 

 المعقدة  يم ض ضغطًا كبي ًا على موار  البلديات لسببينا

األولا ألن لبفان  و أكث  البلدان المكتظة سكانيًا  بمعندل 

 اخص ف  الكيلومت  م بع الواحد  933

الثان ا ي كب الفازحون على المفاطق األاد فق ًا  واألكنثن  

% من الفازحين يتوزعون عنلنى النقن ى 83ع ضة للتهميش 

 األاد فق ًا 

وتكون البلديات  واتيا اتها  مدخاًل أساسيًا لنلنعنمنل فن  

 ذ  البيئة  نظ ًا لمع فتها بياجات المواطفين  وإلى قدرتهنا 

على التجاو، بديفنامنينة  منع أي منتنغنين ات تنطن أ عنلنى 

المجتمعات الميلية  ولنكنن فن  ظنل النوضنع النقناننونن   

والتفظيم  اليال  للبلديات  ُيط ح الس ال حول مدى قدرتها 

على تت ية  ور ا التفموي  وعلى أن تكون ا يكًا فعنااًل فن  

إ ارة األزمات  واستيعابها  والتعامل مع ما يفتنج عنفنهنا منن 

 تداعيات سلبية 

فقد أطلق  وزارة الداخلية  والنبنلندينات  ووزارة الشن ون 

االجتماعية "مش و   عا قدرات البلدينات النلنبنفناننينة فن  

المواضيع اإل ارية والمالية  بالنتنعناون منع بن ننامنج األمنا 

وتفميذ معهد بناسنل فنلنينينان   U N D Pالمتيدة اإلنمائ  

المال  واالقتعا ي  بهندف مسنانندة النبنلندينات فن  إ ارة 

 موار  ا وفقًا لألصول  وبخاصة الموار  المالية والبش ية 

ف  أوتيل مسابك  /  89/88/8389انطلق المش و  يوم 

بلدية ممثلة ب ئيسها ونائب الن ئنينس OVاتورا  وبمشاركة 

ج ى اختيار ا ف  مفطقة البقا  لنمنا قندمنتنه منن نشنا  

 إنمائ  لبلداتها وق ا ا 

ستكون وراة العمل الت  ستمتد ليومينن كنامنلنينن منن 

 ثالثة مياورا

 الميور األولا العمل التفموي البلدي 

 الميور الثان ا التفظيا اإل اري والقانون  للعمل البلدي 

 الميور الثالثا اإل ارة المالية للبلدية 

 بــدنــا نحاســب

 رقابة شعبية ملالحقة الفاسدين

 بــدنــا نحاســب

 تكشف املفسدين وحجم الفساد
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 القائد املجاهد املناضل عزة إبراهيم
 ملناسبة انعقاد املؤتمر العاميربق للرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( 

وجه ال فيق المفاضل عبة إب ا يا األمين العام لنينب، 
البعث الع ب  االات اك  القائد العام للجها  والتي ي  ب قية 

 إلى ال ئيس ميمو  عباس واألخوة ف  فتح  ذا نعهاا
 األم العبيب ال ئيس ميمو  عباس أبو مازن

رئيس  ولة فلسطنينن   ورئنينس منفنظنمنة النتنين ين  
 الملسطيفية الميت م

 األخوة األعباء أعضاء ح كة فتح المفاضلة الميت مون
ُأحييكا بتيية الع وبة والفضال والجها    وُأحي  اننعنقنا  
م تم كا ف   ذا الظ ف الخطي  الذي تنمن  بنه النقنضنينة 
الملسطيفية واألمة بتجمعها   أحييكا أيها االحبنة منن أرض 
   الع اق األب  ارض البطولة والمقاومة والتضييات واألمجا 

 أيها األخوة
إنفا ف  حب، البعث الع ب  االات اك  نن ى فن  حن كنة 
فتح   إنها الم سسة لفضال وكماح اعب فلسطنينن   و ن  
طليعة  ذا الكماح من اجل التي ي    وبات  عفوانا بارزا فن  
ضمي  وتاريخ  ذا الشعب الباسل   حنينث اقنتن ن اسنمنهنا 
بمقاومته وبوحدة كماحه   مما يم ض على المفاضلنينن فن  
الي كة والمخلعين أل دافها وتاريخها التمنسنك بنوحندتنهنا 
وا عيتها وا عية قيا تها التاريخية الممثلة بناألم النعنبينب 
ال ئيس أبو مازن   لمواصلة الفضال من اجل تين ين  األرض 
واإلنسان وانتبا  اليقوق الوطفية وف  مقدمتها إقامة  ولنة 

   فلسطين وعاصمتها القدس الش يف
 أخ  ال ئيس

 األخوة أعضاء الم تم 
اتيدت إليكا بعد  ذ  المت ة الت  من ت عنلنى احنتنالل 
الع اق حيث اكتمل  فيه حلقات اليلف االستعماري ضد امتفنا 

الع بية الذي بدأ باحتالل فلسطين اليبيبة وانتهى بناحنتنالل 
الع اق وما نتج عفه من تداعيات كارثية على األمة بتجمعنهنا 
تدمي ًا وتهجي ا وفوضى وانتهاكات وإر ابًا وطائمية وفسنا   

   وبات  مهد ة بوحدة أقطار ا و ويتها ووجو  ا
وبهذ  المفاسبة   مفاسبة انعقنا  من تنمن  حن كنة فنتنح 
العتيدة   ف  الوق  الذي نتمفى لم تم كا الفجاح والنخن وج 
بق ارات ت كد التنمنسنك بنالنثنوابن  والنينقنوق النوطنفنينة 
الملسطيفية وف  مقدمتها وحدة الين كنة ووحندة منفنظنمنة 
التي ي  كممثل ا ع  ووحيد لشعب فلسطين بنقنينا ة األم 
ال ئيس ميمو  عباس أبو مازن   فإننفنا فن  حنب، النبنعنث 
الع ب  االات اك  وبعد ما حل ف  الع اق وسورينا والنينمنن 
وليبيا   وما حل بالقضية الملسطيفية بعد غنينا، النعن اق   
وانهيار الفظام ال سم  الع ب  وتخليه عن قضية فلسطين   
نتطلع إلى وحدة كماحية بين حب، البعث الع ب  االاتن اكن  
وح كة فتح ومفظمة التي ي  الملسطيفية لتكون نواة لوحندة 
الفضال الع ب  على مستوى األمة بتجمعها مفطنلنقنينن منن 
اإليمان إن مع كنة فنلنسنطنينن والنعن اق منعن كنة واحندة  
وانتعارنا ف  الع اق وعو ته ح ًا ع بيًا مسنتنقناًل   ينمنثنل 

   انتعارًا لملسطين ويمتح الط يق لتي ي  ا
نستثم   ذ  الم صة لفعب  لكا عنن منوقنمنفنا النثنابن  
بالوقوف مع وحدة نضال الشعب الملسطيف  ومع الشن عنينة 
الملسطيفية بقيا ة مفظمة التي ي  والت  تشكل ح كة فنتنح 
عمو  ا المق ي وطليعتها الثورية المفاضلة صاحبة التجن بنة 
الواسعة والخب ة العميقة والمفهج الواع  ف  الكماح لتين ين  



      6102كانون األول طليعة لبنان الواحد /  

 

فلسطين وانتبا  حقوق اعبه المجا د  ون تمن ينط 
أو تفازل أو ت اجع   وتمثل ِصَمام األمان الذي البدينل 
عفه ف   ذ  الم حلة لتيقيق األ داف النوطنفنينة   
وأعلموا أيها األخوة أن كل ما ُيط ح خارج مفهج ح كة 
فتح ومفظمة التي ي  النمنلنسنطنينفنينة سنواء عنلنى 
المستوى الملسطيف  أو الع ب  فهو يمنثنل منبايندة 
علفية للبيع والش اء ف  واحدة من ا ا قضايا األمنة 
الم كبية على م  النتنارينخ و ن  قضنينة تنين ين  
فلسطين  والت  قدم اعب فلسطين وقدمن  األمنة 

  من أجلها تضييات كبي ة
نين نعلا إن المفهج األمثل للمواجهة كمنا نن ا  
ف   ذ  الم حلة   والت  تم ضه مواقف وتنينالنمنات 
إقليمية و ولية قا  ة يتطلب اتبنا  كنافنة وسنائنل 
الفضال ومفها الوسائل السياسية والتعبئة الشعنبنينة 
ف  مقاومة االحتنالل والنفنين  عنلنى العنخن  منع 
المجتمع الدول  لتيقيق المكاسب لشعب فلسنطنينن 
بما يخمف معنانناتنه وين فنع منن مسنتنوى حنيناتنه 
وتيسين أوضاعه األمفية والسياسية واالقنتنعنا ينة 
والمعيشية   ليين توف  ف ص المواجهة الن سنمنينة 
والشعبية على صعيد األمة بتجمعها وبكل إمكانياتها 
من أجل تي ي  لملسطين     كل فلسطين   سنينتتن  

روح اهلل ، انه ال  ذا اليوم بتذن اهلل   ولن نيتس من 

  ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون

تحية من العراق لحركة فتح وكوادرها  -

وقياداتها ، مؤسسة الكفاح المسلح والمقاومة 

 . ضد العدو الصهيوني

النصر حليف الشعوب المجاهدة المانااضالاة  -

المتمسكة بالحقوق والتي تنادحار دائاماا  أماام 

إرادتها وكفاحها كل قوى البغي والعدوان طاال 

 . الزمن أم قصر

بوحدة نضالنا وكفاحنا ستتحرر فالاساطايان  -

ويتحارر الاعاراق وساورياا والايامان واألحاواز، 

 . وسيهزم الغزاة وتنتصر األمة

تحية خالصة إلى األخ العزيز الرئيس محماود  -

عباس أبو ماازن قاائاد حاركاة فاتاح وقاائاد 

فلسطين .. تحية الاماجاد لالاشاهاياد الاقاائاد 

المؤسس يااسار عارفاات ... تاحاياة لشاهاداء 

 . فلسطين والعراق واألمة

وفقكم اهلل وحفظكام وسادد عالاى طارياق 

النصر خطاكم .. معا  وسوية إلى لقاء نصر أكياد 

في القدس وبغداد .. وما ذلك على اهلل ببعيد .. 

دمتم برعايته ، والسالم عالاياكام ورحاماة اهلل 

 . وبركاته

 أخوكم عزة إبراهيم

 أمين عام حزب البعث العربي االشتراكي

  

لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشاعاب الاعارباي 

 الفلسطيني أصدرت جبهة التحرير العربية البيان التالي:

لصدور قرار الجمعياة  2٦يصادف اليوم الثالثاء الذكرى ال

تشرين الثاني مان  2٦العمومية لألمم المتحدة باعتبار يوم 

كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه فاي 

 إنهاء االحتالل وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب األرض.

ويذكر أن قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة هذا جاء 

لساناة  ٨١٨على خلفية قرار سابق لألمم المتاحادة رقاماه 

والذي يقضي بتقسيم فلاساطايان الاتاارياخاياة إلاى  ٨٦4٩

 دولتين عربي ويهودية مع تدويل مدينة القدس..

واليوم تؤكد جبهة التحرير العربية رغم العقود الماضياة 

أن كل األساليب والمماطالت والقيود التي يفرضها االحتاالل 

بأذرعه المختلفة من انتهاكات لحقوق اإلنساان مان قاتال 

وتعذيب وحشي ومصادرة األراضي والعقوبات الجماعية من 

خالل إغالق المدن والقرى والمخيمات قد فشلت فشال ذريعا 

نتيجة للفعل الفلسطيني من نضال وكفاح ومقاوماة.. وقاد 

ادرك االحتالل الصهيوني أن مخططاته العنصرية فاي عازل 

الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والادولاي لام تاؤِت 

اؤكلها فتعاظمت حركات التأييد والمناصرة في العالم لنيال 

حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القادس وعاودة 

جميع الالجئين الفلسطينيين إلاى دياارهام طاباقاا لاقارار 

واناه حاق ال  ٨٦4الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقام 

 يسقط بالتقادم.

ومن هنا تدعو جبهة التحرير العربية كاافاة الاماؤساساات  

الدولية وحركات التحرر العالمية المؤمنة بعدالة قضيتنا مناصرة  

ومؤازرة شعبنا ودعم صمود الالجئين في كافة أماكن تواجدهم  

وضمان حق عودتهم إلى ديارهم وحشد الطااقاات والاجاهاود  

.. ونقول فااي  لفضح ممارسات االحتالل تجاه شعبنا الفلسطيني 

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بااتات الضارورة مالاحاة  

لمطالبة األمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدولية بشأن الاقاضاياة  

الفلسطينية، وفي مقدمتها، الاماتاعالاقاة باعاودة الاالجائايان  

 الفلسطينيين إلى وطنهم... 

 

 جبهة التحرير العربية

 األمانة العامة 
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 فتح يف مؤتمرها العام:

  إجابات معلقة ألسئلة تنتظر
مفذ انطالقتها  حم ت فتح عميقًا ف  الوجدان 
الملسطيف   وتيول  وما تبال ف  زمن قياس  إلى المعيل 
األكث  اعبية ف  الساحة الملسطيفية  أن لا نقل أنها 
حظي  بإجما  الشعب الع ب  الملسطيف   ولألم  أسبابًا 
وعوامل عديدة ف  مقدمتها أنها نال  السبق على األخ ين 
ف  اللجوء إلى العمل الثوري المسلح الذي المس مشاع  
الملسطيفيين الذين ملوا االنتظار ف  مخيمات اللجوء  وأن 
كل القوى السياسية والش ائح االجتماعية وجدت متسعًا لها 
ف  صموفها كي كة تي ر وطف  لا تلعب األيديولوجيا  ورًا 
حاسمًا ف  االنتماء إلى  ذ  العموف  باإلضافة إلى إسفا  
حب، البعث الع ب  االات اك  لها مفذ الليظات األولى 
 لوال تها  عفدما أوعب إلى تفظيمه الملسطيف  االلتياق بها 

وقد از ا ت مكانة فتح عفدما استطاع  السيط ة على 
مفظمة التي ي  الملسطيفية كإطار رسم  فلسطيف  وتول  
ال ئيس ياس  ع فات رئاستها حتى استشها   وانتقال ذلك 
إلى خلمه ال ئيس ميمو  عباس  وبالتال  االستيواذ على 
الق ار السياس  الملسطيف   خاصة بعد أن تيول  المعائل 
الملسطيفية األخ ى الت  جاءت الحقًا وانضوت ف  إطار 
المفظمة إلى حالة التتث  أكث  من التتثي   إال أن كل  ذ  
العوامل الت  كان  لعالح الي كة رتب  عليها بالمقابل 
مس ولية االئتمان على المش و  الوطف  الملسطيف  
وتيديد مساراته ف  ظ ف متغي  أ ى ف  ميطات كثي ة إلى 
ت اجعات كبي ة أوصلته ف  الظ ف ال ا ن إلى المتزق اليال  
ألسبا، وعوامل عديدة لعل من أ مها االنبالق ف  مسي ة 
التسوية  وال  ان على وقائع غي  ثابتة  ومعطيات غي  
موجو ة  جعل  الم حل  بدياًل للثاب  االست اتيج  ليبدا 
 سقمه بالت اجع اليا  الذي أطاح ببقية أمل كان  موجو ة 

 ذا الواقع تجسد بشكل حا  باالنتقال من زمن الثورة إلى  
عع  السلطة بعد اتماق أوسلو  فتصبي  "فتح" حب، السلطة  
مع ما ت تب على ذلك من تكيف سا ا مسا مة جدية ف   
تجميف معا ر القوة الملسطيفية  وحول الحقًا المفظمة  
ولجفتها التفميذية إلى مليق بالسلطة  وجعل من "فتح" سبياًل  
لخدمتها  و فع بالبعض إلى التخل  عن خيارات ثورية بل  
العمل بالضد من إرا ة الملسطيفيين ف  المقاومة  ومياوالت  
مفع أاكال المقاومة الشعبية ال سيما االنتماضات الت  أصبي   

 أنموذجًا يعتمد ف  العقو  الق يبة إلى وقتفا اليال    
ف   ذ  األجواء  وف  ظل حاجة الملسطيفيين إلى م اجعة  
ااملة لمسار العمل الوطف   وتيديد الخيارات أن لا نقل  
تجديد ا عقدت "فتح" م تم  ا األخي  واألنظار ااخعة إليه  
إلنجاز عدة مهمات ت تق  إلى مستوى تاريخية التيديات  
ال ا فة  مفها ما يتعلق ببفية الي كة و ور ا وأساليبها  
المعتمدة  واأل ا إعا ة الييوية إلى الم سسات الملسطيفية  
األخ ى  فالبعض ي ى الم تم  ض ورة مفها لمتح الط يق  

المسدو  أمام  عوة المجلس الوطف  الملسطيف  لالنعقا   
م اجعًا السياسات اليالية  وواضعًا است اتيجيات جديدة ف   
وجه المخاط  القائمة  بما يت تب على ذلك إعا ة إنتاج لجفة  
تفميذية جديدة تستعيد  ور ا كعاحبة الق ار الياسا ف   
الساحة الملسطيفية باعتبار المفظمة    الممثل الش ع   
والوحيد للشعب الع ب  الملسطيف  والت  يجب أن تقو   
نضاله ال أن تتيول إلى  ائ ة مهمشة ومليقة بالسلطة  
الملسطيفية  باإلضافة إلى الذ ا، النتخابات رئاسية  
وتش يعية قد تسا ا بجدية ف  فتح أفاق جديدة تفه   
االنقسام الياصل على قاعدة خلق إجما  وطف  ف  إطار  
وحدة وطفية حقيقية بدياًل لمعاليات ولدت ميتة وكان  ف   
جو   ا مياوالت إلنجاز مياصعة بين ح كت  "فتح"  
و"حماس" ف  إطار فوق  ال يسمن وال يغف  عن جو   مع  
اإل راك الواع  أن إنجاز  ذا األم  ليس مس ولية "فتح" وحد ا  
"فيماس" تتيمل قسطًا كبي ًا ف   ذا الشتن ربما  و األكب   
بسبب طبيعة مش وعها العاب  للوطن ليتكامل أو يتفاغا مع  

 بعض ما يدور ف  المفطقة ويخطط عفد بعض اإلقليا  
ف  ظل  ذ  المهمات الكبي ة كان  نقطة البدء    أن 
يخ ج الم تم  بفتائج تعبز العمل الجماع   وأحياء 
الم سسات  وكذلك وضع المواصل الواضية بين السلطة 
والي كة خاصة من خالل وضع المواصل الواضية لعالقة 
فتح بالسلطة ف  ظل انتقا ات حا ة توجه بتن ال ئيس 
ميمو  عباس  و الذي يتيكا بمسارات الق ار واتجا ات 
السياسية بمفتى عن المشاركة المطلوبة ف  وضع مثل وضع 
الساحة الملسطيفية  إال أن المالحظ بفظ  الم اقبين أن 
تقدمًا على  ذا الععيد لا ييدث  وأن م تم  فتح أجا، 
على ا ء ولا يجب على أاياء كثي ة  وأن المتغي ات لا 
تكن ف  حجا التوقعات  فغاب  وجو  وجاءت أخ ى  ون 
تغيي  ف  المضمون  ومن الم لا أن يشهد الم تم  أو 
يت افق معه حملة بيانات وبيانات مضا ة واتهامات قد تكون 
ف  ميلها  وأخ ى قد تكون ف  غي  ذلك وف  كل األحوال 
كان من الض وري أن ال تفتقل إلى العلن إال ما قل ويخدم 

 المعلية الوطفية الملسطيفية وليس أي حسابات أخ ى 
عافية فتح    عافية للمش و  الوطف  الملسطيف   
وبداية تلمس الخ وج من المتزق اليا   واعتالل بعض 
مماصلها يطال كل ح كة الشعب الع ب  الملسطيف   و ذا 
ما ال ن يد   وألنفا سفظل معها والى جانبها انطالقًا من 
وحدة كماحية بين البعث وفلسطين  وألن فتح كما قلفا ف  
البداية    ح كة الشعب الع ب  الملسطيف  حتى إاعار 
آخ  إن لا نقل إلى زمن طويل بفظ  كثي ين سفظل ني ص 
على أن تكون ف  حال أفضل ح صفا على فلسطين الت  
ستظل ف  العيون والقلو، إذا ما استدرنا إلى أي من الجهات 

 األربع كما يقول القائد الشهيد صدام حسين 
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لقد ا تبَّت ُرَكُب الفظام المع ي  لعنًا منن أوامن  اإل ارة 
األمي كية بسيب مش و  ق ار ا الذي قدمته إلنى منجنلنس 
األمن الدول   الخاص بالا عية المستوطفات العنهنينوننينة 
ف  األراض  الملسطيفية  فسيبته صناغن ة إلمنالءات األ، 

 اليام  للكيان العهيون   والضامن ألمفه 
ولكن  ف  حالة ال كو  الع ب   ظلَّ من بين الدول األخن ى 
من ي فض ال كو   إذ تبفَّ  كل من السفغنال وننينوزينلنفندا 
وماليبيا وففبويال مش و  الق ار فقدَّمته إلى مجنلنس األمنن 
الدول   وكان  المماجتة الكب ى عفدما نال المشن و  تنتينيند 
أربعة عش  صوتًا  باستثفاء المفدو، األمي ك    الذي امتنفنع 
عن التعوي   ولكن المماجتة الكنبن ى كنانن  فن  أننه لنا 

 يستخدم حق الفقض لمفع تم ي   
بين ابتهاج من صوتوا لعالح الق ار  وسنخنط منن وقنمنوا 
ضد   أصدر مجلس األمن التابع لألما المتيدة الق ار ال قنا 

  وقد حثَّ الق ار عنلنى وضنع 8389 يسمب   80ف   8009
نهاية للمستوطفات طاإلس ائيلية( ف  األراض  الملسطيفنينة  

فن  الضنمنة  بوقف االستينطنان ونص على مطالبة إس ائيل
بما فيها القدس الش قية  وق ر عدم ا عينة إنشناء  الغ بية

طإس ائيل( للمستوطفات ف  األرض المنينتنلنة منفنذ النعنام 
8899  

لا نكن لفتوقَّع أن يتيدَّى أمي كا من ظلَّ  لندينه ذرة منن 
ضمي  ف   ذا العالا الميكنوم بنالن  نا، منن سنطنوتنهنا 
ونموذ ا  فكان  المماجتة فيما حعل مفذ ينومنينن مضنينا  
ولهذا ت افق  بسيل من التع ييات والنمنواقنف النتن  أخنذ 
مطلقو ا يعب  ون عن إعجابها وارتياحها مما حعنل  وفن  
المقابل ُقوبل الق ار بموجنة منن سنخنط حنكنومنة النعندو 
العهيون   الت  راح  توج ه التهديدات يمينفنًا ويسنارًا ضند 
الدول الت  تج أت على تيدي العفجهية األمي كية والعنلنف 

 العهيون  
لا نق أ ج أة الق ار من تعن ينينات منن أيَّندو  ومنهن و  
إعجابها  بل ق أنا أ ميته منن النتنهنديندات العنهنينوننينة 
بمعاقبة من تقدم به ومن أيَّد   قلة  ا  ول النعنالنا منن 
تدرك أن جبًءا من قوة أمي كا والعهيونية  يكمن ف  ضنعنف 
الدول األخ ى  وتلك القوة لجتت إلى حالة من التم   عنفندمنا 
أص َّت على تقديا مش و  مفع االستيطان إلى مجلس األمن 
الدول   وبعد أن صدر الق ار لن نمها أن  فاك تيواًل كنبنين ًا 
ف  مواقف من وافق على الق ار إالَّ إذا تم  ت جنمنتنه عنلنى 

 أرض الواقع  وإالَّ إذا ألبم العدو العهيون  بتفميذ  
على ال غا من أنه عبَّ  عن حالة تم   من المجتمع الدولن  

غي  معهو ة فيه مفذ أجيال عديدة  وإذا حسبفا أن الق ار كان 
ضعيمًا  ولك  يكون أقوى وأاد تتثي ًا وأق ، إلنى النتنفنمنينذ 
مفه إلى حالة تيد م حلية  كان يجب أن ينينمنل تنينذين ات 
للكيان العهيون  باللجوء إلى معناقنبنتنه فنينمنا لنو رفنض 

 تطبيقه 
وعلى كل حال  ولك  يتيوَّل إلى ق ار جدي ويعبح قنابناًل 
للتفميذ  تقع المس ولية على كل النمنلنسنطنينفنينينن  وفن  
المقدمة مفها السلطة الملسطيفية  فن   عنمنه واإلصن ار 
على تطبيقه بشتى الوسائل والُسُبل  ولعلَّ من أ نمنهنا منا 

 يل ا
تفشيط الي كة الديبلوماسية تجا  المنجنتنمنع الندولن   -8

خاصة مفه الدول الت  صوَّت  على تم ي    من أجل تطبينق 
الش عية الدولية  الت  عبَّ  عنفنهنا النقن ار  بنينق النكنينان 
العهيون  إذا امتفع عن التفميذ  إن ف  تنفنشنينط النين كنة 
الديبلوماسية فيه اختبار لجدية بعض الدول النتن  ُينتنوقَّنع 
مفها أن تساوم كاًل من أمي كا والكنينان العنهنينونن  عنلنى 

 تفميذ  ف  مقابل ملمات أخ ى 
تفشيط ح كة المقاومة ضد المستوطفات القائمة  وضد -8

تلك الت  ُتعتب  قيد اإلنشاء  وعلى ال غا من أن  ذا النهندف 
يجب أن يكون جبًءا من اسنتن اتنينجنينة النتنين ين  الشنامنل 
والكامل  فإنه م حليًا يكتسب ا عيته مستفندًا إلنى النقن ار 

الذي حثَّ على طوضع نهاية للمستوطفات   ( النقنائنا  8009
  وصواًل إلى وضع حد ننهنائن  لنمنبندأ 8899مفها مفذ العام 

 االستيطان يشكل رزمة متكاملة غي  مجبَّأة 
وبمثل  ذا الواقع ال ا ن  على الملسطيفيين أن ال يفنامنوا 

  بل يعتب ون أن المع كنة 8009على ف اش من ح ي  الق ار 
قد ابتدأت بعد صدور الق ار  وليس قبل صدور   وعليها أن 
يستميدوا من وظيمته ألن العالا اآلخ  اعتب  أنه قام بواجبنه 

 وت ك للملسطيفيين مهمة التتمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
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/%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/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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إلى الجهة  كم عن مركز القدس الشرقية 21وتبعد  قرية تتبع محافظة القدس بيت سوريك

 .2691الشمالية الغربية منها. وهي من القرى التي وقعت تحت االحتالل عام 
نسمة  22516نسمة وارتفع تدريجيا عبر السنين ليصل إلى  251 2611كان تعداد سكانها عام 

يصل إليها طريق يربطها بالطريق الرئيس  .2611عام 
م عن سطح البحر. يقطن  027كم، وترتفع حوالي  7.1طوله 

 -4الشيخ  -2قنديل  -1الجمل  -2القرية عشرة عائالت هم 
 -6ابو إسماعيل 0العفالقة  -1شقير  -9رداد  -5أبو صبح 

 الحيحي -27حمد 
شهدت ارض بيت سوريك العديد من المعارك للدفاع عن 
فلسطين فقد شهدت القرية على أحداث ال زالت ترويها 
كتب التاريخ أهمها دور القرية في معارك باب الواد 
والقسطل بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني. ففي نكسة 

هوجمت القرية من عدة محاور بمختلف  2691حزيران 
 11أنواع األسلحة علما بأن القرية لم تكن مجهزة إال ب 

بندقية وهي بالطبع غير كافية لمواجهة األسلحة المتطورة 
مما اضطر بعض سكان القرية للبحث عن مكان امن لحين 
هدوء حدة القصف. وبهذا فأن العديد من العائالت نزحت 
إلى األردن لتكون جزءا من النسيج األردني بفعل القرارات 
التي حرمت الفلسطينيين من حق العودة وتقرير المصير. 
باإلضافة إلى الدور النضالي الذي قام ويقوم به أبناء 

 القرية في التصدي للجدار العازل
دونما منها أراض مغتصبة  92646تبلغ مساحة أراضيها 

دونم، يحيط  22074واقعة على خط الهدنة تبلغ مساحتها 
بها أراضي قرى بيت إكسا، قالونيا، بدو، وقطنة. يتبع 

 :القرية ثالث خرب هي
 خربة الحوش،-
 خربة البواية،-
 .خربة الجبل-

وتحوي أراضي بيت سوريك عيون ماء ال زالت تروي أبناء 
عين  -1عين ربد) تابعة ألراضي أبو صبح(  -2القرية منها 

 عين لوزا -4عين العليق  -2البلد )التحتى( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
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 الرفيق راؤول كاسترو

 رئيس جمهورية كوبا الصديقة 

 األمين العام للحزب الشيوعي الكوبي المحترم 

 تحية رفاقية وبعد 

فقدت كوبا شعبا  ودولة وحزبا  ومعها حركة الاتاحارر فاي الاعاالام 

بوفاة الرفيق المناضل  فيدل كاسترو ، رمزا  من رماوز حاركاة الاثاورة 

العالمية، وسندا  قويا  للقوى التحررية التي تاكاافاح ضاد االساتاعاماار 

 واالحتالل واالستغالل السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

إننا ونحن نعبر عن شعورنا العميق بالحزن على وفاة قائد وطني ثوري، نؤكد لكم بأن شعاباناا الاعارباي 

وخاصة في فلسطين والعراق لن ينسى موقف الفقيد الكبير والداعام لاناضاال شاعاباناا ضاد االساتاعاماار 

والصهيونية ،والمساند لثورة فلسطين وكفاح شعب العراق في مقاومته للعدوان واالحتالل الذي قاامات باه 

 وقادته ضدنا اإلمبريالية األميركية . 

إننا وفي هذه المناسبة اآلليمة، إذ نشاطركم الحزن على هذا المصاب األليم، نتقدم ماناكام وعاباركام إلاى  

الرفاق في الحزب الشيوعي الكوبي وشعب كوبا الصديق بأحر التعازي الرفاقياة، وكالاناا ثاقاة باأن الاوشاائاج  

النضالية التي أرسى دعائمها الرفيق فيدل كاسترو مع قيادة حزبنا وعلى رأسها الرفيق الشهيد صادام حسايان  

 ،ستبقى راسخة ومتينة في ظل قيادتكم الحكيمة ونحن نواجه معا  قوى االستعمار وكل من يهدد أمن وطنينا. 

 عزة إبراهيم / األمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي

 

 

 

تتعرض مدينة الموصل والبلدات والقرى المحياطاة 

بها منذ أسابيع لعدوان جديد تحات ذرياعاة ماحاارباة 

)داعش( إلى دمار ممنهج استهدف خارطتها الجغرافياة 

وبنيتها التحتية، وأهلها دون تمييز بالتدمايار والاقاتال 

والتهجير القسري لتغيير معالمها الحضارية وتاخارياب 

نسيجها االجتماعي، وخصوصيتها العمرانية والثقافاياة 

ومعالمها التاريخية ضمن المخطط العام لتغيير معالم 

العراق العربي، انتقاما منه لدوره الحضااري اإلنسااناي 

منذ بابل وآشور إلى دوره اإلساالماي أياام الاخاالفاة، 

ومشروعه الحضاري النهضوي العرباي الاجادياد الاذي 

يمثله حزب األمة الاعاظايام، حازب الاباعاث الاعارباي 

االشتراكي، ولمواقفه القومية الثورية ضد اإلمبرياالاياة 

 واالستعمار والصهيونية والشعوبية اإليرانية.

تستهدف الموصل اليوم بهذه الصورة الاوحشاياة، 

وهذا الحقد األعمى من طارف ماا يساماى باالاجاياش 

العراقي المدعوم بأمريكا وحلفائها دوليا وإقالاياماياا، 

ويساندهم في ذلك أيضا قطعاان الاحاشاد الشاعاباي 

المنفلتة التي ما فتئت تعبث في ارض العراق الطاهارة 

 منذ االحتالل من البصرة جنوبا إلى الموصل شماال.

وأمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشاهاا الاعاراق  

والموصل تحديدا اليوم من دمار وخراب وانتهاك لحقوق  

االنسان، وإتالف الزر  والشجر وتلويث الميااه. وتادمايار  
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للمساجد والمعالم األثرية، تاحامال  

القيادة القومية لحزب البعث العربي  

االشتراكي المسؤولية كاملة لادولاة  

االحتالل الواليات المتحدة األمريكياة  

وحلفائها في السوء كبريطانيا علاى  

سبيل المثال ال الحصر، واإلقلاياماياة  

ممثلة في النظام اإليراني الصفاوي.  

وتطالب المجتمع الدولي ومنظماات  

حااقااوق اإلنسااان والاايااونسااكااو،  

واليونياساياف، والصالاياب األحامار  

الدولي للتحرك باجاد إلداناة هاذه  

الممارسات الهمجية التي تجري فاي  

الموصل والعمل على وقفها دفاعاا  

عن حقوق اإلنسان المنتاهاكاة فاي  

 العراق. 

وتطالب القيادة القومية لاحازب 

البعث العربي االشتراكي من جاهاة 

أخاارى مااجاالااس األماان الاادولااي، 

والجمعية العامة لألمم الاماتاحادة، 

والجاماعاة الاعارباياة، وماناظاماة 

الماؤتامار اإلساالماي ودول عادم 

االنحياز للتحرك على عجال لاوقاف 

هذه المهزلة وإعادة الاعاراق إلاى 

أهله بعد عقد ونصف من االحتالل. 

موحدا ودون تغايايار فاي حادوده 

وحدود محافظاته، ليستأناف دوره 

الحضاري لبانااء الاعاراق، ودولاتاه 

الجديدة على أسس دياماقاراطاياة 

تساهم فيها كل األحزاب والتياارات 

السياسية عالاى قادم الاماسااواة، 

وعلى رأسها حزب البعث الاعارباي 

االشتراكي صانع نهضته المعاصرة 

وباني مجده، وموحد شعباه، باعاد 

إسقاط كل أثار االحتالل وتباعااتاه، 

وإسااقاااط عااماالاايااتااه السااياااساايااة 

  الطائفية الكسيحة والفاشلة.

 

حّيت القيادة القاوماياة لاحازب 

الاابااعااث الااعااربااي االشااتااراكااي 

االنتفاضة الشعباياة فاي جاناوب 

العراق ووسطه ضد رموز الفاسااد 

والعمالة.. جاء ذلك فاي تصارياح 

للناطق الرسمي بااسام الاقاياادة 

 القومية هذا نصه:

في الوقت التي تستفحل فيهاا 

مشهدية المجزرة الوطنياة الاتاي 

يااناافااذهااا االحااتااالالن اإلياارانااي 

واألميركي، وبااالتاكااء عالاى ماا 

تقوم به الميليشيات الاطاائافاياة 

والمذهبية من "حشاد طاائافاي" 

بكل مشتقاتاه، و"داعاش" باكال 

مسمياته، ينتفض شعب الاعاراق 

في الجنوب والوساط ضاد رماوز 

العمالة والفسااد، وياقاوم عالاى 

طردهم حيثما حاولت أقدامهم أن 

 تطأ أرض جنوب العراق ووسطه.

إن إقدام الجماهير المنتافاضاة 

على طرد المالكي كعنوان للفساد 

والعماالاة، كاانات أبالاغ رساالاة 

موجهاة لاكال الاذيان افارزهام 

االحاتاالل وأوالهام إدارة شااؤون 

العراق، كما كانات رساالاة لامان 

يوفر حماية لهذه الرموز الفاسدة 

ويربطهم بغرفة تاحاكام وتاديار 

 شؤون العراق من طهران.

إن هذه االنتفاضة الشاعاباياة،  

جاءت لتؤكد بأن العاراق ماتاجاذر 

بوطنيته وعروبته، وأنه لن يقابال 

استالب إرادته والاحااقاه باناظاام 

الماللي الذي يريد فرض الفرسناة 

على كل معالم الحايااة فاي هاذا 

القطر العربي األصيل في انتمائاه 

 القومي.

إننا إذ نوجه الاتاحاياة لشاعاب  

العاراق الاماناتافاض ضاد رماوز 

العمالة السايااساياة الاغاارقايان 

بالفساد والعمالاة وناهاب ثاروة 

البالد، فإننا على ثقة أكيادة باأن 

هذا الشعب الذي أفارز ماقااوماة 

وطنية طردت االحتالل األماياركاي 

وتتصدى لالحتالل اإلياراناي، هاو 

اليوم عبر استحاضااره لاعانااصار 

القضية الوطنية في حاراكاه ضاد 

الاافااساااد ورمااوزه والااعااماالاايااة 

السياسية والتحاقاتاهاا، ساياعاود 

بيئة طاردة لكل قاوى الاتاخارياب 

الداخلي والتبعية للخارج اإلقليماي 

والدولي، وسيكون حاضنا  للاقاوى 

الوطنية المعبارة عان طاماوحاه 

وتوقه إلعادة بناء عراقاي عارباي 

ديماقاراطاي ماوحاد، وماا هاذه 

االنتفاضة، الشعبية إال اساتامارار 

لنهج المقاومة التي كاان لاحازب 

البعث حمل لواءها وها هي نتائاج 

 تضحياته تثمر نتاجا  نضاليا .

 الدكتور أحمد الشوتري

 الناطق الرسمي 

 باسم القيادة القومية 

 لحزب البعث العربي االشتراكي
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 يا أبناء شعبنا األبي المجاهد 

تمر علينا اليوم ذكرى )المولد النبوي الشريف( ماولاد  

النبي الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم نبي الارحاماة 

وفخر الكائنات وكان ميالده وصيرورته وبالاوغاه سان 

األربعين لحمل الدعوة اإلسالمية إيذانا  بمسيرة جاهااد 

العرب المسلمين في عصر صدر الارساالاة اإلساالماياة 

الخالدة نبراسنا المشع ومنارناا الاهاادي فاي مسايارة 

الجهاد والتحرير الظافرة واالضطال  بمجابهة التحديات 

 .التي واجهت وتواجه األمة

وها هم مجاهدو البعث والمقاومة في العاراق كالاه  

وفي الموصل ونينوى يواصلون جهادهام الامالاحاماي 

بوجه قوى اإلرهاب والتطرف والميليشاياات الاماجارماة 

العميلة إليران والمضي ُقدما  عالاى طارياق الاتاحاريار 

الشامل والعميق للعراق وتحقيق استقالله التام والناجز 

ومواصلة السير على طريق النهوض الوطني والقوماي 

واإلنساني الشامل مستاناياريان مان قاباس الادعاوة 

المحمدية إشعاعها الهادي المنايار الاخايار اإلنسااناياة 

جمعاء ويستعيد التاريخ دروسه وأمجاده في مجااباهاة 

العرب للفرس المعتدين في مسيرة الصارا  الاعارباي 

الفارسي عبر التاريخ وهنا نستذكر المقولة التاارياخاياة 

الخالدة للرسول العربي الكريم محمد صلى اهلل عالاياه 

وسلم في معركة ذي قار بين العارب والافارس )هاذا 

 ...يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا( 

وكانت نبوءة الرسول العربي الكريم محاماد )صالاى  

اهلل عليه وسلم ( تتحقق في يوم القادسية األولى وفي 

معارك جلوالء ونهاوند ومعركة الايارماوك ماع الاروم 

البيزنطيين ومعركة حطين وغيرها من منازالت العارب 

للفرس والروم وتحقياق الاناصار الاحااسام عالاياهام 

ومواصلتهم حمل لواء الدعوة اإلساالماياة لالاباشارياة 

جمعاء .... وها هم اإليرانيون الفرس اليوم ياواصالاون 

أطماعهم وهيمنتهم اإليرانية على العراق وتاماددهام 

إلى سوريا ولبنان واليمن والخليج الاعارباي كالاه بال 

  .وتهديد األمن القومي العربي برمته

وتجيء التصريحات اإليرانية المتواترة والوقحة عالاى  

لسان رئيس الجمهورية حسن روحاني وقائد )الاحارس 

الثوري اإليراني( محمد علي جعافاري ورئاياس هايائاة 

األركان المشتركة محمد باقري بمواصلة الهيمنة عالاى 

العراق والتمدد اإليراني الفارسي التوسعي فاي األرض 

العربية .... فقد صرح  رئيس هيئة األركان الماشاتاركاة 

محمد باقري ) بأنه ال بد أن تكون إليران قواعدها فاي 

سواحل سوريا وسواحال الايامان ( وقاد باان نضاال 

مجاهدي البعث والمقاومة من خالل تصااعاد الساخاط 

الشعبي ضد الطغاماة الاحااكاماة فاي هاجاوم أبانااء 

محافظتي ذي قار وميسان ضد العميل المالكي ورفعوا 

الفتات السخط والتنديد به والمطالباة باإخاراجاه مان 

محافظاتهم وقد طوق أبناء شعبنا في ميسان الفانادق 

الذي يسكن فيه العميل المالكي هااتافايان )ماياساان 

ثوري ثوري ممنو  يادخال ناوري( كاماا رفاع أهاالاي 

الناصرية الفتات تقول للعميل الاماالاكاي )ال أهاال  وال 

 .مرحبا  بك في الناصرية(

وإزاء ذلك كله فإن مجاهدي البعث والمقاومة وأبناء  

شعبنا المجاهد يستلهمون الذكرى العاطارة لالاماولاد 

النبوي الشريف نبراسا  مشعا  ومنارا  هاادياا  لاتاصاعاياد 

مسيرة الجهاد والتحرير بوجه تركات االحتالل اإلياراناي 

والهيمنة اإليرانية بفعل تسليم أميركا الاعاراق لاقاماة 

سائغة إليران كما شخص  ذلك بدقة الرفيق الماجااهاد 

عزة إبراهيم األمين العام للحزب والقائد األعلى للجهاد 

والتحرير والذي يواصل قيادته الحكيمة لالاماجااهاديان 

األبطال على وفق توجيهاته السديدة وحاتاى الاناصار 

 .األكيد والظفر الحاسم

 .وما النصر إال من عند اهلل العزيز الحكيم 

 .المجد لشهداء البعث والعراق واألمة األبرار 

 .والخزي والعار لتحالف األشرار وعمالئهم األخساء 

 .ولرسالة امتنا المجد والخلود

 

  2١٨٩في الحادي عشر من كانون األول  
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 حسابات الحقل 

 وحساب البيدر

 أ. د. كاظم عبد الحسين عباس

 لجنة نبض العروبة المجاهدة للثقافة واإلعالم.

 

وقع الذين صنعوا داعش باأخاطااء اساتاراتاياجاياة  

خطيرة بغض النظر عامان ياكاوناوا، ماع قانااعااتاناا 

المعروفة بان االحتاالل األمارياكاي اإلياراناي وأدواتاه 

المذهبية في المنطقة هم من حسبوا حسابات الحاقال 

  لصناعة داعش دون أن يحسبوا حسابات البيدر.

فكرة اطالق داعش بااألسااس هاي لارفاع درجاات 

ومستويات الصرا  في العراق خاصة والمنطقة عااماة 

مع إعطائه كال سامااتاه الاطاائافاياة الن قانااعاات 

المؤسسين أن الصرا  الطائفي مقطو  تماما عان أي 

أمكانية للحل ألنه مستفحل اعمى بعصباياتاه إجاراماي 

بطبيعته فاقد لالاعاقال والاماوضاوعاياة راكان إلاى 

العصبيات الناتجة عن الجهل والتخلف والغلو والتطارف 

 التي تعج بها بيئتنا .

ظن منظرو الحقل قصيرو النظر أن داعش ساتاجار   

المنطقة إلى جحيم يوجهون هم نيراناه لاتاحارق مان 

يشاؤون غير انهم تفاجئوا بحجم المسافاات الاواقاعاة 

إذ لام تشافاع  بينها وبين أهلنا في المادن الاثاائارة 

وتافااجاؤوا باالاعاقال  الكينونة الطائفية لجرهم لها، 

الراجح في المقاومة وكذا عموم الشاعاب الاذي عارف 

كيف يروض داعش ويقلل من أثار الجحيام وناتاائاجاه 

التي حسبها عقل الحقل، غير أن عقول البيدر ضاياعات 

عليه الفرصة . والذي حصل على ماا ياتاراءى لاناا ان 

داعش لم تتمكن من عبور مساتاوياات الاقاوة الاتاي 

منحها لها صناعها، وحجمت وتكورت خاليااهاا دوناماا 

نمو وتجذر حقيقي، مع أننا نعرف أنهاا تاماكانات مان 

كسب بعض األفراد المندفاعايان بادوافاع الاثاأر مان 

حكومة االحتالل، أو الذين ظنوا مخطئين أن داعش هي 

االستراتيج المذهبي المنقذ لهم ولمناطقهم من تغول 

المشرو  المذهبي االحتاللي اإليراناي الاماساناود مان 

  اإلدارة األمريكية.

لقد تمكن صنا  داعش من تحويالاهاا إلاى باعاباع 

يهدد مقدسات مذهبية دون أن يحسبوا أن العراقيايان 

عموما يحترمون هذه المراقد والاجاواماع والاماسااجاد 

لذلك جاءت حصتهم هي حشاد الامالاياشاياات  واالثار، 

الاقاائاماة قاابال اطاالق مشارو  داعاش الاطاائافااي 

المخابراتي، وتبلورت فكرة تشكايال الاحارس الاثاوري 

)الحشد ( التابع لمشرو  ايران بإضافات غير ماعاناوياة 

من شعب الجنوب. نحن على يقين أن عملية التقانايان 

لن تحقق انصياعها وبقاءها في الحشد ياوم تساقاط 

قدسيته مع ساقاوط واناتاهااء الاماشارو  الاداعشاي 

المقابل، والذي تبدو معركة الماوصال هاي ناهااياتاه 

المحتمة . إذن ..لم يكن الاكاساب الاماذهاباي إلياران 

وأعوانها كبير كما توقعت والحشد ساياتافاتات جالاه، 

والوعي الوطني في الفرات والجنوب نما وتصاعد كثيرا 

الخباياثاة لصانااعاة  وأدرك األبعاد اإليرانية واألمريكية 

  وتجهيز داعش .

لقد أعطت داعش الذرائع لقتال وتدميار الامانااطاق 

العراقية والسورية الثائرة لكن نتائج صناعة الاجاحايام 

لن تصمد على االرض، الن العراقييان ال تاناقاصاهام 

الخبرة وال الدراية السياسية لكي يجعلوا من أنفاساهام 

أدوات طيعة تلعب بها األهواء مع اإلقرار بان المشارو  

الطائفي قد جرف البعض في مده ألنه مشرو  شارس 

توافرت له إمكانات ضخمة جهازهاا الاغازو واالحاتاالل 

  األمريكي وحلفاؤه.

لقد كانت العقلية العراقية المقاومة العبقرية الاتاي 

واجهت الغزو واالحتالل وحجمته وعرقلته حاضارة فاي 

عرقلة وتحجيم مشرو  داعش والتقلايال مان حارائاق 

 وقلب السحر على الساحر . سعيره 

والمؤكد أن لقيادة وقواعد البعث الباسلة وشركائها 

األشاوس حضورهم التضحوي والجاهاادي والاناضاالاي 

ماماا  الفاعل في صفوف شعبنا  والتعبوي والتبصيري 

أوقع المشرو  المخابراتي برمته في شاراك الاحاكاماة 

واالحتواء والترويض من جهة، وفي فاعال الابانادقاياة 

ومتى تاطالاق الارصاا ،  المقاومة التي عرفت كيف 

وعرفت كيف تصمت عندما يكون للصمت وقع يافاوق 

  وقع الرصا  على داعش وصناعها .

النصر العراقي قادم وله أكثر مان وجاه ساياشارق 

 وسيكون البيدر بيدرنا كما الحقل كان وسيبقى حقلنا.

 وليخسأ الخاسئون.
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 اإلخطبوط اإليراني .. يستحوذ على االقتصاد العراقي

 شذى خليل / وحدة الدراسات االقتصادية
يتفق أغلب المحللين  االقتصاديين على أن 

االقتصاد اإليراني  اقتصاد نفطي هش؛  يعاني 

التضخم والبطالة وانخفاض القيمة المضافة خاصة 

بعد انخفاض أسعار النفط، حيث يصل التضخم إلى 

% بين الشباب، وانخفاض  22% والبطالة نحو ٨1

متوسط الرواتب في ايران والدين العام الداخلي يعادل 

حجم الدخل القومي ما يرفع أسعار الفائدة والديون 

 .المشكوك في تحصيلها

وفيما بلغت ميزانية إيران للعام المالي الذي بدأ في 

مليار دوالر ما  ١٦الماضي،  2١٨٩آذار )مارس( 2٨

يساوي حجم ميزانية العراق الذي يبلغ عدد سكانه 

نصف عدد سكان ايران،  اكد وزير النفط اإليراني  أن 

القطا  النفطي والبتر وكيماوي يعاني عجزا إذ  يحتاج 

مليار دوالر في السنوات الثماني المقبلة.  2١١إلى 

 2١٨٩/ يناير ٨2)العربية (

كل هذه الدوافع تجعل ايران تبحث عن موارد 

حقيقية لتدعم اقتصادها وسوق لتصريف منتجاتها .  

فقد طرح المرشد األعلى علي خامنئي في أغسطس/

يتفادى ” اقتصاد مقاوم“رؤيته لتأسيس  2١٨١آب 

العقوبات الغربية المفروضة على ايران بتنمية 

قطاعات التصنيع والزراعة الداخلية، وتقليص االعتماد 

على الريع النفطي مع ترشيد االستهالك، وجعل  الجار 

العراقي سوقا  لتصريف الصادرات اإليرانية غير 

النفطية، ما جعل بغداد تشكل لطهران زبونا  ال يمكن 

االستغناء عنه، مع أن الواقع يفترض أن يكون العراق 

 .منافسا  نفطيا  إليران في السوق العالمية

وأصبح من أهداف التنمية اإليرانية زيادة صادراتها  

غير النفطية إلى العراق  واحتل ذلك أولوية كبيرة في  

أجندة صنا  القرار اإليرانيين  حيث اتسع حجم التبادل  

التجاري اإليراني مع بغداد التي وقعت مع ايران اتفاقيات  

 .تصب في  خدمة النشاط االقتصادي اإليراني فقط 

ُعقد اتفاق خفضت  2١٨4ففي سبتمبر/أيلول من 

بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية أمام السلع اإليرانية 

، اتفقت 2١٨1%. وفي فبراير/شباط 1% و١لتتراوح بين 

طهران مع بغداد على إلغاء عمليات الرقابة على 

الصادرات اإليرانية من السلع عند المنافذ الحدودية 

لتيسير حركة التجارة، وبهذا تصبح  استيرادات العراق  

% من مجمو  السلع اإليرانية المحلية غير النفطية، ٩2

 .وهو يحتل المرتبة األولى في استيراده لتلك السلع

، بلغ حجم التبادل التجاري )أحادي 2١١1وفي عام 

مليون دوالر أميركي، ثم   ٩2١الطرف( بين البلدين 

،  و بلغ 2١٨2مليار دوالر من بداية عام  ٨2أكثر من 

. وتسعى ايران كما ذكر 2١٨4مليار دوالر في  ٨2

رئيس غرفة تجارة طهران يحيى آل إسحاق، إلى وصول 

 2١إلى   2١٨٩حجم التبادل التجاري بين البلدين عام  

مليار دوالر، متوقعا استمرار العالقات التجارية  21إلى 

بين طهران وبغداد في نمطها غير المتكافي  وغير 

السليم، وميل كفتها لصالح طهران؛ ما يبقى العراق 

 .مستوردا   رئيسا  للصادرات اإليرانية

وتشير إحصاءات التقارير السنوية لمؤسسة تنمية 

التجارة اإليرانية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 

العراق )دون احتساب صادراتها من السوائل الغازية( 

مليارات  1.٨نحو  2١٨2-2١٨٨بلغت في السنة المالية 

% من قيمة إجمالي الصادرات(، ٨1.2١دوالر ما يعادل )

بلغت الصادرات غير  2١٨2-2١٨2وفي السنة المالية 

%(، وهذه الزيادات ٨٦.2١مليارات دوالر ) ٩.2النفطية 

بنسبة الصادرات تنوعت وشملت قطاعات واسعة ، 

منها سلع طاقية )غاز طبيعي وكهرباء(،  وسلع غير 

نفطية )سيارات، ومواد غذائية، ومستلزمات منزلية، 

وأعمال يدوية(، وخدمات فنية وهندسية )في قطاعات 

 .)الطاقة، واإلسكان، والصحة، والنقل

وبحسب تصريح األمين العام للغرفة التجارية 

اإليرانية اا العراقية سنجابي شيرازي فان طهران 

% من ٨٩.1تستحوذ من خالل هذه الصادرات على 

% فقط ٨2السوق العراقي بعد أن كانت تستحوذ على 

قبل صعود تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. مبينا  أن 

% من السوق 21طهران تهدف إلى االستحواذ على 

 .العراقي في السنوات المقبلة

وأصبحت الخسائر االقتصادية  للعراق جراء توسع  

تنظيم الدولة في العراق والمعارك التي تخوضها  

مليشيات الحشد الشعبي مكاسب بالنسبة للجانب  

اإليراني، إذ يطمح مستثمرو طهران بالحصول على  

عقود إعادة اإلعمار  للمحافظات المحررة؛ العتماد العراق  

% على الخدمات الفنية والهندسية اإليرانية .   ٩١ بنسبة  

ألف    ٨1 وهذا نصيب مستثمري طهران. ناهيك عن  

وحدة سكنية تم توكيل إنشائها لمقاولين إيرانيين، هذا  

يعني استحواذ المقاولين اإليرانيين على جزء كبير من  

الوحدات السكنية التي تنوي بغداد بناءها في السنوات  

 .المقبلة والتي سيبلغ عددها مليوني وحدة 

وتسعى طهران كذلك إلى حضور أكبر في قطا  

الطاقة العراقي، إذ صرح وزير الطاقة اإليراني حميد 

أن إيران تشارك  2١٨4شت شيان في يوليو/تموز من 

 241مشروعا لتوليد الكهرباء بقيمة مليار و 2٩في 

مليون دوالر أميركي، متوقعا استحواذ إيران على نسبة  

% من المشروعات التنموية في العراق التي ٨١إلى  1

 .2١٨٩مليار دوالر حتى عام  2٩1ستبلغ تكلفتها 

ومن جانب آخر فإن تراجع العائدات النفطية 

العراقية  التي باتت تفرض قيودا  مالية على الخيارات 

المتاحة أمام الحكومة في بغداد، جعل السلع اإليرانية 
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هي الخيار الوحيد  من دون منافس لغزو السوق 

العراقي  وبالفعل شهدت المنافذ الحدودية اإليرانية 

أخيرا  زيادة كبيرة في حركة الصادرات تجاه العراق. 

فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا  بقيمة ملياري 

دوالر بسبب األحدا  في الموصل،  ما زاد من حصة 

 .إيران االقتصادية في سوق العراق

العراق كان خالل  “وذكرت مؤسسة اإلحصاء التركية أن  

في المرتبة الثانية بين الدول األكثر استيراد ا     2١٨4 عام  

  ٨٨ ، إذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق  ”للبضائع التركية 

مليون وكان من المتوقع حدو  ارتفا  في    ٦4٦ مليار و 

هذا الحجم، لكن بعدما سيطر تنظيم الدولة على مدينة  

الموصل الحيوية  تلقت الصادرات  التركية ضربة قاسية  

%، ما يؤكد ان  الرابح الوحيد  1١ جعلتها تنخفض بنسبة  

من انهيار الوضع األمني في العراق هو ايران ! في ظل  

غلق حدود العراق مع األردن وسوريا  والسعودية، ما  

أعطى  فرصة ذهبية لصادرات الجمهورية اإلسالمية  إلى  

 . العراق؛ لتصبح سوق استهالكيا لها 

ولكن األهم بالنسبة لطهران هو االنخراط في 

قطاعات النقل في العراق نظرا  لدورها في تيسير حركة 

التجارة بين البلدين و بتعبير أدق: تيسير حركة 

صادرات إيران غير النفطية باتجاه العراق. ويعد 

شالمجة المتوقع تنفيذه قريبا  -مشرو  قطار البصرة

كلم من أهم المشروعات الحيوية التي  4١بطول 

تهدف طهران من خالله ربط شبكة سكك الحديد 

اإليرانية بنظيرتها العراقية لتيسير حركة المسافرين 

 22/2/2١٨1والتجارة ) الجزيرة ( 

وصرح الملحق التجاري اإليراني في العراق  محمد 

رضا زاده  في )االجتما  الثالث عشر لمجلس شورى 

% ٦1الحكومة والقطاعات الخاصة( أن العراق يستورد 

من احتياجاته من العالم، وإيران باستطاعتها أن تجعل 

العراق سوقا واعدا للمنتجات والبضائع االيرانية، وان 

الحدود التي تشترك بها ايران مع العراق من الشمال 

إلى الجنوب تساعدها على االستحواذ على السوق 

العراقي، وأوضح زاده  أن ايران تحتل المركز الثاني بعد 

جمهورية الصين الشعبية في حجم صادراتها إلى 

أن ايران تستطيع تصدير خمسة ” العراق، مؤكدا  

أضعاف هذه الصادرات الحالية ما يعود بالنفع الكثير 

 .”على التجار اإليرانيين

مراكز تجارية في ثال   2وكشف عن نية ايران فتح 

مدن عراقية هي: بغداد والنجف والسليمانية، كما أنها 

بصدد إرسال مفاوض تجاري إلى كل من كردستان 

 .العراق والبصرة

وأشار المفاوض التجاري اإليراني لدى العراق رضا 

من البرامج التي تنوي ايران القيام بها ” زاده إلى أن: 

تأسيس محال لعرض البضائع بشكل مباشر والتعاون 

مع شركات البناء واألطعمة والمراكز التجارية، 

 ". واالستثمار المشترك مع العراق في قطاعات الصناعة

الماضية شهدت ازدياد حجم  ٨2وقال أن األعوام الا 

ضعفا.  ٨٩الصادرات اإليرانية إلى العراق  إذ ارتفعت 

موضحا أن صادرات الفواكه إلى العراق وحدها حازت  

 ٦١$  )مليارين ومائتين مليون(، وذكر أن 2،2١١على 

%من مجمو  القرميد المستورد إلى العراق يتم توفيره 

% من الكشمش )مواد غذائية، ٦١من ايران، إضافة إلى 

% من السيارات المستوردة إلى العراق، إذ  ١١وقرابة 

 2٦/٨٨/2١٨٩يتم تصديرها من ايران. )وكالة تسنيم 

 الدولية لألنباء(.

ورغم أن السيارات اإليرانية هي األسوأ في السوق  

العراقي ، الفتقارها للمتانة وشروط السالمة، إذ تسببت   

بوفاة العشرات من العراقيين، لكن الترويج  لها  زاد  

 .الطلب عليها من قبل المواطنين بسبب رخص أسعارها 

وقال رئيس قسم المالية والمصرفية في الجامعة  

المستنصرية  ميثم لعيبي للجزيرة نت إن التبادل التجاري   

بين العراق و إيران ليس سليما، ألنه استيراد من جانب  

واحد فقط، ما يعني أن العراق أصبح مستوردا صافيا،  

وإيران مصّدرا صافيا، مبينا أن هذا التبادل األحادي الفائدة  

تسبب بخروج صافي العملة األجنبية من العراق التي تقدر  

مليار دوالر مقابل سلع تدخله. وألغت وزارة المالية    ٨٩ با  

العراقية فحص المنتجات اإليرانية الداخلة إلى العراق، وفقا   

هذا اإلجراء غير صحيح وغير مسؤول   “لما أعلنته إيران،  و  

رغم التبرير بانه يسهل عمل التصدير، ألنه  يضعف الرقابة  

وتطبيق معايير الجودة  على الصادرات إلى العراق، ويساعد  

 .على ازدياد التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات" 

وقال الخبير االقتصادي عبد الرحمن المشهداني 

للجزيرة نت إن سيطرة البضائع اإليرانية على السوق 

العراقية ناجمة عن قطع الخطوط مع تركيا واألردن 

وسوريا بسبب خروج حدود هذه البلدان عن سيطرة 

العراق كان يستورد من “الحكومة المركزية، مؤكدا  أن 

 1مليار دوالر، ومن سوريا نحو  ٨4تركيا سنويا  بحدود 

مليارات دوالر. لكن  1.1مليارات دوالر، واألردن 

المعادلة  تحولت  اآلن وأصبحت إيران ودون منافسة  

مسيطرة على السوق العراقي حيث يعني أنها تتحكم 

 .بكمية العرض وباألسعار

في ظل غياب  ” إن االعتماد العشوائي  على االستيراد  

القوانين والضوابط الحقيقية التي تنظم عمليات االستيراد،  

وغياب الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  

النوعية أدى إلى إغراق السوق العراقي ببضائع وسلع  

رخيصة ال تتوافر فيها أبسط الشروط الصحية ومواصفات  

 .المتانة، وكان الخاسر األكبر هو المواطن العراقي 

وان تحول االقتصاد العراقي إلى سوق استهالكي للسلع  

اإليرانية أدى  إلى اختالل الميزان التجاري العراقي / اإليراني   

لصالح إيران،  وانحسار التنمية االقتصادية وضعف المنتج  

الوطني وإهمال الزراعة وانعدام الصناعة  وانعدام  

المشاريع  االقتصادية، واالتجاه نحو المنتج المستورد  

عموما وهذا ينعكس بشكل سلبي على االقتصاد العراقي  

وتبعيته، وعلى مجمل مفاصل الدولة العراقية وسياساتها،   

  ويؤثر على توفر الدخل الالزم  والعيش الكريم  لمواطنيها. 
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 كتب المحرر السياسي

كي ال ننسى، نعيد التذكيار باأهاداف دساتاور باول 

بريمر الذي وضعه لعراق ما بعد االحتالل، ذلك الدستور 

ما ُوضع إالَّ من أجل تثبيت تفتيت العراق إلاى دوياالت 

طائفية. والتفتيت يعني أنه ممنو  عالاى الاعاراق أن 

 يعود دولة موحَّدة.

ونعيد التذكير أيضا  أن إدارة جورج بو  االبان قاد 

، في التحضير لتشريع وجاودهاا 2١١4بدأت، منذ العام 

في العراق بتشكيل مؤسسات سياسية تحات شاعاارات 

الديموقراطية، ومن أهمها كان انتخاب مجلس نايااباي 

يتم تعيينه محاصصة بين مكونات العراق الطاائافاياة. 

وتحت خيمته يتم تمرير ما يريد االحتالل من قاوانايان 

 ومعاهدات تخدم مصالح االحتالل.

ونعيد التذكير أيضا  وأيضا  أنه عنادماا لازَّمات إدارة 

أوباما العراق للمقاول اإليراني، فإنما كانت تلك اإلدارة 

على يقين من أن ذلك المقاول سيكون حاريصاا  أشاد 

الحر  على إبقاء العراق مفتتا  تتناحر طوائفه وتتقاتل 

من جهة، وألن المقاول اإليراني ال يستطيع أن يسياطار 

 عليه موحدا  من جهة أخرى.

وألن واقع العراق محكوم بمطرقة الواليات المتحادة 

األميركية، وسندان نظام والياة الافاقاياه فاي إياران، 

 فالعراق يسير من سيء إلى أسوأ.

بعد حل الجيش العراقي الوطني خوفا  من عقيادتاه 

الوطنية الجامعة، تم تشكيل جاياش باديال مسالاوب 

العقيدة الوطنية، وكان تغيير العقيدة لكي ُيساتاخادم 

 من أجل حماية االحتالل وعمليته السياسية.

آخذين مقدمة المقال هذا بعين االعتبار، لنربط بين 

ما كان مخططا  له وبين تمرير )قانون الحشد الشعباي( 

ه ما ُيسمى با)مجلس نواب عامالاياة االحاتاالل  الذي أقرَّ

السياسية( قبل أيام معدودات. ومن خالل ربط وقاائاع 

ما حصل من إعدادات في السنوات األولى لالحتالل بماا 

يجري اآلن، يصبح من الواضح أن هناك خطوة خاطايارة 

 أخرى يتم تنفيذها اآلن في رسم مستقبل العراق.

ال شك بأن مرتكب الجريمة األول بحاق الاعاراق هاو 

الواليات المتحدة األميركية، وهي المسؤولة أيضاا  عان 

اف ذلاك  تسليمه لنظام الماللي في طهران. ولما تالاقَّ

النظام فرصة التسليم، اعتابار أن أوهااماه فاي بانااء 

ل  إمبراطورية فارسية أصبحت حقيقية، ولهذا أخذ يفصِّ

للعراق ثوبا  على ماقااياياس أيادياولاوجاياة الاناظاام 

اإلمبراطوري الفارسي. فكانت آخر وسائله باعاد إعاالن 

بغداد عاصمة لتلك اإلمبراطورية، أنه ساياعامال عالاى 

فرسنة كل شيء في العراق. ومن المؤكد أن اإلمسااك 

األمني بالعراق هي من أولويات وسائلاه فاي تانافاياذ 

مخططه اإلمبراطوري. وإنه بعد أن وِثق باأن تاطاباياق 

فتوى السيستاني بتأسيس )الحشد الشاعاباي( أصاابات 

نجاحا  باهرا ، وتأييدا  غربيا  مشبوها ، انتقل إلى خطاوتاه 

الثانية واألساساياة فاي ناقال الصاالحاياات األماناياة 

والعسكرية في العراق مان الاماؤٍٍ ساساة الاعاساكارياة 

ة باألساس، إلى اعتبار )الحاشاد  الحكومية، التي هي هشَّ

 الشعبي( قوة أساسية في حفظ األمن في العراق.

وهنا، نعتبر أن الحشد الشعبي هو الصاناو الاردياف 

للحرس الثوري اإليراني. وكما يعتمد الولي الفقيه فاي 

إيران على حفظ أمن النظام بواسطة الحرس الماذكاور 

اطمئنانا  لوالء قياداته المطلقة له، فإن ذلك الولي لان 

يطمئن إلاى والء غاياره مان الاماؤساساات األماناياة 

والعسكرية في العراق، ولهذا السبب أمر بتشريع إدخال 

ميليشيات الحشد الشعبي من أجال ضاماان اإلمسااك 

باألمن بشكل رسمي على كل األراضي العاراقاياة. وإذا 

كان البعض يعتبر أن ذلك القانون يعمل على تشارياع 

وجود الميليشيات لكان األمر سهال ، ألن المايالاياشاياات 

تكون محكومة عادة بمرجعيات متعددة ومتقاتلة وقاد 

يكون والؤها لقادتها لتدافع عن مصالحهام، وياكاون 

من السهل اللعب على تناقضاتها، ولكن إقرار )قاناون 

الحشد( كان من أجل تجميع كل الميلشيات في ميليشيا 

واحدة يقودها من أثبت أنه صادق الوالء لنظاام والياة 

الفقيه من جهة، ولضمان تدخلها في كل أنحاء العاراق 

من جهة أخرى. وكل هذا يعني أنها ستكون حكما  تحت 

قيادة حاكم العراق اإليراني الذي بدوره ياماثال عاامال 

الثقة األول لحاكم إيران الفعلي. وبالنتيجة الاناهاائاياة 

سيكون تدخل ذلك الحاكم مشروعا  في كال مافااصال 

األمن في العراق من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى 

غربه. وهي نتيجة من دون شك ستؤدي إلاى تاطاباياق 

وعود القادة اإليرانيين بأن العراق أصبح الوالية الثانياة 

 المضمونة الوالء في جسد إمبراطورية الفرس.
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 2٩عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن بتاريخ 

نوفمبر اجتما  القيادة السياسية للتحالف الوطني  2٩  -

العراقي برئاسة األستاذ عوني القلمجي، والاذي يضام 

أحزابا  وحركات وتنظيمات سياسية وشخصيات وطاناياة 

مستقلة ومعارضة لالحتااللايان األمارياكاي واإلياراناي 

للعراق ولكل النتائج المترتبة عليه بما في ذلك حكوماة 

االحتالل القائمة على المحاصصة الاطاائافاياة والابانااء 

العقائدي المذهبي الذي رهن العراق ومقدرات شاعاباه 

لجهات دولية وإقليمية أهدرت إمكانياته االقاتاصاادياة 

وحطمت البنى التحتية والاتاناماوياة وهاددت سالاماه 

االجتماعي وشقت صفه الوطني حتى بات العاراق مان 

أضعف وأوهن دول المنطقة والعالم وجراحاتاه تانازف 

في جميع محافظاته ومدنه. إن التحالف الوطني ياؤكاد 

لجماهيره أن ناهاضاة الاعاراق واساتاقااللاياة وجاوده 

ومصلحة شعبه تتطلب مان الاجاماياع وحادة الصاف 

وتنظيم الجهود باستاخادام كاافاة وساائال الاناضاال 

المختلفة بما فيها الكفاح المسلح ووضع آليات محاددة 

للنهوض من جديد بقرار سايااساي عاراقاي خاالاص 

 واالستعداد لبناء عراق جديد آمن ومستقر.

بدأ المؤتمر باقاراءة ساورة الافااتاحاة عالاى روح  

المناضل الكبير المرحوم عبدالجبار الكبيسي واستاذكاار 

دوره الطليعي في قيادة التحالف بعدها تحد  رئاياس 

التحالف األستاذ عوني القلمجي عن مسيارة الاتاحاالاف 

والوضع السياسي العراقي العام واألحدا  السايااساياة 

المهمة والمتسارعة في عموم العالم ثم قدمت ورقاة 

عمل المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية وجرى مناقشة 

كافة فقراتها بروح ديمقراطية خالصة وأسس منهجية 

صريحة وواضحة واتخاذ القارارات والاتاوصاياات الاتاي 

شملت وسائل عمل التحالف على المساتاوى الاداخالاي 

وعلى مستوى عالقات الاتاحاالاف ماع جاماياع الاقاوى 

السياسية المناهضة لالحتاللين األمارياكاي واإلياراناي 

والعملية السياسية الماباناياة عالاى أساس طاائافاياة 

ومذهبية فرطت بسيادة العراق الوطنية وجعلته ساحاة 

للتدخالت اإلقليمية والدولية والعديد من الاماناظاماات 

المتطرفة واإلرهابية والمذهبية والتي كان من نتائجها 

التدميرية سفك الدم العراقي البريء بدون واز  ضمير. 

كما نوقشت في االجتما  عالقات التاحاالاف باحاركاات 

التحرر الوطني العربية كما اكد االجتما  عالاى أهاماياة 

وحدة جميع الاقاوى واألحازاب الاوطاناياة والاقاوماياة 

واإلسالمية والليبرالية المناهضة لالحتالل ونتائجه لبنااء 

جبهة وطنية عريضة تعمل وفاق بارنااماج سايااساي 

مشترك وقيادة جماعيه موحدة تأخذ باناظار االعاتاباار 

وجهات نظر الجميع ومشاركتهم الفعاالاة عالاى ارض 

الواقع إذ ليس بإمكان أي طرف أو حزب أو أي تاكاتال 

محدود مهما عال شانه وقوته ماجااباهاة االحاتااللايان 

وأعوانهم وتطهير أرض الاعاراق مان دون مشااركاة 

 اآلخرين مشاركة فعالة وبناء عراق ديمقراطي تعددي. 

إن التحالف الوطني ياؤكاد عالاى ضارورة تاوحاياد 

الجهود لمساندة شعبنا العراقي األصيال فاي نضاالاه 

 المشرو  ضد قوى الضاللة والتدنيس. 

كما طالب التحالف جميع أعضائه وأنصاره ومؤيديه 

من االشتراك الفعال في كافة النشاطات والتاظااهارات 

واالعتصامات التي تطالب باالاقاضااء عالاى الافاسااد 

والفاسدين وتحسايان الاخادماات الاعااماة وإساقااط 

الحكومة العميلة ودستورها الذي اسهم فاي كاتااباتاه 

المحتل وأعوانه كما أولى المجتمعون اهتماماا  واساعاا  

بما يجري على الساحة العربية والدولية وحاق الشاعاب 

العربي في تقرير مصيره وحقن دمائه الطاهارة الاتاي 

 تتدفق في كل مكان دون واز  ضمير. 

وفي ختام االجتما  تم اتخاذ العديد مان الاقارارات 

التي تخص الشأن الداخلي للتحالف الوطني وما ياجاري 

 على الساحة العربية والدولية.

 

عا  العراق ودامت جهود المخلصين مان أباناائاه 

حتى يعود إلى سابق مجده حرا  كريما  وشعاباه ياناعام 

 باألمن واالستقرار وراحة البال. 

ويعاهد التحالف الوطني شعبنا العراقي الكريم على 

 مواصلة النضال مهما غلت التضحيات.

 والعراق باق واالحتالل ومخلفاته إلى زوال

  

 التحالف الوطني العراقي

  2١٨٩تشرين الثاني  2٩األحد 
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 صدر عن قيادة قطر السودان البيان التالي:

 يا أبناء وبنات شعبنا األوفياء

 2٩أدت االستجابة الجماهيرية، لاماباادرة عصاياان 

نوفمبر، التي شكلت اماتادادا  لالاحاركاة االحاتاجااجاياة 

والمطلبية، الصاعدة التي نقلها إضراب األطباء، وحاراك 

الصيادلة والمعلمين، والمحامين، والاناسااء، وماالحام 

الطالب واألهالي في الفولة والحماداب وشارق الانايال 

وغيرها، وعلى امتداد القطر، أدت إلاى إحادا  ناقالاة 

نوعية في نضال شعبنا، وهاو ياعاباد طارياقاه وفاق 

تقاليده الراسخة في النضال السلمي الديماقاراطاي، إذ 

أسهمت في توحيد قوى البديل الوطني، حول وسايالاة 

تحقيق الهدف الوطني المركزي، و هو إسقاط الناظاام، 

إذ أجمعت على اعتماد العصياان الامادناي، واإلضاراب 

السياسي، وصوال لالنتفاضة الشاملة، السالح الاماجارب 

لشعبنا في اإلطاحة بالدكتاتورية، عسكرياة كاانات أم 

مدنية، وقطعت، بذلك، الطريق أمام البدائل الازائافاة، 

التي تسعى بعض القوى اإلقليمية والدولية لتسويقها، 

إلطالة أمد النظام، باستيعاب بعض القوي المحساوباة 

 .علي المعارضة، في اطاره، حفاظا على مصالحهاّ 

 ١1ومارس أبريل  ٩4يا جماهير أكتوبر 

بعصيان نوفمبر، عبد شعباناا طارياقاه لالاخاال ، 

بإسقاط النظام، وفق ارادته، واساتاعاداده لاتاصافاياة 

مرتكزاته األيديولوجاياة والسايااساياة واالقاتاصاادياة 

واالجتماعية، وصوال للبديل الديموقراطاي الاتاقادماي، 

 الذي يصنعه الشعب المنتصر بانتفاضته الشاملة.

لقد تاجااوز وعاي الشاعاب ونضاالاه، الامانااورات 

السلطوية الرامية إلطالة عمر الاناظاام بااسام الاحاوار 

الوطني، وغيرها من السيناريوهات الهادفة إلى تقديم 

بديل زائف يقوم على ترقيع النظام، الذي لم يعد قادرا 

على مواجهة مالحم الشعب النضالية، مع الاماحاافاظاة 

على جوهره الفاسد، ونهجه التفتيتي، وبادال مان كال 

تلك المناورات السياسية، ومشروعات البدائل الازائافاة، 

اختطَّ شعبنا طريقه للخال  عبر العاصاياان الامادناي 

واالنتفاضة الشعبية، ألجل إسقاط الاناظاام الافااساد، 

نوفامابار، الاذي اجاتارحاتاه  2٩وكانت مبادرة عصيان 

عبقرية أبناء وبنات شعبنا، تأكيد على قادرة الشاعاب 

وتصميمه على مواصلة الاناضاال مان اجال تاحاقاياق 

تطلعاته المشروعة، وإيذانا  بدخوله مرحلاة ماتاقادماة 

  بالفعل، و بعيدا عن مخططات الوصاية.

لقد اعلن الشعب انه سيد مصاياره وصااناع قادره، 

وتحرره الكامل من سيطرة اإلرادات الاخاارجاياة الاتاي 

 تحاول عبثا، تحديد مصائره باإلنابة عنه 

ديسامابار، عالاى ذات  ٨٦وتجيي الدعوة لعصياان 

الطريق والمنهاج، على تأكيد اإلرادة الحرة لشعبنا فاي 

فرض خياراته، وتحقيق اهدافه، باالنتقال من العصيان 

الجزئي إلى الدخاول فاي عصاياان مافاتاوح وإضاراب 

سياسي عام وبشعار )الشعب يريد إساقااط الاناظاام( 

الذي اصبح استمراره مهددا لحاضر البالد ومستقبالاهاا، 

 ..اكثر من أي وقت مضي

لقد تجاوب غالب الشعب مع نداء العاصاياان، عالاى 

الرغم من العديد من التساؤالت، الن العصيان المدني، 

وفي إطار االنتفاضة الشاملة، وبهدف إسقاط الاناظاام 

الدكتاتوري، أفصح عما يعتمل فاي وجادان الشاعاب، 

وجدد االعتبار لوسايالاة نضاالاياة ماجارباة، وماذكارا، 

بانتفاضة الشعب الصامته، إبان مسرحية االناتاخااباات 

العامة. وتحققت بذلك، مرة أخرى، وحدة غير مسبوقة، 

ديسمبر ليادخال الاتاارياخ  ٨٦وإجما  شعبي على يوم 

بشكل جديد، كعنوان حقيقي إلرادة الشعب الحرة، التي 

 ..لم تستطع سنوات القهر تغييبها

ديسمبر، هو استفتاء آخر على رفاض  ٨٦إن عصيان 

الشعب للنظام، وحتمية تغييره، وهو منصة لاالناطاالق 

لمرحلة تالية، توفرت شروطها، التي تقتضاي، تاوفايار 

متطلبات إنجاح االنتفاضة الشعبية الشاملة، الاماعاركاة 

الحاسمة مع النظام الذي بدأ يتداعى بالفعل تحت تأثير 

ضربات الجماهير الثائرة. وهو األمر الاذي قاد يشاجاع 

بعض األطراف لالستثمار في هذا المناخ الثورى، بإعادة 

إنتاج بدائلها الزائفة التي رفضها الشعب، بما في ذلك 

تلك السيناريوهات التي يجري تداولها، حول مشروعات 

انقالبات من داخل الاناظاام، مان باعاض اوسااطاه، 

للمحافظة على جوهر النظام المتسلط تحات عانااويان 

 ومسميات جديدة.

إن شعبنا سيرفض، أيضا ، أي بدائل زائفة من داخال 

النظام، وسيتمسك بإزالة النظام من جذوره، وتصفاياة 

كل مرتكزاته السياسياة واالقاتاصاادياة والاقااناوناياة 

 حزب البعث العربي االشرتاكي )األصل(

 قيادة قطر السودان

 ديسمرب خطوة متقدمة باتجاه العصيان املفتوح91ليكن عصيان 
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 واالجتماعية واأليديولوجية.

إن شعبنا، وهاو ياتاوجاه ناحاو ماعاركاتاه 

ديسمبار، ساياعامال  ٨٦الحاسمة، التي ستتلو 

على قطع الطريق على كل تلك السيناريوهات، 

التي تهدف لتوظيف استعداده النضالي لخدمة 

اجندتها، من خالل توحيد كل قواه، الاماؤماناة 

بارادته، وسط القوى السياسية واالجاتامااعاياة 

وتنظيمات المجتمع المدني والطالئع الطالبياة 

والشبابية والنسوية والمهنية واألهلية...، عابار 

لجان اإلجما  الوطني، واالنتفاضة الشعبية في 

األحياء والجامعات والمدارس ومواقع الاعامال، 

تحت مظلة تشكل مركز الافاعال والاماباادرة، 

مثلما تشكل رمزية البديال الاماناشاود، الاذي 

يجسد اإلرادة الشعبية وياعابار عاناهاا. وهاي 

تخطط لمعاركها اليومية الماتاصااعادة، وفاق 

توقيتاتها وميادينها، حتى ال تاتاعادد ماراكاز 

التوجيه والتقدير، وياحاد  اإلربااك ويساهال 

االختراق، وصوال النتفاضة الاحاسام والاظافار، 

التي كانوا يرونها بعيدة، وظللنا نراها قرياباة، 

كما اكدها، مرارا، و قبل سنوات، المناضل علي 

الريح السنهوري، أمين سر قيادة القطر، والذي 

وصف موقف الشعب من انتخابات النظام فاي 

 م ب )االنتفاضة الصامتة(.2١٨2

رمضاان 2١واإلجالل لشهداء حركة  #التحية

المجيدة، وشهداء الملحمة الطالبية، وشاهاداء 

االنتفاضات الشعبية، وشهداء هبة ساباتامابار 

 .م الجسورة2١٨2

التحية واإلجالل لشهداء الحركة الوطاناياة، #

رواد االستقالل، صنا  أكتوبر ومارس واباريال، 

وعلى طريق صيانة الوحدة الوطنية، وتحقاياق 

السالم، وترسيخ الادياماقاراطاياة باالاتاناماياة 

 المتوازنة والعدالة والمساواة.

للمناضلين من أجلها من قاياادات  #الحرية

حزبكم، الناطق الرسمي للحزب األستاذ محاماد 

ضياء الدين، واألساتذة هشاام الافااضاالباي، 

وهاشم الطيب، واكرم عبد الوهاب، ورفاقاهام 

من قيادات قوى اإلجما  الوطناي م. صادياق 

يوسف، م. منذر ابوالمعالي، واألساتااذ طاارق 

عبد الاماجاياد، واالطابااء، والاطاالب، وكاافاة 

 .المعتقلين والسجناء السياسيين

 2١٨٩ديسمبر ٨4

 

تنكشف يوما بعد آخر أالعيب االحتياال والضاحاك عالاى 

الذقون التي يمارسها دهاقنة االحتاالل وأدواتاه مان أزالم 

العملية السياسية المقيتاة الاتاي أرساى ركاائازهاا الاغازو 

األمريكي وعززها ودعمها ونفخ في صورة أدواتها الاناظاام 

احتالله العامالاي ،   اإليراني الفارسي الذي يقبع تحت وطأة 

عراقنا الجريح ، وآخرها ما أقادم عالاياه ماجالاس الاخاناو  

البرلماني ، من خالل شرعنة قانون الغاب لمليشيات القاتال 

والتطهير العرقي والطائفي التي تادار مان قابال الاحارس 

الثوري اإليراني وزعيمه قاتل العراقيين )قاسم سالايامااناي( 

بحجة مكافحة اإلرهاب وتطهير منابعه ، وهم في حاقاياقاة 

مان  المدن  األمر يقومون بأبشع الجرائم الطائفية وتهجير 

سكانها وإبادة شبابها، وأن الخطوة اإلجرامية ذات الصباغاة 

القانونية لمجلس النواب في جالاساتاه األخايارة وتامارياره 

لقانون شرعنة مليشيات الحشد الشعبي ماهي إال استاجااباة 

لشرعنة االحتالل اإليراناي ألرض الاعاراق وسالاب ثارواتاه 

وتحويله إلى والية جديدة من والياتاهام الاتاي ياحالاماون 

بتحقيقها، وان هذا األجراء يعد سابقة خطيرة لاياس عالاى 

مستوى العراق فحسب بل والعالم أجمع، فكيف يمرر قانون 

يحمي أدوات اإلرهاب أنفسهم، وكياف تشارعان عصااباات 

تمازياق الاناساياج  تدمر وتقتل وتهتك العرض وتوغل في 

المجتمعي للعراق ، وتحوله إلى لاقاماة ساائاغاة فاي فام 

 . محتليه؟

ياديان  لذا فأن المجلس السياسي العام لثاوار الاعاراق 

ويستنكر ويستهجن هذا القرار ومن يقف ورائه وسيقااوماه 

بكل ما أوتي من سبل ، مثلما يرفض وبشكل قاطع ما يثاار 

المغزى والمضمون من تلك الاتاي  من زوابع كالمية فارغة 

تدعي بالتسوية التأريخية التي مان وراءهاا خالاط األوراق 

والتعتيم على المقاومة للعراقايايان وقاتال روح الاتاحادي 

والمواجهة لدى أبنائه ..ويعاهد المجلس بكال قاواه أبانااء 

شعبنا العراقي في الوقوف صفا واحدا ضاد كال مشاارياع 

 .. التقسيم واالبتال  وانتهاك الحقوق

   المكتب التنفيذي  

    للمجلس السياسي العام لثوار العراق

 2١٨٩تشرين الثاني /  / 2٩  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
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 كتب المحرر السياسي
حريمة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، التي حصلت قبل  

يومين، جريمة أخرى ُتضاف إلى سجل داعش اإلرهابي. وهي واحدة  

 من عشرات اآلالف من الجرائم التي ُتنسب إلى هذا التنظيم.  

ذلك التنظيم الذي يضرب تارة في العمق الشيعي، وتارة أخرى 

 في العمق السني، وتارة ثالثة في العمق المسيحي.

ذلك التنظيم الذي يضرب في معظم أنحاء الوطن العربي تارة، 

وفي عدد من عواصم الدول الغربية تارة أخرى، ويضرب في كل 

 مكان تارة ثالثة.

ذلك التنظيم حيَّر كل من حاول أن يكشف اللثام عن أية بذرة نبت  

منها، وعن لونها وشكلها وطعمها وأهدافها. تلك الجريمة التي  

تضرب ضرب عشواء من دون تمييز بين دين ودين، وبين أي مذهب  

ومذهب. ولكن يبقى مظهر واحد ثابت يشير إلى حقيقته، وهو أنه  

يدخل كل ساحة عمَّتها الفوضى والتخريب، ليزيد الفوضى بفوضى  

 أكبر منها، وليزيد في التخريب ليؤدي إلى تخريب أكثر منه. 

إنها الفوضى الدائمة التي خطَّط لها كل األطراف التي لها مصلحة  

فيها هنا أو هناك من أجل تفتيت المجتمعات. إنه التخريب الدائم من  

 أجل زيادة فر  اإلعمار أمام الشركات الرأسمالية العمالقة. 

وإن اختلفت اآلراء والتحليالت حول هوية تنظيم الدولة اإلسالمية  

)داعش(، إالَّ أن جميع الذين لديهم أطما  في قيادة العالم، أو في  

إخضا  إرادة األمة العربية، هم شركاء في إنتاج البذور الداعشية وفي  

تسويقها، واالستفادة من خدماتها. وبناء على تشخيص من هم  

المستفيدين من حكم العالم، وإخضا  اإلرادة العربية، يمكننا معرفة من  

 يقف وراء داعش التي ُنسب إليها تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة. 

ليس للتفجير الذي حصل أهداف دينية، وال أهداف ثأرية، ولكنها  

أقرب ما تكون إلى تفجير األلغام بين اإلثنيات الدينية والمذهبية  

في الوطن العربي من أجل إبقاء فتيل النزاعات الداخلية مشتعال .  

وإن المحافظة عليه هو ضمان الستمرار عوامل التفتيت في  

المجتمع العربي. وهو استمرار في الحفر من أجل تقويض وحدته،  

كخطوة على طريق القضاء على الوحدة الوطنية والوحدة القومية.  

ومن أجل معرفة أهدافه الحقيقية، عليك أن تفتش على  

المستفيدين من وظيفته، فسوف تجدها في استراتيجيات  

الصهيونية العالمية أوال ، وفي استراتيجيات الدول الرأسمالية  

الكبرى ثانيا ، وفي مشاريع دول اإلقليم الجغرافي المجاور للوطن  

 العربي، ويأتي النظام اإليراني في المقدمة منها ثالثا . 

إن التفجيرات المجنونة التي تحصل هنا وهناك، ال تتطلب موقفا   

ملؤه التعاطف اإلنساني مع الضحايا األبرياء فحسب، ولكنها تتطلب  

أيضا  أن يرفع الجميع صرخة في وجه المجرمين الذين يقفون وراء  

 داعش، والذين يلبسون قناعها تمويها  على جرائمهم. 

لكم اهلل يا ضحايا الكنيسة البطرسية، ولكم اهلل يا عشرات  

الماليين من الضحايا الذين سقطوا على أيدي عتاة اإلجرام  

الصهاينة واألميركيين واإليرانيين. لكم اهلل ألنكم ضحايا يذبحها  

كهنة مشرو  الشرق األوسط الجديد الستدرار رضى آلهتهم التي ال  

 تشبع إالَّ بسفك المزيد من الدماء وإزهاق المزيد من األرواح. 

  

دانت القيادة القوماياة لاحازب الاباعاث  

العربي االشتراكي التفجير اإلجاراماي الاذي  

استهدف الكنيسة البطرسية في القااهارة...  

جاء ذلك في تصريح الناطق الرسمي باسام  

القيادة القومية الدكتاور احاماد الشاوتاري  

 هذا نصه: 

إن التفجير اإلجراماي الاذي اساتاهادف 

الكنيسة البطرسية في القاهارة صاباياحاة 

هو عمل إرهااباي  ٨٨/٨2/2١٨٩يوم األحد 

بامتياز وهو أن ذهب ضحاياتاه ماؤماناون 

أبرياء كانوا يؤدون الصالة في هذا الصارح 

الديني إال أنه باستهدافاته األساسية يرمي 

إلى ضرب ركاائاز االساتاقارار السايااساي 

واالجتماعي في هذا القطر الاعارباي الاذي 

تعول األمة العربية أهمية على اساتاعاادة 

دوره الناشط والمحوري في خدمة قضااياا 

األمة وفي الطلاياعاة ماناهاا فالاساطايان 

ومواجهة كل مان ياهادد امان الاوطان 

 العربي داخله ومداخله.

إن القيادة القاوماياة لاحازب الاباعاث  

العربي االشتراكي إذ تدين هذه الجارياماة 

النكراء وتقدم مواساتهاا ألسار الضاحااياا 

كلها ثقة بان الوعي الوطني لادى شاعاب 

مصر العروبة بكال أطاياافاه قاادر عالاى 

تفويت الفرصة عالاى مان كال ياعامال 

تخطيطا وتنفيذا لخلق بيئة توتر سايااساي 

بمحفزات دينية ومذهبية تادفاع بااتاجااه 

االحتراب بين مكونات الشعب الواحد كاماا 

 هو حاصل في بعض الساحات العربية.

ليعي الاجاماياع خاطاورة أباعااد هاذه   

األعمال اإلجرامية التي تسعى لدك اسفايان  

في البنيان الوطني وليكن الرد بمزياد مان  

التماسك الداخلي لمن يريد العاباث باأمان  

مصر وامن شعبها والذي كانت ثورتاه فاي  

يناير ابرز تعبير عن حاقاياقاة وحادتاه    21 

الوطنية بغية التغيير السايااساي باوساائال  

 التغير الديمقراطي. 

 الرحمة للضحايا واألمن لمصر العزيزة.

 الدكتور احمد الشوتري

الناطق الرسمي باسم القيادة القومية 

 لحزب البعث العربي االشتراكي
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صدر عن كوادر حزب البعث العربي االشتاراكاي 

 القومي البيان التالي:

 يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

 ايها الرفاق المناضلون

مان  2١لاياوم الاجاالء ال 4٦تحل علينا الذكرى ال

ستقالل الناجز من الماساتاعامار إل نوفمبر يوم الحرية وا

البريطاني وسقوط الحكام الساالطاياناي فاي جاناوب 

مان اكاتاوبار الاتاي  ٨4الوطن، تتويجآ النتصار ثورة 

إنطلقت شرارتها من جبال ردفان وامتادت إلاى رباو  

سنوات من التضحية والفاداء وماعاارك  4الوطن وبعد 

التحرير .. توج بطرد أخر جندي بريطاني من عدن باعاد 

عاما ظل جاثما على صادور ٨2٦إستعمار دام اكثر من 

 أبناء المحافظات الشرقية والجنوبية من الوطن.

مان ناوفامابار لاياس فاقاط طارد 2١ولقد مثل ال

المستعمر البريطاني وإنما أيضا إسقاط ركائزه وتوحيد 

مشيخة وإماارة وإفشاال ماخاطاط إنشااء 22اكثر من 

) إتحاد الجنوب العربي ( بغية المحافظة علاى الاهاوياة 

 اليمنية وعروبة جنوب الوطن.

ستقالل الوطني يمثل رمزا  حي اا ألولائاك إل إن ذكرى ا

حرار الذين قادماوا أرواحاهام أل الشهداء والمناضلون ا

فداء  من أجل وطن الحرية والوحدة والابانااء. وكاانات 

الوحدة هدف من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر. وحلام 

لمناضلي الثورتين لمالها مان ماعااناي ودالالت فاي 

التطور والنهوض لشعبنا اليمني. والمحافظاة عالاياهاا 

وفاء لدماء ونضاالت الشهداء،ومنهم المانااضال عالاي 

أحمد ناصر عنتر الذي خاطب الشعب في محااضارة لاه 

في معهد باذيب قبل إستشهاده باباضاعاة ٨٦١1عام 

أشهر قائال)ناضلت من أجل مهمة وطناياة وأحالام ان 

اواصل هذا النضال من أجل اليوم الذي يرتفع فيه علام 

الوحدة(. لنكن عند مستوى أهداف الاثاورتايان وأحاالم 

الشهداء المناضلين لناقاف أماام مشاارياع الاتاجازئاة 

 واالنفصال.

 الرفاق المناضلون

 يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

شتراكي أعاطاى فاي إل إن حزبنا حزب البعث العربي ا

نظريته القومية أرجحية للوحدة لما يترتب عليهاا مان 

التخلص من اإلستعمار وتحقيق الحرية والعدالة. وهاو 

 ٨٦٦١ما يتطلب نقد وتفنيد أسلوب الوحدة في عاام 

)رغم أهميتها( اال إنها كانت عبارة عن وحادة الاناخاب 

الفوقية وتوحيد أصحاب المصالح وانسلخت عن بعدهاا 

اإلنساني القيمي المتمثل في الديمقراطاياة والاحارياة 

والعدالة ومشااركاة الشاعاب فاي صايااغاة وحادتاة، 

فتعرضت لإلنتكاسة. األمر الذي حذر مناه حازباناا باأن 

الوحدة هي وحدة الشعب. ولم تكن ثورة فبارايار وماا 

سبقها من الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إال 

تعبير عن اإلنتفاضة ضد الظالام والافاسااد واإلقصااء 

ونهب الموارد والفقر لشعبنا اليمناي. والاخاال  مان 

ذلك النظام الفاسد الذي فهم الاوحادة بااناهاا جاماع 

للموارد فقط وابتعد عن معانيها االخالقية في الحرياة 

 والعدالة والمساواة.

إن ثورة الشباب هي ثورة الجماهير التي تجسدت في 

مبادئ حزبنا في التأكيد على تطلعات وأحالم الجماهيار 

وتعبير عن إرادتها السياسية التي هي صاحبة المصلحة 

جتامااعاي وتاحاقاياق إل األولى في التغيير االقتصادي وا

 طموحها في الحرية والوحدة واالشتراكية.

 ايها الرفاق المناضلون

 يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

ناقاالب إل ان وطننا اليوم يمر بمنعطف خطير تمثل با

جما  الوطني الذي قاام باه تاحاالاف إل على الشرعية وا

الشر العفاشي الاحاوثاي وأذنااباهاماا واإلناتاهاازيايان 

والمنتفعين منهما وما تاله من عدوان عالاى الشاعاب 

اليمني وإشعال حروب مدمرة أودت و تؤدي باماقادرات 

الوطن والموطن الى الهالك وما نتج عاناه أيضاآ مان 

جتماعي اليمني ما يتطلب منا الوقاوف إل تدمير للنسيج ا

اكثر من أي وقت مضاى أماام الاماشاارياع الصاغايارة 

والمذهبية والمناطقية التي تستهدف وحدتنا وهويتاناا 
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العربية، خصوصآ وقد كان ذلك االنقالب بدعم وتوجيه 

من ايران التي تتوسع في بالدنا واقطار عارباياة اخارى 

ماة أل والكل يعلم اخطار هذا التمدد الصافاوي عالاى ا

بشكل عام اضافة الاى ضارورة ماواجاهاة الاثاقاافاة 

ستهالكية اإلنتهازية الجديدة والدخيلة على مجتمعنا إل ا

والقيم البالية والمريضة الحاقدة التي تستهدف مسيرة 

 النضال والثوابت الوطنية والقومية لشعبنا،

ونحن كبعثيين مطالباون الاياوم ماع كاافاة قاوى 

الشعب بفهم وإستيعاب متغيرات المارحالاة وتانافاياذ 

المهام الوطنية من خالل التالحم والناضاال مان اجال 

ستقرار والحياة الاحارة الترسيخ قيم المحبة والتسامح وا

الكريمة وبما يحافظ على وحدة المجاتاماع وتاحاقاياق 

 النهوض االقتصادي.

 أيها الرفاق المناضلون

 يا جماهير شعبنا العظيم

من نوفمبر هو يوم عظيم في حايااة  2١إن ذكرى ال

مة الذي نستشرف مناه الادروس وماعااناي ألالوطن وا

التضحية والفداء والسير على خطى درب الشهاداء فاي 

النضال من أجل قيم الحرية والعدالة والتنمية والوقوف 

بحزم أمام العدوان الصفوي الصهيوني عالاى وطاناناا 

العربي في العراق وسوريا واليمن ،والنضال مان اجال 

مة الماركازياة وكاذا تاحاريار ألتحرير فلسطين قضية ا

أرضنا العربية على كامل تراب األحواز الحبيبة. وعالاياناا 

أن نستشعر معانيه ودالالته و نستذكار فاياه مسايارة 

كفاح وتضحيات األبطال والماجااهاديان مان رفااقاناا 

وشعبنا في مرحلة النضال الثوري الوطني وغيرهاا مان 

حركات التحرر الثورية العربية ولتكن هذه المناسبة زاد 

لنا جميعا في نضالنا اليوم لتعميق حصااناة الاماباادئ 

البعثية الثورية التحاررياة ووحادة الاناضاال الاقاوماي 

قليمية االنتهازية الاتاي تاعاماق إلوالتصدي للمشاريع ا

التجزئة والتخلف وتحقيق طموح وتطلعات الاجامااهايار 

 في الوحدة والحرية واإلشتراكية .

 أيها الرفاق المناضلون

ماة وماعااناي ألمطلوب منا استذكار معاني رسالة ا

االنتماء للعروبة وشحذ الهمم ور  الصفوف وتاجااوز 

م الماضي والسمو فوق كل الجراحات لنبحر معا فاي ألا

سفينة السفر الطويل للنضال السياسي لالاحازب وفاي 

كنف التوجهات الفكرية الاباعاثاياة الاتاي عاايشانااهاا 

وتعلمناها في كل ساحة من ساحات النضال الاوطاناي 

والقومي للحزب الذي ولد من هنا مان مادياناة عادن 

مة فاي الاعافاو ألليقدم رسالة نضالية جديدة لنضال ا

والتسامح لكل مناضلي البعث رفاق الشهيد المانااضال 

القائد صدام حسين )رحمة اهلل عليه( في النضاال مان 

اجل التجسيد الحي لمبادئ البعث. وهي دعوة رفااقاياة 

نضالية استثنائية من عدن لكل الذين سقطوا بشاكال 

قصااء إلأو بآخر في مسيرة نضال الحزب بفعل سياسة ا

واالنحراف عن الخط النضالي للحزب ونظامه الاداخالاي، 

والمؤامرات والتعسفات التي مارسها قاسم ساالم فاي 

محاولته اليائسة للقضاء على الحزب وتشويه تاارياخاه 

النضالي الناصع البياض للنيل ممن يعارضه من الرفاق 

 المخلصين لوطنهم وامتهم وحزبهم العظيم.

تحية تقدير واعتزاز للمقاومة اليمنية.. الاتاي تاقادم 

قوافل الشهداء مان أجال وطان الاوحادة والاحارياة 

 والسالم.

تحية خاصة لمحافظة تعز الباسلة ومدينتها العربياة 

األصيلة التي تقاوم وهي تاحات الاحاصاار الاعافااشاي 

الحوثي وأذنابهما وما تتعرض له من قصاف هاماجاي 

 يطال بنيتها التحتية وإنسانها.

تحية لكل مدينة يمنية مقاومة وان النصر لقريب ان 

 شاء اهلل.

تحية صادقة لقيادتنا القومية المقااوماة الابااسالاة 

المجاهدة بقيادة الرفيق المناضل عزة إبراهيم الادورى 

أعزه ونصره اهلل. وتحية لكل قادة البعث وماجااهادياه 

 في العراق العربي الصامد.

بي وهو يخوض ألتحية لشعبنا الفلسطيني المجاهد ا

 جهاده المقدس ضد الطغيان الصهيوني.

 تحية لشعبنا في سوريا وليبيا واألحواز العربية.

تحية لكل حركات التحرر والنضال في العالم من أجل 

 الحرية والتقدم والسالم

 المجد والخلود لشهداء الوطن األبرار.

مه صدام حسايان ورفااقاه ألالمجد والخلود لشهيد ا

 مه العربية.ألوكل شهداء ا

 النصر لشعبنا اليمني العظيم ووحدته المباركة .

 اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر

شتراكي الصادر عن كوادر حزب البعث العربي ا

 القومي قطر اليمن

2٨٨/ ١ /2١٨٩ 
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 بغــــــداد

 اسمك قاموس األسماء

 يوسف الورداني
 

 رفعت بغداد
 جناح النخل على دجلة

 فالتفت القلب
 أمامًا ووراء
 في موعده

 كان النهر يغني
 والغيم يرف

 على هامات الجند
 البسالء

 هذا نغم الريح
 على أوتار الماء

 هذا إيقاع الزمن
 القادم من وهج التاريخ

 من ماضي الصحراء
 بغداد

 يبابك ينتظر الحلم
 بزوغ الضجر

 على أجنحة الشهداء
 مثلك يصعد

 في معراج الروح
 بال عنت

 ويطاول نجم العلياء
 ولتلك الفدى التاريخ

 عناوين النصر
 فطوبى للوجه المكتوب

 بقافية الشعراء
 بغداد

 قبلك كان القلب

 يباباً 
 والقول سحابًا ال يمطر
 والنظرة كانت سوداء

 أما اآلن
 فهذا طقس

 يتماثل للصحو
 عليكن اإلصغاء

 ثمة ترنيمة شوق
 وحماسة زهو

 ثمة صبيحة تتعالى
 واكف تلمس خد الجوزاء

 بغداد
 لعينيك العالم يأتي

 مفتتحًا باسمك
 قاموس األسماء.
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 تصريح الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق:

ين ، 2١٨٩/ ٨٨/ 2٩في  م لي األ ع بو  يق أ صرح  الرف

الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لحزب البعاث 

 العربي االشتراكي بما يأتي:

أقر  ما يسمى مجالاس الاناواب فاي الاعاراق قااناوناا  

ُيشرعن وجود الميليشيات المجرمة العميلة إليران تحت 

مسمى )الحشد الشعبي( في ممارسة تسلطية مساباقاة 

تتيح لجالوزة تلك الميليشيات ممارسة االنتهااكاات بال 

وممارسة عمليات القتل واإلبادة الجماعاياة والاتاغايايار 

 الديموغرافي.

وأضاف: إن تمرير هذا الاقااناون الاماساخ قاد احاد  

شرخا  وانقساما  واضحا  في العملية السياسية وأطرافها 

المتصارعة فضال  عن تعميق الصرا  واحتدامه بين كل 

طرف من أطرافها والنسف الافاعالاي لاماا يساماوناهاا 

"مبادرة التسوية التاريخية" التي أراد  مطلقاوهاا تاجااوز 

مأزقهم الخانق وترميام أشاالئاهام وأشاالء الاعامالاياة 

 السياسية المنهارة والمتهاوية.

واكد أن تشريع قانون ما يسمى )الحشد الشعبي( جاء 

استجابة لألوامر اإليرانية والتي تجلات فاي تصارياحاات 

محمد علي الجعفري قائد الحرس الثوري اإليراني حاول 

استباحة القوات اإليرانية لألراضي العراقاياة وعاباورهاا 

إلى سوريا لممارسة اإلبادة ألبناء شعبنا السوري وقاواه 

الثورية الحية وتصريحات رئيس هيئة األركان اإليراناياة 

محمد باقري بإنشاء قاواعاد إياراناياة عالاى الساواحال 

السورية وسواحل اليمن مما يشرعن عملاياات الاقاتال 

واإلبادة الجماعية التي تمارسها الميليشيات الاعامايالاة 

إليران في سوريا واليمن كما يمثل توطئة لميليشاياات 

)الحشد الشعبي ( لممارسة القتل والتدمير في تالاعافار 

والموصل ونينوى بما يفضح الادعااوى الاكااذباة عاماا 

 تسميه الحكومة العميلة بمعركة تحرير الموصل.

وشّدد قائال : إن تحرير الموصل ونينوى ال يتحاقاق إال 

ضمن عملية التحرير الشامل للعراق التي يضطلاع باهاا 

مجاهدو البعث والمقاومة وأبناء شعبنا بقيادة الرفاياق 

المجاهد عزة إبراهيم األمين الاعاام لالاحازب والاقاائاد 

األعلى للجهاد والتحرير...وحتى تحقيق التحرير الشاامال 

للعراق واستقالله التام والناجز وتعزيز وحدته الوطناياة 

ونهوضه القومي ومشاركته الفاعالاة فاي بانااء صارح 

 الحضارة اإلنسانية الشامخ.

* * * * * 

 تصريح الرفيق أبو علي األمني

 الناطق الرسمي باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشرتاكي

بو ، 2١٨٩/  ٨2/  ٨٦بتاريخ  صدر تصريح عن الرفيق أ

علي األمين الناطق الرسمي باسم قيادة قطر الاعاراق 

لحزب البعث العربي االشتراكي في العراق، وهذا أهام 

 ما جاء فيه:

تواترت األنباء المؤكدة عن ظهور قاسم سالايامااناي 

قائد الحرس الثوري اإليراني في شرق حلب بعد ظهوره 

الفاضح في الموصل يوجه المايالاياشاياات الاماجارماة 

العميلة إليران تحت مسمى الحشد الشعبي ... والاياوم 

يظهر في شرق حلب باعاد قادوماه مان إياران ماارا  

 بالعراق.

 وأضاف الرفيق أبو علي األمين 

إن قاسم سليماني كما تفيد األخبار فور وصوله إلاى 

حلب عقد اجتماعات متتالية مع الميليشيات الاعامايالاة 

 إليران لتنفيذ األهداف اإليرانية في سورية.

وأكد الناطق باسم قيادة قطر العراق أنه يعمل علاى 

أساس إقامة قواعد إيرانية على سواحل البحر األباياض 

المتوسط من جهة، وباب المندب في اليمن من جاهاة 

أخرى، وتحفيز التمدد اإليراني الفارسي التوساعاي فاي 

أقطار الخليج العربي واألمة العربية كالاهاا مان جاهاة 

 ثالثة.

وعزز الناطق باسم قيادة قطر العراق للحزب تصريحه 

بالقول أن أمتنا العربية بجماهيرها وأنظمتها وقاواهاا 

الحية مدعوة لمجابهة الهياماناة اإلياراناياة والاتامادد 

اإليراني الفارسي التوسعي كما أنها مدعوة لدعم قوى 

المقاومة في العراق لمجابهة قوى التاطارف واإلرهااب 

والميليشيات العميلة إليران ...وحاتاى تاحاقاياق نصار 

العراق واألمة المبين بقيادة مجاهدي البعث والمقاومة 

يحدو ركبهم الرفيق المجاهد عزة إبراهيم األمين العام 

للحزب القائد األعلى للجهاد والتحرير الاذيان ياذودون 

عن حياض العراق المجااهاد وحاماى األماة الاعارباياة 

 المجيدة.

* * * * * 
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 إظهر يا مارد الثورة، 

 إن العراق قد امتأل ظلماً وجوراً 

ه للل للل  للل  هرللل لللن ه قللل ه هلللل و  هرلللثللل لللنهمقلللتلللرض  وهلللظ
 مقث رض؟

الهثرض ه نهدو هأسب ب.هوالهدعر هقل يل  هلل قلتلرض ه لنه
لفهرل لناهقل ل هو لنهدو هضدل  هول لردهل .هوقل لن ه

ه
دو ه لرِّ

ه للر ه ومألهللمه للنهلللظه قلل  هالهثللرض ه للنهدو هِّلل لل هلل  
م همقبؤس هر يفهو ر همأل نهإ مهمكتر هحيل  ه حي ر  هن  

م همق ث قم.ه هلكظهن   ن  مقعنمقيي 
همقلعلنمبهلل أ ه لول هأو ه ي

ن
      هظ رضه  ضدهمقترض هف

هأض همقلللعللللنمبه هأ لللل   ي هِّلللولللل ا هقللل   هرلللليلللف هو للللق  يلللر 
اللنهقللمهو لل قللرمهأنلل لل ه لل لل  لل  ه سللتلل لل  هوقلل للنهمقلل للتلل  

َّ
ودن

قلث رضهمقترضا هألن مهقمهو  قرمهأ همقل لنم للهمقلر لوليلله
ه
 
هأسل سليل 

 
ًم إ مهدنست  هق  ه لتلتلظهول ل لنهأ هافلكلظهحل رل

ه لنم للهم نسلل  ؟ه ي
قلتلرض هبلعلبليلل.هأقليلسل همقسليل د هرلعلسن

هقلللتليل  ه لنهدونل ل ؟هأالهولتل هقلول ه وإ مهمنت   هراله علسن
هإ  هرقن ه رِّرد(؟ ي

 مق ر :ه)أن هسي هعىلهأضضن
لفهعنهمقلت بهل ر بهمقلتلرض ه

َّ
وإ مهل  همقبعضهق هرخ

همقسي د  هلظهألنفهولعلتل ل هللل)أ همقليل ه رألنفهقمهو  فه عسن
ل   هومدعهعلي  هل قل ل.ل(.ه   هر به

َّ
هالهاستطيعهأ هرعض ي

مقس 
هأ هيلولربه وإ مهل  همقبعضهمآلخنهوعت  هلق همقسليل د ه ي
هضِّظهسيل سللهأوهضِّلظهديلن هرلبلفل هثل ل رلله عوفهل قت    
لمه
 
مقخورعهومالستسال .هبف هرلل همقلتل ل رللهأل ه لنه سلل
هقللفه
 
دهعللىلهمقللتللرم للللليللله للولل لل لل  هيللتللعللرَّ ضقللبلللهعلل لللللفهآلخللن 

هرلل عهمقللبللعلللضه ه للن هخللطلل   همقللتللرم للللليلللل هوأل  للل قللتلليلل  .
هولل ل ضسللفهضِّللظهسلليل سللله لل ولخللضلعللر هقللتلوللرالمه لهللول  لليل ي
 ترمطئ هأوهضِّظهدينه قرر هل قتع لبهومقلهليل ليلل.هوقل مه
ه لللنه هإ هوعلللردهللل  للللل ن همقلللعلللنمقلليلللي  همقلللبللعلللضه للن

مسلل   ن
هع الء هومستسلمهق ترىه نهضِّظهدينهأعط هه ن سي سيي 
هل قه نم هودخر همق ول.هقمهوعطهضِّظهمق ينهص فه

 
صك 

هلظهعىله نهيرا هأ هوت ظهعللليلفهأ هول رلعهثل لولفه
 
   ن 

لهمقلبلعلضهسل لبه مست  للهقت بيظهو همالحتال .هوق هر.َّ
رللللل همقلل للتللرىهلللقنلل لل هاسللتللولل هإ هقلل علل  هللل قلل لل للفهرلل للر هلل
هأاهأل ه لل لل و للله همقلل للعللسللرضهللل قلل لليللسللرض(. )وِّللربهدضء
هأ لللنه هقلللف هرلللرِّلللربهمالسلللتلللسلللال  مالحلللتلللال ه سلللتلللتللليلللللللل 
ومِّب.هوه  مه سخهلعضهضِّ  همق ينهأوم نههللاهب يئله

 ق ع  هدينيل.ه
وقل للنههلل مهمقللبلعللضهأوه مز ه لل لنهرلولل  قلرمهعلنهحل لل للمه
 هو  ظه

 
ه  مبهأوهقنِّظهدينه قِّرضهديني  ل قنأاهقسي سي

أنفهقنهو خظهمألغبي ءهإ همق ول.هلىلهقنهول خلللرهل  هأل ه
ًومهه ل
َّ
مق وله قوىهقل ينهضرضرمهرل لبليلظهول همالحلتلال هوِّل 

هورللولل سههلل مه لوهلل . هقلليلل لل.ل لهقلل للمه للنهقللر  هرلليلل.ل لللظه لل 
هقللمهوللقرللرمه هأ همالحللتللال هوعلل للالءه

 
مقللبللعللضهأوه مزهأوضلل 

هوق  لهعيشههل نلئلل هللظهِّل ءومه
 
هضغي م

 
قيررنومهق مهعيف 

هللللظه هرللل لللط  هقللليللل هسللليللل درللل لللمهو لللنم لللتللل لللم قللليلللسلللللللبلللرهلللم 
هقلل ل لللهمقلعلليلشهوقلطللن همقل لل ء.هوهلل مه لل ه

 
قليلسللللبللرهلمهأوضلل 

أث تتفهر   هثالثلهع.ر هسوله نهمالحتلال  هرلتلر هرليل ل ه
هإ ه قيظهيتلرسلظهقللل ل للللهومقللل لر هقل ل لله لنه ي

 
مقعنمف

هوحللبللله للنهمقلل ومء هوقلل للوللفهالهولل لل ه للنه سلل للعهأوه ن مقللخلل ح
 ينى.ه

ه سلربهمقسي د ه ي
 
لع هثالثهع.ر هسول هأصبحهمقعنمف

ه
 
 هو ل لتلرال

 
هواتليل ل 

 
هوِّ ئع 

 
هو راض 

 
م وم ضمد .هوأصبحهر   

هأصلل لل عه ي
ن
هأض للفهوف ي

ن
هف
 
هأوه لل لل ِّللنم

 
هأوه سلل للرنلل 

 
أوه للطلل ضدم

هالهيترض ه مق ني همقسبع.هوقمهيب هأ   فهأاهس بهآخنهقكي
همقلل لل  للللللله همقفللعللبلليللل ه للرعلل هظللل للرضهمقللتللرض  ن هوللتلللي  رلل للس 
هوث نه  ضدهمقترض هقيضمهإ هثلرمضهمقلعلنمبه ومقف  لل؟ه س 
و   و يف همق ينهرنبت مهض   هصت ضىهمقعنمبهوري ريلف ه
هإ ه رمِّ لهأخ   ه عه نهسلبرمهسي درفه ي

 
قيضمهلظهعنمف

ه)مقل لولطل لله ي
ن
وق  لهعيفلف هقليل  لنومهسل لروهمقل ل لرضهف

مء(هعىلهضؤوسهسل كلوليل ل ه لنهق لر همالحلتلال  ه مقخضن
هورنس؟ ن  وعىلهضؤوسهأوقي ءهأ رضهمه نهأ    يي 

ه لللنه هللللخلللنوِّلللف لل ل
ه همقلللثللل لللرضهرللل للل.ر هعلللال للل   هللللظ وأل 

رسمديللبللف هرلل للولل زهرلل نلليلل هقللللل للنم لللهوهللولل زهسللطللرهعللىله
هولثل لنه ل ضده  رِّب  همقعيشهمقل نليل  هبلتلول هنلتلسل ء :ه لس 
هون ل للهقليل لنل هه

 
مقترض  هقي ألهمقس ح  هومقفرمضعهغضب 

لللظهعلل للالءهمالحللتللال ه للنهلللظه للؤسللسلللهحلل للر لليللله للنه
هو لنل همقفلعلبهمقلتل ئلنه ِّرمضاهمالحتال هوخ م ف؟هو س 
همقل لتل ِّلرالنهلل سلمه ن ًمئل لي  همقل ن  ي 

 نهبير ههللاهلظهمق ع َّ
 هللا؟

قبهلظه ق  هخ صللهأ هأبلرمبهمقل لوللهأقل للل ه بتو هن  
ن ه همقلخل نلعلي  ن هومقلتلرم للليلي  ن هوِّفهمألغبي ءهومق ستسللل لي  ي

ن
ف

.ه ن تت هأ   همقترمضهمأللط  همق ي  ي 
ُ
 ور

ه لنه أِّظهق  هل نل هعلال ل  همقلثل لرضهوأصلبلتل هأكل  
همقترضاهمق لبل ضه ي هلث رضهمق  ضدهمقفعسح

ئ هروسح وم تل هو ي
همقعنمب.ه ي

ن
ً نهف هلظهقتثله نهقتث  همق ي

ن
 ف

 *ه*ه*ه*ه*


