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البند الرابع  :سن تشريع عادل للعامل يححدححدد سححاعححا
العمل اليومي ويمنده عطلة أسبوعية وسنوية محجوحويتحيحن
ويصون حقوقه ويكفل التجمين االوتماعي في الشحيحخحو حة
وتعويض العطل الجزئي أو الكلي أثناء العمل.
البند الخامس  :تجليف نقابا حرة للعمححال والححفح حححيححن
وتشجيعها لتصبح أداة صالدة للدفاع عن ححقحوقحهحف ويفحع
مستواهف وتعهد كفاءاتهف وزيادة الفرص الممنوحة لحهحف
و لق يوح التضامن بينهف وتمثيلهف في محدحاكحف الحعحمحل
العليا.
البند السادس  :تجليف مداكف اصة للعمل تمثل فيححهححا
الدولة ونقابا العمال والف حين وتفصل في الخ فا التي
تقع بينهف وبين مديري المعامل وممثلي الدولة.
المادة (: ) 24حح ثقافة المجتمع :
البند األول  :يعمل الدزب في سبيل إيجاد ثقافة عححامححة
للوطن العربي :قومية عربية حرة تقدمية شاملة عميقحة
وإنسانية في مراميها وتعميمها في وميع أوساط الشعب.
البند الثاني  :الدولة مسؤولة عن صيانة حححريححة الححقححول
والنشر واالوتماع واالحتجاج والصدافة في حدود المصلدحة
العربية العليا وتقديف كل الوسائل واإلمكانيا التي تدقق
هذه الدرية.
البند الثالث  :العمل الفكري من اقدس أنواع العمل وعلى
الدولة أن تدمي المفكرين والعلماء وتشجعهف.
البند الرابع  :فسح المجال في حدود الفكححرة الححقححومححيححة
العربية لتجسيس النوادي وتحجلحيحف الحجحمحعحيحا واألححزاب
ومنظما الشباب ومؤسسا السحيحاححة واالسحتحفحادة محن
السينما واإلذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الدديثة فحي
تعميف الثقافة القومية وترقية الشعب.
المادة (: ) 24حح إلغاء التفاو الطبقي والتمايز :
التفاو الطبقي نتيجة لوضع اوتحمحاعحي فحاسحد لحذلح
فالدزب يناضل في صف الطبقا الكادحة المضطهحدة محن
المجتمع حتى يحزول هحذا الحتحفحاو والحتحمحايحز ويسحتحعحيحد
المواطنون وميعاً قيمتهف اإلنسانية كاملة وتتاح لهف الدياة
في ظل نظام اوتماعي عادل ال ميزة فيه لمواطن على آ حر
سوى كفاءة الفكر ومهاية اليد.

المادة (: )22حح البداوة :
البداوة حالة اوتماعية ابتدائية تضعف اإلنتحاج الحقحومحي
وتجعل من فريق كبير من األمة عضوًا أشل وعحامح ً عحلحى
عرقلة نموها وتقدمها.
والدزب يناضل في سبيحل تحدحضحيحر الحبحدو ومحنحدحهحف
األياضي وإلغاء النظف العشائرية وتطبيق قحوانحيحن الحدولحة
عليهف.
سياسة الدزب في التربية والتعليف
ترمي سياسة الدزب التربوية إلى لق ويل عربي وديحد
مؤمن بوحدة أمته و لود يسالتها آ ذ بالتفكحيحر الحعحلحمحي
طليق من قيود الخرافا والتقاليد الروحعحيحة مشحبحع بحروح
التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تدحقحيحق
االنق ب العربي الشامل وتقدم اإلنسانية.
ولذا فالدزب يقري :
المادة ( : )24حح طحبحع كحل محظحاهحر الحدحيحاة الحفحكحريحة
واالقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بحطحابحع قحومحي
عربي يعيد ل مة صلتها بتاييخها المجيد ويدفحزهحا إلحى أن
تتطلع إلى مستقبل أمجد وأمثل.
المادة (: )24حح التعليف وظيفة من وظائف الدولة وحدها
ولذا تلغى كل مؤسسا التعليف األونبية واألهلية.
المادة ( : )24حح التعليف بكل مراحله مجاني للمحواطحنحيحن
وميعاً وإلزامي في مراحله االبتدائية والثانوية.
المادة (: )24حح تؤسس مدايس مهنية محجحهحزة بحجححد
الوسائل والدياسة فيها مجانية.
المادة (: )24حح حصر مهنة التعليف وكل محا لحه مسحاس
بالتربية بالمواطنين العرب ويستثنحى محن ذلح الحتحعحلحيحف
العالي.
تعديل الدستوي
مادة منفردة  :ال تعدل المبادئ األسححاسححيححة والححعححامححة
وتعدل بقية مواد الدستوي بموافقة ث ثحة أيبحاع الحمحؤتحمحر
القومي للدزب بعد اقتراح يقدم من قبل القيادة القومية.
*****
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من آخر كلمة لصدام حسين قبل استشهاده ،وفي الذككذر
الحادية عشرة لنيله شرف الشهادة ،نقول معه مردِّدين قوله:
(عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر) .فذلذلذمذتذه
األخيرة ثبتت اتجاهات البعث بأن فلسطين ستبقى الذبذدايذة
حتى تحريرها من أسر االغتصاب الصهيوني.
صرخة انتهت بعدها حياة فارس األمة ،لذتذبذقذى وصذيذتذه
عنواناً لهدف البعث في مواجهة مشاريع التزويذر الذتذاريذ ذي
للصهيونية العالمية .ذلك التزوير الكي يمثِّله شعذار الذلذيذان
الصهيوني المعلَّق فوق بوابذة (الذلذنذيذسذت السذرا ذيذلذي)،
القا ل( :أرضك يا إسرا يل من الفرات إلى الذنذيذل) .صذرخذة
أكَّدت على أن شعار صدام حسين سيتم تعليقه ،ليس عذلذى
عتبات المساجد واللنا س فحسب ،بل هو معلَّق في وجذدان
كل العرب أيضاً.
لم يلن صدام حسين ليعلن قبل شهادته ،فذي الذثذنثذيذن
من كانون األول من العام  ،6002ما أعلنه لو لم يلن عذلذى
ثقة تامة بحيوية الشعب الفلسطيني ،الشعب الكي لذم يذد
قضيته تتآكلها زوايا النسيان فأعلن إطنق رصاصة المقاومة
األولى ،في الفاتح من كانون الثاني من الذعذام  .5621ولذم
يلن صدام حسين ليعلن في آخر لحذاذات حذيذاتذه (عذاشذت
فلسطين حرة عربية) لو لم يلن على ثقة بحيويذة الشذعذور
القومي الكي ي تلج في قلب الشعب العربي ،الشعب الكي ما
إن انطلقت أول رصاصة للمقاومة حتى تردد صذد أزيذزهذا
في كل جبال ووديان الوطن العربي ،فتقاطر لنن ذرا فذي
صفوفها شباب العرب جماعات ووحداناً.
ذلك هو السر الكي وقف وراء ابتسامة صدام حسيذن وهذو
يقف على عتبة الشهادة هاز ًا مذن صذرذار الذعذمذنء الذكيذن
حضروا مُقنَّعين ليحتفلوا بموته .إنه السر الكي يذدركذه هذو
وحزبه ،ويجهله صرار النفوس من دول العدوان وأقذزامذهذم.
إنه سر المقاومة الكي آمن به أمين عام حزب البعث الذعذربذي
االشتراكي .إنه السر الكي أوقذف الذزحذف الصذهذيذونذي مذن
تحقيق حلم (أرضك يا إسرا يل من الفرات إلى النيل) طذوال
السبعين عاماً الفا تة ،وما يزال يعيقه .وإنه السر الكي قوَّض
أحنم أميركا ببناء (القرن األميركي الجديد) ،والكي كان أزيذز
رصاص المقاومة العراقية يثلج قلب صدام حسين وهذو فذي
معتقله ،عندما كانت تتناهذى إلذى مسذامذعذه أخذبذار تذلذك
المقاومة وبطوالتها.

في ذكر استشهاد الر يس صدام حسين الحادية عشذرة،
وفي ذكر انطنقة المقاومة الفلسطينية الثالثة وال مسين،
نقف أمام عنقة وثيقة ستبقى راس ة في ذاكرة البعذثذيذيذن.
وفيها أن المقاومة العربية هي التي توَّجذت هذامذات الذعذرب
بأكاليل العز والف ار .لقد اغتصبت فلسطين ك طوة البدايذة
الغتصاب األمة العربية ،باحتنل أراضيها ،واالستذيذنء عذلذى
ثرواتها ،ومصادرة قرارها وارتهانه لذمذصذلذحذة أعذداء األمذة
العربية .واحتل العراق للهدف نفسه ،وخاصة الجتذثذاف فذلذر
من يرفع هدف الوحدة العربية ،وتذوقذهذا لذلذحذق بذالذحذريذة
ال
والعيش اللريم والقرار المستقل .إنه هدف االسذتذعذمذار أو ً
وأخيراً ،ولكلك دعا البعذث مذنذك تذأسذيذسذه إلذى مذلذافذحذة
االستعمار .وهو هدف للصهيونية فدعا الذبذعذث لذمذلذافذحذة
الصهيونية .وإنه هدف لنهج الناام اليرانذي ،فذلذكلذك دعذا
البعث لملافحة ذلك النهج ،ولجم شططه في بناء مشروعهذا
التفتيتي ال بيث .وجاءت األحداف والوقا ع لتؤكد مصذداقذيذة
الذبذعذث ،خذاصذة عذنذدمذا تشذار االسذتذعذمذار
تش يذ
والصهيونية في مؤامرة احتنل فلسطين ،وبذعذد أن شذار
الناام اليراني باحتنل العراق .ألم يصرِّح أكثر من مسذؤول
في ذلك الناام قا نً( :لوال إيران لمذا اسذتذطذاعذت أمذيذركذا
(الشيطان األكبر) من احتنل أفرانستان والعراق)؟
لقد احتُلَّت فلسطين لتلون فاتحة الحتنل الوطن العربذي.
واحتُلَّ العراق لضعاف صوت فلسطين ،ألن ما بكله نذاذامذه
الوطني من أجلها كان يذؤرق عذيذون تذحذالذف االسذتذعذمذار
والصهيونية .وما بكله من أجل حماية األمن القومي العذربذي
كان يؤرق عيون الناام اليراني بشلل خاص .وما بكله مذن
جهود لبناء دولة عربية حديثة كذان يذؤرق عذيذون مصذانذع
الرأسمالية العالمية .وما بكله من أجذل بذنذاء دولذة مذدنذيذة
يتساو مواطنوها بالحقوق والواجذبذات كذان يذؤرق عذيذون
أنامة المحاصصات الطا فية .وألن صدام حسين قذاد ثذورة
البعث التي حملت كل تلك األهداف أصذبذح صذدام حسذيذن
والبعث هدفاً للل تلك األطراف.
لقاء كل ذلك ،ربط البعث بين احتنل فلسطيذن واحذتذنل
العراق ربطاً جدلياً .واعتبر أن من يقاتذل مذن أجذل تذحذريذر
فلسطين فهو كمن يقاتل من أجل تحرير العراق .وكذل مذن
يقاتل من أجل تحرير العراق كأنه يقاتل مذن أجذل تذحذريذر
فلسطين .فتحرير أي منهما يصب في مجر تحرير الذوطذن
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العربي ،كما يصب في مجر تحقيق أهداف األمة الذعذربذيذة
في أن تلون أمة حرة ذات سيادة كاملة .واستنذاداً إلذى هذكه
المعادلة ،يصبح من المستررب أن ندعو إلى تحرير فلسطين
ونتجاهل هدف تحرير العراق .ويصبح من المستررب أيضذاً،
أن نليل مفهومنا لنحتنل واالستعمار بمليالين.
وأما في فلسطين فقد دعا البعث منك البداية إلى اعذتذمذاد
اللفاح الشعبي المسلَّح طريقاً ر يذسذاً فذي تذحذريذر األرض
العربية ،سواءٌ أكان بالبندقية والحجر ،بالسلين أم باللذلذمذة.
ولهكا يدعو الحزب في هكه المرحلذة ،إلذى تذعذزيذز عذوامذل
الحرا الشعبي المتمثل باالنتفاضة الفلسطينية الشذعذبذيذة
الرا عة ،سواء أكان هدف الحرا موجهذاً ضذد قذرار اعذتذبذار
القدس عاصمة لذ(إسرا يل) ،الذكي اتَّذ ذكه دونذالذد تذرامذب
تنفيكاً لذررادة الصذهذيذونذيذة ،وإرادة الذيذمذيذن األمذيذركذي
المتصهين ،أم كان من أجل انتزا حقوق الفلسطينييذن مذن
الليان الصهيوني المرتصب ،أم كذان بذالذنذسذبذة لذتذحذريذر
فلسطين بشلل كامل من البحر إلى النهر.
إن مقاومة الشعب الفلسطيني تُعتبر المحور األساس الكي
يجكب إليه كل الجهود المؤيدة لحق الشعب الكي اغذتُصذبذت
أرضه ،ورافضاً لليان اغتصب األرض .وذلك هو الدليل الذكي
أكده نزول جماهير الشعب العربي إلى الشار للقيام بشذتذى
أشلال التضامن ،هاتفة للقدس وتأكيداً على عروبتها .كذمذا
جاءت نتا ج التصويت في الجمعية العامة لذممذم الذمذتذحذدة
لتؤكد الرفض الدولي لكلك القرار ،وتوجِّه صفعة له.
وأما في العراق ،فتبقى إرادة المقاومة العراقية رقماً صعبذًا
ال يملن ألحد أن يتجاوزه .إنها المقاومة التي تقف بقذوة ضذد
التحالف الثنثي األميركي – الصهذيذونذي – اليذرانذي ،وفذي
الصدارة منه بعد إلحاق الهزيمة باالحتنل األميركي ،تحريره
من جرا م االحتنل اليراني وإسقا العملية السياسية.
إن المقاومة العراقية اآلن ،ت وض شتى أشلال المذقذاومذة
السياسية والشعبية ،وباألخ منها تطوير وتعزيذز الذحذرا
الشعبي العراقي الرافض للل أنوا االحتنل ،مروراً بذرفذض
كل جرا م الفساد والجريمة وفقدان األمن وال ذدمذات الذتذي
تمارسها أطراف العملية السذيذاسذيذة .وصذوالً إلذى تذنذفذيذك
البرنامج المرحلي الكي أعلنته في األشهر السذابذقذة .وبذيذن
هكا الحرا وذا يبقى دور المقاومة العسلرية محوراً ثابذتذًا
في استراتيجية التحرير .وسيبقى السيف الجاهز الست ذدامذه
عندما يحين أوانه .وإنها كما ألحذقذت الذهذزيذمذة بذاالحذتذنل
األميركي العسلري المباشر في العام  ،6055لذهذي قذادرة
على إلحاقها به في هكه المرحلة ،خاصة بعد محاوالته القيام
بتلميع صورته بإطنق تهديداته ضد الناام اليرانذي الذتذي
نعتبرها فارغة من المضمون من جهة ،وإعادة نشذر قذواتذه
العسلرية في العراق وغيره كأنموذج جديذد لذنحذتذنل مذن
جهة أخر .
إن المقاومة التي ألحقت الهزيمة بمن كذان سذيذد الذقذرار

بتسليم العراق للناام اليراني ،لذهذي قذادرة عذلذى إلذحذاق
الهزيمة باحتنل هكا الناام للعراق .وعليه أن ال يسذتذرخذي
ألوهام القوة التي يحسب فيها أنه مدعوم من قبل شذريذحذة
من العراقيين ألسباب مكهبية ومصالح آنية وضيذقذة ،تذلذك
الشريحة التي أزكمت أنوف الذعذراقذيذيذن بذروا ذح فسذادهذا
وجرا مها المنامة .إنها أوهام بالفعل عندما يستند النذاذام
اليراني إلى مجموعة من ال ونة ألن من ي ذون وطذنذه لذن
يلون أمينًا ال لدينه وال لمكهبه وال للشعب الكي يذزعذم أنذه
ن
يدافع عنه .إنها أوهام ألن الشعب العراقي لن يرضى بذديذ ً
عن عروبة العراق ووحدة أرضه .خاصة أنه قد بدأ المضلَّذلذون
بزيف االدعاءات اليرانية يلذتذشذفذون أن شذعذارات حذمذايذة
المراقد المقدسة ،ليست أكثر من ستار يست دمها للتعذتذيذم
على أحنمه المبراطورية الفارسية.
واستناداً العتبار القضيتين الفلسطينية والعراقيذة قضذيذة
واحدة .واعتبار أن احذتذنل أراضذيذهذمذا قذد حصذل لذهذدف
استعماري واحد .وعلى الرغم مذن تذعذدد الذقذو الذدولذيذة
والقليمية الطامعة في أمتنا ،والراغبة في تقاسم ثذرواتذهذا،
فإننا سن ص األخطر من بينذهذا ،ولذلذن هذكا ال يذعذنذي
استثناء أحد .وهكا ما يجعلنا ندر خطورة الذمذؤامذرة الذتذي
ينفكها التحالف الثنثي ،األميركي – الصهيوني – اليذرانذي.
ففي ظل االحتنل يعمل كل طذرف مذنذهذم عذلذى تذرذيذيذر
هويتهما العربية بوسا ل التريير الديموغرافي والذتذاريذ ذي
والحقوقي .وإزاء كل ذلك يُرتِّب على القو الثورية مسؤولية
اعتبار هدف تحريرهما من االحتنل هدفاً مركذزيذاً .وكذكلذك
يتوجب على الناام العربي الرسمذي ،انذطذنقذاً مذن وحذدة
األمن القومي العربي ،ألن اختراق أمن أي دولة عذربذيذة هذو
اختراق لممن القومي العربي برمَّته.
ولهكا يحكِّر الحزب من استمرار حالة الفراغ الذلذبذيذر الذكي
تركه الناام العربي الرسمي ،وككلك القو الثورية العربيذة
على المستويين القطري والقومي ،ويذدعذوهذمذا إلذى إعذادة
ملئه ،ليس على وقع وعود دولية أو إقليمية ،وأن ال يذقذعذوا
ضحايا النوايا الحسنة ،ألن القو ال ارجية لن تلون النذاصذح
الرشيد والحري على مصلحة العرب.
ونحن ،إذ نربط بين القضيتين الفلسطينذيذة والذعذراقذيذة،
ونعتبر تحريرهما مسؤولية كل العرب ،أناذمذة وجذمذاهذيذر،
فإنما الحزب يدعو إلى كيل القضيتين بمليذال واحذد .فذمذن
يدعو إلى تحرير فلسطين ،عليه أن ال يتجاهل تحرير العراق.
وعلى من يقف ضد االحتنل عليه أن ال يذعذتذبذر أن هذنذا
(احتنالً عدواً) و(احتنالً صديقاً) .فمذفذهذوم االحذتذنل واحذد
سواء مارسه عدو ،أم من يزعم أنه صذديذق( ،فذاذلذم ذوي
القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند).
وال يسعنا أخيراً إالَّ أن ندعو إلى اعتبار تذحذريذر كذل أرض
عربية محتلة هدفاً مركزياً .وأن ندعو كل العرب إلذى إسذنذاد
كل مقاومة عربية تتجه إلى تحرير أرضها من االحتنل.
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 -12كلمة د .منذي معاليقي
 -14األستاذ مدسن يوسف
 -14كلمة األستاذ مسعود السعدي
 -14األستاذ نبيل الزعبي
 -14األستاذ يوسف الويداني
 -14األستاذ يدي االمام
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عقد ودم
ٌ
عرس و شوع
ٌ
عرس ودموع
ٌ
نبت الدم
َ
أويق الجرح
َ
استعدي أ ّيتها األيض
ِّ
نخلع بدل َة العمل
لن
َ
نغسل أوواع ِ
بعبق البعث
حتى
َ
ِ
عقد وعام
ٌ
نرتق بدياتنا
ولف
ِ
إلى مستوى استشهادك
أثقل حضوينا
َ
غياب َ
ال زلنا نداوي األش َء باأللف
عقد ودم
ٌ
عواصف حزم
مأل حقائبي حزن
شئ يكام
ك ُّل ٍ
والصدراء مترع ٌة وهال ٌة ويياء
مترع بالدماء
وأنا
ٌ

من إالك َ يقود الرياح
للدقول دوي َة الماءِ
يعيد
ِ
الهديل للدمام
يعيد
َ
عقد وعام
ٌ
أظلَّت مسايها الغيوم
بجي ٍ
أيض
ال تعرف ِّ
يكون الهطول
أتسقي زيعاً
أم تغسل عن ووه األيض الدماء
ضيعت إسمها
َّ
ب د الشام
يابن الوليد
عيون الماء فقجها الرصاص
على ديب مسجدك
س الياسمين
تيب َ
َّ
عقد وعام
ٌ
والي مصر يدعو ل ستس م
يشدذ الهمف
ينادي األمف

في كل مرة تتم فيها الطنلة على ذكر استشهاد القا د
صدام حسين ،تستحضر المقدمات والنتا ج ومشهدية الحدف
التي أطل من خنلها قا د العراق على أمته والعالم قاطبة
بلل نامه السياسية وملوناته الشعبية.
في المقدمات ،أن ما تعرّض له أمين عام حزب البعث
العربي االشتراكي صبيحة األضحى لحد عشرة سنة خلت،
جاء في سياق المواجهة المفتوحة مع االحتنل األميركي بلل
عناوينه العسلرية والسياسية ،ومع إفرازات االحتنل ،بلل
تفاصيلها ،ومع كل الكين دخلوا إلى العراق تحت عباءة
االحتنل األميركي ومارسوا االحتنل من الباطن حتى اندحار
القوات األميركية سنة  ،6055وبدء مرحلة جديدة من
المواجهة مع االحتنل اليراني المباشر.
وفي النتا ج ،أن استشهاد ر يس العراق وبالطريقة التي
نفكت فها عملية العدام ،لم تؤد إلى ليِّ ذرا المقاومة وال
إلى االسستنم إلى معطى األمر الواقع ،بل استمرت المقاومة
على أدا ها ،وزادت فعاليتها ،وأثبتت حضورها في الميدان،
وبما ملّنها أن تضع كل الكين ان رطوا في العدوان على
العراق ،تحريضاً وتحضيراً وتنفيكاً ومشاركة على حافة

(أمن المواطن (اإلسرائيلي) ونباً
إلى ونب
مع أمن الموطن اإلسرائيلي )*
ووسدي ينزف نازحين
***
عشر وسنه
ٌ
كلّما أحاول أن أد َل النص متعكزًا
على فعل الماضي
يصرخ مدتجاً فعل المضايع
أ رج من االيتياب
أيتدي بدل َة الشباب
وأحمل بسمت
ضدكت
موقف
كلمات
قناديل ضياء
َ
*من طاب السيسي أمام الجمعية
العامة لألمف المتددة في دويتها
ال 44في  41أيلول 4114

االنهيار عقب االندحار األميركي وخاصة ما يسمى بالعملية
السياسية.
هكا االندحار للقوات الرازية األميركية ،أثبت حقيقة
دامرة ،وهي أن الشعوب عندما تقرر القبض على مصيرها
وتحدد خياراتها ال تستطيع أعتى قو األرض فرض هيمنتها
على الشعب الكي يمتشق سنح الموقف وي وض صراعًا
مفتوحاً بإرادة صلبة وعزيمة ال تلين.
هكا االندحار لقوات الرزو واالحتنل ،لم يأت نتيجة
لحسابات موازين القو المادية من عسلرية واقتصادية
وماكينة إعنمية ها لة ،بل جاء نتيجة لحسابات موازين
القو في صرا الرادات .ففي صرا الرادات تدخل عناصر
غير مناورة في حسابات موازين القو  ،منها عمق اليمان
بالحق الكي يدافع عنه ،وعدالة القضية التي يندرج الصرا
تحت عناوينها ،والمستو التعبوي والتحصن النفسي للقو
المتصارعة ،وهكه عادة ما يلون منسوبها مرتفعاً جداً عند
الشعوب التي تقاوم االحتنل وتلافح للدفا عن وجودها
وحقها بالعيش الحر اللريم.
عندما تستطيع مجاميع المقاومة الشعبية أن تهزم آلة
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حرب شديدة التعقيد وتحوز على قوة نارية ها لة ،وطاقة
تدميرية كبيرة ،فهكا يعني ،أن الصرا ال تحسمه التقنيات
المادية التي تست دم في ساحة المعركة ،بل إرادة الصمود
والثبات والتصميم واستحضار كل المناومات القيمية التي
ي تزنها شعب في ذاته ،والتي تشللت على مد تعاقب
المراحل التاري ية .وأنه من ضمن المناومات القيمية
للشعب المقاوم ،هو تجاوز ذاته واالرتقاء بمستو تضحياته
إلى مستو الشهادة وهي أعلى مراحل العطاء النساني،
باعتبار أن الحياة النسانية هي أغلى ما يملله النسان.
وعندما يرتقي هكا النسان بعطا ه حد الشهادة في سبيل
تحقيق هدف سام عام ،فهكا دليل أن هكا النسان ،ال يعود
يجسد في ميدان المنازلة ،حالة خاصة ،بل حالة عامة،
وتصبح عند ك ش صيته معبرة عن الش صية العامة .ومعها
تصبح رمزيته ،رمزية عامة ،وفي التعبير السياسي ،رمزية
شعبية وفي التعبير الوطني رمزية وطنية ،وفي التعبير
القومي رمزية قومية ،وفي التعبير النساني رمزية إنسانية.
هكه األبعاد المعبرة عن الرمزية في حالة العطاء عند
المستو األعلى ،اختصرتها مشهدية استشهاد الرفيق
صدام حسين ،وفيه وجد كل مواطن عراقي أصيل وطنيته إذ
أن صدام حسين بات رمزاً وطنياً له ،كما بات رمزاً قومياً ،
للل مواطن عربي متجكر في عروبته ،وللل إنسان مسلون
بالمثل العليا لحق النسان في المواطنة ،وبكلك بات صدام
حسين رمزاً إنسانياً.
هكه المشهدية بقدر ما جسدت حالة االنتصار المعنوي
للشعب المقاوم ،فإنها في الوقت نفسه كانت تدلل على
السقو األخنقي للل القو واألطراف التي تحالفت
وا تلفت ضد العراق.
هكا السقو األخنقي الكي يضاف إلى السقو السياسي
العسلري لقو الرزو والعدوان ،طال الموقع الدولي المقرر
في الحلف المعادي عندما برر عدوانه استناداً إلى تقارير
كاذبة ومضللة ،كما طال المتلآت القليمية وملحقاتها
المحلية ،التي زيّنت للعدو عدوانه وارتضت لنفسها أن تلون
مطية وأداة تنفيك لم طط ضرب العراق وتدميره.
هكا الشعب الكي دفع تضحيات غالية دفاعاً عن أرضه
ومقدراته وحقه في تحديد خياراته المستقلة ،لم تنه واقعة
االستشهاد مسيرته النضالية المقاومة بل استمرت صاعدة
متصاعدة ،رغم ما يحيط بوضعها من صعوبات وتعقيدات.
هكه المسيرة بقيت متوهجة ،ألنها عبرت عن إرادة شعب،
وألنها وُجهت نحو تحقيق األهداف الوطنية السامية ،وألنها
بقيت في أيدٍ أمينة ومؤتمنة ،واستمرت تقاوم وال تساوم،
تنتصر لوطنية الشعب وللرامته ،وتستحضر في لحاات
التحدي الحاسمة كل الومضات المشرقة في التاريخ العربي.
مشهدية استشهاد القا د صدام حسين ،كانت جولة في
منازلة صراعية شاملة من ضمن مشهدية مقاومة شعب
العراق ضد أعدا ه المتعددي المشارب والمواقع من صهاينة

واستعماريين وشعوبيين وقو طا فية طفيلية .
في الككر الحادية عشرة الستشهاد قا د العراق ،تحية
لروحه الطاهرة،
وتحية لشهداء العراق الكين سقطوا دفاعاً عن وحدته
وعروبته وحريته ،وما غد العراق إال غد واعد ،ألن أرضاً روتها
دماء الشهداء ،هي أرض صلبة تحت إقدام مناضليها ،ورخوة
تحت أقدام المحتلين وال ونة والعمنء ،وما النصر إال حليف
الشعوب الملافحة المناضلة ألجل تحقيق أهدافها في حياة
حرة كريمة.

ما تزال الككر الحادية عشرة ،الستشهاد صدام حسين،
دافعاً الست نص الدروس والعبر .ففي استشهاده ،وطريقته
في تحدي حبل العدام ،أكثر من مرز ورمز ،وفيها كلها
يلمن سر البعث في أخنقياته ونضاالته التي ال تهن وال
تضعف مهما اشتدت المؤامرة ،وتلاثر حوله المتآمرون.
وإذا كانت القو  ،التي ات كت قرار العدام ،كثيرة
ومتشعبة ،فقد جمعها الحقد ضد فلر البعث ،وكلها
است دمت منهج االغتيال وسلو الشدة في إخماد الحالة
الثورية في نفوس البعثيين .فلكلك عندما أقدمت على
ارتلاب جريمة اغتيال صدام حسين ورفاقه ،كانت تتوهم
أنها ستزر ال وف في نفوس البعثيين فيتراجعوا عن
مواقفهم وأهدافهم ،وبالتالي يقبلون بالمساومة على رأس
المقاومة التي أرَّقت جفونهم .ويتراجعون ،ال كين بسنمتهم
الش صية .وعلى الرغم من كل ذلك ،فقد استمرت
المقاومة ،ودفع البعث مئات اآلالف من الشهداء والمعتقلين
والمقتلعين من ديارهم ،وما هانوا وما انلفأوا .وأما االحتنل
األميركي لما دفع عشرات اآلالف من القتلى فنذ بالهروب
من العراق واعترف ب طئه .وبكلك انقلبت المعادلة الحسابية
التي ارتلزت عليها الدارة األميركية لمصلحة البعث الكي
قاتل باللحم الحي وواجه أكبر الجيوش في العالم ،وأحدف
الوسا ل التلنولوجية ،وأعتى األسلحة الفتاكة .وأما فشل
معادلة االحتنل الحسابية فلانت تستند إلى أن أرقاماً من
األسلحة أض م عدداً ونوعاً ستنتصر على أرقام أقل
وأضعف .وللنه عندما أقدم على احتنل العراق ،مستنداً إلى
تلك المعادلة ،لم يضع في حساباته عوامل أخر قد تتفجر
في وجهه .وذُهل عندما بدأت المواجهة على أرض الميدان،
فقد اقتنع بأن هنا ما هو أقو وأشد من أرقامه الحسابية
المادية .إذ كانت تلك القوة ال فية تستند إلى سر العنقة
بين أرض الوطن ونفوس المواطنين .ما لم يدركه االحتنل
أن السر هو تلك العنقة التي ال تُقاس باألرقام ،وال تحيط
بها أعقد العمليات الحسابية ،هو تلك العنقة السحرية التي
تربط الوطني بأرضه وقدسية هكه األرض .وعلى تلك
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العنقة بنى البعثيون فلرهم ،وأقسموا على الدفا عنها
حتى الشهادة.
تربَّى البعثيون على القسم الكي عليه رهنوا مصيرهم
بمصير األمة ،وآمنوا بأنه ال أمة من دون أرض .وال أرض لمن
ال يحافظ عليها ،يعطيها من جهده ،وتعطيه من خيراتها.
يحميها من الطامعين ،فيحمي رزقه ،ويضمن قوت عياله،
ويدافع عن عرضه .ومن ال أرض له فن منذ له ،وال منذ
لعياله .فالنسان واألرض عامنن تتلامل بهما حياة النسان.
فقدسية األرض عند البشر هي كقدسية حياتهم .ومن آمن
بكلك ،فهو ليس رومانسياً ،ألن قدسية األرض من قدسية
أهداف البشر .فتوفير الرزق ،والعنقات بين األنا واآلخر ممن
يعيشون على أرض واحدة ،تنبثق عنها القيم العليا من
األخنق والعدالة والمساواة والتعاون والحرية و..و..إلخ ،وهي
قيم تجمع سلان األرض الواحدة لتنايم عنقاتهم وبناء
أحنمهم وتحقيق أمانيهم .وهي ليست عنقات رومانسية
من دون مفاعيل واقعية وعلمية ،كما يحسب البعض.
فالدافع لحماية األرض لن يلون رومانسياً ،بل هو فعل
إيمان يدفع النسان إلى المقاومة فوراً عندما تتعرض
لنحتنل .ومن هنا كانت قداسة األرض قدسية بامتياز .وال
يعادلها بالقدسية سو حياة النسان .ومن يساوره هكا
الشعور بوضوح هم الكين ابتعدوا عنها طوعاً أو قسراً .ومن
يعانى من ذلك ،سيعي حتماً أن حماية األرض تعادل حماية
الروح .فاألرض تعطي للبشر شعوراً بالدفء في تأسيس
مجتمع وكل ما يضمن هكا التأسيس من عنقات وقيم
وقوانين وتشريعات.
كل تلك المعاني ال شك بأنها كانت ماثلة في وجدان
وعقل صدام حسين عندما تحد محلمة االحتنل ،وعندما
هزئ من حبل مشنقتهم ،وعندما هتف قا نً( :عاشت أمتنا
العايمة ..وعاش العراق ...وعاشت فلسطين) .كان صدام
حسين عندما اعتلى منصة المقصلة يؤمن بما قال ،ألن
األمة إذا ماتت فهو إعدام محقق له وللل مجتمعه .وأما موته
فهو موت فرد في سبيل أن تحيا األمة .وحياة األمة هو حياة
للل من ينتمون إليها .فالتضحية بالجزء من أجل اللل هو
أعلى درجات التضحية.
كل تلك المعاني ماثلة في وعي البعثيين ووجدانهم،
فاألمة العربية بقطريها المحتلين فلسطين والعراق هي
مو ل العرب وكعبة اتجاهاتهم ،أقسموا على تحريرها،
وآمنوا بالشهادة من أجلها .ففي تحريرها ف رهم ،واستعادة
للرامتهم ،وبعودتهم إليها منذهم اآلمن .وعلى أرضها
يعملون على تطويرها وتقدمها ،فيضمنوا وسا ل عيشهم
بلرامة وحرية .فالبعثيون بكلك اليمان يقدمون حياتهم
ثمناً لحياتها .وألنهم بدونها سيعيشون أذالء ي دمون في
بنطات من يحتلها لقاء رغيف بال بز مرمِّس بالكل والمهانة،
كبديل لرغيف مرمَّس بالعزة واللرامة.
وقف صدام حسين بإباء أمام منصة العدام ،رافضاً

المساومة على حياة أمته مقابل النجاة بحياته .وهكا فعل
إيمان بالشهادة في سبيل أن يبقى الوطن حياً ،وهو فعل
إيمان إنساني واقعي يتقيد به كل من عرف قيمة األرض
ومعادلتها لحياة النسان ،فهو بدونها ال هوية وال منذاً آمناً له.
لقد أبى صدام حسين أن يلوذ بسنمته الش صية ،ألن
حياته تحت االحتنل سوف تلون مرمَّسة بالكل والمهانة.
وبإقدامه الفريد على الصعود إلى منصة العدام ،هاز اً من
أوهام االحتنل وأقزام االحتنل ،إنما كان يرسم ال ط األدنى
ليمان البعثيين بقدسية أرضهم ،والثمن األدنى الكين
عليهم أن يدفعوه من أجل تحريرها.

ت
بين ضجيج الحجيج في منى ،صباح عيد األضحى وصو ٍ
أيقاني على جريمة ال تقو الروح والجسد على احتمالها
انفجرت في داخلي مشاعر أخرجتني من التوازن الكي اعتد
بامتنكه طوال عمري .المكيع في محطة "العربية" يعلن
إعدام الر يس صدام حسين ،واعداً بمزيدٍ من التفاصيل
في إلى
الحقاً ،كانت الللمات عاجزة وهي تحاول حمل ما َّ
خارجي .أصبت بما يشبه الدوار ،وحاولت أن ال أصدقَ ما
أسمع ،وقلت :لعلي ما زلت متأثراً بلوابيس النوم التي
تسلنني منك زمن بعيد.
كان ال بر كالصاعقة التي تفجّر أعمق ما في النسان من
غضب ،ال ألنني لم أكن متوقعاً إعدام هكا المناضل الكي مم
الدنيا ،وللن لم أكن أفهم أن ينحدر الحقد في إنسانٍ ما
مهما كان حقده أسود أن يقدم على إعدام خصمه في يوم
قبول الفداء من إبراهيم ال ليل عن ابنه إسماعيل الكبيح.
نحن قوم نؤمن بالفداء والتضحية ،وتلك مشللة تتلف
الجسد وتُثري الروح ،ومن هنا يتولد من الفداء حزن نبيل،
ويلون التناقض حاداً بين ما يريده الجسد و ما تريده الروح،
وينشأ صرا ٌ يولد فينا ذهوالً ،وأليهما ننتصر سيلون على
حساب اآلخر .والعرب عبر تاري هم الطويل منحازون
للتضحية واليثار ،ولكلك ال نستررب عندما كانت فلرة
قدسية األضحية منطلقة من أرضنا أوالً ،هنا في ملة
الملرمة ،حيث قال إبراهيم البنه إسماعيل :إني أر في
المنام أني اذبحك ،وكان حلم إبراهيم اختباراً علوياً لنعيم
التراب المقيم في صلصال الف ار ،وهل تنتصر القيم أم
ظلمات التراب؟.
اليوم عيد األضحى وتقدّم اليوم في ملة والعالم
السنمي األضاحي تطهيراً للنفس من وثنيّتها وانتاار
اشترا السماء في فداء النسان الكي كرمه اهلل على جميع
م لوقاته ،وتزامناً مع أضاحي الفداء البراهيمي كان
الزبانية في العراق يقدمون أضحية لربهم بوش الجالس في
سماوات أرواحهم المالمة.
في هكا اليوم ينتصر الفداء لحياة النسان ،بمعناها
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الشراقي ،وفي ذلك ذروة التواصل بين الكات وخالقها يو َ
تدخَّل اهلل مباشرةً ليقول لبراهيم ارفع السلين لقد فديناه
"بكبحٍ عايم" .ترتفع السلين ونحن نسمع نجاو إسماعيل
القابل طوعاً افتداء حلم أبيه "يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني
إن شاء اهلل من الصابرين" ويقول ألبيه همساً وبثاً لما في
ذاته من حلم للقاء ربه عبر حزن ترابية الجسد ومعموديته:
"يا أبتي أحسن مرَّ السلين على عنقي كي ال أتألم وقت
الكبح ،واحكر أن تنار في وجهي حتى ال تأخك الرحمة ،
وإذا ما جئت إلى أمي فاقر ها مني السنم"
للأني بصدام حسين كان يقرأ في القرآن قصة إسماعيل
المفتد  ،في ساعاته األخيرة قبل موعده مع ربه .ولعله لم
يلن ير أمامه سو العراق ،أما ال ونة فقد حيل بينه
ل
وبينهم بحجبٍ كثيفة ،وكيف ير المشرق بنور الشهادة كت َ
الانم الممثّلة بال ونة زبانية أمريلا وأُجَرا ها .صدام لم
يلن ير العمنء .قط كان ير العراق ،ويقول له :يا وطني
إفعلْ ما تُؤمَر ستجدني إن شاء اهللُ من الصابرين ..كان
يستعد للرحلة إلى اهلل عبر العراق وبجواز سفرٍ عراقي ،لم
يلن لديه شيءٌ سواه ،ما عدا نس ة من القرآن أرجعها
لصاحبها وهو يصعد إلى ربه .فجأة أحسست بلثافة شعورية
عجيبة ،وقلت لماذا ال يلون صدام حسين ذِبْحَ العراق
العايم ،والعراق أساساً هو وطن إبراهيم ال ليل صاحب
الرؤيا التي صدقتْ؟!! كان اليمانُ ضرورياً جداً في تلك
ت بها.
اللحاات الصعبة التي مرر ُ
فليقولوا في صدام ما يقولون ،وللنهم لن يستطيعوا أن
ينلروا أنه نُحِر يوم النحر في عيد األضحى المبار  ،وفي
العراق صعوداً إلى السماء حيث روحه تنار من عنها إلى
جسدٍ لها قد فارقتْه .وحيث روحه ال تأبه بأولئك الكين
يانون أنهم سيطفئون نار أحقادهم بقتل جسده ومصادرته
خوفاً من عودة الحياة إليه .إذن هنا عنقة قوية بين حلم
إبراهيم ال ليل والكِبح العايم صدام حسين المجيد.
وليقولوا في صدام ما يقولون ،وللنهم لن يستطيعوا أن
يقولوا ألبنا هم وأحفادهم إذا كانوا يعرفون اللرة العربية:
إن صدام غادر العراق إلى ربه فقط .سيسألهم أبناؤهم:
لماذا لم يتر صدام حسين العراق قبل دخول األمريلان إلى
العراق؟ ولماذا لم يرادر العراق قبل أسره؟ ولن يستطيعوا
الجواب ،ولربما سيسألهم أبناؤهم بعد ذلك لماذا تمللون
ال جنسي ًة واحدة.
أنتم أكثر من جنسية وصدام ال يملك إ ّ
وليقولوا في صدام ما يقولون ،وللن ألم يلن من حقه أن
ير عا لته قبل سفره إلى ربه؟!!! فهل هكه هي الديموقراطية
التي يعدون العراقيين بها؟!! وهل وجدوا فرقاً بين العدام
بالرصاص وحبل المشنقة سو تصورهم أنهم يحطون من
قدره بإعدامه شنقاً؟ وهل هم م وَّلون بإعطاء اآلخرين شهادة
حسن قيمة وهم غارقون في وحل ال يانة حتى ت وم "
المنطقة ال ضراء" ولن نقول :العراق ،ألنهم ال يجرؤون على

منمسة أرض ليس فيها ترسانة أمريلية تحميهم من غضب
العراقيين  ،وهل هلكا تلون المصالحة الوطنية؟!!
وليقولوا في صدام ما يقولون :وللن هل يجرؤون على
إنلار أن إرادة بوش فوق إرادتهم ،هكا إذا كانت لهم إرادة
أصنً! .هل يستطيعون التنلر لمجيء أمر العدام من لدن
ربهم بوش .هل يستطيعون االدعاء بأنهم أكثر من عمنء
في ارتلاب هكه الجريمة الحمقاء؟!!.
وليقولوا في صدام ما يقولون ،وللن هل كانوا قادرين
على إعدام صدام حسين لو أن أمريلا ال تريد إعدامه؟!!
عليهم إن يجيبوا على هكه البديهيات الحارقة.
وليقولوا في صدام حسين ما يقولون ،وللن هل
يستطيعون أن يدّعوا أنهم ليسوا صنيعة أمريلا؟ وإن أمر
العدام وُقِّـع في البيت األبيض أوالً.
إنها قدَريةُ هكا الزمن الرديء أن يُعدِمَ العميلُ الوطنيَّ،
وأن يتللم باسم العراق من ال يستطيع أن يتجول في أرض
العراق خارج المنطقة ال ضراء.
لهم نقول أنتم زا لون ألنلم عمنء وأنتم أشبه برثاء
السيل ،وصدام دخل في التاريخ ،أنتم اآلن ميتون ،وصدام
لم يمت ساعة مات ،سيستمر في العراق كن يله ،وسيعود
في مواسم ال صب مع تموز لتتجدد حياة العراق باستمرار.
صدام اآلن حتى بموته مالئ الدنيا ،وأنتم إلى اآلن ال أحد
يحفظ أسماءكم .وإنني أتحد أي عراقي أن يككر أسماءكم
بشلل صحيح ،فمن هو الحي أنتم أم صدام؟
لهم نقول :صدام سيأتي إليلم في كل دوي وانفجار،
وستدركون ولو متأخرين كم أنتم أغبياء وجبناء حينما
حاولتم أن تضعوا أسماءكم إلى جانب هكا الثا ر ال الد.
ستزداد بنادق المقاومين ،وأنتم على موعد مع القادمين
إليلم من الجهات الست ،وللنني أعتقد أنلم سترادرون
العراق قبل األمريلان ،ألن فيتنام لقنتلم درساً ،وهو أن
المحتل حين ينهزم لن يحمللم معه على طا راته ألنها لن
تتسع ألكثر من أشن ه وبقايا بقاياه.
وللعراقيين الشرفاء نقول رداً على قول قيس بن الملوّح
"يقولون ليلى في العراق مريضةٌ" :نعم نقول لهم :لم تمت
ليلى وال مات العراق.
للمقاومين العراقيين والمقاومين اللبنانيين والمقاومين
الفلسطينيين نقول أنتم تجسيد الحلم العربي الكي يحاول
األشرار قتله ،وللن بنادقلم الموحَّدة في الهدف يجب أن تعلن
توحيدها لمن يهمه األمر ليدر بوش وزبانيته أننا أمة لو
صبت على رأسها كل المحن ستبقى واقفة .إن من يتقن الموت
واقفاً لن تت لى عنه إرادة الشعب التي هي من إرادة اهلل.
جك ٌ يموت وال تموت غصون ُه وإذا سألتَ تجيب باألثمار
وج ٌع كحزنك ليس يُبرِ ه سو فرحٍ بحجم بنادق الثوّارِ
عمر شبلي
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أن نتحدف عن الر يس الشهيد صدام حسذيذن فذهذكا مذا
يصعب على أي إنسان أن يعطيه حقه فهو سيرة رجذل خذالذد
قا د مناضل مفلر شجا امتم قذلذبذه حذبذاً هلل ولذلذعذروبذة
ولفلسطين التي بقيت في قلبه وعقله في اصذعذب مذراحذل
حياته ،وتوَّجها بوقفته على منصة الشهادة عندما ردد كلماته
التي أصبحت وصية عند رفاق دربه وأبناء أمته الشرفاء.
عاش العراق ...عاشت األمة  ...عاشذت فذلذسذطذيذن حذرة
عربية أبية من البحر إلى النهر.
قذل
وأرتقى بطنً شام اً قهر الموت والجندين بشجذاعذة َّ
نايرها ،مؤمناً بحتمية االنتصار ،وبذحذقِّ أمذتذنذا بذالذعذيذش
بلرامة وحرية أسوة بباقي شعوب األرض.
كان رحمه اهلل سنداً وفياً لجميع أبناء األمة ،من موريتانذيذا
إلى اليمن إلى فلسطين التي عشقها ،وأصبحت تعذيذش فذي
قلبه وعقله وهاجسه األبدي ،فلان السند والنصير والصديذق
الوفي لنضال شعبنا الفلسطيني.
فلسطين كانت وستبقى محور نضال أمتنا وشرفاء العالم.
وهي القضية المركزية والمحورية لحذزب الذبذعذث الذعذربذي
االشتراكي ،خاصة وأن حزبنا حدَّد منك بداية المؤامذرة عذلذى
فلسطين ،وقدوم آالف اليهود في هجرات متتالية من م تلف
أصقا األرض ليحتلوا أرض فلسطين التي تعتبر جزءاً غالذيذًا
من األرض العربية .وكان حزبنا يحكِّر من هكه الم اطر علذى
فلسطين واألمة العربية ،وتواطؤ األنامة التي ساهمت فذي
احتنل فلسطين وتشريد أهلها وأصحابها الشذرعذيذيذن إلذى
المنافي ،وإرغامهم على اللجوء إلى أقطار الوطن العربذي ،أو
إلى منافي الدول األجنبية.
وحسب هكا المصير أدر رفاقنا المؤسسيين للحزب أن ال
رهان على األنامة الفاسدة وتواطؤ المجتمع الدولي ،فأعلذن
اللفاح الشعبي المسلح للتصدي للصهاينة .ودعا إلى إسذنذاد
شعبنا الفلسطيني ودعمه ومشاركته في مقاومة االستيطذان
واالحتنل.
وتعبيراً عن ذلك ،واستشعاراً بذالذ ذطذر ،أطذلذق الذقذا ذد
المؤسس ميشال عفلق الشعار ال الد( :ال تنتاروا المعذجذزة،
فلسطين لن تحررها الحلومات بل اللفاح الشعبي المسلح).
وكان لرفاقنا البعثيذيذن األوا ذل دوراً هذامذاً فذي فضذح
المؤامرة على فلسطين ،وأبعادها السياسيذة واالقذتذصذاديذة
والدينية .ومن ثم شذاركذوا فذي الذقذتذال والذمذقذاومذة ضذد
العصابات الصهيونية التي أمعذنذت قذتذنً وإرهذابذاً ومذجذازر
وحشية بالشعب الفلسطيني القتنعه من أرضه ،وبذالشذلذل
الكي يند له جبين النسانية.
وهلكا بدأت مأساة فلسطين واحتنلها تذرخذي بذاذنلذهذا
على األنامة العربية التي تذ ذلذت عذن واجذبذهذا الذقذومذي

والديني ،وكردة فعل على تقصيرها ،حصلذت الذعذديذد مذن
االنقنبات العسلرية ضدها التي أطاحت بها وأسقطتها.
وكان العديد من الدول العذربذيذة يذعذانذي مذن االحذتذنل
واالستعمار الفرنسي والبريطاني واألمة مجذزأة ومذقذسذمذة،
لكلك أطلق الحزب شعاره (فلسطين طريق الوحدة والذوحذدة
طريق فلسطين).
كانت فلسطين الجرح النازف في جسد أمتنا ،وكان الحذزب
يدر لماذا كان االستهداف لفلسطين وشعبها ،ولكلك أعذلذن
خيار المقاومة المسلحة ،واعتبرها وحدها طريقاً لذلذتذحذريذر،
فشار البعثيون العرب ومن كل األقطار ،فذي الذقذتذال مذع
المقاومة الفلسطينية بدءاً باالن را في صفوف حركة فذتذح
التي أعلنت انطنقة في
 ،5691 /5 /5أول تجربة للمقاومة الشعبية المسلحة ،مذن
أجل تحرير فلسطين من االحتنل الصهيوني .وكانت مشاركذة
البعثيين في المقاومة ناراً لمعرفتهم بأهمية فلسطيذن فذي
نضال الحزب وعقيدته ،ولقناعتهم بذأن ال وحذدة عذربذيذة إال
بتحرير فلسطين ،فهي التي تشلل قلب األمة بلل معانيها.
في المؤتمر القومي الثامن للحزب ،وبعد دراسة مذعذمذقذة
عن األبعاد والم اطر المحدقة بفلسطين وواجب تذحذريذرهذا،
رأ المؤتمر أن تحرير فلسطين يتطلب مشاركة أبنذاء األمذة
العربية ،بل هو واجب عليهم .لكلك أعلن الذحذزب فذي هذكا
المؤتمر عن والدة جبهة التحرير العربية ،واعتبره تذنذاذيذمذًا
قومياً مقاوماً ،واعتبر أن (كل بعثي هو جبهوي) .ولهذكا كذان
إعنن تأسيس جبهة التحرير العربية ليس إضافة رقم جديذد
إلى الفصا ل الفلسطينية ،بل كانت إضافة قوميذة نذوعذيذة،
ألن فلسطين هي قلب األمة وتحريرها واجب على أبناء األمة
العربية جميعاً.
وبدأت جبهة التحرير العذربذيذة بذالذمذشذاركذة فذي قذتذال
الصهاينة من خنل العديد من العمليات العسلرية والعمليات
المشتركة مع باقي الفصا ل الوطنية وسقط للجبهذة مذئذات
الشهداء في مقارعة المحتل الصهيوني.
وكان لحزبنا على المستو القومي دور كبير في مسانذدة
نضال الشعب الفلسطيني وفصا له كافة ،وقدَّم لهذا الذدعذم
المادي والمعنوي خاصة ،وبشلل واسع ،بعد انذتذصذار ثذورة
 00-59تموز المجيدة في العراق .لقد قذدمذت الذثذورة كذل
مقومات الصمود والمقاومة ألبناء فذلذسذطذيذن ومذقذاومذيذهذا
األبطال ،وشللت سنداً ورافعة نضالية ،وارتقى هذكا الذدعذم
إلى أن أصبحت فلسطين والعراق حالة واحدة.
وهنا نشير إلى الدور والجهد الكي قدمه الر يس الشذهذيذد
صدام حسين في دعم وإسناد العديد من االنتفاضذات الذتذي
قادها شعبنا ضد االحتنل ،ومن أهمها أنه تبني أسر شذهذداء
االنتفاضة وإعمار المنازل التي هدمها الذلذيذان الصذهذيذونذي
لذهذا
انتقاماً من عا نت االستشهادييذن .حذيذنذكا خصذ
معونات مالية كبيرة .وبالفعل كانت ملرمذة صذدام حسذيذن
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لهؤالء الشهداء عامنً مهماً في تصاعد المقاومذة والذتذصذدي
للمستوطنين .وكان هكا الدعم سبباً أد إلى اعتقال األمذيذن
العام لجبهة التحرير العربية ،الرفيق أبو محمود ركاد سذالذم،
ألنه كان يشرف على توزيع هكه الملرمة من الر يس صذدام
حسين إلى عا نت المقاومين والشهداء.
وفي أعقاب االنتفاضة الثانية حاصر الصهاينة شعبنا فذي
المدن والقر  ،ومنعوا إدخال المواد الركا ية واألدوية ،فأعلن
الرفيق الشهيد صدام حسذيذن عذن الذبذدء بذإدخذال مذئذات
الشاحنات المحملة بلل مقومات الصمود وخصَّ جزءاً مذن
برنامج النفط مقابل الركاء لشعبنا الفلسطيني .كما خص
مبلراً مالياَ ض ماً لننتفذاضذة وألبذنذاء شذعذبذنذا وفصذا ذلذه
الوطنية.
ولهكا كان الر يس الشهيد أبو عذمذار يذجذد فذي الذعذراق
وقادته سندًا ونصيرًا صادقاً لنضال شعبنا.
إن قيام التحالف الدولي ،في العام  ،6000وعذلذى رأسذه
الواليات المتحدة ،بتدمير العراق واحتنله واعذتذقذال قذادتذه
األبطال جاء ليشلل رداً وعقاباً لصدام حسين وناامه الثوري
والقومي على دعمه لنضال شعبنا الفلسطيني ،وأعذتذبذر أن
الت ل من صدام حسين سيقود حتماً إلى وقف االنتذفذاضذة
وتصفية القضية الفلسطينية خدمة لذلذلذيذان الصذهذيذونذي
الراصب ألرضنا.
وهلكا الحال مع األنامة التي تذآمذرت عذلذى فذلذسذطذيذن
وت لت عن شعبنا ،تآمرت وتواطأت مع المبريالية األميذركذيذة
للت ل من الحلم الوطني التقدمي في العراق وعلذى رأسذه
الشهيد المجاهد صدام حسين الكي وقف بلل شموخ وعنفوان
يتحد أصحاب الفلر األسود عمنء المحتل ،لذم يذرتذجذف لذه
جفن ،في مواجهة القتلة الكين ارتعشوا من ال وف.
(عاشت فلسطين حرة عذربذيذة – عذاشذت األمذة – عذاش
العراق) ،هكه وصية صدام حسين لنا وسنتسمر عذلذى دربذه
ونهجه مهما بلرت التضحيات ،حتى تحقيق تحرير لفلسطين،
وحتى يعود العراق حراً عربياً أبياً رافعة وسنداً ونصيراً لذلذل
قضايا أمتنا وفي المقدمة منها فلسطين.
لقد أدر أبناء شعبنا حجم ال سارة برحيل صدام حسين،
وإسقا الحلم القومي والتقدمي في العراق ،فذبذلذى أبذنذاء
شعبنا الفلسطيني حزناً على رحيله ،وللن حب صدام حسيذن
سيبقى في قلب وضمير أبناء شعبنا.
وأخيراً مهما تحدثنا عن صدام حسين وعنقتذه بذقذضذيذة
فلسطين فلن نستطيع أن نعطي هكا المذوضذو حذقذه ألن
عنقة فلسطين وصدام حسين هي عنقة ثابذتذة وراسذ ذة،
عنقة تعمدت بالدم والعرق والدمو .
لك الرحمة وال لود ،وفي جنات النعيم ،ومنا العهد والوفاء
بالسير على خطاكم حتى ينبلج فجر الحرية واالستقنل
وتحرير فلسطين ،عندها تصبح الوحدة حتمية ونحقق حلم
الشهداء.

المرأة العراقية تعلس وضع المجتمع العراقي برمته ،مذن
حيث تنوعه وتعدده وتعايش أطيافه ،ومن ثرا ه المجتمذعذي
النابع من تاري ه الضارب في العراقة ،ومذن تذنذوعذه الذكي
أضفى مزيدا من الثراء .فقد تملنت الذمذرأة الذعذراقذيذة مذن
تحقيق بعض األهداف المتعلقة بلذسذب مذعذركذة الذحذقذوق
والحريات ،حيث دخلت الذمذدارس والذمذعذاهذد والذجذامذعذات،
وحققت نجاحات في التعلم وتوصلت الذعذديذد مذنذهذن إلذى
الحصول على شهادات علمية عالية ،كما ان رطت في العمذل
المدني المجتمعي عبر أهداف طموحة :
 -5العمل من أجل المجتمع العربي االشتراكي الديمقراطي
 -6ضمان المساواة بين الذمذرأة والذرجذل فذي الذحذقذوق
واالقتصاد والدولة
 -0المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق
 -4دعم األمهات واألطفال داخل بنية العا لة.
وشاركت بفاعلية في النضاالت المطلبية للشعب العذراقذي
في م تلف المراحل السياسية ،وهو ما جعل المرأة العراقذيذة
تتبوأ خنل تلك الفترة ملانة هامة في العراق وفذي الذعذالذم
العربي ،وبرزت مساهمتها في الحياة السياسية واالجتماعذيذة
واالقتصادية على الساحة العربية بشلل متميز عن نايراتها
في بقية األقطار العربية .ولم يتوقف بروز المرأة الذعذراقذيذة
عند المجال السياسي بل تجاوزه إلى أعلى مذراتذب الذقذضذاء
والجيش والطب والهندسة .وتطول قا مة النساء العذراقذيذات
النتي ساهمن مساهمة فعالة في بذنذاء الذعذراق الذحذديذث
ورفعن لواء الحقوق والذحذريذات وبذرهذنّ عذلذى قذدراتذهذن
وكفاءتهن في مجاالت عدة .ورغم أن المرأة العراقيذة كذانذت
تتقدم ب طى بطيئة بسبب ظروف الحذرب اليذرانذيذة عذلذى
العراق إال أنها كانت ثابتة في الطريق الصحيح والوصول إلى
تقلد مواقع قيادية ،للن الوضع انقلب رأسًا على عذقذب فذي
سنوات االحتنل األميركي الكي أنتج حلاما انتصروا للطا فة،
حيث تحملت المرأة العراقية ظروف الحصار القاسية ،وتراجذع
دورها كثيرا بعد احتنل العراق فلانت الضحية األكبر ألنذهذا
فقدت الزوج واالبن واألخ الكين كانوا يقتلون أمذامذهذا وكذان
يعتد عليها ،وتلقى في السجون ،وتتعرض للتعكيب وشتذى
أنوا االعتداء ،وزاد منسوب العنف واالضطهاد ضذدهذا بذعذد
صعود أحزاب دينية وميليشيات طا فية أسهمت في عودتذهذا
الفعلية إلى عصر الحريم ،حيث تواصل انذحذدار وضذعذيذتذهذا
بنفس سرعة ونسق انحدار المجتمع ،وأصبح التمييز قذا ذمذا
على الهوية لكلك تقهقرت المذرأة فذي الذعذراق إلذى الذوراء
وسلبت حقوقها ،وكلما ارتفع مستو الطا فيذة واالسذتذبذداد
المسوّغ دينيا كلما تقهقرت وضعية المرأة ،إلذى أن وصذلذنذا
مؤخرا إلى مشهد ( سوق الن اسة)  .ولم تذلذن ( داعذش) أو
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الدولة السنمية إال مشروعاً يرمي إلى العذودة بذالذمذجذتذمذع
العراقي وبالمرأة قروناً إلى الوراء ،مثلما عاد به حزب الدعذوة
السنمي عقودا ،حيث فسخ وألرى كل التقدم الذمذجذتذمذعذي
الكي تحقق خنل قرون ،وما مشرو تعديل قذانذون األحذوال
الش صية رقم  511لسنة  5616إال لذتذتذلذشذف مذا يذحذا
للمجتمع العراقي بأسره والتي تمس على وجذه الذ ذصذوص
حقوق المرأة في عمق إنسانيتها ،فمنك احتنل الذعذراق عذام
 6000ومحاوالت تعديل هكا القانون قا مة على الرغم مذن
كونه واحدًا من أفضل القوانين المُشَرعة عربياً ،إذ استند إلى
أحلام الشريعة وفقه المكاهب السنمية دون تحيز ،وخضذع
إلى تعدينت كثيرة في الستينات والسبعينات والثمانينات من
القرن الماضي تصب أغلبها في مجال إنصاف المذرأة .كذانذت
المحاولة األولى في كانون األول  6000حذيذث أصذدر عذبذد
العزيز الحليم ،ر يذس مذجذلذس الذحذلذم تذحذت االحذتذنل
القرار 509القاضي بإلراء قانون األحوال الش صية رقم 511
وإحالة شؤون المرأة واألسرة بلل تفاصيلها الذحذيذاتذيذة مذن
المحاكم المدنية إلى رجال الدين كل حسب مكهبه ك ذطذوة
أولى نحو مأسسة العا لة طا فيا ،وأمر بتنفيك القذانذون فذور
إصداره متعامياً عن كونه مجرد أجير لد المحتل ،إال أن بول
بريمر الحاكم العسلري األمريلي لسلطذة االحذتذنل آنذكا
عمل على تجميد القرار بعد أن احتجت مناذمذات نسذويذة و
(نساء االحتنل) اللواتي كن موعودات بحصة  40بالمئة مذن
المشاركة في مناصب سياسية  .وجاءت المحاولة الثانية فذي
 69تشرين األول  6050حين وافق مجذلذس الذوزراء عذلذى
مسودة التعديل اال انه لم يذتذم تذمذريذر الذقذانذون بسذبذب
المعارضة النسوية القوية وككلك شرا ح واسعة من الشذعذب
والمنامات الحقوقية داخل العراق وخارجذه بذالضذافذة إلذى
المنامات الدولية مثل ( هيومان رايتس ووتش) .
وها هي الرغبة بإجراء التعدينت عادت من جديد من قذبذل
الجهة نفسها وللن بصيرة أكثر ذكاء ودهاء من سابقتيها حيث
طُمست التفاصيل المباشرة المثيرة لنحتجاجات الراضبة مثذل
تحديد سن الزواج ،حيث تجنبت فخ التفاصيل الملزمة قانونذيذا
وهو في الحقيقة غير مككور صراحة في الذمذقذتذرح الذجذديذد
الحامل باحتماالت تأويلية مسيئة للمرأة بشلل مباشر وللعا لة
والمجتمع بتشريع عام يحتمل كل ما أُريد تنفيكه سابقا.
وتم الذتذصذويذت عذلذى مذقذتذرح قذانذون الذتذعذديذل يذوم
 05/50/6059ولم يتطلب األمر أكثر من دقذا ذق لذحذصذول
الموافقة بحجة انه تمت مناقشته سابقا رغم االعتراض حذول
عدم اكتمال النصاب .وهكا يرينا طذريذقذة الذتذصذويذت عذلذى
قوانين وتشريعات تهدف إلى تريير حياة المواطنين وتركذيذبذة
األسرة والمجتمع فيما يسمى (البرلمان بشلل ديمقراطي) تذم
تصنيعه خصيصا للعراق المحلوم من قبل حفنة من التابعيذن
المأجورين إما بشلل مباشر أو غير مباشر .وواجه الذتذصذويذت
صرخات احتجاج من منامات حقوق المرأة ،وخروج ماذاهذرات

نسا ية ضده ،وحمنت على مواقع التواصل االجتماعي ،حذيذث
اعتبر أن نقل صنحيات ات اذ القرار بصدد األحوال الش صذيذة
وهي جوهر وأساس الحرية الش صية من المحلمة الذمذدنذيذة
وهو المعمول به حسب قانون  511إلى رجذال الذديذن عذلذى
اختنف تدرجات فهمهم وفقههم و مذرجذعذيذتذهذم سذيذفذرض
هيمنةً وتلريساً للطا فية المقيتة المستهدفة لوحدة العا ذلذة،
وان ما حدف يعد نلسة للمرأة العراقية كذون هذكا الذتذعذديذل
يشجع على زواج القاصر ،وان تطذبذيذقذه شذبذيذه بذتذصذرفذات
عصابات الرهاب مع الفتيات وإجبارهن على الزواج بذمذبذاركذة
من األحزاب السنمية من الطا فتين دون مذراعذاة لذحذقذوق
االنسان ،والتمادي في إذالل النساء وتعنيفهن بعد أن ظهذر أن
حرية المرأة وحقوقها هي شعارات فقط دون تذنذفذيذك .وبذعذد
عقود التألق والتقدم نحو كسب الحقوق ،باتت المرأة العراقذيذة
اليوم تعاني اللثير من أنذوا الذتذمذيذيذز وانذعذدام الذحذمذايذة
القانونية واالجتماعية والحرمان من فرص العمذل وتذتذعذرض
لنسترنل ،والعنف ،وال طف ،والقتذل تذحذت ذريذعذة الذديذن
والتقاليد العشا رية التي تسلبها حريتذهذا ،وتذحذرمذهذا فذرص
التقدم ،وتسلب كرامتها وحقوقها المشروعة .هذكه الذمذعذانذاة
التي ستثقل كاهلها :أوالً النارة الدونية من قذبذل قذو تذر
في المرأة آلة إنجاب وعبئاً مجتمعياً ،وثانياً النارة الذطذا ذفذيذة
والمكهبية والعنصرية للطبقة السياسية الحذاكذمذة ،كذمذا لذن
تسلم بدورها نساؤهم من سيا الذتذ ذلذف الذتذي تسذددهذا
األحزاب السنمية إليها من قبيل حزب الدعوة وغيره .ويلفينذا
أن نراجع مسار حلم األحزاب الطا فية وتجربذة الذعذيذش فذي
ظل فقهاء الدين وارتباطهم بساسة الفساد المادي والذديذنذي
واألخنقي خنل األربعة عشر عاما من االحتنل حتذى نذفذهذم
مد الرضب والكعر الكي يثيره إصدار تشريع يُ ولهم اتذ ذاذ
قرارات حياتية مصيرية تمس حياة الجميع وحريتهذم وخذاصذة
المرأة مهما كان لون العمامة سوداء كانت أم بيضاء فالعقذلذيذة
المرلفة بها أو المستفيدة منها من دون ارتدا ها أخطر وأعمذق
بلثير من ظاهرها وهكا ما يستحق النضال ضذده مذن قذبذل
الجميع .

ماذا عساي أقول في الذكرى الدحاديحة عشحر السحتحشحهحاد
صدام حسين؟ هذا البطل العربي الكبير الذي بحكحتحه عحيحون
العرب وفلسطين قبل عيون البعثيين تهرب مني الحكحلحمحا
ج ً ألنها تعجز عن التعبير في حضرة هذا القائد التحاييحخحي
المميز الذي قدم إلى حزبه وأمته ما لف يحقحدمحه قحائحدًا أو
مسؤوالً في تاييخ البشرية فهو الذي قدم ولديه وححفحيحده
قربانا لعزة وبقاء هذه األمة ولف تدمع عينحاه وإن دمحعحت
فهما تدمعان فخرًا بهف لعدم تخييبهف ظنه واستحشحهحادهحف
وهف يقاتلون كحاألبحطحال فحيحقحول وهحو يسحتحمحع لحخحبحر
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استشهادهف وعيناه تغرويقحان بحالحدمحوع دون أن تحدمحع
"عفي للنشامى".
َ
هذا البطل الذي اقترب من حبل المشنقة برباطة وجش قحل
نظيرها تقدم بهامته البهية ووبينه العالي ويأسه الحمحرفحوع
ولف يقبل أن تغطى عيناه لكي يرى الخوف والجزع في عيون
من اوتمعوا ل حتفال بتقديمه قرباناً صبيدة يوم العيد الكبير
فاقترب من حبل المشنقة دون وف أو وول ودون أن تهون
عليه مبادئه مبادئ حزب البعث الحعحربحي االشحتحراكحي الحتحي
مايسها في كل يومياته ليقول بصو عالي ووهحويي عحاش
العراق وعاشت فلسطين بعد ت وته الشهادتين.
ماذا عساي أقول في هذا البطل؟ فمهما قلت فيه لن أنصفحه
أو أعطيه وزأً مما يستدق ومن القحلحيحلحيحن الحذيحن أنصحفحوه
المفكر األستاذ عزمي بشاية الذي قال فيه" :أن صدام حسحيحن
بوقفته تل أمام حبل المشنقة قد ايتقى من محرتحبحة إنسحان
إلى مرتبة أعلى" .فع ً إن هذا البطل ليس بإنسان عادي وقحد
أعجب بمواقفه هذه أعداءه قبل محدحبحيحه فحقحالحوا فحيحه وقحد
صدقوا " أنه ليس كالروال فهو أكثر من ذل ".
نف قرير العين أيها البطل فل يفاق يتابعون الحمحسحيحرة
كيف ال وقد تتلمذوا على يدي الطاهرتين فحقحهحروا قحوا
التدالف الث ثيني وطردوهف من أيض الحعحراق محقحهحوييحن
مذلولين وهف يتابعون المسيرة لطرد المستعمريحن الحجحدد
الذين أتوا على الدبابة األمريحكحيحة لحيحدحريوا تحراب الحعحراق
الطاهر من حقدهف ودنسهف.
نف قرير العين فإن الخطر المذهبي على األمة العربية الحقحادم
من الشرق والذي استشعرته أنت منذ حوالي األيبعين عاما يهدد
اآلن مضاوع من تآمروا علي وعلى الدزب واستجلبوا أكثحر محن
ث ثين دولة إلسقاط التجربة الثويية للبعث فحي الحعحراق فحهحل
يوقظهف أول صايوخ يسقط على الرياض ويجعلهف يتلون فعحل
ويهبون لمواوهة الهجمة الصفوية علحى األمحة الحعحربحيحة
الندامة ّ
ويهدد أمنها القومي هذا ما سترين إياه القادم من األيام.

هل فوق هكه األرض من بعد رجال
يا أيها األفق اللبير
اصعد لمشنقة الشرف

اصعد فمثلك ال يموت على السرير
هلكا تموت أنت
منتصبا ال تعرف االنحناء
نعم  ..نعم  ..ال يعرف قدر الرجال إال الرجال
ونحن نستككر اليوم ذكر اسذتذشذهذاد الذر ذيذس صذدام
حسين الرجل والقا د والزعيم العربي الذقذومذي الذكي مذنء
الدنيا وشرل الناس حياً ومتياً ،وقيل عنه الذلذثذيذر واعذتذرف
األعداء قبل األصدقاء بقوة وعزيمة وأمانة وشرف هكا القا ذد
التاري ي الكي كتب عنه كثر مدحاً ورثاء ،إال ما يمذيذزنذا عذن
اآلخرين كوننا الطلبة العرب الشاهد الحي بفلرنا وعطذا ذنذا
المميز نحن المنتشرون بلل بقعة من وطننا العذربذي حذيذث
كانت انطنقتنا العلمية والفلذريذة والذنذضذالذيذة مذن ارض
الرافدين التي فرشت لنا المستقبل بس اء واننا لمذؤتذمذنذون
لمتابعة مسيرة النضال والعطاء فلانت انطنقذة مذؤتذمذرنذا
التأسيسي لنتحاد العربي ل ريجي الذجذامذعذات والذمذعذاهذد
العراقية تحت شعار " وفاء للعراق أرضًا وشعباً وفلرًا مقاومًا "
لتحقيق أهدافنا القومية الكي سيساهم في تحشيذد وشذحذك
الهمم وإملانيات الرفاق واألخوة الكين درسوا في الجذامذعذات
والمعاهد العراقية وامتذزجذت مشذاعذرهذم وأحذاسذيذسذهذم
وتبلورت رؤيتهم ومواقفهم الوطنية والذقذومذيذة وتذلذونذت
معرفتهم وثقافتهم في عراق المجد والذعذروبذة لذمذواصذلذة
نضاالت األمة في مواجهة التحديات للحفاظ علذى عذروبذتذنذا
وهو رسالة موجه للل المتآمرين بأن امتنا الذعذربذيذة تذزخذر
بشرفا ها المناضلين الكين يترتب علذيذهذم ديذن البذد مذن
تأديته في الوقوف بجانب شعب العراق ومقاومته الذوطذنذيذة
التي تواجه المشرو األمريلي الصهيو -فارسي بذمذشذاركذة
البعض من العرب المتآمرين الكي بات يستهذدف كذل األمذة
العربية وليس العراق فحسب  .وكشفت االحداف التي تعانذي
منها األقطار العربية عن حقيقة مهمة وهذي أن اسذتذهذداف
الر يس صدام حسين كذان مذ ذطذطذا السذتذهذداف الذعذراق
والوطن العربي كله من المحيط إلى ال ليج بلل مذلذونذاتذه
وثرواته وتاري ه وحضارته وقيمه ودوره القومي والنسانذي،
الن الر يس الشهيد كان يمذثذل كذل تذلذك الذقذيذم ،وهذكه
الحقيقة بانت معالمها منذك  6000وإلذى يذومذنذا هذكا .وإذ
نستككر الشهيد وكل رفاقه كي ال نذنذسذى بذأن الذجذنديذن
الطراة لم يلن هدفهم سو أن يمحو أثر الشرفاء مذن هذكه
الدنيا وبسلوتنا نحن سنحقق أهدافهم  ،لكا سنبقذى دا ذمذًا
أوفياًء لهكا الرف وعلى العهد والوعد ونؤكد التزامنا بمباد نذا
وبتاري نا وقناعاتنا وسنبقى نردد عاشت فذلذسذطذيذن حذره
عربيه من البحر إلى النهر
تحية عطرة لروح القا د األسطورة الر يس الشهيد صذدام
حسين الكي صار منارة للحق والذعذدل والشذرف والشذجذاعذة
وتحية لرفاقه وللل شرفاء أمتنا العربية
وعهدًا منا على مواصلة المسيرة .
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كثيرون كتبوا في صدام حسين وعحنحه آالف الحمحقحاال
تناولت نشجته وحياته وسيرته مزاياه وصفحاتحه وتحدحدثحت
عن إنجازاته على المستويين الوطنحي والحقحومحي ويؤيحتحه
لعالف تسوده العدالة والمساواة والع قا الدولية الحقحائحمحة
على التعاون واالحترام المتبادل وعدم التد ل فحي شحؤون
اآل ر وبالمقابل حاول كثيرون محن أصحدحاب نحوايحا السحوء
تشويه صويته والنيل من دويه عبر تزوير الدقائق وتشويه
الوقائع بهدف النيل من القائد ومن ل ذل اإلساءة إلحى
األمة ودويها ومشروعها اإلنساني الكبير..
اعتبر البعض صدام حسين من طراز حاص ويأى فحيحه
آ رون أنه قائد استثنائي لمرحلة استثنائية من تاييخ أمتنحا
المجيد وأطلقت عليه أدبيا البعث "القائد الضروية" و حيحر
تلخيص ما قاله فيه مؤسس البعث الرفيق المرحوم األستحاذ
ميشيل عفلق "أنه هدية البحعحث لحلحعحراق وهحديحة الحعحراق
لألمة".
تناول شخصية صدام حسين قد يطول ويتناول وحوانحب
عديدة إال أن اإلحاطة بهذا الرمز التاييخي تظل عاوحزة عحن
إيفائه حقه بما يليق به ويستدقه أن كحان عحلحى مسحتحوى
عطائه الفكري والنظري أو في الممايسة الميدانية والعمليحة
من التفاصيحل إلحى الشحامحل ومحن الحخحاص الحذي يحبحدأ
باالهتمام بالعائلة العراقية وحياة العراقيين إلى العام الحذي
حمل كل العرب في ضميره ووودانه.
وإذا كان مقال أو مجموعة محقحاال تحظحل عحاوحزة عحن
تسليط الضوء المناسب على شخصيته التاييحخحيحة فسحوف
أسلط الضوء على القليل مما اعتقد أنه يغني في الحدحديحث
عنه ويؤدي إلى فهف موضوعي.
انق بية الفكر والممحايسحة فصحدام حسحيحن شحخحصحيحة
انق بية وهي انق بية ليس بالمفهوم التقليدي أو محا قحد
يتبادي إلى الذهن عن مفهوم االنق ب في وطننحا الحعحربحي
بمعناه العسكري فقد وسد انق بية الحبحعحث الحتحي تحعحنحي
التغيير الجذيي الشامل للواقع القائف باتجاه تدقيق األهداف
التاييخية الكبرى ألمتنا المجيدة ولحيحس اإلصح ح الحجحزئحي
المبتوي حيناً والذي قد يؤدي إلى نتائج مشوهة في أححيحان
كثيرة .وهنا تصبح االنق بية نق ً للمجتمع من حالة مرضية
قائمة إلى حالة المشروع الجديد الذي يجب أن يكون.
االيمان الذي يتجسد عنده ليس بحالحمحعحنحى الحروححي أو
الديني فقط بل واإليمان بجمتنا المجيدة وقحديتحهحا عحلحى
االنبعا والنهوض بمشروعها الدضايي ودويها الحرسحالحي

وما يتطلبه ذل من تضديا وأالم ال يقدمها إال الحمحؤمحن
إيماناً عميقاً بجمته وأهدافها ومستقبلها.
شمولية النظرة إلى األمة وقضايحاهحا فحقحد نحظحر صحدام
حسين إلى األمة كل واحد لذل لف يتردد لدظة عن محد يحد
العون لكل قطر عربي أحتاج المساعدة أو العحون فحي شحتحى
المجاال من أيتيريا إلى الصومال فحاألححواز واالسحكحنحديون
وصوالً إلى السودان واليمن ناهي عن سوييا وونوب لبحنحان
وإلى أبعد نقطة في أيض العرب .وفي غمرة كل االنشغحاال
ظلت فلسطين في قلبه وووحدانحه عحنحدمحا وححد الحخحنحدق
الجهادي بين بغداد والقدس وقال فيها "فلسطين في قلوبنحا
وفي عيوننا إذا ما استدينا إلى أي من الجها األيبع" ونحطحق
بعروبتها مع الشهادتين في مشهد لف يقدم عليه أحد
قد يطول الدديث عن صدام حسين وفلسطين فصحاححب
شعاي "متى تهتز الشوايب" أطلق  44صايو اً علحى الحكحيحان
الصهيوني وعلقنا في حينه ومن غيحرك يحطحلحق الصحايوخ
األيبعين؟.
يول القراي الشجاع يبرز معدن الروال في المحنحعحطحفحا
الداسمة واللدظا التاييخية الصعبة فإمحا يحكحون الحتحردد
والضعف وحسابا الواقع هي منهجية الحدحاكحف أم تحكحون
مصلدة األمة هي الدكف والمروع؟ وهنا كان صدام حسيحن
االقتدامي بامتياز ال يخضع لدسابا اللدظة وال لحلحمحخحاطحر
المترتبة على الظروف وقد أثبت في كل األوقا أنه العقحل
االقتدامي الذي يهزأ بالمخاطر الثابت على المبادئ بص بحة
الموقف ووضوح الرؤية فعندما انبهر العالف بمحا ححد فحي
إيران وحمل كثيرون المبا ر بغشحاوة أصحابحت الحعحيحون أم
بسوء نية أيادا الشر ألمتنا م ّثل صدام حسين الحدحق فحي
ووه الباطل والخير في مواوهة الشر في تل اللدحظحة قحري
صدام حسين أن يكون أمة وحدها وكحان الصحخحرة الحتحي
حمت البوابة الشرقية للوطن العربي والسيف الذي يد الحريحح
الصفراء عن أيض العرب هذا المشهد تكري فحي أكحثحر محن
واقعة قبل ذل عندما حمى دمشق قلب العروبة الحنحابحض
في حرب تشرين أول  1444وبعد ذل عندمحا اتحخحذ قحراي
المواوهة ضد الواليا المتددة وحلف األشراي الحدولحي الحذي
مايس العدوان والدصاي والغزو ألنه أديك منذ الحبحدايحة أن
نتائج اللدظة الحراهحنحة ال يحبحنحى عحلحيحهحا وأن الحنحتحائحج
االستراتيجية لهذه المنازلة التاييخية الحكحبحرى هحي لصحالحح
األمة مهما طفى على السطح من أعحراض زائحلحة ونحتحائحج
زائفة ال تلبث أن تنهزم وتت شى.
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وبعد هذا كله يجيء مشهد صعوده منصة الشهادة بكحل
اإليمان والص بة والعزم يدمل إوابة أي الروال هحو صحدام
حسين؟ .في مقالة سابقة قلت أن صدام حسين هحو صحدام
حسين ولو تبصر العرب بدالهف اليوم بعد غيابه العحتحرفحوا
ولو مع أنفسهف أنا ما حد كان ضمن مخحطحط إيصحالحهحف
إلى ما هف عليه اآلن فقد تفرقت الحقحافحلحة بحعحد أن غحاب
حادي الركب وقد يمر زمن طويل قبحل أن يحجحود عحلحيحنحا
الزمان بمثله.
صدام حسين :قائد تاييخي
يعيش في قلوب العراقيين وضمائرهف كما يحعحيحش فحي
قلوب العرب ووودانهف وهف الذين يدفحعحون غحالحيحاً ثحمحن
احت ل العراق وتغييب القائد الرمز.

ثجينا األكيد
أيسلت
في عمق الدوى
زهو أنفاسي ...
وحرقا كانت تشتعل
من هف أمس
أضناه السفر
كان الليل
يفتقد يله األصيل
ويرسل ضفائره العابقة
بعطر النخل و الرمل
ليسبر غوي ورحي المفتوح
على أشجان الدنين
وأيصفة بغداد يؤلمني صمتها
وحزنها األ رس
ال ال تيجس

يطل ووه الوضاء
من سفر الخالدين
ومن غيف الرافدين
الغايق في وقاي التجلي
يهدهد هواوسي
ويمسح دمعي القاسي
ويعيدني ....
فتى نسيه الزمان
في شوايع األعظمية
واألزقة البهية
يعاند قديه و يمضي
كل همه أن ال يمو الصو
وال تمدى الصوية
على المشنقة األسطوية
ودمنا النازف
كتدفق أنفاس الفرا

من عناد الكلما
يرسل العهود
مووا مووا
هو ثجينا المدفوي ...
كوشف أشويي
في سراديب الذاكرة
ينتظر يوم الدينونة
ويوم الدينونة
في حسابا الثواي
ال يعرف تاييخا
وال وقتا
هو انفجاي وعد
في يوم حرية
والثجي أبا عدي
ال يمو عندنا
ألنه ثجي و قضية
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)
في ذكر الواقعة حق الشهيد صدام علينذا أن نسذتذككذر
مآثره الطيبة ،وتجاربه في العمل النضالي والحزبي كذقذا ذد
للحزب ،وصاحب التجربة الفكّة ،وذو ال برة والفهم الصحذيذح
لمهامه كقا د ميداني وتطبيقي لما كان يسعى له الحزب في
مسيرته النضالية ،ولتحقيق أهداف األمة في تحررها وعتقها
من ما آلت إليه من عجز وتفلك وتآمر خارجي ،فلذان سذيذفذًا
مشرعاً ضدّ أعذداء األمذة الذطذامذعذيذن فذي ارض الذعذرب،
والحاقدين على رسالتهم االنسانية ،فواجذه كذل شذيذاطذيذن
األرض عندما فشلوا منفردين في القضاء عذلذيذه .تذلذاثذروا
وتجمعوا وعملوا على تدمير العراق واحتنله ،فبقي يقاتلهذم
بجانب رفاقه وشعبه العايم بلل الوسا ل المذتذاحذة لذديذه،
حتى لحاة االغذتذيذال والشذهذادة ،وبصذوتذه الذقذوي بذعذد
الشهادتين لعن أميركا وايران وحيّا األمة وفلسطين والعذراق،
وما زال البعثيون والشرفاء من أبناء العراق يحملذون السذنح
رافضين االستسنم رغم ثقل الحمل ،والتضحيات الذجذسذام،
إيماناً مطلقاً بما تم وضحى من أجله الشهيد الحي صدام.
كان القا د المقدام والفدا ي األول والذمذضذحذي بذلذل مذا
أحيط به من جاه وعز وإغراءات مذن تذنمذيذك إبذلذيذس فذي
األرض .ورغم كل ما وعد به من دوام سلطان وحلم مقذابذل
ت ليه عن فلسطين ،فقد رَفَضَ رَفضَ الثا ر المؤمن بذأمذتذه
وحرية فلسطذيذن وعذروبذتذهذا ،ورفذض مذنذطذق الذتذ ذلذي
واالستسنم فرضي بما كتبه اهلل له وقدم الذنذفذس والذولذد
لنصرة أهداف األمة والحفاظ على كرامة العراق وشعبه.
نعم لقد قضت احد عشرة سنة على غيابه جسدا لذلذنذه
لن يريب لحاة عن البال حتى فهو موجود في رعب أعذدا ذه
ينطقون اسمه علهم ينالون منه ،للن ال وف والوجل والقلق
آخر يذلذمذل طذريذق
من اسم يعيشون هاجس وجود ش
الشهيد ويقت من كل من اعتد على العراق واألمة وهذكا
حاصل وسيلون إن شاء هلل بهمة رجال البعث ورفاق الشهذيذد

)
يا صاحب الزمن الجميل
كنت والعراق تؤامان
بعد غياب هكذا صاي العراق
ال كهرباء وال ماء
ال امن وال أمان
لصوص في كل مكان
قتل وذبح وإورام
حتى المكاتب
والمتاحف نهبت
المدن هجر بعد أن دمر
حتى أضرحة األنبياء فجر
انطفج حتى الشموع
الجوامع هدمت قبابها
في الكنائس صلب اليسوع
والمجايي امتأل وثث ضدايا
انتقام من كل شيء ينتمي للعراق
ينتمي للزمن الجميل الذي ينتمي
إلي وحدك

المواكبين والمقاتلين األشداء في ارض الذعذراق يذقذارعذون
أميركا وايران ومن خلفهم الصهيونية العالمية فها هم اسود
الميدان يسجلون منحم ضد كل شذيذاطذيذن األرض الذكيذن
تلالبوا على العراق وأهله.
نعم إنها ذكر يمجد بها ال لود ،وتحيا بها القيم ،وتذنذشذر
فيها مآثر الشهيد ورفاقه لتلون مدرسة نااليذة تسذتذوعذب
أجياالً تلو أخر على طريق عزة األمة وتحريرها.
كثير من العرب هم ضحايا العنم المشيطن لشذ ذصذيذة
صدام القا د العروبي صاحب الذنذاذرة الذتذقذدمذيذة لذنمذة
ونهوضها ،وضرورة االستعداد للمنحم من اجل تحررها مذن
كل ما أنتجه االستعمار بلل أنواعه من ت لف وجهذل وفذقذر،
ولعادة بناء الش صية العربية الفاعلة المنتجة الواعية.
هلكا كان الشهيد صدام رجل المهام الصعبة والذتذحذوالت
العايمة على م تلف األصعدة مذمذا جذعذل الذعذراق مذنذارة
ونموذجاً يحتك به مما جعله في عين العاصفة االستعماريذة
الرافضة لتحرر العرب ودورهم النساني.
استعجلوا في حصارهم له وحروبهم عليه بعدما حقق انتذصذاراً
عايماً على ايران .إالّ أنّ منحم العذراقذيذيذن ضذد الذرذزو جذعذل
الجيش األمريلي يهرب تحت ظنم الليل ليسذلذم ايذران مذهذمذة
التدمير الممنهج والت ريب األفقي والعامودي لعلهم ينجحون فذي
إنهاء العراق الن اسمه هاجس يلفي ليجعلهم في قلق دا م.
المعركة عنوانها عراق صدام حسذيذن وعذروبذتذه ،وقذيذم
الشهيد تتجلى في صرا العراقيين ضد من دخلوه محتلذيذن،
من لصوص وعمنء ومرتزقة ليران وأميركا.
سنم لروح الشهيد ورفاقه
والسنم على العراق الواحد المقاوم الجبار
وسنم لحادي المجاهدين عزة العرب
عاش العراق وعاشت فلسطين حبيبة الشهيد حرة عربية
من البحر إلى النهر .عاشت األمة  /عاش البعث

المو عف في كل داي
والرعب قتل األطفال
ف حدائق تزهو فيها أزهاي
وشوايع مقطعة األوصال
حكام العراق
لصوص قتلة مجرمون
سراق فجرة مغامرون
بغداد هوالكو كان اكثر يحمة
بعذابا الناس يتلذذون
القذائف تدمر المدن كاإلعصاي
والتشرد والرعب دب في األمصاي
حتى الب بل هجر أعشاشها
وتعر النخيل واقتلعت األشجاي
فكل ما ذكرناه كان فعل األشراي
واألطفال اصبدوا يتامى
بدون أمل أو معيل
هذا العراق بعدك صاي األمن فيه
مستديل
يا صاحب الزمن الجميل

كل شيء كان فيه أصيل
ال زيف وال تزوير
افتقدناك يا صاحب النخوة والعزم
يا صاحب الغيرة والدزم
حال األمة موتوي
امتأل أيضها بشواهد القبوي
أنت كنت الرهان
والطمجنينة واألمان
يخاف األشراي
ويجايي األحراي
ويستجير ب من ليس له داي
حال العراق بعدك
دماي ودماي ودماي
أما أنت فكان ل الخلود
ويفاق ل ماضون في الوغى كاألسود
بداديهف من عز به العهود
لروح الس م ستبقى لنا نبراسا
منه نشدذ العزم ونمضي
ومنا ل الوفاء وصون العهد

طليعة لبنان الواحد  /كانون األول 7102

في ذكر ارتقا ك سدرة المجد ،وفلسطين كل وجذدانذك.
عربية من البحر إلى النهر ،واألمة من المحيط إلى الذ ذلذيذج،
عربية واحده .األمة التي ارتضى سبحانه مذن أبذنذا ذهذا مذن
يُتمّم ملارم األخنق .لتحمل مع انقطا الذوحذي مذن بذعذده
ت وستبقى علمذاً مذن أعذنم
عبء اشرف الرساالت .والتي كن َ
مسيرتها .وحاّنا منك انّك عنمة الزمان الحاضر في الرجولة
والمبادئ والتضحية .في ذكرا يا سيد شهداء الذعذصذر أنذت
األكرم منّا جميعاً أحياء وشهداء .مصداقاً لقولك وإذ نقرأ فذي
سفر يتراء لنا السقف الكي أعليت .يرمرنا االعتزاز بذأنذك
القدوة والمثال .وال يشقينا الجهد إلى ذرا ولو طذال السذر
ونأ المنال .فأين ثرانا من ثُريَّا  .من قمة إلى قذمذة اعذلذى
ن
مثوا  ،مك درجت على دروب البعث .يا من علمتنا قوالً وفع ً
ما معناه أن بلوغ قمة ما تستوجب من المناضل أن يذتذطذلذع
إلى قمة اعلى .الن الثبات على تلك الذقذمذه فذيذمذا الذتذاريذخ
يتحر هو جمود يسبق االنحدار إلى السفوح .لك ال لذد فذي
علياء نضالك ولنا الشرف أننا رفاقك ولو قصذرنذا مذن اجذل
بعث هكه األمة على دروب المجد وال لود حضارة إنسذانذيذة.
فهي أمة ال نص التي تتلالب عليها كل قو الت لف الديني
والدنيوي

صدام حسين لم يصبح ذاكرةً إلى اآلن ،ألن األحداف توجده
كلما اشتد أوار العروبة فيها .هكا القا د كان بن سياسذة ،كذمذا
كان يقول في وصف مواقفه مع األعداء ،لكا ال يملذن لذلذزمذان
أن يتركه في لحاة قبل اآلن .صدام حسين جرعة شرف يجذب
أن ال يحتك نهجها إال في الضمير ،كي يلون الفعل بمسذتذو
الت ل من آفات الواقع .ال إملان لصدام ،إذا أردنذا الذ ذنص
بككاء من بطش الاالمين بأمتنا ،وفي الوقت نفسه ال خذنص
إال بروح صدامية تعرف الحفاظ على القيم والذنذبذالذة .صذدام،
يجب أن ال يلون أضحيتنا لنلون ،بل يجب أن يلون كذمذا هذو،
كي نلون نحن كما يجب .هلكا نلون أوفذيذاء قذادريذن عذلذى
البعث والنهوض .لنتر الشهداء في عليين ،كي نذبذدأ الذواقذع
بتجربتنا الضرورية .العروبة يحميها الفاعلون الذجذدد ولذيذس
ال ا فين المقلدين السلفيين بطروحاتهذم .صذدام ،شذهذامذة
العصر ،ضمير األمة .والضمير ال يموت ،لكا رحذم اهلل قذا ذدنذا
وجعلنا حماة الضمير في كل آن وأوان.

هكا العام تطوق األمة إلى "صدّامذهذا" عذلّذهذا تذ ذرج مذن
ثباتها ،فصدام حسين لم يلن ر يس أو حاكم لقطذر عذربذي
بل كان "فتى البعث" الحامل لرسالته ال الذدة فذهذو الذقذا ذد
العربي الفكّ المدافع بشراسة من أجل قوة األمذة ووحذدتذهذا،

ولهكا ترسخ حضوره في وجدان العروبذيذيذن األصذنء عذلذى
امتداد األمة.
إن الكين أرادوا ترييب صدام عن المشهد السياسي العراقي
والعربي لم يسعوا لترييب ش صه بقدر ما أرادوا اجتثاف ما
حمله من فلر بعثي أصيل ال يهادن في وجه الطامعين
بأراضي وثروات امتنا العربية .فهل كان لهم ما أرادوا؟
كان لهكا الترييب أن يتحقق لو لم يلن الر يس المذحذتذسذب
قد أعدّ مع أمين دربه الرفيق عزت إبراهيذم الذعذدّة النذطذنق
المقاومة الوطنية العراقية التي أربلت المشرو المبذراطذوري
للمحافاين الجدد وأنهت أوهامه وأوهام من جذاء مذن بذعذده
بالبقاء في العراق لمدة تزيد عن خمسين عاماً حتى بات العراق
"لعنة" تنحقهم في جرحاهم وقتنهم كما في أموالهم الذتذي
أنفق منها ما يزيد عن الثنف تريليون دوالر بحسب مذا نذقذلذه
جوزيف ستيرليتس الفا ز بجا زة نوبل لنقتصاد.
وكان لهكه المقاومة "اليتمية" أن تحقق صدًا عربيًا وعالميذاً
اكثر لو لم يتآمر عليها بعض العرب الكين فضذلذوا تسذلذيذم
العراق على طبق من ذهب إلى إيران "الولي الفذقذيذه" كذي
تحلم العراق بوكالة م ابراتية اسمها "العملية السذيذاسذيذة"
تحت رعاية أمريلية أبويه .إال أن المااهرات الشعبيذة الذتذي
بدأت غرب العراق وشماله وانتقالها إلى وسطه وجنوبه بذعذد
دحر االحتنل كان الدليل الساطع على سقو هكه العمذلذيذة
السياسية التي فرضت نفسها بقوة االحتنل والمذيذلذيذشذيذات
المدعومة فارسياً والمعوّل عليها أمذريذلذيذاً لشذعذال حذرب
طا فية ،مما أكد للشعب العراقي البطل أن أمريلا لم تجذلذب
لهم سو الوينت وال راب ولم ترد من إسقا تمثال صذدام
حسين سو إسقا العراق العربي الموحد القوي القادر على
مواجهة المدّ الفارسي باتجاه ال ليج العربي والداعم بصذدق
لقضية العرب المركزية ،فلسطين.
ومن هنا ،لمسنا في ذكراه هكا الذعذام "صذحذوة عذربذيذة"
تتمثل بوعي الساحات العربية لم اطذر الذتذمذدد الذفذارسذي
الصفوي الكي حكر البعث منه لسنوات سيما بعدما تفذاخذرت
إيران بسيطرتها على عدّة عواصم عربية .ولهكا حضر صدام
معنا وفي يومياتنا كذمذا حضذر إبذان االحذتذنل األمذريذلذي
وضربات المقاومين فهو القا د المستشرف لل طر األمريذلذي
أوالً وال طر الفارسي ثانياً بما يؤكذد أن األمذة فذي طذريذق
مواجهتها الفرسنة بنس تها الثالثة ستجد صدام باق وحاضذر
في وجدانها وسلوكياتها وأدبياتها أكثر من أي وقذت مضذى.
وسيحضر صدام في أذهان األجيال المقبلة كذونذه الذوحذيذد
الكي تجرأ على قصف "تل أبيب" متحدياً أن يسقط أحد غيذره
الصاروخ ال  40سيما بعدما بتنا نسمع يذومذيذاً عذن قصذف
"منبري" لعاصمة الصهيونية بصذواريذخ "زلذزال" الذتذي لذم
نلمسها "تزلزل" غير استقرار عواصمنا العربية!
نعم صدام رحل جسداً وبقي فلراً قومياً مستنيراً ومدرسة
نضالية ستنهل منها األجيال المقبلة أكثر وأكثر في طريقذهذا
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نحو الوحدة والحرية فهو كعمر الم تار حيذاتذه "أطذول مذن
حياة شانقيه".

–
ليس من الضروري أن نستككر صدام في يوم اغتياله،
فككره دا م ،خاصة في هكه األيام .لقد جاوز الاالمون
المد  ،وما من صدام يرد،
تواقحت علينا شراذم الشعوب ،وما من نارةٍ ترعب
روحهم الفاسدة.
أبا عدي ،أيها النسان العربي المحض ،يا روح البعث الشام ة
في علياء الضمير ،ال عاش من يردر ويتنازل عن البعث.
عشت في سبيل البعث ،كي نعيش نحن على درب الرسالة
ال الدة ،فلن نموت كما مت ،ولن نلرر ما فعلت ،وللن
سنجعلك في سويداء الوجدان ،صرخة عشق أبدية ،تنعش
الصدق كلما اشتد علينا اللكب.
صدام ،يلفينا اسمك كي يهابنا األعداء ،يا أيها الاالم
ألنك الباني لحلم اسمه العراق ،يا أيها المستبد ألنك محقت
صورة الدجالين الطا فيين ،والمت اذلين عن أن يلونوا عربًا
بشرًا هانئين.
نم قرير العين يا صدام ،فأمة العرب كلها صدام ،ويشهد
التاريخ أنك حي في القلوب ،ألننا نريد أن نلون شيئا ،نريد
أن نلون شرفًا كصدام.

في زمن القهر والعهر ذكرا نبض العروبة ووهذج حذيذاة
سيدي القا د .في ذكذر اسذتذشذهذاد تذرتسذم لذنذا فذورا
مجموعة عناوين وكلمات .مذن حذيذث الصذفذات ،السذمذات،
الصنبة ،النزاهة ،الروح االيمانيه ،رجولة وشجاعه ،كذبذريذاء،
وشموخ ،صور فريده تعلسها على محبيك ولسان حالنا يقول
قا د مميز في الشلل والدور...نقل لنا عواطف زادتنا شذرفذا
ومحبة واحتراما للمبادئ .باتت اآلن حديثنا بذمذا مذيذز عذن
الرجال الرجال في الشلل والجوهر .كنذت وسذيذمذا ونذبذيذن.
قامتك فارعة توحي عن اختنفك عن بقية القادة .احذاديذثذك
وصور المنتشرة بين محبيك ومعجبيذك أحذاطذت شذعذبذنذا
العربي باعجاب استثنا ي .إذ دا ما ننشد ونترنى باحذاديذثذك
وأدوار المشرفة في المرحلتين من النضال :النضال السري
واأليام الطويلة وحلايا بطوالتك شرفا للل عربي ،والنضذال
اليجابي وحلايا النجازات والحلمة في معار الشرف .كانذت
الشجاعة والتواضع هي السمة الحاضرة .كنا نر مذن عذلذى
عينيك حركات وإيحاءات ذهول لنا تصادر عن غير قصد حبنا
وتأثرنا بك عندما تقف بين القادة بشهامتك وشذ ذصذيذتذك.
كنت قوياً في كسر رتابة ال وف والسيطرة عذلذى اآلخذريذن.
بمنمح ووسامة وأسلوب صلب بمواقف أهمها مادة الذتذاريذخ
الماضي والمعاصر التي رافقت ش صيتك القيادية بلل زمان

وملان في مسيرتك المميزة .عاشق لعروبتك ولفذلذسذطذيذن
كان العشق المميز لشعبك وعراق المجذد وحذب الذتذضذحذيذة
والفداء ضد كل ريح عاتية متآمرة .وال يبرح احذد مذلذانذتذك
وموقفك المستقيم والثري بالمعاني والقيم حتذى أصذبذحذت
وبلل تواضع سيد القوم في الحلمة والتبصر .صدام حسذيذن
شهيد وسيم وثوري ال يشبه اآلخرين .وفي ذكرا امذتذزجذت
ش صيتك المميزة بفلرنا وقناعاتنا بصذورة فذريذده نذعذتذز
ونفت ر بها .من على حبل مشنقة الشذهذادة ولسذان حذالذك
يقول عاشت فلسطين من البحر إلى النهر .خالد في ذاكرتذنذا
وإلى األبد

اشمخ بعز كما أنت دوماً ..ماردا بعذنذفذوان األكذرم مذنذا
جميعا
ال
نعم تعثر الزمان يوم أصبح أشباه الرجال رجا ً
وعقول الجاحدين مآال
يوم اغتالوا دمو الثلالى
وباعوا ضما رهم لقاء ..رعاة بقر في األصذل كذانذوا ومذا
زالوا أقزاماً
حلموا وحلموا حتى الثمالة
خططوا ..وقتلوا حتى المهانة
لم يعلموا أنك نكر اهلل فينا ..شاء فأحاطك وأبقا حيا
ونجا ليوم أعده ..ال رادًا لقضا ه قويًا
ويصبح ذكرا امتدادا ..فحياة الدنيا ليست أبدية
فالموت بداية العاماء وأصحاب الرساالت األبية
نعرفك جسوراً صبوراً وعتياً ..لذن تذحذنذي إبذاء لسذادة
السفهاء البربرية
كبلوا ليث العراق أصفاد الالم والعنترية
وسرقوا الشواهد الحضارية
واختزلوا أرواحا في متاهات الديمقراطية
واختالوا في كل األملنة م لفين أرباب خسة وتبعية
ألن الماء يسلر متعطشي السلطة والقيادية
نعم سيدور الزمان ..وسيعود مهره البارود
فن يفل الحديد إال الحديد
ويلفينا ف راً أنك فينا أقرب إلى الوريد من الوريد
أطبقت جفنيك على العهد
وأطبقنا جفوننا على الوعد
وحفرة العليين والمجد ..نورًا وهاجا تبدي
دفنوها ..فأطلقت منها سهام الجند
لترفع بهامتك متحدياً سجانك الوغد
ترعد بأقوالك ..رصاصًا لتلشف قانونهم المتعدي
وأنت كما أنت ال يثنيك عن عزمك كل االدعاءات والعند
وف رنا بك ف ر الشهيدين والرغد
ولم ي يفك الموت يوما وجابهته ..فارتد خذا ذفذاً مذكعذورًا
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لطول الجلد
للنك أطفأت جمرة القلب دون الحقد
ليككر التاريخ مآثر شعب رفذض إال أن يذلذتذب بذدمذا ذه
بطوالت المجد
لتبقى العراق عزيزة كما أردت ولن تنحني لهجمة الذرذربذاء
والمرتد
ويقر ك المقاوم سنمه بسنحه يد عنق المحتل دكا
والماجدات حرا ر أستارها صون عفذة تذراب الذرافذديذن
واألقصى
والرضيع حليبه بارود را حته فاق عطر باريس وكل أوروبا
ما همه ألعاب بعثرت هنا أو هنا فلعذبذة الذمذدفذع أقذو
وأبقى
بل حجر تلملمه يداه الرقيقتان يفجر ويدوي ..صاروخ فذي
رؤوس تهر لت تبئ بالمأو
فعراقك متوج في الفؤاد ..عراقنا
وجمع صفوفنا دون الشحناء ..منذنا
والضاربين الحابل بالنابل ..أهدافنا
وخوفك من ضيا أرض اللرامة ..وصلت لنا
والسيف ينطلق ال خوف وال وجل ..كما أمرتنا
قد جاش العدو لها ..ولنا في العدو ثأرنا
فاصبر سنثنيه ..ولن يطول صبرنا
مقبلين بأكفان تلف أجسادنا ..وسنسل ننسجها بأرواحنا
وعهد بنا ..لن يطول الزمن إال والنصر لنا.

تأتي ذكر استشهاد الر يس صدام حسين ومعذهذا تذأتذي
كلماتنا مرددة صد الللمات .فماذا يملن أن يذقذال فذي كذل
عام بمثل هكه الككر العطرة؟ ،وكل ما يملن أن يذقذال فذي
الر يس الشهيد قد قيل بأساليب م تلفة ومتعددة .ذلك يقول
أنه قديس المقاومة ،وآخر يقول أنه مفلر قومي استراتيذجذي،
وصوالً إلى قول أنه شهيد األمة وضميرها وفارسهذا ،ويذطذول
اللنم! فهل في ذلك فا دة؟ نعم ،فالفا دة أن نستككر أقذوالذه
وكلماته ورؤيته التي كان يتمناها للعذراق ولذممذة الذعذربذيذة.
فليف يبدو المشهد العربي العام القليمي والدولي ،بعذد غذزو
العراق واحتنله ،في ظل ذكر استذشذهذاد الذر ذيذس صذدام
حسين؟ اليوم واألمة العربية من المحيط األطلسي إلى ال ليذج
العربي تمر بأزمات وأحداف متسارعة كسرعة عصر األنترنيت.
وإذا نارنا إلى الوضع العربي العام سنجد أن الدول التي كانذت
تمثل القوة العربية الحقيقية وذات النزعة الوحدوية الذقذومذيذة
وإن بنسب م تلفة ،تم تدميرها وهي ماثلة للعذيذان ،الذعذراق
وسوريا وليبيا ،ودول أخر منهلة ومذلذبّذلذة بذقذيذود الذبذنذك
وصندوق النقد الدوليين مثل مصر التي كانت رمزاً للذنذهذوض
والتحرر من أغنل االستعمار في زمن الر يس الراحذل جذمذال

عبد الناصر ،وأصبحت اليوم تلهث وراء تأمين لقمذة الذعذيذش.
فليف نتككر وقفات الر يس الشهيد ليلون في كنمنا فذا ذدة؟
بداية ال بد من التككير بأن العراق بقيادة الذر ذيذس الشذهذيذد
صدام حسين كان حارساً للبوابة الشرقية لمقطذار الذعذربذيذة،
وحامياً لديار العرب من حقد األشرار ومنليهم وأتباعهم ،قذبذل
أن يتجرّ سيدهم وكبيرهم خذمذيذنذي كذاس السذم ،الذكيذن
تعاونوا مع إدارة الشر الصهيو-أمريلية من أجل "إعادة العذراق
إلى عصر ما قبل الصناعة" ،بحسذب تذعذبذيذر سذيء الصذيذت
جيمس بيلر (وزير خارجية أمريلا في عهد جورج بوش االبن)،
وكان ذلك مع األسف بمساعدة البلدان العربية المجاورة للعراق
وفي ال ليج العربي بدعم وإسناد فعلي عسلري واست باراتذي
من مصر في عهد حسني مبار  .وبما يحذسذم الذجذدل حذول
إعدام الر يس صدام حسين ،أؤكد أنه لم يلن سو مذقذدمذة
لتفتيت ليس العراق فحسب ،وإنما كافة األقطار العربية ،وهذو
ما أعلنه الر يس األمريلي جورج بوش االبذن فذي األول مذن
أيار/مارس  6000بعد غزو العراق واحتنله ،قا ن" :من العراق
سنعيد رسم خارطذة الذمذنذطذقذة" .ثذم تذوالذت االنذقذنبذات
المتسارعة عربياً ودولياً ،وآخرها في المشهد الدولي ،والذرؤيذة
األميركية التي عملت لها منك خمسينات القرن الذمذاضذي ولذم
تزل ،في انتاار هكه اللحاة لننهيار العربي ،خدمة لتلريذس
الليان الصهيوني في فلسطين المحتلة بمساندة األنامة التي
ساهمت في تدمير العراق ،الكي قد يتفق البعض أو ال يذتذفذق
معنا بأن واقع عراق اليوم ومجريات األوضا فيه أنها تذحذسذم
الجدل بما آل إليه عراق التاريخ والحضارات ،في ظل عصذابذات
الفساد بحماية عما م حوزات قم وطهران ،التذي ابذتذلذي بذهذا
العراق الكي كان مهداً لحضارات الذبذشذريذة ،وأصذبذح مذو ذنً
لعصابات القتل والكبح الطا في والمكهبي البذرذيذض ،مذروراً
بذ"داعش" وأخواتها وأشياعهم التابعين لمنلي قذم وطذهذران
من ال ليج العربي إلى المحيط األطلسي .ويحسم الجدل أيضذاً
ما تقوم به محافل قو الشر في العالم ،الكين يعملون عذلذى
تلريس الطا فية والمكهبية ليس في العراق فحسب بل وفذي
كل البلدان العربية ،وبأيدي بعض الرعا والسكج الم ذتذلذطذة
األعراق باسم الدين ،الكين ال يذعذرفذون أنذهذم مذجذرد أدوات
صريرة في مشرو تفتيت البلدان العذربذيذة وفذقذاً لذمذشذرو
"الشرق األوسط الجديد" ،وما كان ذلك ليتم إال بعد غزو العراق
واحتنله ،فلان إعدام الر يس صدام حسين ورفذاقذه ،ضذربذة
كبر لمشرو النهضة العربية الكي كان يعمل لذه الذر ذيذس
الشهيد ،محاوالً أن يرتقي بإنسان عربي جذديذد فذي األلذفذيذة
الثالثة إلى مستو أفضل في كل المجاالت .إننا نعلم أن إعدام
الر يس صدام حسين ،كان مزيجاً من مشذيذئذة أمذريذلذيذة –
صهيونية تنقت مع منلي الحقد الفارسذي الصذفذوي الذكيذن
نفكوا عملية العدام ،كما نعلم أن الحقد األمريلي الصهيونذي
لم يلن أقل حقداً بحسب تعبير سيئة الصيت وزيرة ال ارجذيذة
األمريلية مادلين أولبرايذت الذتذي تذولذت (وزارة الذ ذارجذيذة
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األميركية بين  5662و  )6000كانت قد أعلنت وبحقد واضذح
عن ذلك قا لة عن موت أكثر من نصف مليون طذفذل عذراقذي
خنل فترة الحصار الجا ر ضد العراق وشذعذبذه سذنذة :5662
"إنهم يستحقون هكا الثمن" ،وذلك تأكيداً لما أعلذنذه مسذؤول
صهيوني كبير سنة  5660خنل زيارته للمررب العربي وفذي
مؤتمر صحفي علني هنا قال فيه" :أن العراق سيدفع ثذمذن
إطنق الصواريخ على إسرا يذل غذالذيذاً" ،رافذق ذلذك أحذقذاد
تاري ية وطا فية من لبنان إلى البحرين وإلى اليمن والسذودان
وموريتانيا أعمت بصر العين وبصيرة القلب ،لللثير من مثقفي
أبناء األمة ،الكين ارتدوا عن عروبتهم وقوميذتذهذم ولذم تذزل
ترشى عيونهم عمى األلوان! أما الكيذن اسذتذعذادوا بصذرهذم
وبصيرتهم عرفوا أن الر يس الشهيذد ،كذمذا أثذبذت تذاريذ ذه
الطويل ،أنه لم يلن طا فياً قط كما لم يلذن عذنذصذريذاً بذل
قومياً عربياً .فصدام حسين لم يبلغ أحد معه أو بعده ما وصذل
إليه كر يس عربي ،فقد سبر أغوار التاريخ فذي طذلذب نذجذاح
مهمته كما رآها وآمن بها لتحقيق وحذدة األمذة ،مذن دون أن
يبالي بما يعترض سبيله من مؤامرات وخذيذانذات ،وهذو الذكي
أعطى معنى لحياته ولدوره ومهمته التي نكر نفسه لها ،فذقذد
كان ير العراق من طول تاري ه وتاريخ األمة ،وقد أحزنذه أن
أمة العرب بمنيينها وقدراتها وتاري ها ال تسذتذطذيذع شذيذئذاً
لنفسها ولفلسطين المحتلة ،وللمحتل من أراضي الذعذرب فذي
األحواز ولواء السلندرون والجزر العربية الثنف فذي الذ ذلذيذج
العربي ،وفي حدود المررب العربي ،وكان قراره الذكهذاب إلذى
المستحيل في حتمية ال روج من نذفذق الذحذاضذر ،إلذى أفذق
خنص األمة من جبروت المستعمرين الجدد ،وهو خروج يعرف
أن له أثمانه الباهاة وال بذديذل ،ألنذه "مذا كذان يذرتذا مذن
اصطدامه بالفجا ع حيث توقعها مع كل خذطذوة وقذرار" .كذان
صدام يحلم بعراق أنموذج في معجزة ال روج من نفق ظلمات
التاريخ إلى العصر الحديث ،فلان اصطدامه بالداخل المفذتذون
باألسطورة والت لف واألحقاد الطا فية والمكهبية ،إضافة إلذى
أحقاد دول الجوار من عرب وغير عرب ،مشوبة بأحقاد تاري يذة
وطا فية ومكهبية مشتركة ،كلها تحالفت معاً من أجل تدمذيذر
عراق التاريخ والحضارات .أمام ذلك الواقع الذمذرو  ،فذأنذه ال
مجال للتناير وتحميل مسؤولية غزو واحتنل العذراق بسذبذب
أخطاء الر يس الشهيد كما يدعي بعض المنارين والمحلليذن
من على فضا يات ناطقة بالعربية على امتداد فضاء الذبذلذدان
العربية ،فالعراق لم يسقط ألخطا ه بل الستهدافه ،ألنه كذان
نقطة ارتلاز العرب عبر تاري هم الطويل ،ومجريذات األوضذا
في المنطقة العربية كما في العراق أوضح مذن أن تذ ذفذيذهذا
كلمات موظفة في اتجاهات العداء للعراق وللعذروبذة .والذكيذن
أسقطوا العراق ووافقوا على إعدام الر يس صدام حسين هذم
الكين يعانون اليوم من شر الحقد اليراني من ال ليج العذربذي
إلى المحيط األطلسي ،وهم الكين سيدفعون ثمن خياناتذهذم،
وغدرهم ،وتعاونهم مع أعداء األمة ،وإن غدا لنذاظذره قذريذب.

وأخيراً أكرر توجيه ندا ي الكي أردده مذنذك سذنذة  6004إلذى
الشرفاء من أبناء األمة العربية ،في كل أرجاء الوطن الذعذربذي
من المحيط األطلسي إلى ال ليج العربي ،المؤمنين بذالذفذلذرة
القومية وبوحدة النضال ،مثقفين ومذفذلذريذن وسذيذاسذيذيذن
وإعنميين ،أحزاباً ومنامات وش ذصذيذات وطذنذيذة وقذومذيذة
مستقلة ،إلى كل الكين استفزهم اغذتذيذال الذر ذيذس صذدام
حسين ،وتفهموا األسباب الحقيقية التي من أجلهذا اسذتذشذهذد
صدام حسين ،الممثلة بالدفا عن فلسطين واألمة الذعذربذيذة
وعن المشرو النهضوي القومي العربي الكي حمله ،إلذى كذل
هؤالء أقول :إن الطريق إلي حماية العروبة ،والفلرة القومذيذة،
واستنهاض األمة العربية للدفا عن نفسها ،وتحقيق أهدافهذا
في الوحدة والحذريذة والذعذدالذة االجذتذمذاعذيذة عذلذى أسذس
ديمقراطية ،هو في إقامة جبهة قومية موحدة تضم كل هذكه
القو والفعاليات ،وتضع مشروعاً موحداً تعمل على أسذاسذه،
وفق برنامج محدد ،داخل كل قطر عذربذي ،وعذلذى مسذتذو
الوطن العربي كله ،من أجل بناء جيل عربي جديذد ،لذحذمذايذة
الوطن العربي من المطامع القليمذيذة ،والذفذتذن الذطذا ذفذيذة
والمكهبية ،وتحقيق المشرو النهضوي العربي الجديد .ويذوم
يتم ذلك ،سنثبت أننا مناضلون حذقذيذقذون ،وأنذنذا قذومذيذون
صادقون ،وأننا لسنا مجرد أصحاب شعارات وهتافات ،وحيذنذهذا
نلون وفينا بعهدنا ألمتنا ،وللشهيد ال الد صدام حسين ،وللل
شهداء األمة ،حينها سترتاح أرواحهم ،وترفرف فوقنا داعية لنذا
بالنجاح والتوفيق في خدمة أمتنا العربية ،وأجيالهذا الذقذادمذة،
ألنه ليس بالبيانات وال ذطذب وحذدهذا يذتذم دعذم وصذمذود
المناضلين في سبيل حقهم في الحياة ،إن في فلسطين أو في
العراق وفي أرجاء األقطار العربية كلها ،بذل بذالذعذمذل عذلذى
تحقيق تلك النهضة التي استشهد من أجلهذا صذدام حسذيذن.
ورحم اهلل سيد شهداء العصر ،الكي سيبقى رمزاً للنضال ضذد
الطراة ،وأبى إال أن يموت شهيداً ،رافضاً االسذتذسذنم ألعذداء
األمة ،ورافضاً االعتراف بالليان الصهيونذي ،ورافضذاً عذروض
الهروب التي قدمتها له أنامة عربية اللسان ،ومات شهيداً بين
أهله وشعبه وعلى تراب بنده بيد أعذداء الذبذشذريذة .وأخذتذم
بللمة قالها الر يس الشهيد صدام حسين اقتباساً وتأكيداً لذمذا
قاله الشهيد عمر الم تار عام " 5605ال نستسلم ،ننذتذصذر أو
نموت".

إنه قمر بني العروبة في ليالينا الحاللات ،امتدادٌ لذلذتذاريذخ
والحضارات ..رجل وال كل الرجاالت ،اقتحم المجهول وعذالذم
المستحينت عندما انذهذزمذت سذيذوف األنذاذمذة والذحذلذام
ال شبية من أمام أضعف وأخبث أعداء األمذة ،وانذتذصذر فذي
السنم والحروب حيث انلسرت جميع األمذم بذإمذلذانذيذاتذهذا
المهولة ...هو الرجل الرجل الكي حذول شذعذبذه إلذى أرقذى
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ن حريريًا سندسياً ال مثيل له ،هذو
الشعوب وكتب لهم مستقب ً
العايم بتواضعه وحلمته وشجاعتذه الذحذسذوم والذعذروبذي
األصيل من أصالة الصحابة واألوصياء واأل ذمذة الصذالذحذيذن
ومن سنلة آل البيت العرب األقحاح أقمار بني هاشم...
من غير القمر البهي الساطع ونحذن نذفذتذقذد بذنذور
وإيمانك وحنانك وحبك العايم لشعبك اللبير ولوال اخذتذن
المفاهيم والتفاسير لما خجلنا من القول بانك من المرسليذن
من رب العالمين ليعلم العالم كله دروسذاً فذي بذنذاء الذدول
الحديثة وصناعة المجتمعات وأجيالها الصاعدة عذلذى أحسذن
صورة لرنسان العربي ،وزراعة البكور الوطنية والقومية فذي
كل األمة من المحيط إلى ال ليج...
يا قمر عروبتنا ،يا شعلة نضالنا وانتصاراتنا التي لذم ولذن
تنطفىء ،يا شمسنا الدافئة في أيام العرب الباردة ،والشذاردة
في الصذحذار والذبذوادي ،وخذيذم الذنجذئذيذن والذنذازحذيذن
والمهجرين تأكلهم الرمال الحارقة ،والبرد القارس ،والذجذو
والعطش ،والمرض والحرمان ،وقلة الحيلة أمام أناار حلامنا
المت اذلين الجبناء...
يا قمر الزمان العربي الجميل ،نحن اآلن في أمذة ال حذول
لها وال قوة ،وقد أكلنا النذعذاس والذتذ ذاذل ،وقذلذة اليذمذان
واللرامة والن وة والعنفذوان والشذجذاعذة ،ودمذرنذا الذنذزوح
واالوجا  ،وإجرام األعداء والعمذنء ومذازالذوا يذتذمذادون فذي
جرا مهم ال سيسة دون رحمة أو إنسانية .كل ما فينا وحولنا
ممزقٌ محطمٌ ،كلنا أشنء بشر وشاايا وطن بن مواطنين.
وللنك واهلل لم تتركنا لحاة ال في حياتك وال في ممذاتذك
ولن تتركنا أبد اآلبدين ما دامت مباد ك البذعذثذيذة ،وأنذوار
الوطنية البهية تضيء دروبنا وليالينا الماذلذمذة ...نذعذم يذا
سيدي ،أبو عدي لقد أيقات فينا األمل اللبير بيقاة األمذة،
وجعلتنا نحب الحياة مهما قست علينا الذاذروف ،وأنذت مذن
جعل لنضالنا وكفاحنا طعم الشجاعة واالنتصذار ،وأنذت مذن
حطمت فينا قيود العبودية والكل إلى األبد لنبقى أحراراً فذي
أمة حرة طليعتها رفاقك البعثيون.
يا قمر البعث العربي وقمر كل العرب ،غيابك لم يؤثر فينا
فلل ما كان فيك موجودٌ فينا ،حتى صوتك الهادر ض ّد الكيذن
أرادوا اسلاته ،ال يزال يصدح في نفوسنا وفي قلذوبذنذا وفذي
ضما رنا يحثنا على متابذعذة الذمذسذيذرة وبذعذزيذمذة اقذو ،
وسننتصر على األعذداء والذعذمذنء ،حذتذى تذحذريذر الذعذراق
وفلسطين والوطن العربي كله ،وستبقى طليعذتذنذا ورايذتذنذا
الثورية العربية االشتراكية ما بقي اللذيذل والذنذهذار ،ومذادام
البعث فيه رجال ونساء وأطفال وشذيذوخ أنذت حذبذهذم األول
وكلهم صداميون وكلنا صداميون ،واهلل على ما نقوله شهيد.
عندما توجه صدام حسين إلى منصذة الشذرف والذلذرامذة
مرفو الرأس ،عالي الجبين مبتذسذمذاً سذاخذراً مذن الذمذوت
وجنديه همس في أذن الزمان بللمات خذالذدة لذيذسذمذعذهذا
الرفاق واألجيال العربية القادمة " :أنذا ذاهذب إلذى الذرفذيذق

األعلى ...حافاوا على األمانة وال تذ ذونذوهذا واذا اسذتذولذوا
عليها فعليلم بإعادتها بقوة سواعدكم وإيمانلم ولو كلفلم
ذلك بحوراً من الدماء" ثذم اخذتذفذى جسذداً وبذقذيذت روحذه
الطاهرة تهفو على صدورنا كل يوم مبشرة بالتحرير القذادم
تحت راية الشهيد القا د.

في كل زمان سيدي صدام حسين يلوح طيفك أمام
أحداقنا ،وفي قلوبنا ،وفي عقولنا
أحد عشر عاما سيدي على اغتيالك والصمت العربي ما
يزال سا دا على جرا م ترتلب بحق عروبتنا وأهلنا ورفاقنا
أرادوا أن يريبو سيدي وللنك بقيت ضمير األمة ورمزها،
وعنواناً للعزة واللرامة والبطولة والتضحية ،وقدوة للل
البعثيين والعروبيين والشرفاء.
إن مواقفك سيدي وأحاديثك ما زالت تتدفق إلينا من
شريط الماضي لينسال منها إلى حاضرنا حماسة وحافزاً لنا
في معتر النضال والمقاومة
أرادوا باغتيالك سيدي تحطيم إرادتنا وكيف تتحطم إرادة
بنيتها لنا سيدي باألحمر القاني وما ب لت بنفسك وال
بأوالد من اجل ان تبقى األمة العربية حرة سيدة ترفرف
راياتها بالعزة واللرامة
أحدثك سيدي على حلام لم تفك عقدة ألسنتهم ،وفقدوا
نارهم وافتقدوا بصيرتهم ،وهم يتزلفون األجنبي
ويرض ون الهوا ه ،ويتلاذبون بعضهم على بعضهم اآلخر،
ولم تعد تلفي أمطار السماء لرسل أوساخهم وعمالتهم بل
أن ن وتهم باألسود كفنوها.
سأختصر كل المسافات سيدي وكل الهواجس ألقول
يضيق ال ناق والحبل يشد
فالعربي حر وليس سجينا
أرادونا أن نلون من جنس الرعايا
لم يدروا أن أجدادنا أنبياء
وأجداد أجدادنا من المرسلينا
ونحن ال نقبل ظلمًا وال تعسفاً
وسيدنا صدام رمز المناضلينا
وقا دنا عفلق همام يعربي
وكل بعثي من جنس الصالحينا
واهل العروبة أحرار كرام
ولدنا ونموت مقاومينا
ومهما غيرنا تباهوا وتماهوا
فندن دوما مع المستضعفينا
قاتلنا وما زلنا وما مللنا
واهلل دوما مع المقاومينا
****
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هكا رأي القا د المؤسّس األستاذ ميشال عفلق بذالشذّذهذيذد
الرّمز القا د صدام حسين الّكي نكر حياته في خدمذة وطذنذه
وأمّته ،ولم يب ل ال بالنفس وال بالولد ،وجعل نذفذسذه فذداء
لللّ طفلٍ وعجوز وامرأة ،ورو دمه ودمذاء رفذاقذه الذزّكذيّذة
الطّاهرة كلّ حبّة ترابٍ من أرض الرّافدين لتنبت ن لة تطذال
السّحاب وتلوّح بسعفها «سذنمٌ سذنم» ،تذنذتذعذش شذجذرة
الزّيتون في فلسطين ،ويعبق عطر الذلّذيذمذون فذي لذبذنذان،
وتنتفض سنابل القمح في سوريا ،واألرزّ والقطن في مصذر
حتى يصل الصّد إلى المررب العربي :عليك منّا السّذنم يذا
رمز السنم.
زعموا أنّهم قتلو ف لّدو  ،اعتقدوا أنّ إعدامك سيذ ذمذد
صوت الحقّ وينهي كلّ مقاومةٍ أو حذتذى مذعذارضذة فذنذبذت
غرسك في كلّ بيت تحت كلّ معول في المصانع والذحذقذول،
على مقاعد الطّنب في رياض األطفال
حاولوا تصرير والتّقليل من هيبتك فلان وجهك المشرق
المليء بالباء والعنفوان أقو من وجوههم السّوداء الحاللة،
ل
وأقنعتهم الّتي ت في في طيّاتها كلّ أشلال العمذالذة والذكّ ّ
والهوان.
لن نبليك يا أمل األطفال وأمان الصّبذايذا وأمذن الشذّذيذوخ
وملجأ المحتاجين.
لن نكرف عليك الدّمع كما علّذمذتذنذا فذالصذّذمذود لذلذرجذال
النشامى والصّبر لممهات واألخوات الماجدات والوفاء لذمزواج
الم لصات .غادرنا جسد شهيداً إلى بار ه لذتذبذقذى روحذك
تحلّق فوق رؤوسنا تحمينا ،تبار نضالنا و تلهذمذنذا الصذّذبذر
على الشّدا د والصّمود في المحن .وكأنّ لسان حالك يقول:
وإذا لم يلن من الموت بدُّ
فمن العجز أن تموت جبانا

صدام حسين رجل من بندي المنتفضة دوماً على مد
التاريخ العربي السنمي على المالومية ،بأنواعها كافة،
السياسية واالجتماعية واالقتصادية .هكه البند ما وهنت أو
ضعفت أمام مستعمر ومحتل وغاز ،لم تب ل بالتضحيات
وتقديم الدماء الطاهرة من أجل عزة وكرامة أبنا ها،
المتطلعة نحو الحرية والتقدم واالستقنل .وصدام حسين
االبن البار للعراق العربي ،تربى ونشأ في أحضان عروبة
البعث ،وشموخ ن يل العراق ،جسَّد بنضاله الوطني والقومي
والنساني محور حركة التحرر العربية في العصر الحديث،
وكان الر يس الرمز الكي تجاوب مع أماني شعبه في الحرية
والتقدم ،وأعطى حياته فداء لقضية األمة المركزية –
فلسطين – هاجسه في حياته ومماته ،أو ليس هو القا ل

يوم استشهاده ،وأمام جنديه ،حيال المقصلة ،فلسطين حرة
عربية ،وستبقى حرة عربية!! وهو نفسه من مثل قيم
العروبة وحضارتها النسانية ،المنفتحة على إنجازات
العصرنة والحداثة ،ورفض ال ضو واالستسنم لقو الشر،
وانتصر لنسانية العصر .واآلن ونحن في ذكر استشهاده
نؤكد أن السنون زادت من تعلق جماهير األمة بالر يس
الشهيد ،وأن الزمان ما زال يستعرض وقفات البطولة في
عراقه ،ومفاهيمه المتقدمة ،التي تبري ال ير والمحبة
للعراق والمنطقة والعالم .اعتقد البعض أن غياب الشهيد
صدام جسدياً ،يوم نُفك فيه حلم العدام سيُمحى طيفه،
ويزول ذكره ،ويصبح مع األيام أثراً عادياً ،تنساه األمة مع
تريرات أحوال البند ،للن األحداف أثبتت أن الر يس الشهيد
باق في قلوب الناس وعقولهم ،وعند من عرفوه وعاصروه
في مسيرته الطويلة ،مناضنً سياسياً ور يساً مميزاً ،وقا دًا
وطنياً ،كان قدوة في الشجاعة ،ومثاالً عند األجيال الصاعدة،
في البناء والتضحية ،وستبقى إنجازاته العلمية والنما ية
والعمرانية محطات هامة في التاريخ العربي الحديث .إن
الحديث عن الر يس صدام ليس حديثًا طوباوياً ،أنه والحق
يقال رجل جسَّد عنفوان أمة ،وحقق رغبات شعب ،واستطا
أثناء قيادة الحزب والدولة أن يبني دولة ،وينجز مشروعًا
نهضويًا وعمرانياً ،تجلت معالمه في مااهر العمران
والمشاريع العلمية الزراعية والصناعية ،والمؤسسات
االجتماعية والثقافية ،التي عرفها العراق في م تلف مدنه
وقراه ،على عقود من الزمن ،والتي تجلت في تريير وجه
العراق ،وجعله قبلة أناار العالم ،بعد أن نقله من بلد ساده
الجهل والالم ،إلى بلد متقدم ،دخل في العصرنة والحداثة،
ضمن دولة القانون وسيطرة المؤسسات ،وأوجد جيشاً من
العلماء واألدمرة ،وامتلك قوة عسلرية وتقنية عالية ،بعد أن
نجح في استثمار األرض والمياه والثروة الحيوانية والنفطية.
وإذا كانت بعض القو شوهت حقيقة هكا القا د ،وتملنت
الشعوبية الجديدة أن تطمس جوانب من حياته – داخل
السلطة وخارجها – إال أن الوقا ع على األرض كشفت
ترَّهاتهم ،وباألحر إساءاتهم إلى مسيرته الوطنية والقومية
والنسانية ،التي خاضها الشهيد في مسيرته النضالية
التاري ية ،منك ستينيات القرن الماضي ،حين تصد
لمشرو ايزنهاور وحلف برداد ،وقاد المااهرات ضد حلم
قاسم والعصابات المتصهينة ،وناصر القضايا العربية
وحركات التحرر في العالم .ما أعامك أيها الر يس الشهيد
وأنت في لحااتك األخيرة تحيي شعب العراق واألمة
وفلسطين ،أبيت أن ترادر الحياة قبل أن تطبع فينا وصايا
وعاات زادتك سمواً وشموخاً وكبرياء وأن أمتنا العربية لن
تنسى قا دها وهو في الطريق إلى الجلجلة يدعو إلى
التسامح ونبك الحقد ،ويحض على وحدة العراق واحترام
القانون العادل ،الكي ال يمايز أو يفرق .لم يُسمع عنه أنه
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مايز بين شيعي وسني أو كردي وعربي ،بل كان اللثير من
رفاقه في القيادة والسلطة من الشيعة واللرد والتركمان
والطا فة المسيحية .صحيح أن الر يس صدام رحل عنا،
للنه تر فينا فيضاً مميزاً من العطاءات النسانية ،والقيم
الحضارية ،والمعاني النضالية التي أوضحت مآثره في
الشجاعة والقرارات الصعبة .سنم عليك أيها الر يس
الشهيد ،وسنم على رفاقك في القيادة والنضال ،وسنم
على شهداء العراق وفلسطين واألمة العربية.

اهلل اكبر يا عراق ...
اهلل اكبر يا عراق اشكثر عليت يايت
ما دام قائدنا الشهف تاييخ يدكي حكايت
بمطلع العشرين عمرك كان ...حملت هف البعث
وبدايت ..كانت مع الثوية فجر والفجر من تموز كان بجولوا
عمر وأمف والعراقيين كلهف بالنعيف تدللوا ...
وتعلموا احلى علف وتدمل وياما واياه تدملوا
قدم والدوا وقال عفية تمرولو ...
ّ
عدي وقصي ومصطفى القمر الدلو
سجانو بطل والناس كلهف سجلوا ...
ولما وقف ّ
قدام ّ
ما أظلم يا دهر كيفن يدكموا األنذال
من انوا الوطن وابوا على أيضو الخراب
وابو الجديف وكل الوان العذاب
اهلل اكبر يا عراق...اشكثر دللت العرب
وشكثر كنت بتنووع كلما مدينة بتنضرب
كان الووع كلو بصديك يا عراق ومع امت كانت قرابة
من عصب
ساكن قلب ويوح األمة والناس بتدلف بعيون
يا بو الذود ويابو الهمة وقت الكلفا يعرفون
أنت اللي وفيت الذمة وأحنا تيتمنا من دون
تراب الزم كلنا نشمه ونلعن كلمن فينا يخون
أنت الباقي وذكرك فينا الد في سفر األبطال
شعب في بيع وبينا حد شموخ الماينطال
بذكرك دوم بتعطينا نخوة وبذل بكل مجال
تا تتدقق أمانينا بتدرير وومع األوصال
أنت اللي قدمت والدك كلهف استشهاديين
وقلتلهف عافية وأحفادك ينضموا للبعثيين
وأنت اللي قبل استشهادك قلتلهف تديا فلسطين
وباستشهادك كان مرادك شوكة بعين المدتلين ...
سححتححبححقححى سححيححدي يايححتححنححا الححخححفححاقححة مححا بححقححي الححلححيححل
والنهاي وذكرك الد وسيرت المشرقة زوادة المنحاضحلحيحن
الذين يسيرون على طاك حتى تدقيق أهداف امحتحنحا فحي
الوحدة والدرية واالشتراكية وكل عام واألمة بخير

تطل علينا الككر الحادية عشر الستشهاد القا ذد صذدام
حسين وعيوننا ال تزال شاخصة إلى تلك الهامة اللبيرة التذي
رفعت رأس األمة العربية عالياً.
ماذا نقول في هكه الككر التي هو فيهذا فذارس األمذة
عن صهوة جواده ولجام جواده بقي ممسلاً به ألنه كان دا مًا
يأبي السقو .
احد عشر عاماً مروا وإن سألتنا أيها القا د عن حذالذنذا فذي
أمة العرب فماذا نقول لك ،وبماذا نصف لك ما آلت إليه أمتنذا
العربية من محيطها إلى خليجها.
ماذا ن بر عن القطر العربي الليبي الكي اصذبذح واليذات
قبلية وعشا رية .
مذذذذذاذا ن بر عن أرض الذلذنذانذة الذتذي تذعذبذث بذأمذنذهذا
التنايمات التلفيرية وأنهار الدم التي تسيل من أجساد أبنا ها.
وماذا نقول لك يا قا د األمة عذن السذودان الذكي أصذبذح
سودانيين وعن اليمن السعيد الكي لم يعد سعيداً بل اصذبذح
حزيناً .والحزن يلفه وعصابات الفرس تعبث فيذه دمذاراً فذي
الحجر والبشر.
ماذا نحدثك عن خليجنا العربي الكي استبيحت أرضذه مذن
عصابات الناام الفارسي التي تهدد امنه واستقراره .
وماذا نقول عن سوريا قلب العروبة النابض التي أصبذحذت
خراباً وأهلها اصبحوا نازحين في كل أنحاء المعمورة ومدنذهذا
وقراها أضحت دماراً.
أما عراقك الحبيب فأستباح الفرس أرضه ونهذبذوا ثذرواتذه
وأفقروا شعبه وهم الكين قالوا أنهم اصبحوا يسيطرون على
اربع عواصم عربية صنعاء وبرداد ودمشق وبيروت.
يوم كنت قا داً لهكه األمة كنت الصقر الكي ينقض عذلذى
أعداء األمة فتشتت أطماعهم ومشاريعهم التوسعيذة كذانذت
األمة العربية بمناضليها الشرفاء وأنت قذا ذدهذم يذتذصذدون
للمشرو الصهيوني التوسعي ويقاومون ويستشذهذدون فذي
سبيل تحرير فلسطين أما اليوم فاصبحنا نتصد لذمذشذرو
آخر تنقى وتناغم مع المشرو الصهيوني .
يا قا د البعث واألمة كنت أول من حكر من خطورة التذمذدد
الفارسي وقاومته وقاتلته وهزمته في قذادسذيذتذك الذثذانذيذة
وللن بعد سقو العراق وبعد استشذهذاد سذقذطذت األمذة
العربية بلاملها من محيطها إلى خليجها.
كم نفتقد أيها القا د العايم  ....كم نفتقذد إلذى رجذال
أمثالك  ...كم نفتقد يا صقر العروبة .
فلسطين تبليك بعد أن أصبحت يذتذيذمذة بذاسذتذشذهذاد
والعراق يناديك وامتك العربية تستريث وتقول واصداماه.
يا شهيد العراق وفلسطين واألمة العربية لن ننذسذى يذوم
وقفت على منصة استشهاد شامخ الرأس ومنتصب القامذة
رفضت أن يضعوا على رأسك ذا اللذيذس ألن األبذطذال ال
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يضعون كيس الكل في رؤوسهم .
لن ننسى وأنت على منصة استشهذاد طذلذبذك األخذيذر
عندما امرت ال ونة أن يأتو بمذعذطذف تذرتذديذه وعذنذدمذا
سألو لماذا المعطف قلت لهم أن ساعات الفجر األولذى فذي
برداد يلون البرد قارصاً وأنت ال تريد أن يرا شعب الذعذراق
وشعب امتك ترتجف فيانون انك ترتجف من ال وف.
ستبقى األجيال القادمة تتككر وتفت ر أن صدام حسذيذن
عندما وضعوا حبل المشنقة على رقبته ردد ما آمن ونذاضذل
من أجله طيلة حياته يحيا العراق تحيا فلسطين وتحيا األمذة
العربية .سنقول لتلك األجيال وألجذيذال الذبذعذث أن صذدام
حسين كان رجنً يوم قل فيه الرجال وكان قذا ذداً رفذع رأس
امته وراية البعث عاليين .
صدام حسين أعداء األمة ال زالذوا يذهذابذو حذتذى بذعذد
استشهاد  .فنم قرير العين رغم ما تعانيه امتذك فذالذبذعذث
باق والبعث ال يضم في صفوفه إال الذمذنذاضذلذيذن الشذرفذاء
ومدرسة البعث ال ت رج إال األبطال.
صدام حسين غادرتنا بجسد الذطذاهذر ولذلذن فذلذر
ونضالك سيبقيان حيين فينا حتى تبعث أمة العرب من جديد.

وهل ينساك أبناؤك والرفاق حتى يتذكرون من وحديحد
أيها القائد الشهيد! غير أنه وفي يوم يحيل باتت شهادتح
مدطة نضال لف تعد ملكاً لهف وإنما صاي يتظلل بها المئا
من م يين العروبة وأححراي الحعحالحف وأنحت الحذي ايتحقحيحت
بشهادت إلى مصحاف األئحمحة واألبحراي الصحالحدحيحن ذلح
المصاف الذي ال يطمح إليه سوى من يعرف قيمة الشحهحادة
والعطاء وأنت صاحب مقولة "الشهداء أكرم منا ومحيحعحاً" يحا
من تدولت أميرًا للشهادة وسيدًا لألكرمين فحي هحذه األمحة
دون منازع ذل بشهادة الخصوم قبل المقربين واألحبحاب
سيما أولئ الذين شدذوا سكاكين حقدهف ليحغحرزوهحا فحي
اصرت فباعوا أنفسهف للشيطان الغاصب مسحهحلحيحن لحه
االحت ل وتعبيد الطريق إلى عراق الدبيب وإذا بهف الحيحوم
يتلون فعل الندامة وال ساعة مندم كمحا تحقحول الحعحرب.
ماذا أقول في ذكراك الدادية عشر وأنت تتربع الحيحوم فحي
عليائ سا رًا من غباء الداقدين وتهوي الساقطين وسذاوحة
من توهموا أن في غياب طمجنينة لثبحا عحروشحهحف وأن
ووودك في نعش يدقق لهف ذل وما كحانحوا لحيحديون أن
األيام ستدوي عليهف وسيموتون في الحيحوم الحواححد وحزعحاً
و وفاً بقدي المرا التي حرضوا فيها علي وعلحى نحظحامح
الوطني وباتوا ال يداطون سوى بح ك ب مسعوية تحنحهحش
في لدومهف بقدي ما تقاسهف "قصعتهف" ف هذه "القصعة"
دائمة بعد اليوم وال لدمهف الممزق المتآكل سحيحنحبحت محن
وديد .ها هف اليوم وقد سقطت أقنعتهف وحمحيحعحاً وبحانحت

وووههف الكالدة ولحف يحعحد يحكحفحي عحريحهحف األ ح قحي
والسياسي أمام يعاتهف اإلقليميين والدولحيحيحن السحتحدحواذ
وتجرع ما امكن لحهحف محن أيحام نحعحيحف
يضا هؤالء عليهف
ُّ
مزيف وويقة التو التي كانت تستر أ ر محا أ حفحوه عحلحى
الناس قد سقطت وهف يتبادلون تهف الخيانة فيما بيحنحهحف
غير متساوين في المواوهة سوى مشايكتهف فحي الحعحمحالحة
والخسة يوم اوتمعوا علحيح ويحبحدحثحون الحيحوم فحي كحل
المديطا والبداي ليجدوا فيها ما يغسل لهف فعحلحتحهحف فح
يقديون! ال أكتب اليوم وفي ذكرى شحهحادتح كحي أزيحد
على مدح الرفاق واألحباب مديداً وال ألعدد صفا لف تلِحق
إال ل وعجز أعداؤك أن يقلدون بها وما زالحوا .ولحكحنحنحي
وبكل ياحة ضمير أقول :حسب أن كنت صادقاً مع شعبح
وفياً لمبادئ مخلصاً ألمتح فحلحف تحخحن أو تحنحدحرف أو
تستسلف .أنت الذي لف تساوم في عز الدصاي علي وعحلحى
شعب وكان بإمكان أن تقول "نعف" وتساوم على كرامحة
أمت وشعب غحيحر أنح فضحلحت السحمحاء عحلحى األيض
والسماء ال يليق بها سوى النسوي التي تعيش في القمة وال
تمو سوى في أع ها أنت الذي لف تهتز وحوايحح أمحام
الدبال الغليظة وبقيت قدماك ثابتتين دون ايتحجحاف وفحي
ابتسامت للج دين كنت تلقنهف معنى الروولة وهف أشباه
الروال كنت األقوى واألكبر واألقدي على الحمحواوحهحة بحدون
س ح وبرغف القيود ملقياً الرعب فحي افحئحدتحهحف محرححبحاً
بالشهادة التي ظفر بها وأنت تنطق الشهادتحيحن محعحلحنحاً
الوالء لألمة وللعراق ولفلسطين قبل أي والء آ حر .حسحبح
أن الرفاق على العهد وهف يحدحمحلحون وحمحر الحقحضحيحة فحي
أياديهف و طواتهف وما تعبوا أو دب فيهف اليجس والقنوط.
حسب أن كل من تآمر علي تخطيطاً وتنفيذًا وشحيحطحنحة
وتشويهاً وافتراءًا أو تشفياً هو اليوم في طريقه إلى مزبحلحة
التاييخ فتبرأ منه الدين والعقل والضمير قبل أن تحتحكحشحف
حقيقته أمام اإلتباع والمضلَلَين .حسب أن الرابح األكحبحر
اليوم وغدًا كما باألمس في كل ديوب هذه الجلجلة وأنحت
ترى في عليائ كل تل الغيوم السوداء التي تخيحف عحلحى
عراق وعروبت وكل تل المناواة التي تبتهل إلى البحايي
عز وول ليعود العراق واألمحة إلحى أيحامح وأيحام الحرفحاق
النشامى والجميع يخاطب وأنت في السماء ف يحغحاديون
األيض التي صمموا على تدريرها محتحشحبحثحيحن بحمحبحادئح
وقيم ومعاني يوولت وشهامت لقد فز ويب الكحعحبحة
و سر المتخاذلون لقد فز ويب الكعبة وبقيحت قضحيحتح
حية ال تمو .

سيدي ،أيها الحاضر الدا م في وجدان الشرفذاء مذن أبذنذاء
هكه األمة علماً ،فالرجال الرجال تلتقطهذم شذاشذة الذحذيذاة
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وبهم تتشبث التصاقا" وهم يش صون أمام أعذيذن الذتذاريذخ
عبرة للزمن األبدي .الرجال الرجال ال تحجبهم الذاذلذمذة بذل
ي تطفون الضوء ،يأنفون ال طو إال عذلذى الصذ ذر حذيذث
للوطيء أثر أما العابرون فوق الرمل فن اثر لهم وال ذكر وبذر
ليلفاهم التاريخ خارج ديمومته.
سيدي ..اسم علم أنت أو حقبة من التاريخ خفق فيها عذلذم
العروبة ،وعلى منمحها اشرق البعث و تذبذلذورت مذقذومذات
القومية العربية .أنت ذلك السيف القاطع للجذدل الذتذاريذ ذي
المسعور حول الهوية واالنتماء .أنت ذلك المنتصب على خذط
التماس بين غنة المرذربذيذن وشذهذوات السذلذفذيذيذن بذيذن
المندمجين في الررب عمالة والمندمجين في الدين طقوسذا،
وبين المهووسين بالتاريخ والتا هين في الجررافيا.
في تلك المرحلة العصيبة مذن تذاريذخ األمذة اسذتذشذرت
العصبيات وتضاربت الوالءات وتصذادمذت الذنذواز  ،و كذان
الوطن العربي أمة وكياناً شتذاتذا" تذتذجذاذبذه ريذاح األلذويذة
ومكهبيات الواليات وتعدد الوالءات .تلذك الذمذرحذلذة كذانذت
تفتش عن رجل ،رجل الوقفة والذمذوقذف والذجذرأة والذثذقذة
والميثاق يجدد عروبة الهوية ونقطة الوصل والفذصذل بذيذن
الشرق والررب بين االستقنل واالستعمار فلنت أنت سذيذدي
أحد القامات الطويلة التي اختالت في أروقة التاريذخ واخذتذال
التاريخ بها.
لقد تمردت ورفاقك المناضلين عذلذى هذزيذمذة اآلخذريذن.
ورفضتم استسنمهم وانقيادهم للمحاور الدولية ،وخذرجذتذم
باألمة من دا رة السقذو واالنذهذزام إلذى رحذاب الذتذحذدي
العالمي.
إن الكين يتطاولون اليوم على سيرة صدام حسذيذن فذنن
مسيرته تحجمهم ،والكين يحاولون تذمذزيذق صذفذحذات مذن
تاريخ العراق ال يستطيعون تمزيق صذفذحذة الذكاكذرة الذتذي
انطبع فيها الرا ب الحاضر .صدام حسين قامة قومية عالذيذة
الناصية ناصبت االستعمار الصهيو-أميركي -الفارسي العداء
وخاضت المنازالت عبر مراحل الزمن.
صدام حسين صاحب عر التضامن بين شرفاء األمة لبعث
مجدها والعز .واستهدافه كان استهدافا لمجد األمة وعزها.
في ذكر اللبير القا د صدام حسين فذلذيذتذهذيذب الذعذرب
انهيار القيم والقمم ،و إفنس الذقذيذادات والذحذلذام الذكيذن
تجرهم أذيال ال يل في الليل.

عندما نتحدف عن الر يس الشهيد صدام حسين يذنذفذتذح
الجرح وتستفيق في قلوبنا الرصات الملبوتة طذيذلذة أعذوام
مضت لتنسج الءات جديدة في وجوه المحتلين الذطذامذعذيذن،
فليس العراق الشقيق وحده الكي كان الراحل اللبذيذر يذعذبذر
عن عزته وعنفوانه وهويته الحضارية ،وإنما األمة الذعذربذيذة
كلها قد فقدت بريابه طهرها وتمزقذت بذردتذهذا فذي أبشذع

صورة الغتصاب حقها في اللرامة النسانية .
إننا نوافق كل الكين قذالذوا" :إنذه قذيّذد الذحذريذات وكذان
مستبداً" نعم لقد قيّد حرية العمنء والمرتبطيذن بذاألعذداء،
وحرية الفاسدين والمتآمرين ،وحرية الكين كانوا يستهدفذون
وحدة العراق وعروبته ،وهكا ال يشينه بذل يذزيذده مصذداقذًا
لقول الشاعر العربي:
"وال عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قرا اللتا ب"
إن هكا اللنم ال يدعو إلى اليأس والحبا أبداً وال نقذصذد
أن األمة انتهت بموت عايم ،فن يزال في جسدها المذريذض
ما يبشر بصحوتها ونهوضها من جديد وهي حاملة الذرسذالذة
النسانية السمحاء ولعل ذلك يتمثل بوفاء أحرارها لل الديذن
من شهدا ها ،وفي ثورتهم التي ت بو حينا" وتنبعث أحذيذانذاً،
فإذا غاب الفارس المقدام في ساح الرد سيبقى إرثذه حذيذًا
في كل من يحمل سيفه ويعتلي صهوة جواده مذنذازالً قذو
العدوان وفي كل مشرو نهضوي حضاري إنساني  ..سيبقذى
وعدنا وعهدنا إليك أبا عدي أن ال نستسلم أبدًا فذي مذعذركذة
المصير ،وأن نبقى كما أردت حراساً لمرمى القيذم األصذيذلذة
التي أورثنا العراق .
لك المجد وال لود والعزة لممة التي أنجبتك.

وما قتلوك وما شنقوك ولكن شبه لهف ....
لو أيدوك بالرصاص كما طالبت و ّدي لكنت تحمحايحلحت
لتسقط صريعاً فيتشفون بسقوط ويلتقطحون لح صحوي
اندناءة المو لتبدو انتصحايًا محزعحومحاً لحهحف واضحمحدح الً
وفحاتحهحف ان اهلل
إليادت التي عجزوا عنها طوال شمو
أن الحمحشحنحقحة
بالغ أمره في الدياة وفي المحمحا وظحنحوا ّ
ستجعل شلوًا بين يدي عايهف فينهون أسطوية هحيحبحتح
التي طالما ايتجفت منها فرائض ثباتهف المزعوم.
لقد كنت مهيباً في حيات وفي ا تيحاي لحدحظحة محوتح
وصدق في عبد الرزاق عبد الواحد :
" لعلني والردى ال بد محخحتحرمحي ا حتحايه انحا ال تحخحتحايه
الصدف"
ها أنت تنظر إلى حبل مشنقت الحذي اعحتحلحى هحامحتح
هازئاً به ألن لف تندن إال في الص ة..
ها أنت تسير إليه بخطاك كجن ياحل إلى زفة عحرسح ..
وتعدل حبل مشنقت كجنه يبط عنق ...
ها أنت ترفض بكل إبائ أن يدجبوا عيني عن الحعحراق
وقد قيدوا معصمي حتى ال تدتضن دوحلحتحه وفحراتحه فحي
إغفاءت األ يرة.
وها هو صوت ذاته يلهج بذكر العراق وفلسحطحيحن ويب
العالمين عند النشيد األ ير.
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الحيحمحيحن

وها أنت تتدلى قلماً واقفاً يخط تحجيوحدحه ذا
وذا الشمال:
من ّ
لبغدان
حام
ب د العربِ أوطاني
َ
ِ
الش ِ
فتطوان
ِصحر
حن
ومن نج ٍد إلى َي َم ٍ
ِ
إلى م َ
يفحرقنا
وال
ححد يباعدنا
فح
ٌ
ٌّ
ديحن ّ
وعحدنان
ان
الضا ِد يجمعنا
لسان َّ
بغحس ٍ
ِ
َّ
أبا عدي...
أيتها البذية المسافرة في يحف األيض لحتحنحبحت محع كحل
نيسان.
أيها الموغل فينا كدم الشريان.
أيها القبس الذي ما انطفج نايه وقد أيادوا أن يغحيحبحوك
بالنسيان.
أيها المهيب في والدت وحيات وموت وححيحن تحبحعحث
حيا...
بقيت تردد " :الشهداء اكرم منا وميعحا" ححتحى الحتحدحقحت
بركبهف إذ لف ينقص من سفر مجدك إال الشهادة فحجقحبحلحت
عليها طالباً وصر فيها معلماً.
ل المجد في عليائ  ..وعلى األيض ذكحراك الحتحي محا
انفكت تقرع أوراس الكنائس في فلسطين ويتردد صحداهحا
في مآذن لبنان وقباب األمة.
وحقا ما قتلوك وما شنقوك ولكن شبه لهف ان انتحهحيحت
وعصي عليهف أن يديكوا ان فينا بسفحري ووحودك :وفحي
حيات وفي ممات ...

طعف المجد
يا
َ
باقون على الوعد
عهدًا
َ
وباب الروح
ندفر بجصابعنا
َ
نصنع لرافدي َ تركيب َة الماء
ونمنح نبضا بسمت َ للشمس
هندام الوقت
نرتِّب
َ
ونغنِّي للبعث
يرقص النوي على وثمان العتم ِة
حتى
َ
من البد ِر إلى البدر

أحد عشر عاماً وال زالت ذكراك حي ٌة فينا..
أحد عشر عاماً مضت حين كنت أيتشف فكر البعث
كنت لي يفيقاً..
وبرغف عظمت
َ
المعهود تسير ندو
أحد عشر عاماً وما زلت أياك بشمو
لقاء يب ترتدي معطفاً اسود اللون وضحعحوا لح يبحطحة
ت لفلسطحيحنح َ
عنق سميك ٍة كسر َ الخوف بهدوئ وصر َ
ٍ
السليبة ولعراق المكسوي الجناح إال من يوال األبحطحال...
عش فينا أبدًا يا سيد الشهداء يم َز ع ّزتنا وكرامتنا.....
*****
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درست القيادة القومية لحزب البعث العذربذي االشذتذراكذي
قرار الر يس األميركي دونالد ترمذب هذكه الذلذيذلذة بذنذقذل
السفارة األمريلية إلى القدس واعتبارها عذاصذمذة لذلذلذيذان
الصهيوني وتداعياته على مجمل األوضا العربية ،وأصذدرت
البيان التالي:
يا جماهير أمتنا العربية
في لحاة تعبر عن كل مذعذانذي الصذلذف االسذتذعذمذاري
واالستهتار بلل الحقا ق التاري ية والمواثيذق الذدولذيذة ذات
العنقة ،أعلن ر يس إدارة الشر األميذركذيذة دونذالذد تذرمذب
قراره األهوج بنقل السفارة األمريلية إلى مذديذنذة الذقذدس
المحتلة عاصمة للليان الصهيوني الراصب ،مُصذدراً أوامذره
إلى وزارة خارجيته لترتيب تنفيك القرار رغذم أنذهذا مذديذنذة
عربية محتلة .وليس مسترربًا صدور مثل هذكا الذقذرار اآلن
من قبل الواليات المتحدة استرنالً منذهذا ألجذواء الذفذوضذى
العارمة التي تجتاح الوطن العذربذي ،والذفذراغ الذهذا ذل فذي
المؤسسات الرسمية العربية على أعلى مستذويذاتذهذا ،حذيذث
تدهورت كل معاني التضامن العربي وتراجعت بشلل خطير
كل مؤسسات العمل العربي المشتر .
وللي يتم تسهيل تمرير هكا المشرو الصذهذيذونذي فذي
تفتيت وتدمير الوطن العربي وتهويد القدس ،عاصمة دولذة
فلسطين العربية ،فقد وكَّل الناام اليراني بكلك حتى بذات
ناام الولي الفقيه في طهران اليد الضاربذة لذتذنذفذيذك هذكا
الم طط الجهنمي ،الكي ابتدأ أولى حلقاته بتذدمذيذر الذعذراق
وتهجير أهله وتريير ديموغرافيته ،بعد احذتذنلذه مذن قذبذل
إدارة مجرم الحرب جورج بوش ،لتنتقل رياح الفتنة والذ ذراب
بعد ذلك إلى سوريا واليمن ،بعد أن عاف هكا الفلر الانمذي
المجرم في لبنان ت ريباً وتدميراً ،وهدّد عذروبذة واسذتذقذرار
أقطار ال ليج العربي وانتقل إلى شعبنا في المررب الذعذربذي
لينشر في ربوعه اآلمنة سمومه الطذا ذفذيذة والذعذنذصذريذة،
وككلك يفعل في القرن األفريقي ،ليلذون ،بذحذق ،الذوكذيذل
األكثر شراسة وخبثاً في تدمير الوطن العربي كله.
إن هكا القرار يؤكد أن الدارة األميركية عازمة على نشذر
مزيد من الفوضى والرهاب في الوطن العربي ،ويلشف زيف
ما قدمته للمسؤولين العرب طيلة األشهر الماضية من وعذود
والتزامات ،وعلى واشنطن ان ال تتوقع أن يمر قذرارهذا هذكا
دون خسا ر تدفعها هنا أو هنا  ،ألنها بذهذكا العذنن تذزر
مزيداً من عوامل الشر والفتنة واالرهاب ،ومن يزر ذلك لذن
يحصد إال شراً.
كما يؤكد إصدار هكا القرار أن مسيرة التسوية السذلذمذيذة

المزعومة لم تحقق للعرب ،منك زيارة ال ا ن أنذور السذادات
لمدينة القدس ومروراً بلل المحطات االستسنمية النحذقذة،
أي ملسب ،بل على العلس ،فقد راكمذت مسذيذرة الذ ذنذو
واالستسنم هكه من ملاسب الذعذدو الذرذاصذب الذمذحذتذل،
وضاعفت من خسا ر العرب وهزا مهم ،لتذجذعذل مذن وهذم
(السنم) الكي تسوّقه الدارات األميركية منك  40عاماً سذمذًا
زعافًا يتجرعه شعبنا العربي كل يوم.
إن القيادة القومية وهي تستنلر وتدين بشدة صدور هذكا
القرار األحمق ،فإنها تؤكد على أن الواليات المذتذحذدة ،وهذي
التي ترفع شعارات التحرر والسنم الزا فة ،لم تقدم يوماً مذا
على خطوة سليمة في سبيل إنذهذاء االحذتذنل الصذهذيذونذي
لمراضي العربية المحتلة كافة ،بل كانذت دا ذمذاً فذي صذف
العدو الراصب ،فعملت طيلة العقود السبعة الماضذيذة عذلذى
دعم آلته العدوانية وتزويده بأفتك أسلحة القتل والدمار التي
تملنت من خنلها عصابات المذحذتذلذيذن ،الذكيذن جذمذعذهذم
المشرو الصهيوني العنصري التوسعي ،من اغتصاب مذزيذد
ن
من األراضي العربية في سوريا ولبنان واألردن ومصر ،فضذ ً
عن مواصلة عدوانه الدا م على شعبنا العربي في فلسطيذن
المحتلة.
وإن القيادة القومية للحزب وهي تتوقف أمام الذتذداعذيذات
ال طيرة لهكا القرار فإنها تؤكد عذلذى أن هذكا العذنن لذم
يفاجئها ،فلم يلن متوقعاً من إدارة ترامب الهوجاء إال مذزيذدًا
من المعان في سياسات من سبذقذه مذن إدارات الشذر فذي
واشنطن ،تلك السياسات التي تعادي تطلعات الشعوب نذحذو
الحرية والعدالة ،وتدعم كل القذو الذمذعذتذديذة واألنذاذمذة
الرهابية المجرمة ،وهي ذات السياسات المتعطشة للذ ذراب
التي أثارت الفوضى في مذعذاذم أقذطذار الذوطذن الذعذربذي
وأغرقت أمتنا بم ططات الشرذمة والحروب األهلية والذفذتذن
الطا فية والعنصرية ،وسمحت للمشرو الفارسي العنذصذري
الطا في الرهابي أن يذتذوسذع عذلذى حسذاب دمذاء الذعذرب
والمسلمين وآمالهم ومصا ر أقطارهم ،في تحالف إمبريذالذي
صهيوني فارسي ال ت طئه العيون.
كما تؤكد القيادة القومية علذى أن إعذنن تذرمذب لذهذكا
القرار ،لن يرير من المركز القانوني للقدس باعتبارها مدينة
محتلة ،وما يترتب على ذلك من نتا ج وخاصة اعتبار "الليان
الصهيوني" هو سلطة احتنل وما يقدم علذيذه مذن تذرذيذيذر
وتبديل في معالم القدس الدينية والتراثية والثقذافذيذة هذي
باطلة بطنناً مطلقاً ،كما كل فلسطذيذن والذجذوالن ومذزار
ض عربية محتلة ،وأن الحق هو الذمذنذتذصذر
شبعا ،وغيرها أرا ٍ
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مهما طال زمن العدوان واالحتنل.
ومن هنا فإن القيادة القومية لذحذزب الذبذعذث الذعذربذي
االشتراكي تطالب األنامة العربية أن تعذمذل بذلذل وعذي
وجدية لسقا هكا القرار وأن تعي حقيقة أن أمذيذركذا لذن
تلون صادقة أو جادة في وعودها المعلنة التي تقدمها لها،
كما تطالبها باست دام النفط سنحاً في هذكه الذمذواجذهذة
المصيرية ،مككّرة باالتفاق التاري ي الكي توصل إليه العراق
والممللة العربية السعودية في آب /أغسطس عام ،5615
حينما اتفق الر يس الشهيد صدام حسيذن مذع الذمذرحذوم
الملك فهد بن عبد العزيز على قطع كل أشلال الذعذنقذات
السياسية والتجارية واالقتصذاديذة مذع أي دولذة تذعذتذرف
بالقدس عاصمة للليان الراصب وتنقل سذفذارتذهذا لذهذكه
المدينة العربية المحتلة ،وهو االتفاق الكي عطَّذل جذوانذب
مهمة من مؤامرة تهويد القدس على مد العقود األربذعذة
الماضية.
وعلى األنامة العربية أن تحكر من التعهدات األمذيذركذيذة
الزا فة ،وان تتعظ من حقا ق التاريخ القريبة منها والبعيذدة،
ألن من لم يتعظَّ من دروس الماضي ،فإن النيران سذتذنذدلذع
في دياره عاجنً أم آجنً.
وتدعو القيادة القومية الزعماء العرب إلى أهمية الذتذحذر
السريع والفعال ،وعلى كافة الصعد ،من أجل المحافاة على
مدينة القدس ،وأن يلون العمل على حذمذايذة الذقذدس مذن
خنل وضع استراتيجية قومية شاملة لتحرير فلسطين ،كذل
فلسطين من النهر إلى البحر  ،وتحرير العراق مذن االحذتذنل
الفارسي حيث تلمن راس األفعى وتنطلق منه لبث سمومهذا
في الوطن العربي  ،والعمل من أجل حلول سذيذاسذيذة لذلذل
القضايا العربية بإطفاء لهيب النار المشذتذعذلذة فذي سذوريذا
واليمن وليبيا والسودان ،ومواجهة المشرو الذطذا ذفذي فذي
لبنان ،ومساعدة مصر على التصدي لررهاب الكي يستذهذدف
أرواح المصريين ويقتات من دما هم فذالذمذعذركذة الذعذربذيذة
واحدة وإن تعددت أوجهها.
كما تدعو القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكذي
القيادة التركية إلى النهوض بواجباتها ،باعتبارها الذر ذيذس
الحالي لمنامة التعاون االسنمي ،وأن تلون قرارات الذقذمذة
السنمية الطار ة المرتقبة في األسبو المقبل حازمة وقابلة
للتطبيق العملي الفوري ،بما يمنع تهويد القذدس الشذريذف،
مسر الرسول اللريم وأولى القبلتين وثالث الحرمين.
وتؤكد القيادة القومية لحزب البعث العذربذي االشذتذراكذي
على أن القو الحرة في العالم ،وخصوصاً في أوروبا وآسذيذا،
مطالبة اليوم ،بات اذ مواقف حازمة ضد الذقذرار األمذيذركذي
األرعن ،ومنع الدا رين في الفلك األميركي /الصهيوني مذن
استرنله لتريير طبيعة مدينة القدس المحتلة ،بذالضذد مذن
كل الحقا ق التاري ية والقرارات الذدولذيذة الذتذي تذؤكذد أن
القدس مدينة تقع تحت االحذتذنل ،والذعذمذل عذلذى إيذقذاف

سياسات االستيطان وقضم األراضي العربية المحتلة ضذمذن
م طط التهويد الاالم.
وتر القيادة القومية للحزب أن صدور هكا القذرار ،بذمذا
يمثله من تحديات خطيرة تستهدف واحدة من أقدس المدن
العربية  ،يجعل من العمل على فتح صفحة جديدة مع كذل
القو والتيارات والش صيات العربية ضرورة ملحّة للرذايذة،
وبما يعزز من قوة ووحدة الشعب العربي في صراعه الشرس
ومواجهته اللبيرة مع المشروعين الصهيذونذي الذعذنذصذري
والفارسي الطا في ،فلن المشروعين يلمّنن بعضهما فذي
تناغم تام ،وإن ارتفع الصراخ بينهما أمام وسا ل االعذنم،
وكنهما عازمان ،بجد ،على تدمير األمة وتفتيتها وتحطيذم
كل مراكز القوة والنهوض فيها ،ونشر الفتن والرهاب فذي
ربوعها.
إن على كل القو العربية الحية في األمة ،أن تتيقن مذن
الحقيقة التي تؤكد أن المعركة ضذد هذكيذن الذمذشذروعذيذن
واحدة ،وأن العدو الفارسي الصفوي ليس إال األداة الضذاربذة
للمشرو الصهيوني في المنطقة ،وإن الكي يذحذتذل بذرذداد
ودمشق وصنعاء وبيروت واألحواز والجزر الذعذربذيذة الذثذنف،
ويهدد عروبة البحرين وال ليج العربي ال يمذلذن أن يذعذمذل
على تحرير القدس ،وغيرها من المدن العربية المحتلة.
كما تناشد الفصا ل الفلسذطذيذنذيذة كذافذة إلذى الذوحذدة
واال تنف لمواجهة مؤامرة سلخ القدس عن عذروبذتذهذا .ومذا
ال طوة األخيرة التي اتفقت عليها حركتا فتح وحذمذاس فذي
القاهرة سو البداية التي نرجو أن تبلغ خواتيمها المأمذولذة،
وإال فإنها ستلون خطوة مذبذتذورة ال تصذب فذي مصذلذحذة
فلسطين والقدس الشريف.
وتدعو القيادة القومية للحزب الشعب العربي الفلسطينذي
الكي لم يتنازل عن حقه في مقاومة المحتل طيذلذة عشذرات
السنين ،أن يضرط على فصا ل الذمذقذاومذة الذتذي تذمذثذلذه
ليسللوا دروب الوحدة لمواجهة ما يُحا ضد قضية الذقذدس
خاصة ،وضد القضية الفلسطينية عذامذة ،مذن مذ ذطذطذات
صهيونية– أميركية ،وإننا عذلذى ثذقذة تذامذة بذأن الشذعذب
الفلسطيني يدر أن أكثر أنوا المواجهة تأثيرًا هو استمذرار
المقاومة ،بلل أشلالها ،لكا فهو مدعو ،اليوم ،لسقا القرار
األميركي األحمق بصموده وصبره وتوحده خلف راية تحذريذر
فلسطين ،كل فلسطين.
يا جماهير شعبنا العربي
إن القدس الشريف ،أول القلبتين وثالث الحرمين ومسذر
الرسول العربي ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومدينة الذمذقذدسذات
المسيحية ،تناديلم ،فانصروها ،ولتلذن فذرصذة تذاريذ ذيذة
لوحدة الشمل العربي ،وأعلنوها حركة ال تتوقف حتى إرغذام
الدارة األميركية على التراجع عن هكا القرار الذكي اسذتذفذز
األمة العربية وكل الشعوب التي تناضل وتقاوم االحتنل.
القيادة القومية /حزب البعث العربي االشتراكي
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وشجباً لما صدر عن الدارة األميركية عن نيتها باالعذتذراف
بالقدس عاصمة للليان الصهيوني ،كذان مذلذتذب الذثذقذافذة
والعنم القومي لحزب البعث العربي االشتراكي ،قذد أصذدر
البيان التالي:
يا جماهير أمتنا العربية
في هكه المرحلة العصيبة التي تجتازها أمتذنذا الذعذربذيذة،
تتلاثر المشلنت والقضايا ،وتتفر عنها مشلنت إضذافذيذة
تلاد الجديدة فيها تمحو القديمة لتجعل األمة تذعذيذش فذي
دوامة دا مة ،فتضيع بوصلة اتجاهاتها الصحذيذحذة ،وتذدفذع
معها األمة األثمان اللبيرة نتيجة غيابها الفعلي عن السهذام
الجدي في رسم مستقبلها بما يسمح بضذمذان مصذالذحذهذا،
بينما تبقى اآلفاق مفتوحة لذتذمذريذر مذ ذطذطذات اآلخذريذن
وضمان مصالحهم .ويأتي في الذمذقذدمذة مذنذهذم الذواليذات
المتحدة األميركية التي تتنعب بمصا ذرنذا ،وتذمذلذي عذلذى
العرب قراراتها .وكذانذت آخذر تذلذك الذقذرارات والمذنءات،
وأكثرها صفعاً لللرامة العربية ،هو ما سذوف تذعذلذنذه إدارة
دونالد ترامب ،الر يس األميركي ،في األيام المذقذبذلذة ،عذن
اعتبار القدس عاصمة للليان الصهيوني المرتصذب لذمرض
الفلسطينية.
من المعترف به لد دول العالم كله ،باسذتذثذنذاء الدارات
األميركية وتوابعها ،أن األرض الفلسطينية اغذتذصذبذت مذن
سلانها الفلسطينيين العرب ،لسلان شعذب مذعذاد لذلذعذرب
وصديق للررب ،وذلك من أجل منع قيام وحدة عربية تذهذدد
الررب ومصالحه .وقد جاء هكا الهدف واضحاً ،ال لذبذس فذيذه،
في مقررات مؤتمر كامبل بانرمان منك أكثر مذن قذرن مذن
الزمن.
واستناداً إلى هكه الحقيقة مذا زال تذحذالذف االسذتذعذمذار
والصهيونية يضع كل ثقله وإملانياته المالية والذعذسذلذريذة
والعنمية لتحقيق هكا الهدف منك وعد بلفور حذتذى الذيذوم.
وهكا التحالف ،وفي سبيل تنفيك أهدافذه الذتذي تصذب فذي
مصلحة الصهيونية والرأسمالية الذعذالذمذيذة ،يسذلذك دروب
النفس الطويل ،والتنفيك خطوة خطوة.
وفي هكا السياق ،كانت إثارة موضذو الذقذدس اآلن مذن
قبل أميركا لتمرير مشرو االعتراف بها عذاصذمذة لذلذلذيذان
الصهيوني ،مسترلة أجواء الفوضى العذارمذة الذتذي تذجذتذاح
الوطن العربي .ومسترلة الفراغ السيادي العذربذي .فذأنذابذت
نفسها لتفصيل جررافيته السياسية على مقاييس مصالحهذا
ومصالح الصهيونية العالمية التي اغتصبت فلسطين.

يا جماهير أمتنا العربية
يا أحرار العالم
في خضم الم طط األميركي ال بيث في إثارة مذا أطذلذق
عليه استراتيجية (الفوضى ال نقة) .ومنك احذتذنل الذعذراق
في العام  ،6000عملت الدارات األميركية المتعاقبذة عذلذى
إغراق الوطن العربي بدوامة متواصلة من الحروب الذبذيذنذيذة
بين م تلف ملونات المجتمع العربي ،مستفيدة منها للذهذاء
العرب عن قضاياهم المصيرية .وهي إنما أرادت من احتذنل
العراق أن تعمِّق الوجود الصهيوني المبريذالذي عذلذى أرض
فلسطين.
وللي ينأ بنفسه عن دفع األثمان الذلذبذيذرة فذقذد وكَّذل
الناام اليراني بإدارة العملية السياسية في العراق .ليذتذابذع
فيه ت ريباً وتدميراً وتهجيراً .فأصبح الوكيل أكذثذر شذراسذة
من األصيل وأكثر خبثاً في استرنل دوره ،فعاف بالعراق نهبًا
وهدمًا وتفسي اً في نسيجه االجتماعي.
ومع اندفاعة الجماهير العربيذة لذلذمذطذالذبذة بذحذقذوقذهذا
المهدورة ،منك العام  ،6055استطا التحذالذف المذبذريذالذي
الصهيوني اليراني أن يتذصذدر الذمذشذهذد ويسذتذرذل دمذاء
الجماهير العربية وأرواحها من أجل تعميق عوامل التفذتذيذت
والتقسيم ،كعوامل تزيد في الوضع العربي الضعيف ضذعذفذًا
على ضعف.
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
يا أحرار العالم
في أتون الحرب التي أغرقت معام أقطار الوطن العربذي،
والتي لم تهدأ منك أن بدأت ،وهي ما تزال تتوالى فصوالً في
هكه المرحلة بالكات.
فمع انطنقة الثورة اليمنية الستعادة عروبة ذلذك الذبذلذد
العزيز ،من خنل التصدي للميليشيات الذحذوثذيذة والذنذفذوذ
اليراني ،والتي استشهد فيها عدد كبير من طن عها وعذلذى
رأسهم الشهيد الر يس علي عبد اهلل صالح.
وفي ظل تصعيد هدف اقتن الترلرل اليراني إلى جسذد
األمة العربية.
وفي ظل التصعيد الفجا ي للذعذدوان الصذهذيذونذي عذلذى
سورية باستهداف مواقع معيَّنة.
وفي ظل انشرال مصر بتشييع شهدا هذا الذكي سذقذطذوا
صرعى برصاص الرهاب.
يطل علينا ر يس الواليات المتحدة األميركية بقرار نذقذل
سفارة بنده إلى القدس الشريف .وكأنه بكلك يريد تشتذيذت
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وإفشال جهود األمذة الذعذربذيذة فذي الذتذصذدي لذلذمذشذرو
االستعماري اليراني .وفي هكا ما فيه من تأكيد علذى وحذدة
الم ططات األميركية – الصهيونية – اليذرانذيذة ،مذن أجذل
استقرار العدو الصهيوني على أرض فلسطيذن أوالً ،وثذانذيذًا
إشاعة الفوضى وهدم الدول العربية حجرًا وبشراً ،وتذعذمذيذق
التريير الديموغرافي في شتى األقطار العربية.
إن إقدام ر يس الواليات المتحدة األميركيذة عذلذى اتذ ذاذ
قرار بمثل تلك ال طورة ،كأنه يصيذب عصذفذوريذن بذحذجذر
واحد .فهو يسترل ضعف العرب بتحقيق الحلم الصذهذيذونذي
في جعل القدس عاصمة لدولته المرتصبة .كما أنذه يذلذقذي
طوق النجاة للمشرو اليرانذي الذتذوسذعذي االسذتذيذطذانذي.
وكنهما يشلل حليفاً استراتيجياً له.
يا جماهير أمتنا العربية المجيدة
يا جماهير شعبنا الفلسطيني األبي
وعلى الرغم من أهمية القدس ومذلذانذتذهذا فذي نذفذوس
المسلمين والمسيحيين ،نعتبرها جزءا من مشللة أكبر وأهم
وهي أن العرب والمسلمين للانوا حافاوا علذى الذقذدس لذو
اعتبروا أن احتنل فلسطين كان مذقذدمذة الحذتذنل الذوطذن
العربي وإبقا ه مجزءا مفتتاً للسيطرة عليه باللذامذل شذعذبذًا
وأرضاً وثروات.
واستناداً إلى ذلك ،وإلى أهمية التحر من أجل المذحذافذاذة
على قدسيتها ،نعتبر أن حذمذايذة الذقذدس تذمذر عذبذر وضذع
استراتيجية قومية من أجل تحرير فلسطين ،كل فذلذسذطذيذن.
وتحرير العراق كل العراق .والعمل من أجل حلول سياسية للل
القضايا العربية بإطفاء لهيب النار المشتعلة في ليبيا والذيذمذن
مذن بذقذايذا
وسورية والسودان ،ومساعدة مصر على الت ل
الرهاب الكي يستهلك أرواح المصريين ويقتات من دما هم.
ويصب في هكا االتجاه أيضاً ما أعلنتذه بذعذض األنذاذمذة
العربية عن استراتيجذيذتذهذا فذي ضذرب الذنذفذوذ اليذرانذي
المترلرل في زوايا الوطن العربي ،أن تعمل بلل جديذة فذي
تنفيك استراتيجيتها .وأن تعي أن أميركا لن تلون جديذة فذي
وعودها المعلنة ،والحكر من االلتفاف عليها ألنها لن تتذ ذلذى
عن الناام اليراني بالسهولة التي يتصورونها .وإن مذن لذم

في 6059 /56 /2

القاصر الفلسطينية عهد التميمي تداكف أمحام محدحكحمحة
عوفر العسكرية بعد أن تصد لجنود االححتح ل وصحفحعحت
أحدهف عندما حاولوا اقتدام منزل عائلتها.
الخطير أيضحاً فحي الحمحوضحوع أن صحدحيحفحة محعحاييحف
الصهيونية نشر مقاالً دعا إلى تصفيتها بالقول أن عحهحد

وغيرها من األطفال الفلسطينيين يجب أن يحتحف الحتحعحامحل
معهف في الظ م ودون شهود .الدعوة ووحرائحف االححتح ل
بدق أطفال فلسطين ليست بداوة إلى تعليق وندعحو إلحى
أوسع حملة تضامن معها ومع كل أطفال فلسطين.
****

يتعظَّ من روس الماضي ،فإن نار الذمذؤامذرة سذتذنذدلذع فذي
ن أم آجنً.
بيوتهم عاج ً
أيها الشعب الفلسطيني الثا ر
إننا نناشد الفصا ل الفلسطينية كافة إلى الوحدة واال تذنف
لمواجهة مؤامرة سلخ القدس عن فلسطينيتها وعروبتها .ومذا
ال طوة األخيرة التي اتفقت عليها حركتا فذتذح وحذمذاس فذي
القاهرة سو البداية التي إذا لم تبلغ خذواتذيذمذهذا السذعذيذدة
فستلون خطوة ناقصة تصب في غير مصذلذحذة فذلذسذطذيذن
بشلل عام ،وفي غير مصلحة القدس بشلل خاص.
وأما الشعب الفلسطيني الكي لم يستذلذن عذن الذمذقذاومذة
طوال عشرات السنين ،فعليه أن يضرط على الفصا ذل الذتذي
تمثله أن يسللوا دروب الوحدة لمواجهة ما يُحا ضذد قضذيذة
القدس خاصة ،وضد القضية الفلسطينية عامة ،من م ططات
صهيونية – أميركية .وإن الشعب الفلسطيني يذدر أن أكذثذر
أنوا المواجهة تأثيراً هو استمرار المقاومة .وإنه الشعب األكثر
ابتلاراً لوسا لها الناجعة .فلتلن مقاومة مستمرة حتى إسقذا
القرار األميركي .وللن عليه في الوقت الكي يتحر فذيذه مذن
أجل تحقيق حماية القدس كهدف مرحلي ،أن ال يذتذنذازل عذن
سقوف الحد األدنى للحصول على حقوقه في دولة فلسطينيذة
عاصمتها القدس .وأن تبقى القدس عاصمة عربية ،ورفض أي
صيرة صهيونية أو دولية عليها.
يا جماهير شعبنا العربي العايم
إن القدس ،تناديلم ،فانصروها ،وأعلنوها حركة ال تتوقف
حتى إرغام الدارة األميركية بالتراجع عن خطوتها التآمذريذة.
وللن على أن ال تنسوا أنه ما لم يتم تحرير فلسطين كذلذهذا
فسوف تبقى الحركة الصهيونية مدعومة بالمبريالية جاهزة
البتن القضية الفلسطينية .وإنه بتحذريذر الذعذراق سذتذجذد
فلسطين الحضن الدافئ والمدافع عنها ،والذداعذم لذهذا فذي
شتى الملانات .خاصة أن صذدام حسذيذن ،ر ذيذس الذعذراق
الشهيد ،لم ينس فلسطين عذنذدمذا هذتذف قذا ذنً :عذاشذت
فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر.
ملتب الثقافة والعنم القومي /حزب البعث العربي االشتراكي
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تعليقاً على قراي الرئيس األميركي بحاالعحتحراف بحالحقحدس
المدتلة عاصمة للكيان الصهيوني أصدي القيادة القطرية
لدزب طليعة لبنان العربي االشتراكي البيان اآلتي:
بعد مئة عام على وعد "بلفوي" المشؤوم يجتي الحرئحيحس
األميركي ليتوج الوعد البريطاني بحقحراي أمحيحركحي يحعحتحرف
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
إن هذا القراي هو على ديوة كبيرة من الحخحطحوية لحيحس
لكونه يفصح عن موقف قديف وديد لإلداية األميركية حيال
قضية فلسطين ويشكل طوة متقدمة في سياق تحمحكحيحن
العدو من فرض الصهينة على كل فلسطين ومعالف الدحيحاة
فيها بل أيضاً لكونه يشكل بداية تنفحيحذ تحغحيحيحر الحمحركحز
القانوني للقدس من مدينة واقعة تدت االحت ل وما يترتب
على ذل من نتائج إلى مدينة تصحبحح عحاصحمحة لحكحيحان
غاصب شرعيته مستمدة فقط من القرايا الدولية.
إن القيادة القطرية لدزب طليعة لبنان العربي االشتراكحي
وفي ضوء ما يترتب على القراي األميركي من طوية عحلحى
هوية القدس وموقعها االعتبايي ترى بجن الرد على الحقحراي
األميركي ال يكون بحاإلدانحة واالسحتحنحكحاي وإن كحان ذلح
مطلوباً بل بموقف حازم يجعل محن كحل يحفحكحر بحتحمحادي
تجييده ل حت ل الصهيوني يدفع الثمن بحاهحظحاً وأن األمحة
العربية قادية على يدع هذه الخطوة األميركية بحاعحتحبحايهحا
تشكل تددياً ليس لشعب فلسحطحيحن وححده وإنحمحا لحألمحة
العربية وكل الذين يرون بالقدس موقعاً ذي يمزية اعتبايية
مذكرين الجميع بمبادية الرئيس القائد صدام حسيحن يحوم

اتفق مع المل فهد على قطع الع قا مع كل دولة تحؤيحد
الموقف األميركي آنذاك بنحقحل السحفحاية األمحيحركحيحة إلحى
القدس وكان للخطوة أثرها في يدع الموقف األميركي.
إن القيادة القطرية للدزب إذ تدين بشدة القراي األميحركحي
تدعو إلى اعتباي اليوم الذي يصدي فحيحه اإلعح ن األمحيحركحي
باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيحونحي يحوم غضحب
عربي شامل والنزول إلى الشايع والميادين للحضحغحط عحلحى
النظام الرسمي العربي ليخرج عن تقيته حيال الحتحعحامحل محع
قضية فلسطين وقدسها كما إلثبا أن األمة العربحيحة الحتحي
تختزن في وودانها الجمعي العداء للصهحيحونحيحة ومشحروعحهحا
التوسعي قادية على مقاومة التطبيع معه ووأده.
إن القيادة القطرية لدزب طليعة لبنان العربي االشتراكحي
وهي تدعو إلى إط ق أوسع تدرك وحمحاهحيحري تحؤكحد أن
القدس التي هي عاصمة فلسطين هي أيضاً أولى القبلتين
ومسرى الرسول العربي الكريف وحاضنة األقصى والقيحامحة
وهي حق قومي عربي غير قابل للتصرف به.
فليكن العرب عند مستوى هذا الحتحدحدي الحجحديحد الحذي
يهدد عروبة القدس وليصعد النضال انتصايًا لفلسطين بما
هي قضية مركزية في النضال العربي ولتثبت األمة محجحددًا
أنها مووودة حيث ينخرط أبناؤها في النحضحال ضحد أعحداء
األمة المتعددي المشايب والمحواقحع وعحلحى يأسحهحف قحوى
التدالف الصهيوني االستعمايي الذي تقوده أميركا حالياً.
القيادة القطرية لدزب طليعة لبنان العربي االشتراكي
بيرو في 4/14/4114

صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة لصاالا
فلسطين ،وضد قرار الرئيس األميركي ترامب اعتبار
القدس ،عاصمة لكيان العدو بأغلبية  821صوتاا
مقابل  9أصوات وامتناع  81عن التصويت باعاد
حملة ضغوطات أميركية كبيرة تضمنت تاداديادا
وقحا بوقف المساعدات األميركية لالادوا الاتاي
تصوت لفلسطين.
أهمية القرار أنه تم تحت بند ” االتحاد من أجل
السالم“ مما يعطيه صفة ملزمة ال تتاماتاه باداا

قرارات الجمعية العامة التي تعاتابار عاادة غايار
ملزمة ،فدو ملزم لكل هيئات األم المتاحادة باماا
فيدا مجلس األمن ،وسوف نسلط في أعداد الحقة
الضوء على أهمية هذا القرار ،الذي يتعامل ماعاه
البعض كقرار عادي العتبارات معروفة .كاماا أناه
يستدعي من الجدات الفلسطاياناياة والاعارباياة
االستفادة من هذه الحالة واستثمارها كما ياجاب
إلبطاا قرار المجرم ترامب.
****
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فواز موفق ذنون*

قضذذيذذة الذذقذذدس مذذن أبذذرز قضذذايذذا الصذذرا الذذعذذربذذي-
السرا يلي ،بل هي أساس الصرا  ،لما للمدينة من أهذمذيذة
دينية لد العرب والمسلمين ولد اليهود الكين يسعون إلى
تهويدها وفق اعتقادات تاري ية زا ذفذة تذر أن الذمذسذجذد
األقصى في المدينة يحوي على بقايا هيلل سليمان ،لذكلذك
كانت المدينة وال تزال محوراً للصرا بين الذطذرفذيذن جذكب
معه األطراف القليمية والدولية التي نارت إلى القضية تبعًا
لعنقاتها مع هكا الطرف أو ذا .
ما يهمنذا هنا هو الموقف األميركي من قضذيذة الذقذدس،
ذلك الموقف الكي يؤشر تصاعدًا في االنحياز تذجذاه الذطذرف
السرا يلي منك قرار تقسيم فلسذطذيذن عذام  5649وإلذى
يومنا هكا.
الواليات المتحدة في عهد الر يس هاري ترومان (-5114
 )5691ضرطت بقوة لمصلحة مشرو التقسيم بين الذعذرب
واليهود ووضعت المدينة المقدسة تحت الوصايذة الذدولذيذة،
غير إن الحرب بين الطرفذيذن عذام 5641واحذتذنل الذيذهذود
للقدس الرربية فذرضذت مذتذرذيذرات جذديذدة عذلذى األرض
الفلسطينية جعلت إدارة ترومان ترض النار عن قرار وضذع
المدينة تحت الوصاية الدولية فدعمت مساعي إسرا يل إلذى
نقل مؤسساتها إلى القدس الرربية في تلك الفترة.
وإثر حرب حزيران (يذونذيذو)  5629واحذتذنل إسذرا ذيذل
القدس الشرقية (التي تضم المسجد األقصى وقبة الصذ ذرة
وكنيسة القيامة وحا ط البراق= حا ط المبلى عند الذيذهذود)
أكد الر يس األميركي ليندون جذونسذون () 5601- 5690
على ضرورة اعتراف الدول العربية بإسرا يل وعلى حقها فذي
العيش بسنم ضمن حدود آمنة وأن تلذذون القدس مفتذوحذة
للل األديان ،واست دمت الواليات المتحدة حق النقض الفيتو
VETOضد قراري مجلس األمن الذدولذي (( 6610و()6614
اللكين طالبا إسرا يل باالنسحاب من القدس الشرقية وإلرذاء
الجراءات والسياسات المتبعة كافة التي تهدف إلذى تذرذيذيذر
وضذذعذذهذذا ،وعذلّذذلذذت إدارة جذذونسذذون ذلذذك بذذأن الجذذراءات
السرا يلية موقتة وأنها ال تحدد الوضع الذنذهذا ذي لذمذديذنذة
القدس.
في عهد الر يس األميركي ريتشارد نذيذلذسذون (- 5650
(5664لم يترير الموقف األميركي ،بل أصبح يذركّذز عذلذى
ضرورة أن تلون القدس موحدة لعطاء الشذرعذيذة لذلذلذيذان
السرا يلي الحتنل المدينة وسذحذب الذبذسذا مذن الذدول
العربية التي تطالب بانسحاب إسرا يل من القدس الشرقذيذة
كونها تمثل أهمية دينية وروحية لد المسلمذيذن ،فذفذي 0

تموز (يوليو)  5626صوتت الواليات الذمذتذحذدة لذمذصذلذحذة
مشرو القرار الكي يدعو إسرا يل إلى إلراء الجراءات كذافذة
بما فيها إقامة المستوطنات وكل الجراءات التي تذهذدف إلذى
تريير وضع مدينة القدس .غير أن الدارة األميركية ما لبذثذت
أن التفّت على القرار بذطذرح مشذرو فذي  6كذانذون األول
(ديسمبر)  5626اعتبرت فيه أن مذديذنذة الذقذدس مذوحّذدة
لجميع الديانات وأكدت دور إسرا يل فذي الذحذيذاة الذمذدنذيذة
والدينية واالقتصادية للمدينة.
وهكا ما ركّزت عليه ككلك إدارتا جيرالذد فذورد )5650-
(6002وجيمي كارتر ( )-5664على اعتبار القدس مذوحذدة
من أجل شرعنة الجراءات السرا يلية في المدينذة ولذقذطذع
الطريق على أي دعذوة النسذحذاب إسذرا ذيذل مذن الذقذدس
الشرقية ،وفي عهد كارتر ومع اتفذاقذيذات كذامذب ديذفذيذد (
- 5696( 5691تعمّدت الواليذات الذمذتذحذدة وبذاتذفذاق مذع
إسرا يل على إبعاد كل الفقرات ال اصة بالقدس من جذدول
االتفاقية.
وفي  00حزيران )يونيو)  5610امتنعت الواليات المتحذدة
على التصويت على قرار مجلس األمن الدولذي الذرقذم 492
والقاضي بشجب إصرار إسرا يل على تريير الطبيعة الماديذة
والسلانية لمدينة القدس ،وقد حاي القرار بموافقة جذمذيذع
األعضاء الدا مين في المجلس باستثناء الواليات الذمذتذحذدة.
وفي تحدٍّ علني وواضح ،أعلن الر يس رونالد ريران (-5655
 )6004في عام  5610بأن القدس الموحّدة تعنذي السذيذادة
السرا يليذة عذلذى الذمذديذنذة مذؤكذداً شذرعذيذة الجذراءات
السرا يلية ب صوص المستوطنات التي تقوم ببنا ذهذا فذي
المدينة .أما عهد الر يس جورج بوش األب ()5664-فذلذان
أكثر قرباً وتحيُّزاً لسرا يل ،للنه لم يعلن موقفه هكا حرصذًا
على عدم توتر العنقات األميركذيذة -الذعذربذيذة فذي فذتذرة
االستعداد الحتواء العراق فاندلعت حذرب الذ ذلذيذج الذثذانذيذة
 .5665 -5660أما في عهد بيل كلينذتذون ( )5642-فذقذد
أكد الر يس أثناء حمنته االنت ابية أنه يؤمن بذأن الذقذدس
هي العاصمة الموحدة ،وأنه يتمنّى نقل السفارة األمذيذركذيذة
إليها ،غير أن عامل التوقيت يبقى المعوق لتنفيك السيذاسذات
األميركية في هكا االتجاه .وجاء جورج بوش االبن () -5642
الكي وقّع في  00أيلول (سبتمبر)  6006على مشذرو قذرار
لللونررس باعتبار القذدس الذمذوحّذدة الذعذاصذمذة األبذديذة
لسرا يل .غير أنه أشار بعد ذلك بأن توقيعه على الذقذرار ال
يعني تريُّراً في سياسة بنده تجاه القدس التي رأ بأن الحل
النها ي لها يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الفلسذطذيذنذيذيذن
والسرا يليين.
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ومال شدادة
مما ال ش فيه أن قراي الرئيس األميركي دونالحد تحرامحب
االعتراف بمدينة القدس العربية عاصمة للكيان الصهحيحونحي
بعد مسين عاماً من احت لها قد أتى في سياق الحمحشحروع
الصهيوني لتهويدها وطمس هويتها العربية.
فمنذ أن احتل العدو الصهيوني مدينة القدس في نكسحة
حزيران  1444عملت "إسرائحيحل" عحلحى تصحفحيحة الحووحود
العربي فيها حيث لجج إلى إححراق الحمحسحاوحد والحكحنحائحس
والبيو التي يملكها الفلسطينيون وقامت بعملية تحهحجحيحر
ممنهج ألصداب األيض أو بمصادية أم كهف بالقوة وإقامة
المستوطنا عليها .كما أنها منذ احت لها لحلحقحدس تحدحد
وبشكل سافر كل المواثيق وقرايا األمف المتددة ومجلحس
األمن الدولي وبغطاء أميركي من ل الممايسحة الحدائحمحة
لدق نقض الفيتو.
ففي تصريح لوزير الدرب اإلسرائيلي موشحي ديحان بحعحد
احت ل القدس فحي  1444قحال "لحقحد اسحتحولحيحنحا عحلحى
"أويشليف" وندن في طريقنا إلى يحثحرب وإلحى بحابحل .هحذا
التصريح يوضح األطماع الصهيونية باححتح ل الحمحزيحد محن
األياضي العربية .فقد كشفت السلطا األلمانية عن ريطة
سرية وود في زانة "أل يوتشلد" في مدينة فرانكحفحوي
وقد شملت هذه الخايطة الب د الحتحي تحعحتحبحر محن ضحمحن
"إسرائيل الكبرى" وهي فلسطين كلها وشرق األيدن ولبنحان
وسوييا والعراق حتى وبال كردستان شماالً وشحبحه وحزيحرة
سيناء والدلتا من أيض مصر وشمالي بح د الحدحجحاز ححتحى
المدينة المنوية.
إن قضية القدس اليوم بعد أن عاد إلى واوهة المشهحد
السياسي بعد القراي األميركي االعتراف بها عاصمة لحلحكحيحان
الصهيوني يجب أن ال يدجب الرؤية عما تطمح إلى تدقيقحه
"إسرائيل" في منطقتنا العربية .فالقدس ال تقل أهمية عحن
أياضي فلسطين كلها أو عن األياضي الحعحربحيحة الحمحدحتحلحة
والعمل اليوم لمواوهة المشروع الصهيوني ال يكون بالتركيز
على قضية القدس فهي وزء من كحل محن هحذا الحمحشحروع
التوسعي.
ال ش أن االعتراف األميركي بالقدس عاصمة "إلسرائيحل"
ما كان ليعلن عنه وفي هذا التحوقحيحت بحالحذا لحوال ححالحة
االنقسام واالستس م التي تعيشها األنظمة العربية قاطحبحة
ولوال ما تشهده الساحا العربية من أحدا نحقحلحت الحواقحع
العربي إلى أ طر ما يمكن وصحفحه أمحام هحذه الحتحدحديحا

المصيرية التي تواوهها أمتنا العربية .فكان ال بد من إعحادة
النظر في كل ما سبق هذه التدديا والعمل على االنتحقحال
من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل وذل بإيحجحاد مشحروع
قومي عربي نهضوي على كل المستويا تحكحون الحرافحعحة
األساسية له األحزاب القومية العربية والوطنية الديمقراطيحة
وكل القوى المعادية للمشروع األميركحوصحهحيحونحي وحشحد
كافة الطاقا لمجابهته وعدم المراهنة على النظام الرسمي
العربي الذي أوصل حال األمة إلى هذا األوضاع المزيية.
والمطلوب أيضاً فلسطينياً العمل على تدحصحيحن الحوححدة
الفلسطينية بين كافة أطرافها في الدا ل الفلسطيني وفحي
الشتا والتدضير الفعلي والعملي ل نتفاضة الثالحثحة دا حل
األياضي الفلسطينية كافة وتوفير كل مستلزما الصمحود
ألنه لف يعد أمام الشعب الفلسحطحيحنحي والحقحوى الحقحومحيحة
والتقدمية في أيوحاء الحوطحن الحعحربحي إال تحفحعحيحل هحذه
االنتفاضة .والمطلوب من السلطة الفلسطينية عبر ممثليحهحا
وسفرائها في كل دول العالف القيام بدحمحلحة دبحلحومحاسحيحة
واسعة لشرح مخاطر القراي األميركي ولدث هذه الدول على
الثبا في مواقفها من أول يفض وعدم االعتراف بالحقحدس
عاصمة "إلسرائيل" .وعلى القوى القوميحة والحتحقحدمحيحة أن
تقوم بالمؤازية في كافة المدافل الحدولحيحة لشحرح أطحمحاع
المشروع الصهيوني في المنطقة العربية الذي ال يسحتحهحدف
القدس وحدها فدسب وإنما يستهدف كل الووود الحعحربحي
أيضاً.
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زاي وفد من الحجحبحهحة الشحعحبحيحة لحتحدحريحر
فلسطين مكتب حزب طليعحة لحبحنحان الحعحربحي
االشتراكي ظهر يوم األيبعاء فحي  14كحانحون
األول  4114في مدينة طرابلس وضحف الحوفحد
أبو ماهر غنومي مسؤول الجبهة فحي الشحمحال
وفتدي أبحو عحلحي نحائحب مسحؤول الحمحكحتحب
اإلع مي للجبهة في لبنان وكحان بحاسحتحقحبحال
الوفد األستاذ يضوان يحاسحيحن مسحؤول ححزب
الطليعة في الشمال وداي نقاش محطحول ححول
الوضع الفلسطيني والتحدحركحا الحجحاييحة فحي
لبنان وفلسطين حول القراي األمريحكحي بحنحقحل
السفاية األمريكية للقدس وكما تطرق الجانبان
للع قا الثنائية والعحمحل عحلحى حشحد كحافحة
الطاقا والجهود لمواوحهحة الحقحراي األمحريحكحي
وحث وتدري الشايع اللبناني والفحلحسحطحيحنحي
إلقامة أنشطة وفاعليا تضامنية مع الحقحدس
ووضعهف الحوفحد بحجوحواء انحطح قحة الحجحبحهحة
واحتفاالتها.

بقلف المدامي حسن بيان بيرو في 12/14/4114
أثاي قراي الرئيس األميركي نقل السفاية األميركية من تحل أبحيحب
إلى القدس يدود فعل سياسية وشعبية منددة معايضة ومتدفظحة
وباستثناء موقف "إسرائيل" لف تبرز مواقف مؤيدة لإلوراء األميركحي
وعلى األقل بصوية صريدة وواضدة.
إن القراي األميركي بنقل مقر السفاية إلى القدس لف يحكحن ولحيحد
ساعته بل يعود إلى عقود لت .ومنذ أعلن الحكحيحان الصحهحيحونحي
القدس عاصمة لدولته لف تبد اإلداية األميرية اعتراضاً صريدحاً بحل
أنها اعترفت بذل عام  1444وتريثت بنقل السفاية إلحى الحلحدحظحة
التي أعلن فيها ترامب قرايه .وأن يصدي هذا القراي من أميركا فحهحذا
ليس مستغرباً ألن موضوع نقل السحفحاية كحان دائحمحاً محادة فحي
الرئاسية األميركية ألول كسحب ود الحلحوبحي الصحهحيحونحي
الدم
المتغلغل في مفاصل مواقع التجثير المالي واإلع مي األميركية .كمحا
أن هذا القراي لن يغير من طبيعة الع قا األميركية – الصهيحونحيحة
حيث تؤدي أميركا وظيفة الداضن والداعف لكل حيحثحيحا الحمحوقحف
الصهيوني وعليه كانت ومنذ قيام دولة "إسرائيل" لسحبحعحة عحقحود
لت توفر مظلة الدماية الدولية من أي مساءلة بسحبحب انحتحهحاكحا
األ يرة للمواثيق واألعراف الدولية وبشكل حاص أححكحام الحقحانحون
الدولي اإلنساني.
إن طوية القراي األميركي لها بحعحدان ا ل ب عد األول سحيحاسحي
ويتجلى بتوظيف عناصر القوة األميحركحيحة فحي السحيحاسحة الحدولحيحة
لمصلدة كيان غاصب لف تكن هي من أسس له منذ بحدايحة الحقحرن
الماضي بل بريطانيا التي كانت تدتل الموقع األكثر تجثيرًا في إداية
السياسة الدولية واستمر تتناقص تجثيراتها حتى الدرب الحعحالحمحيحة
الثانية التي أفرز نظاماً دولياً وديدًا ا تلفت مراكزه المقرية عحلحى
كثير من القضايا لكنها اتفقت على االعتحراف بشحرعحيحة االغحتحصحاب
الصهيوني لفلسطين .وهذا التماهحي اإليحجحابحي بحيحن الحمحوقحفحيحن
األميركي والسوفياتي بنهاية الدرب الثانية يعاد إنتاوه اليوم بآليا
وديدة عبر تفاهما أميركية يوسية على أمن الكحيحان الصحهحيحونحي
يغف الخ فا على قضايا إقليمية ودولية كثيرة.
وأما البعد الثاني فهو بعد قانوني فدتى هذه اللدظة لف يصدي
قراي من المروعية الدولية المتمثلة باألمف المتددة بتغيير من المركحز
القانوني للقدس باعتبايها مدينة واقعة تدحت االححتح ل .وأهحمحيحة
ذل أن اعتباي القدس مدينة واقعة تدحت االححتح ل يحفحهحف محنحه
شيئان :األول إن العالف ال يعترف باألمحر الحواقحع الحمحفحروض عحلحى
القدس باعتبايها مدتلة وهذا يرتب نحتحائحج قحانحونحيحة وسحيحاسحة
والثاني أن اعتباي القدس مدينة مدتلة يعني أن "إسحرائحيحل" هحي
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دولة احت ل .وطالما هي كذل فحإن الحقحانحون
الدولي يفرض عليها أن تتعامل محع الحمحنحاطحق
المدتلة باعتباي سلطة احت ل وبالتالي محمحنحوع
على هذه السلطة تغيير معالف المناطق المدتلة
وأعيانها الدينية والثقافية والحتحراثحيحة ويحبحقحى
الدق قائماً للشعب الذي يرزح تحدحت االححتح ل
بممايسة حرياته األساسية.
إن االعتراف األميركي بالقدس عاصمة لحدولحة
قائمة باالحت ل حسب مواثيق األمف المتددة ال
يشكل فقط انتهاكاً صاي اً للميثاق األممي محن
دولة يفترض أن تكون األكثر حرصاً على احترام
المواثحيحق الحدولحة بحدحكحف محوقحعحهحا الحدولحي
االعتبايي بل يشكل أيضحاً دعحمحاً قحويحاً غحيحر
مددود لكيان يعمل عحلحى الحتحقحويحض الحكحلحي
للوحدة القومية والسمة اإلقليمية للبلد المحدحتحل
وهو فلسطين وهذا يتنافى مع مقاصد محيحثحاق
األمف المتددة ومبادئه وقواعده اآلمرة بحدحسحب
ما واء في البند السادس من حق تقرير المصيحر
المنصوص عنه فحي إعح ن محنحح االسحتحقح ل
للبلدان والشعوب المستعمرة  /قحراي الحجحمحعحيحة
العامة – 12/14/1441 )141( 1412
وإذا كانت يدود الفعل الشعبية والسياسيحة–
فلسطينياً وعربيحاً ودولحيحاً الحرافضحة لحلحخحطحوة
األميركية ومعها المواقف الرسميحة تحنحديج فحي
إطاي التعبحيحرا السحيحاسحيحة فحإن األهحف هحو
مداصرة الموقف األميركي وعدم تمكيحنحه محن
نفاذ تجثيراته إلى المروعيا الحدولحيحة و حاصحة
األمف المتددة.
إن الموقف األميركي ال يغير من حقيقحة األمحر
الواقع القائف والمفروض بالقوة لكحن الحمحوقحف
الرافض له يدول دون مداوال إضفاء شرعيحة
دولية عليه .وأهمية ذل أنه يبقي التعامل مع
القدس باعتبايها مدينة مدتلة وكل تغيير على
مركزها القانوني يكون عرضة لحألبحطحال ألنحه
يتناقض والمواثيق الدولية التي تعتبر السحلحطحة
القائمة باالحت ل سلطة مقيدة بحعحدم تحغحيحيحر
وتقويض معالف المناطق المدتلة.
إنه مهف ودًا مدحاصحرة الحمحوقحف األمحيحركحي
وماهيرياً وسياسياً لكن األهف عدم تمكينه محن
يشرع دولياً هحذا يحتحطحلحب إدامحة الحدحراك
أن ّ
وتجطيره واستعمال أوياق الضغط على المحوقحف
األميركي و اصة ويقة المصحالحح االقحتحصحاديحة
والنفط أولها.
****

كما كان متوقعاً ،است دمت الواليات المذتذحذدة األمذيذركذيذة حذق
النقض (الفيتو) في وجه مشرو قرار عربي حول لقدس رداً عذلذى
قرار ترامب اعتبارها عاصمة لليان العدو.
وكانت الواليات المتحدة األميركية قد صعدت لهجتها الذعذدوانذيذة
ضد الفلسطينيين والعرب قبل قرار ترامب بفترة وككلك بعده بعدة
أيام ،عبر إغنق ممثلية منامة التحرير الفلسطينية في واشذنذطذن
وتلمحيها بضروطات مالية على السلطة الفلسطينية مذككذرة بذمذا
تدفعه لها من مساعدات سنوية من خنل الدول المانذحذة ،واألكذثذر
عندما أوضح مسؤول أميركي عن أي قدس يتحدف ترامب بذالذقذول
"أن (حا ط المبلى) حا ط البراق يجب أن يبقى جزءاً مذن عذاصذمذة
إسرا يل" ،فيما أشارت مصادر أميركية أن قرية أبو ديس قد تذلذون
العاصمة المحتلة للدولة الفلسطينية ،إذا افترضنا أن خذيذار الذدولذة
الفلسطينية ما يزال مطروحاً.
وعلى الرغم من أن الحديث عن خطورة القرار األميركي وأبذعذاده
يستوعب اللثير من اآلراء والتحلينت ،وككلك األسباب الداخذلذيذة أو
غيرها التي أملت على الر يس األميركي ات اذ هكا القرار وفي هذكا
الوقت بالكات ،وأن مثل هكا القرار قد أحرج حلفاء أميركا من الذعذرب
ووضعهم في ال انق الضيق ،فإن التركذيذز يذجذب أن يذكهذب إلذى
ال طوات العملية النزمة لمواجهة الموقف األميركي ،وليس االكتفاء
بأضعف اليمان الكي يسجل الموقذف دون أن يذؤدي إلذى تذرذيذيذر
الوقا ع ،وقد يؤدي بعد فترة من الزمن إلى التسليم باألمذر الذواقذع،
وذلك عبر الحلقات التالية:
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فلسطينياً:
أعلنت السلطة الفلسطينذيذة قذطذع كذل االتصذاالت مذع
األميركيين وعلى جميع المستويات ،ورفض الر يس محمذود
عباس استقبال نا ب الر يس األميركي بالضافة إلى موقذف
مماثل من شيخ األزهر وبابا األقبا  ،مما اضطره إلى تأجيذل
زيارته للمنطقة ،كما وقع على طلب انضمام فلسطيذن إلذى
 66منامة دولية ،ومطالبة المجتمع الدولي االعتراف بذدولذة
فلسطين ،دولة كاملة العضوية في األمم الذمذتذحذدة ،وهذي
خطوات في االتجاه الصحيح ،إال أنها خطوت غير كافية وهذي
بداية لطريق طويل يتطلب ترتيب األوضا الفلسطينية مذن
خنل:
 السرا في إنجاز المصالحة الوطنيذة الذفذلذسذطذيذنذيذة،وتوحيد الموقف الوطني الفلسطيذنذي عذلذى قذاعذدة وحذدة
وطنية حقيقية ،وتحقيق مثل هكا النجاز ليس بذحذاجذة إلذى
شرح إيجابياته وأهميتها.
 عدم المساومة على حدود الذرابذع مذن حذزيذران لذعذام ،5629كحدود مقترحة لدولة فلسطينية مسذتذقذلذة كذهذدف
مرحلي في إطار التوجه االستراتيجي.
 التمسك بحق العودة وعدم التنازل عذنذه فذي ظذل أيذةظروف أو معطيات.
 وضع برنامج سلطوي وفصا لي لدعم انذتذفذاضذة أبذنذاءالشعب العربي الفلسطيني في الضفة الرربية وقطذا غذزة،
فالشعب العربي الفلسطيني أطلق انتفاضة الثالثة اسذتذنذادًا
إلى الرادة ولحم األكتاف ،والمطلوب دعمه ال وضع العراقيذل
في وجهه.
 وقف كل أشلال التنسيق مع العدو الصذهذيذونذي خذاصذةالتنسيق األمني.
 وضع خطة للعودة إلى الطاريذن الذعذربذي والسذنمذي،جامعة الدولة العربية ومنامذة الذتذعذاون السذنمذي ،رغذم
موقف أضعف اليمان للطرفين ،واستثمار ما قد يذنذتذج عذن
ذلك في إطار تحر دولي خاصة بعد اعتبار الواليات المتحدة
طرفاً غير صالح كوسيط أو راعي كما يسمى "عملية السنم"
والبحث عن أطر أخر وبالتحديد على المستو األوروبي.
 وضع خطة لننفتاح عذلذى األحذزاب والذقذو الذعذربذيذةومنامات المجتمع المدني لنرتقاء بمستو رد فعذلذهذا مذن
التااهر واالحتجاج إلى مواقع أخر تشلل حالة ضرط عذلذى
الموقف الرسمي العربي ،وتأمين الدعم السياسي والمعذنذوي
والمادي لصمود الشعب العربي الفلسطيني المنذتذفذض فذي
أرضه.
 دعوة الجمعية العامة إلى جلسة طار ة تحت بند "االتحادمن أجل السنم" وحشد التأييد النزم للتصذويذت ضذد قذرار
ترامب ،خاصة أن األجواء من مة ،مما يؤدي إلى إصذدار قذرار
ملزم للل هيئات األمم المتحدة يما في ذلك مجذلذس األمذن

مما يبطل نتا ج الفيتو األميركي.
عربياً:
 دعوة الجامعة العربية إلذى االجذتذمذا مذجذدداً لذبذحذثال طوات النزمة في ضوء الفيتو األمذيذركذي ضذد مشذرو
القرار العربي ،قد يقول البعض أن الذجذامذعذة لذن تذتذجذاوز
موقفها الضعيف والم زي إال أنها تاذل فذي أسذوء األحذوال
منبراً إعنمياً واسناداً دعا ياً إذا لم يحقق أي فا دة فلن ينتذج
عنه أي ضرر.
 قيام األحزاب العربية ومنامات المجتمع المدني بترجمةغضبها إلى فعل يتجاور إطار الذتذاذاهذرات وإحذراق العذنم
لوضع ال طط النزمة التي تجبر األنامة عذلذى قذطذع كذل
أشلال العنقة مذع الذعذدو الصذهذيذونذي ،الذمذعذلذنذة مذثذل
الدبلوماسية ،وغير المعلنة من اتصاالت سذريذة ،وتذفذعذيذل
عمل لجان مقاومة التطبيع ،ورفع شعار مقاطعة الذمذنذتذجذات
األميركية والصهيونية وصوالً إلى وضع آليات جديذة لسذنذاد
أبناء الشعب العربي الفلسطيني مادياً ومعنويًا وسياسيًا وبدء
وضع ال طط النزمة لجمع التبرعات في خطوة تذهذدف إلذى
تحرير الفلسطينيين من ضرذوطذات مذحذتذمذلذة مذن الذدول
المانحة وخاصة الواليات المتحدة األميركية.
 التركيز على القدس ليس فقط ألهميتها الذديذنذيذة بذلعلى هويتها العربية الجامعة وأنها مدينة عذربذيذة مذنذك أن
وجدت وما تزال وستبقى .فاألهمذيذة الذديذنذيذة السذنمذيذة
والمسيحية يجب أن تقترن بتأكيد عروبة القدس ،خاصة فذي
ظل قرار اليونسلو حول عدم وجود أثر مزعوم لليهود فيهذا
وأنها مدينة عربية وإسنمية.
دولياً:
 التحر على الهيئات الحقوقية ومنامات حقوق النسانبالضافة إلى الش صيات واألحزاب التقدمية عذلذى مسذتذو
العالم كله.
 الكهاب إلى المنامات الدولية التابعة للجمعيذة الذعذامذةلممم المتحدة واالستفادة منها حيث يجب وحيث ما يملن.
 العودة إلى منامة التعاون السنمي لحثها علذى اتذ ذاذخطوات أكثر جدية.
 التوجه إلى منامة دول عدم االنحياز للراية نفسها. تلثيف االتصاالت مع الدول الصديقة والتذحذر بذاتذجذاهموسلو وبلين ودول االتحاد األوروبي لحشد أوسع تأييد فذي
مواجهة قرار ترامب.
 دعوة دول العالم إلى االعتراف بفلسطين كدولة كذامذلذةالعضوية في المجتمع الدولي.
 ...وبعد أن مثل هكه ال طوات ضرورية وال بد مذنذهذا مذع
األخك بعين االعتبار أنها قد تلون بداية لمسار طويذل إال أن
نتا جه بالضرورة إيجابية.
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يعترف الفصا ليون ،كما يجمع المراقبون أن االنذتذفذاضذة
الفلسطينية األولى ( ،)5660-5619انذتذفذاضذة الذحذجذارة،
انطلقت عفوية واستطاعت أن تحذفذر عذمذيذقذاً فذي وجذدان
النضال الوطني الفلسطيني ومسيرتذه ،وحذقذقذت إنذجذازات
عميقة في مقدمتها إعادة التوازن للوضع الفلسطيذنذي بذعذد
االختنل الكي حصل من تداعيات الرزو الصهيونذي لذلذبذنذان
واحتنل بيروت ،كما تركت تأثيراتها على مسارات التذعذاطذي
العربي والدولي مع القضية الفلسطينية.
ودفعت هكه االنتفاضة الفصا ل الفلسطينية إلى محذاولذة
اللحاق بها عبر االن را في فعالياتها ودعمها ،كذمذا لذقذيذت
حاضنة عربية على المستويين الذرسذمذي والشذعذبذي ،دون
تجذاهذل تذأثذيذرهذا الذعذمذيذق داخذل كذيذان الذمذهذاجذريذن
والمستوطنين.
أما االنتفاضة الثانية ،انتفاضة األقصى (عام  )6000التذي
تميزت بالعمليات االستشهادية واألجساد المتفجرة حذركذتذهذا
القيادة التاري ية الفلسطينية ممثلة بالشهيد ياسذر عذرفذات
ولقيت تشجيعاً منه بعد سبع سنوات على اتفاق أوسلو الذكي
ظل يتراجع منك توقيعه ،وتم عبر السنوات الماضية تجويفذه
وإفراغه من مضامينه استناداً إلى تريرات سياسيذة وأمذنذيذة
وممارسات استيطانية وأخر ميذدانذيذة جذعذلذت الذمذشذرو
الوطني أمام خطر شديد ،وبدل وضع استراتيذجذيذة وطذنذيذة
فلسطينية شاملة لمواجهة سياسات العدو في كل المياديذن،
خاض الفلسطينيون صراعهم الداخلي مذثذل الذبذاحذث عذن
جنس المن لة في انقسام مميت لم تنذجذح كذل مذقذويذات
االتفاقات المتنقلة بين العواصم العربية في إعطا ه بذارقذة
أمل ما زالت خفيفة جداً رغم التقدم على جبهة المذصذالذحذة،
ورغم التداعيات ال طيرة لقرار ترامب إعنن القدس عاصمذة
لليان العدو .إذ أن ال طر الكي يذهذدد الذمذشذرو الذوطذنذي
الفلسطيني لم يحرر الذبذعذض مذن الذحذسذابذات الذفذئذويذة
والتجاذبات القليمية وما زال في حالة غياب الوعي ليمذتذرس
وراء عقبات شللية وشعارات تصبح مذوضذع تسذاؤل كذبذيذر

عندما يصبح الوطن أو على األقل ما تبقى منه أمذام خذطذر
الضيا .
في ظل الذواقذع الذحذالذي اسذتذعذادت الرادة الشذعذبذيذة
الفلسطينية حيويتها رغم ما لحق بهذا مذن أذ ومذحذاوالت
تدجين ،وبدأ الفلسطينيون بوادر انتفاضتهم الثالذثذة ،وهذي
بتقديرنا ذاهبة نحو المزيد من التفعيذل عذلذى الذرغذم مذن
غياب عوامل الدعم المطلوب فلسطيذنذيذاً كذان أم عذربذيذاً،
وغياب قيادة تاري ية اللتقا الفرصة المنذاسذبذة ،فذي ظذل
رهان البعض على الحرا السياسي في محافل ثذبذت عذدم
جدو قراراتها طيلة قرن من تاريخ الصرا  ،والبعض اآلخذر
الكين يان أن انطنق انتفاضة ثالثة هو مجرد دعوة تطذلذق
مع نهاية تااهرة احتجاج.
إن انتفاضة فلسطينية ثالثة قد انطلقت رغم الذتذحذديذات
وحراجة الاروف ،والجماهير العربية التي هبت في مذواجذهذة
قرار ترامب مدعوة لدعمها بأكثر من تااهرة ،أما الكيذن مذا
زالوا يبحثون عن جنس المن لة سواء عبر الررف المرلقة أو
من خنل مواقف استعراضية عن فعل انتفاضي ،ويذقذدمذون
الصعوبات والعقبات على ما عداها لنستنتاج أن انذتذفذاضذة
جديدة مسألة تصل حد االسذتذحذالذة عذلذيذهذم أن يذعذيذدوا
حساباتهم على ضوء قراءة التجارب السابقة فعندما انطلقذت
االنتفاضة األولى جزم كثيرون أنها لن تستمر أكثر من أيذام،
وفي أحسن األحوال عدة أشهر ،ومع االنتفاضة الثانية تذحذول
الفعل االستشهادي إلى ظاهرة شعبية ولذم يذبذق حذالذة أو
حاالت محددة ،وفي كن الحالين كانت الذمذواجذهذات تذلذشذف
الم زون النضالي الفلسطيني الكي ال ينضب أو يذلذل بذعذد
قرن من الثورات المتواصلة.
يجب أن يدر الجميع أن االنتفاضة خيذار شذعذب أثذبذتذت
التجارب قدرته على البدا وإصراره على الذمذنذازلذة وحسذه
العالي في اختيار لحاة المواجهة وأدواتها وهي ليست قذرارًا
يصدر من هنا وهنا ي ضع لحسابات بعيدة كل البعذد عذن
إدرا معطيات الواقع وآفاق المستقبل.
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:

تلبية للدعوة بالمشاركة في االعتصام أمذام السذفذارة
األمريلية في عوكر شار حزب طليعة لذبذنذان الذعذربذي
االشتراكي بحشد من الرفاق قدموا من كذافذة الذمذنذاطذق
اللبنانية وقد تقدم الحشد الحزبذي أمذيذن سذر الذقذيذادة
القطرية وأعضاء القيادة القطرية للحزب واللادر المتذقذدم
ورفعت شعارات تذؤكذد عذلذى عذروبذة الذقذدس وهذتذف
المتااهرون ضد أميركا وقرار ترامب وقد الذقذى ر ذيذس
الحزب الرفيق حسن بيان كلمة الذحذزب فذي الذجذمذاهذيذر
المحتشدة استهلها بتحية المعتصمين الكين قذدمذوا مذن
كل أنحاء لبنان للتعبير عن رفضهذم لذلذقذرار األمذريذلذي
وانتصارهم لقضية فلسطين قضية العروبة التي ضذحذى
شعبنا العربي ألجلها وسيبقى يضحي حتذى تذتذحذرر مذن
االحتنل .وأضاف أن القدس ليست مستذوطذنذة بذل هذي
عاصمة فلسطين .هي مدينة األقصى وكنيسة الذقذيذامذة
ومسر الرسول العربي اللريم وهي لن تلون إال عربيذة.
فلسطين عربية بالتاريخ والجذرذرافذيذا وإسذرا ذيذل الذتذي
أنشئت بقرار دولي هي دولذة وظذيذفذة وسذتذزول بذقذرار
الجماهير التي ستعدل ميزان الذقذو لذمذصذلذحذة األمذة.
وليعلم الجميع أن القرار األمريلي لن يرير مذن الذمذركذز
القانوني للقدس باعتبارها مذديذنذة مذحذتذلذة كذمذا كذل
فلسطين .وان القدس كما حيفا ويافا وغذزة وكذل بذقذا
فلسطين هي ارض عزيزة على قلوبنا ولن يذفذر بذهذا.
وأكد أن فلسطين هي في حدقات عيوننذا ولذن تذحذررهذا
الحلومات وإنما اللفاح الشعبي المسلح .وناشد أمين سذر
القيادة القطرية فصا ل الثورة الفلسطينية توحيد قذواهذا
على قاعدة البرنامج المقاوم وان جماهير شعبنا في لبنان
ستبقى تحاكي نبض الشار العربي وخاصة في فلسطين
حيث االنتفاضة الجديدة تبشر بفجر جديد لذنمذة .وخذتذم
بان الجماهير العربية كانت وستبقى الحضن الدافئ لثورة
فلسطين إلى أن تتحرر ويعود علم العروبة ليرفذرف فذوق
األقصى وكل ربو فلسطين .

دعت منظمة كفاح الطلبة في لبنان إلى أوسع مشحايكحة
في وقفة االحتجاج الغاضبة أمام سفاية الواليا المحتحدحدة
األميركية في عوكر مطالحبح ًة كحافحة الحفحصحائحل والحقحوى
الفلسطينية إلى توحيد الجهود والبندقية الحفحلحسحطحيحنحيحة
وتشكيل غرفة العمليا الواحدة لمواوهة الموقف األميركي
الترامبي بنقل سفايته من تل أبيب إلى القدس الحمحدحتحلحة
وعلى مختلف المستحويحا السحيحاسحيحة والحديحبحلحومحاسحيحة
والشعبية بما فيها االنسداب من المعحاهحدا الحمحذلحة محع
الكيان الصهيوني والتوقف عن اعتحبحاي اإلداية األمحيحركحيحة
وسيطاً مدايدًا في الصراع العربي الصهيوني.
وأكد المنظمة أن االعتراف بالقدس عاصمحة لحلحكحيحان
الصهيوني الغاصب لفلسطين الحمحدحتحلحة يشحكحل عحدوانحاً
وإع ن حرب على كل فلسطين والعرب هذا العدوان الحذي
شمل العراق العربي بغحزوه واححتح لحه عحام  .4114ولحن
ينتهي عند حدود فلسطين وإنما سيشمل الوطن الحعحربحي
بجكمله من منطلق تدقيق شعاي (أيض يا إسحرائحيحل محن
الفرا إلى النيل).
واء ذل في الكلمة القومية الجامعة التي ألقاها الرفحيحق
عبد الس م سليمان في االعتصام الشبحابحي الحذي أقحامحه
حو َم الحجحمحعحة
ملتقى الجمعيا األهلية بطرابلحس عصحر َ َي َ
 4/14/4114في ساحة ومال عبدالناصر انتصايًا لحلحقحدس
ودفاعاً عن مقدساتها فحي ووحه الحغحطحرسحة األمحيحركحيحة
الصهيونية وتدد فيه عدد من ممثلي المنظما الشبابية
والط بية الذين أدانوا في كلماتهف الصمت العربي القاتحل
فرط بالدقوق وتحرك الحمحقحدسحا
والتخاذل الرسمي الذي ً
الدينية المسيدية واإلس مية تدت يحمة الصهاينة الحذيحن
يستبيدون الدرما ويقضمون األيض الفلسحطحيحنحيحة محن
منطلق تحهحويحدهحا بحالحكحامحل وعحدم االعحتحراف بحالحدحق
الفلسطيني واعتباي القدس المدتلة عاصمة أبدية لحلحكحيحان
الغاصب.
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انعقد المؤتمر الشذعذبذي الذعذربذي االول ،دورة الذقذدس،
للمدة من  55 - 1كانون األول (ديسمبر)  6059في تذونذس
بحضور حشد كبير ومميز من الش صيات العربية ومذمذثذلذي
األحزاب والقو السياسية والمهنية والشذعذبذيذة الذعذربذيذة،
وتدارس المشاركون الذوضذع الذعذربذي الذراهذن فذي ضذوء
التحديات التي تتعرض لها األقطار الذعذربذيذة ،وقذد انذتذ ذب
المؤتمر سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القذدس والذديذار
المقدسة ر يسا ف ريا للمؤتمر تقديرا وتأكيداً علذى رمذزيذة
القدس وأهميتها لد الشعب العربي .ومن ثم جر انتذ ذاب
الدكتور احمد النجداوي من األردن أميناً عاماً للمؤتمر ،وكذل
من الدكتور علي الحرجان من العراق والدكتور صنح عبداهلل
من مصر نا بي األمين العام ،والدكتورة زهيذة جذويذرو مذن
تونس مقررا لممانة العامة .ومن ثم انتذ ذب الذمذشذاركذون
أعضاء األمانة العامة للمؤتمر  .وقد توصل المشاركون فذي
ختام المؤتمر إلى إصدار بيان ختامي ،ومن أهم ما جاء فيه:
تواجه األقطار العربية في مشرق الوطن العربي ومذرذربذه
مجموعة من التحديات المركذزيذة بذالذرذة الذ ذطذورة الذتذي
تستهدف وجود األمة وهويتها ومستقبلها ،ومذن بذيذن هذكه
التحديات ،االحتنل الصهيوني لفلسطين العربية ،واالحتذنل
األمريلي واليراني للعراق وتدميره ،فضذنً عذن االحذتذنل
اليراني المستمر لمحواز .هكا إضافة لما تتعرض له بذعذض
أقطار األمة العربية لمشاريع تستهدف تفتذيذتذهذا جذرذرافذيذًا
ومجتمعياً .يتشار في تنفيكها الذتذحذالذف الصذهذيذونذي –
األميركي – القليمي ،ويست دمون فيه أدوات من تنايذمذات
إرهابية من شتى الصنوف واألشلال .وفي كل ذلك يتَّ ذكون
ذرا ع من األزمات السياسية الناتجة عن مذمذارسذة أنذاذمذة
االستبداد ،وضعف التنمية والمشاركة الديمقراطذيذة ،وأزمذة
الثقافة والفلر وازدياد نسبة األمية ،والتضييق على الحريذات
العامة وال اصة وانتهاكات حذقذوق االنسذان ،وسذوء تذوزيذع
الثروة وزيادة نسبة الذبذطذالذة وانذعذدام األمذن والذ ذدمذات
االساسية ،والفقر والمرض والجهل وغيرها.
إن هكه التحديات وتداعياتها وانعلاساتها على األمن العربي
والقليمي والدولي ،تفرض وتحتم على القو والشذ ذصذيذات
الوطنية التمسك بمبادئ وأهداف مشرو النهذضذة الذعذربذيذة
التحررية الحضارية وإيجاد الحلول والمعالجات لعوامل الذتذردي
التي أنتجتها هكه التحديات وتوفير إملانيات مقاومتها.
إن المؤتمر وهو يدر خطورة هكه التحديات عذلذى األمذن
القومي العربي بشلل عام وعلى األمن الوطني للذل قذطذر

من أقطار األمة بشلل خاص ،فإنه يسذتذشذعذر تذداعذيذاتذهذا
وانعلاساتها السلبية على األمن والسذنم واالسذتذقذرار فذي
العالم أجمع ،وبكلك فإنه لررض مواجهة هكه التحديات قذرر
ما يأتي:
-5إقامة جبهة القو الشعبية العربذيذة لذتذوحذيذد مذواقذف
القو والتيارات واألحزاب والحركات التحذرريذة فذي الذوطذن
العربي ،وإيجاد وتبني األليات العملية لتحقيق وحدة النذضذال
والمقاومة بين األحزاب والحركات التحررية والتقذدمذيذة فذي
األمة .وي ول المؤتمر األمانة العامة لكمذال الذحذوارات مذع
كافة األحزاب والحركات العربية التي لم يتسن لذهذا حضذور
المؤتمر لتأسيس الجبهة الذمذنذشذودة ووضذع بذرنذامذجذهذا
اللفاحي التحرري وإكمال هياكلها في األقطار العربية ووضع
ناامها الداخلي .وتلون األمانة العامة ملزمة أمام المذؤتذمذر
في دورته المقبلة بعرض هذكا الذمذشذرو كذامذن لذرذرض
مناقشته وإقراره بشلله النها ي ومهما كذان عذدد األحذزاب
والحركات المنضوية فيه.
-6فتح فرو وملاتب للمؤتمر في جميع األقطار العذربذيذة
لررض التواصل مع القو الشعبيذة الذوطذنذيذة والذقذومذيذة
والتحررية في كل قطر من االقطار ،ولتنفيك برنامج وأهداف
المؤتمر.
-0إختيار تونس ال ضراء مقراً دا مًا للمؤتمر ،والعمل على
تسجيله رسمياً وترخيصه كمنامة شعبية غذيذر حذلذومذيذة،
على أن تعمل األمانة العامة على توفير مستلزمات عمله.
-4ت ويل األمانة العامة بوضع اسذتذراتذيذجذيذة كذفذاحذيذة
وتحررية شاملة استناداً لما أفرزته المناقشات وأوراق العمل،
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وعلى كافة المستويات الشعبية في الذوطذن الذعذربذي وفذي
جميع الساحات ومتابعة تنفيكها.
-1دعم وتصعيد فعاليات المقاطعة لذلذعذدو الصذهذيذونذي
المحتل ألرض فلسطيذن وفذي كذافذة السذاحذات الذعذربذيذة
واالجنبية ،وتصعيد التحر الشعبي في مواجهة قرار الدارة
األمريلية بتحويل القدس الشريف إلى عاصمة لهكا الذلذيذان
الراصب وتفعيل العمل العربي الشعبي لمواجهة هكا الليذان
حتى تحرير كامل فلسطين.
-2التحر على الدول العربية واألجنبية حلومذات وأحذزاب
ومنامات وهيئات لسحب االعتراف بالذعذمذلذيذة السذيذاسذيذة
الفاسدة والطا فية والعنصرية في الذعذراق وعذزلذهذا وعذدم
التعامل مع عمنء االحتنل وذيوله حتى إسقا هكه العمليذة
وت لي شعب العراق من شرورها ليأخذك دوره الذنذضذالذي
القومي الطبيعي .
وشدَّد المؤتمر على تنفيك ما يلي:
-5رفض ومقاومة االحتنل والتدخل األجنبذي فذي شذؤون
األقطار العربية بلافة أنواعه ومصادره ،والتصدي لمشاريعه
السياسية المشبوهة وم ططاته االسذتذعذمذاريذة .وتذوحذيذد
مواقف القو الشعبية العربية في مقاومتذه وفضذح أدواتذه
وأذرعه وتعريتها على المستو العربي والعالمي.
-6فضح ورفض المشرو اليرانذي الذفذارسذي الصذفذوي
التآمري التوسعي العنصري وأدواته وأحزابه ومذيذلذيذشذيذاتذه
ومن يتحالف أو يتعاون معهم في الوطن العربي ومذقذاومذتذه
وإفشاله بم تلف الوسا ل.
-0رفض وإدانة قو الرهاب والذطذا ذفذيذة والذمذكهذبذيذة
والنزعات العنصرية واالنتماءات القليمذيذة والذمذنذاطذقذيذة،
ومشاريع التقسيم والتفتيت التي تتعرض لها مجمل األقطذار
العربية.
-4محاربة ظواهر الفساد الذمذالذي والسذيذاسذي والداري
واألخنقي التي خلفها االحتنل ومشاريعه الذهذدامذة ،ووضذع
ال طط الشعبية لمواجهة هذكه الذاذواهذر والذتذصذدي لذهذا
ومقاومتها.
-1إعتماد استراتيجية نضالية شعبية عذربذيذة لذتذحذقذيذق
مشرو النهضة الحضاري العربي الكي يحقق أهداف الشعذب
ويضمن حقوقه ويحافظ على مصذالذح األمذة الذعذلذيذا فذي
الوحدة ،والحريّة والتحرر ،والسيذادة واالسذتذقذنل الذوطذنذي
والقومي وتحذقذيذق الذعذدالذة االجذتذمذاعذيذة ،والذمذشذاركذة
الديمقراطية والبناء والتنمية والتطور والتقدم الحديث.
-2نبك العنف واللراهية والتطرف ،والتمسك بمبدأ الذحذوار
المفتوح فيما بين األحزاب والتيارات الذوطذنذيذة مذن جذهذة،
وبينها وبين األحزاب والحركات في األقطار العربية من جذهذة
ثانية ،ومع الجهات الدولية من جهة ثالثة ،كوسيلة فذي حذل
النزاعات وانتزا الحقوق وضمان المصالح المشتركة.

-9السعي لقيام دولة المؤسسات الوطنذيذة عذلذى أسذاس
التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية بموجب دسذتذور
دا م وقوانين مدنية حديثة تعتمد المقاييس العالذمذيذة فذي
تقييم األداء.
ولما كان المؤتمر قد أولى اهتماماً لما يجري عذلذى شذتذى
الساحات العربية قطراً فقطراً ،فنقتطذف مذنذهذا ،الذقذضذايذا
التالية:

بعد أن اتضحت تداعيات االحتنل األميركذي لذلذعذراق ومذا
سببه من كوارف مادية وبشرية وإنسانية ومعنوية وبذأخذطذر
أشلالها عندما بدأت ايران باحتنل العراق والهذيذمذنذة عذلذى
العملية السياسية التي أنشأها المحتلون األمذريذلذان كذنذواة
لمشروعهم فيما يسمى بالشرق األوسذط الذجذديذد ،والذتذي
كانت بممارساتها وسياساتها القا مة على الالذم والذفذسذاد
واالجتثاف والت لف ،السبب الر يس وراء ظهور قو الرهذاب
والتعصب والتطرف والفتنة.
المؤتمر الشعبي العربي يذديذن بذأقصذى درجذات الدانذة
العمنء وال ونة والقتلة والفاسدين ممن جاء بهم االحذتذنل،
والكين قتلوا هم وأسيادهم أكثر من مليوني عراقي ودمذروا
العراق وهجروا وشردوا شعبذه ونذهذبذوا ثذرواتذه .ويذطذالذب
بإحالتهم إلى محاكم وطنية ودولية بسبب ما اقذتذرفذوه مذن
جرا م بحق العراق وشعبه.
وأضاف البيان :إن المؤتمر في الوقت الكي يدين ويذرفذض
االحتنل األمريلي واليراني وكافة أنوا االحتنل والذتذدخذل
األجنبي في العراق ،ويدعو لمقاومته بم تلف الوسا ل ،فإنذه
يؤيد الحل الوطني الكي يضمن:
-5المحافاة على وحدة العراق وسيادته واستقنله ،وإعادة
هويته العربية ،وإنهاء حذالذة االنذقذسذام والصذرا الذديذنذي
والطا في والعنصري ،وتشليل خارطة طريق لذحذل شذامذل
وكامل ونها ي للمشاكل واألزمات القا ذمذة وإعذادة الذعذراق
لممارسة دوره النساني وليأخك ملانته العربية والدولية.
-6إنهاء االحتنل اليراني للعراق بم تلف الوسا ل ،والعمذل
على حل الميليشيات المسلحة والعمل مع المذجذتذمذع الذدولذي
لوضعها على قا مة المنامات الرهابية ومنحقتهذا قضذا ذيذاً
ومحاكمتها بارتلاب جرا م حرب وجرا م ضد النسانية.
-0إقتن العملية السياسية من جكورها ،وإزالة هيذاكذلذهذا
الفاسدة والهزيلة التشريعية والتنفيكية وغيرها.
-4إلراء سياسة اجتثاف البعث والقوانين المرتذبذطذة بذهذا،
ويلري قانون المساءلة والعدالة وقانون حار البعث بشذلذل
كامل ونها ي ،وكل قوا م المطلوبين التي أصدرها االحتنل
وحلوماته والتي استهدفت قيادة وكوادر الذدولذة الذوطذنذيذة
العراقية ،وإلراء المادة ( )4من قانون ملافحة الرهاب الذتذي
راح ضحيتها عشرات اآلالف من األبذريذاء ألسذبذاب كذيذديذة.
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وتعويض كافة العراقيين المتضررين مذن هذكه الذقذوانذيذن
والقرارات.
-1إطنق سراح األسر والسجناء والمعتقلين والمحجوزين
ألسباب سياسية مذنذك بذدايذة االحذتذنل ولذحذد االن ،وفذي
مقدمتهم مسؤولي وكوادر الدولة العراقية قبل االحتنل من
المدنيين والعسلريين الكين اعتقلتهم القذوات األمذريذلذيذة
عام  6000كأسر حرب وال زالوا معذتذقذلذيذن فذي سذجذون
الحلومة العراقية.
-2إعادة بناء مؤسسات الدولة التنذفذيذكيذة والذتذشذريذعذيذة
والقضا ية واألمنية والعسلرية وال دمية ،بما يلبي تذقذديذم
ال دمات العامة واألساسية للمذواطذنذيذن ،وتذحذقذيذق عذودة
سريعة للنازحين والمهجرين مذن داخذل الذعذراق وخذارجذه،
ومنحقة الفاسدين وإرجا األموال المنهوبة .وبسذط األمذن
ووضع حد لحالة الفوضى واالنفنت األمني ،وإعذادة كذتذابذة
الدستور على أسس وطنية بذمذا يضذمذن مصذالذح جذمذيذع
العراقيين وحقوقهم ،ويحافظ على وحدة وسيادة واستذقذنل
العراق وهويته العربية والسنمية.
-9إرساء ناام سياسي وإداري حديذث يذعذتذمذد مذعذايذيذر
عصرية حديثة في تقييم األداء ،وهيللة مؤسسذات الذدولذة.
ويفصل بين الدين والسياسة .ويتعامل مع المسألة الديذنذيذة
في العراق بطريقة متوازنة بما يضمن احترام كافة األديذان
والمكاهب والطوا ف والمعتقدات ،ويضمن حرية الذفذرد فذي
ممارسة طقوسه الذديذنذيذة وفذي اخذتذيذاراتذه وانذتذمذاءاتذه
المكهبية ،بما ال ي ل بأمن الدولة والمجتمذع ،وبذمذا يذهذيذئ
األجواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقذيذة بذيذن
فئات الشعب وفي م تلف المناطق والذمذحذافذاذات ويذزيذل
التوترات واالصطفافات الطا فية والعداوات التي تولدت أثناء
االحتنلين األمريلي واليراني للعراق ومن جرا هما.
-1أعادة بناء وإعمار العراق باالستفادة من ثرواته الوطنيذة،
وباالعتماد على الذ ذبذرات الذمذحذلذيذة والذعذربذيذة والذدولذيذة
وبإست دام أحدف التقنيات والعلوم في مجال البنذاء والعذمذار
والتطور.
إضافة إلى ذلك ،فقد دعا المؤتمر قو الثورة والذمذقذاومذة
وكافة القو الوطنية في العراق إلى تصعيد الحرا الشعبي
في كافة المحافاات لسقا العملية السياسيذة ،كذمذا دعذا
لعدم التعامل مع عذمذنء االحذتذنل األمذريذلذي واليذرانذي
المزدوجي الوالء .

في ضوء استمرار االحتنل الصهيوني لفلسطين وسيذاسذة
تهويد القدس ،والتوسع في بناء المستعمرات الصذهذيذونذيذة
الهادفة لتحقيق الهيمنة الصهيون ية ا ل لا م لة ع لى ارض
فلسطين ،وحصار غزة ،والعدوان المستمذر عذلذى الشذعذب
الفلسطيني ،والدعم األمريلي المستمر لهكا العدوان ،والتي

تجلت واتضحت باالعذتذراف الذوقذح والذنمسذؤول لذردارة
األمريلية الحالية بالقدس عاصمة للليان الصهيوني المجرم
الراصب  ،والكي يعد هكا القرار عدوانا صارخا على مقدسات
االمة ،واغتصاباً لحقوق شعب فلسطين بلافة فئاته وأديانه،
وانتهاكاً لحقه في العيش اللريم في أرضه ،ومصادرة للافذة
القرارات الدولية من ان القدس الشريف هو عاصمة فلسطين
العربية ،فإن هكا االعتراف فاقد الشرعية ويع لس ال ض عف
والتردي في الوضع العربي ،فضن عن مؤامرة االنقسام بين
القو الفلسطينية التي تركيها ايران بدعمها لحركة سياسية
على حساب وحدة الشعب واألرض والمؤسسات وإضعاف قدرة
الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة.
وأضاف البيان على إن المؤتمر يقف أمام التجاوز األخرق من
قبل إدارة ترامب ،موقفا موحدا رافضا له ويدينه بشدة ،فإنه
يرحب باستمرار مساعي منامة التحرير الذفذلذسذطذيذنذيذة
لتحقيق وحدة القو الوطنية ويدعوها إلى إكمال مسيرتها
الضامنة النتزا حقوق الشعب الفلسطيني من خنل االلتزام
بالمشرو الوطني ومؤسسات منامة التحرير الفلسطينيذذة
كممثل شرعي ووحيد لهكا الشعب البطل ،والتمذسذك بذحذق
عودة النجئين ،وإقامة الدولة الفلذسذطذيذنذيذة الذمذسذتذقذلذة
وعاصمتها القدس الشريف ك طوة علذى طذريذق الذتذحذريذر
اللامل للل فلسطين ،كما وان المؤتمر مدعو لدانة محاوالت
التطبيع مع الليان الصهيوني من قبل األنذاذمذة الذعذربذيذة،
ويدعو إلى دعم ومساندة نضال وكفاح الشعب الفلسطيذنذي
في كافة المحافل الدولية ويؤكد المؤتمر عذلذى إن تذحذريذر
فلسطين هو الطريق لتحقيق الوحذدة الذعذربذيذة الشذامذلذة،
والضامن لتحقيق األمن والسنم في المنطقة والعالم.

ودعا المؤتمر الدول العربية كافة والمجتمذع الذدولذي إلذى
االعتراف باألحواز دولة عربية مستقلة ،ويطالب بذتذحذريذرهذا
من االحتنل الفارسي ،وأكد الذمذؤتذمذر مسذانذدتذه ودعذمذه
للشعب العربي األحوازي البطل في نضاله وكفاحه من اجذل
نيل حريته واستقنله وإقامة دولته ذات السيادة اللاملة.

وجاء في البيان على أن المؤتمر يقف إلى جانب دول ال ليج
العربي ضد قو الفتنة والطا فية والتطرف والرهاب بلافذة
أنواعه ومصادره ،ويندد بالتذدخذل اليذرانذي فذي شذؤونذهذا
ويرفض التهديدات الموجهة ضدها .ويدعو المؤتمر أقذطذار
ال ليج العربي إلى تذوحذيذد الذمذوقذف فذي مذواجذهذة هذكه
التهديدات ،وير المؤتمر إن مواجهة ايران ومقاومة وهزيمة
م ططاتها ومشاريعها التوسعية ال يقل أهمية عن مذقذاومذة
وهزيمة قو الرهاب الدولية األخر الذمذتذمذثّذلذة بذداعذش
وغيرها .ويدعو المؤتمر بكات الوقت إلى تحقيق الصذنحذات
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الديمقراطية والسياسية واالجتذمذاعذيذة ورفذض الذهذيذمذنذة
للمؤامرات األمريلية وتعزيز االستقنل الوطذنذي ومذحذاربذة
الفساد والتمييز والمحسوبية في هكه الدول من أجل تجفيف
منابع الطا فية.

أكد المؤتمر على دعم خيارات الشعب في سذوريذا القذامذة
الناام الوطني الديموقراطي التعددي ،الكي يضذمذن وحذدة
سوريا ويفعل دورها القومي.
كما دعا إلى حل سياسي للصرا في اليمن عذلذى قذاعذدة
مرجعيات المبادرة ال ليجية وم رجات الحوار الوطني والقرار
األممي.
وعن ليبيا اكد على ضرورة إعادة توحيد ليبيا تحذت قذيذادة
وطنية منبثقة من حوار وطني شامل.
كما دعا إلى مساعدة مصر من اجل استعادة دورها القومي
في مواجهة الم ططات المعذاديذة الذتذي تسذتذهذدف األمذن
القومي العربي ،ومساعدتها اقتصاديذا لذمذواجذهذة االبذتذزاز
األميركي والصهيوني الكي تتعرض له ،ولتملينها من إنذجذاز
التحول الوطني الديموقراطي.
وحول لبنان اكد علذى دعذمذه فذي مذواجذهذة الذعذدوانذيذة
الصهيونية ،وكل أشلال التدخل القلذيذمذي والذدولذي الذتذي
تهدد وحدته وعروبته ،وألجل تذمذلذيذن الذدولذة مذن بسذط
سيادتها على كامل التراب الوطني.
كما تطرق المؤتمر إلى األوضا في السذودان والصذومذال
وأريتريا والمررب العربي واألردن وشدد على تطويذر صذيذغ
العمل الوطني على قاعدة المشركات الوطنية ووحدة األمذن
القومي العربي
وقد أكد المؤتمر على ما يلي:
-5أهمية تحقيق التنمية الشاملة في األقذطذار الذعذربذيذة،
وعلى أهمية وتطوير المؤسسات الدسذتذوريذة والذقذانذونذيذة
والحقوقية والثقافية والعنمية والسياسذيذة واالقذتذصذاديذة
واالجتماعية ،وتطوير مناهج التربية والتعليم وفذق األسذس
الوطنية والعربية والنسانية واعتماد منهج البحث الذعذلذمذي
الحديث وتطويره وتوفير مستلزماته ،وحماية التراف الثقافي
والتاري ي والحضاري في األقطار العربية.
-6على إقامة عنقات طبيعية مع دول الجذوار الذجذرذرافذي
للوطن العربي على شر إقنعها عن سياسة العذداء لذنمذة
العربية واستمرار التدخل في الشؤون الذداخذلذيذة لذمقذطذار
الذذعذذربذذيذذة وهذذكا يذذفذذرض عذذلذذى دول الذذجذذوار أن تذذقذذوم
بمراجعة شاملة وجكرية لسياساتها السلبيذة ضذد األقذطذار
العربية ،كما أن هكه العنقات سوف لن تستذقذيذم إالّ عذلذى
قاعدة احترام السيادة الوطنية للل دولة مذن الذدول وعذدم
التدخل في شؤونها.

-0على الحوار بين قذو الشذعذب الذوطذنذيذة والذقذومذيذة
والسنمية المعتدلة واعتماد أسس الذمذصذالذحذة الذوطذنذيذة
الحقيقية ،دون إقصاء أو اجتثاف أو استثناء ألية جهة أو حذزب
أو تيار ،األمر الكي من شأنه أن يضع حداً للعذنذف والذتذطذرف
واست دام السنح ،ويرسي قذواعذد األمذن والسذلذم ويذدرئ
االحتنل والتدخل األجنبي.
-4على حق العرب في مياه األنهار الذتذي تذنذبذع مذن دول
الجوار وتصب في األراضي العربية ،وذلك وفقذا لذلذقذوانذيذن
واالتفاقيات الدولية.
-1االهتمام باللرة العربية وحذمذايذتذهذا كذلذرذة عذالذمذيذة،
واعتمادها أساساً في كافة الحوارات الذفذلذريذة والذثذقذافذيذة
والعلمية والسياسية والعنمية وغيرها ،مع السعذي الذدا ذم
من قبل المؤتمر على دعم جذمذعذيذات الذدفذا عذن الذلذرذة
العربية ،وحثّها للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والذمذراكذز
الثقافية الدولية المهتمة بهكا الجانب.
-2وضع سياسة إعنمية يلذون فذي مذقذدمذة مذهذمذاتذهذا
التصدي لل طاب الكي تمارسه وسا ل إعنم محلية ودولذيذة
معروفة تقف وراءها تيارات متعصبة ومتطرفة تهدف لثذارة
اللراهية بين الشعوب ،والوقوف بوجه تلك السياسات الذتذي
تدعو للعنف وتساهم في تأجيج النزاعات الطا فية والقومية
والعنصرية.،
وتوجه المؤتمر بالشلر الجزيل لتونس الشقيقذة حذلذومذة
وشعبا على احتضانها للمؤتمر على ارض تونس كمذا شذلذر
حركة البعث في تونس قيادة وكوادر على جهودها اللذبذيذرة
في تأمين مستلزمات نجاح المؤتمر.
المؤتمر الشعبي العربي
تونس في  55 - 1كانون األول ( ديسمبر ) 6059
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(مقاالة صحفية مع النهار العراي والدولي اتاريخ )5991 /9 /51
النهار العراي والدولي يقاا  3من ارلا «جبهة المقاومة الوطنيعة اللبنانيعة »
(ااو طارق) (حازم) (رعد)

من هي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية؟
هي إرادة شعب لتحرير األرض واستعععادة العمعرامعة
تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية ألنها تضعُّ لع
فهي
ِّ
عيعنعام و
فئات الشعب اللبناني فهي ليست حعباعام َمع نع ،
منظمة معينة و تنظيمام معينام إنها لحعظعة ومعمعا
دعدت معن احعبائ وفعئعات
من لبنا ا هي حرلعة َول ن
سياسية ذات توجهات عقائدية متباينعة فعي العنعظعرة
والتنظيُّ لمنها َم ،ت دفقنة حول نعقع عة معحعددة هعي
الدفاع عن األرض اللبنانية المحتلة لرد اخ ار ا حعتع ل
وإنهائه
إ القوى التي تتش ،م منها جبهة المقاومة الوطنعيعة
اللبنانية هي اعض األحعبائ ذات العتعوجعه العقعومعي
والحرلات الدينية واعض األحبائ المارلسية لذا نجعد
الب ْع ند العقائدي والتنظيمعي
ث ثة تيارات سياسية تحمُّ َ
لجبهة المقاومة
التيار الديني ومن ضمنه تنظيعمعات ذات طعبعيعععةطائفية
،
التيار القومي ويتمعَّع اعمعجعمعوععة معن األحعبائواألشخاص الذين يتبنو و يأخذو االفمر القومي
التيار المارلسيإضافة إلى افراد ومجموعات من الشبا يعقعومعواشم عفوي وإفرادي اعمليات عسمرية معن دو اي
تخ يط او تنسيق مع الجبهة المذلورة
شم،لت هذه الجبهة من خ ل حراها ضد إسعرائعيع
حولها مناخام وطنيام إيجاايام في الجنوئ والبقاع الغعراعي
و راشيا واصبحت ظاهرة وطنية تت د
،سُّ االشمول
حرلا العجعبعهعة األول اسعمعهعا
عام
اساسيا َي ِّ
والَّاني ا لتفاف الشعبي حولها وتبنِّيه لها ومعن دو
ا يعرف المتعاطفو والمؤيدو لها من هعي او اي
ٍ
سيرها واالتالي فهي تقوم اعععمعلعيعات
خط سياسي َي ِّ
ولر ،دة فععع ععلعى اععمعال
ضد العدو ادافع وطني
ن
يعتعععرض لعهعا إنسعا األرض
القمع واإلرهائ العتعي
،
اللبنانية المحتلة على يد اإلسرائيليين ومن ثُّ يعععلعن

قيامه اهذه العملية ااسُّ ( جبهة المقاومة العوطعنعيعة
فعي لعبعنعا
اللبنانية) التي اصبحت على لع لسعا
وتمونت حولها لجا صديقة تعتعولعى
والعالُّ العراي
،
دعمها إع ميام وماديام
من هنا ل ََّ نرت األسئلة حول واقعها وظروف عملعهعا
تتحعر
ه لها قيادة؟ من يترا،سها؟ اين موقعها؟ اين
،
وليف؟ من اين تتلقى الدعُّ؟ ه تسعانعدهعا اعععض
الدول؟ ليف ستمو ع قعتعهعا اعالعدولعة العلعبعنعانعيعة
مستقب م؟ من يؤيدها ومن يرفضها؟ اسئلة تجعول فعي
خاطر اللعبعنعانعي والعععراعي واإلسعرائعيعلعي واألورواعي
واألميرلي لو هذه الظاهرة اخذت تشم منععع عفعام
مهمام في ت ور األزمة اللبنانية وا حت ل اإلسعرائعيعلعي
وهي االتالي تسير في خط متوا ٍز مع سلسعلعة العحعلعول
الم روحة للح في لبنعا ععامعة والعجعنعوئ خعاصعة
فهنا من ي الب الدولة اتبنِّي هذه الجبهة ودعمهعا
وهنا من ي الب ارفضها ومحاراتها ألنعهعا تشعمع
خ رما على إمما قيام مفاوضات اين لبنا وإسرائيع
ويعتبرها البعض الوحيدة القادرة على إخراج إسرائعيع
من لبنا

ماذا عن المقاومة الوطنية؟ معن هعي؟ معاذا تعريعد؟
السؤال م روح على صعيد محل،ي ودولعي واإلجعااعات
عنه غير موجودة أل احد اهُّ اسبائ نجاح هذه الجبهة
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العم السري والتنظيُّ الدقيق إضافة إلى هيملعيعتعهعا
الم نع ،ق ندة إ ا اهمية طرح الموضوع لانت
التنظيمية َ
سببام لم حقة هذه القضعيعة والعوصعول إلعى اعععض
الرموز داخ جبهة المقاومة على رغعُّ السعريعة العتعي
يتمت،عو اها وتنظيمهُّ العالي وإصرارهُّ على عدم
إقحام هذا الموضوع في مشال اإلع م ومعتع علعبعاتعه
وعواقبه ا الحفاظ عليه اشمله الحالي
است عنا ا تصال اع«ااو طارق» المسؤول السعيعاسعي
لع «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية قوات العتعحعريعر »
ولا الحوار اآلتي
* ليف توصلتُّ إلى وضع تسمية «جبهة المقعاومعة
الوطنية اللبنانية»؟
إ طبيعة ان قتعهعا وظعروف هعذه ا نع ع قعةالممونة للجبهة واهدافها األسعاسعيعة هعي
والعناصر
ِّ
التي املت التسمية وإنه لمن ال بيعي ا يمو العم
الموجه ضد العدو المحت عم م ذا طبيعة مقاومعة وذا
مضمو وطني ألنه يهعدف إلعى تعحعريعر األرض معن
ا حت ل وإعادة السيادة الوطعنعيعة واعاععتعبعار ععمع
المقاومة يندرج في إطار جبهوي فعن هعذا العععنعوا
ظفنة في سيعاق
الم نو ،
م روح لتندرج تحته ل اإلممانات َ
مواجهعة ا حعتع ل وانع ع قعام معن تعععدد األطعراف
المناهضة ل حت ل اإلسرائيلي على مختلف اتجاهاتعهعا
وتوجهاتها الفمرية تلغي إمما العتعقعائعهعا ععلعى
الم ْ
شت ننر نلة ونعتقد ا عوام الععدا
القواسُّ الوطنية َ
ٍ
لاف ليمو الرليبة األساسية لقيعام
للعدو الصهيوني
الم نر ،لب للجبهة هعو
التحالف الجبهوي لذلك فن ا سُّ َ
المنسجُّ مع طبيعة الفع المواجه لع حعتع ل وهعو
َ
الذي َيلخِّص فع م اهداف هذا العم الوطني التحرري
تُّ اختياره من اين ععدة ععنعاويعن وتسعمعيعات
وقد ،
واستقر الراي على اسُّ «جبهة المقاومة الوطنية-قوات
،
التحرير» ألنه األلَّر ت ااقام مع الحالة النضعالعيعة العتعي
انخرطت فيها الجماهير اللبنانية
* ما تفسير هذه الظاهرة وما العوام التي ساعدت
في ظهورها؟
إ التفسير البديهي لهذه الظاهرة هي انها رد فعطبيعي على العدوا اإلسرائيلي لبنا واحتع ل العععدو
لقسُّ من األراضي اللبنانية وهعذه تعجعراعة خعاضعت
تعرضت ارضها ل حت ل و
غمارها ل الشعوئ التي ،
يممن ا نمو نحن اللبنانيين استَّنا م لهذه القاععدة
اما لجهة العوام التي ساعدت في ظعهعورهعا فعهعي
تعود إلى جملة اسبائ
األول هو ا حت ل الصهيوني ألرضنا الذي ساعد في
و دة نقيضه فلو لُّ يمن هنا احت ل لعمعا لعانعت
هنا مقاومة ا بيعة الحال

تميبت اهمععا حععرلععة
الَّاني القدرة والسرعة اللتا
،
الجماهير الشعبية وقواها السياسية الوطنية في تجعاوز
الصدمة التي نتجت عن من ا جتياح وا نع ع ق إلعى
العم المقاوم
المعخعتنع نب لعدى العجعمعاهعيعر
الَّالث التراث النضالي َ
اللبنانية عامة والجنواية خاصة ووعيها ألاعاد العخع عر
الصهيوني ان قام من إدرالها ل بيعة الصراع الوطني
والقومي مع العدو الصهيوني وقعد لعا هعذا اإلرث
النضالي خميرة جاهبة لعبت دورما اساسيعام فعي إنضعاج
الوعي الشعبي
يعجعسعده العخع عر
الرااع الوعي الشعبي الوطني لما
ِّ
الصهيوني واحتضا هذا الوعي للمقاومعة وقعد ا ،دى
ذلك إلى دعُّ ان قة المفاح الشعبي العمعسعل،ع ضعد
متقعدمعة
المح نت وهذا ما جع المقاومة طليعة
،
العدو َ
لعبت دور الحبام الواقي للمقاومة المتصدية ل حت ل
المن نلنقععات
الخامس انخراط العديد من القوى ذات َ
الفمرية المختلفة في معرلة المواجهة وايضام العديعد
من الفعاليات والشخصيات الوطنية والشعبعيعة وهعذه
القوى وإ اختلفت في مواقعها السياسية التقت فعي
معرلة الَّأر للمرامة والشعور الوطنيين وقد است اعت
هذه الجداول ا تلتقي في مصبٍ واحد َم ن
ش ِّملنع مة تعيعارما
عامام
السادس غيائ الفع الععقععومععي والععوطععنععي عععلععى
المستوى الرسمي القادر على الوقوف في وجه العععدو
اإلسرائيلي الذي اعتمد في احت له لعررض العععراعيعة
على الحرئ السريعة والخاطفة وهمذا جا ت المقاومعة
لسد ثغرة في هذا الواقع العراي المعؤسعف ولعفعرض
حرئ استنباف حقيقية على قوات ا حعتع ل والعتعي
يست يع تحملها لفترة طويلة
*من هي « جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية»؟
إ جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية هي معحعصعلعةالمخاض الذي اختلج في رحُّ الجنوئ واقعيعة األراضعي
المحتلة وهي التعبير الحي عن اإلرادة العوطعنعيعة فعي
حياة الشعب اللبناني في هذه المرحلة المصيرية التعي
يمر اها لبنا
إ جبهة المقاومة الوطنية اللبعنعانعيعة هعي العحعالعة
الصحية الوحيدة في هذا الجسُّ المريض والذي ينخره
سوس ال ائفية و التشرنعق العمعذهعبعي وععلعى هعذا
األساس فن الخط السياسي لجبهة المقاومة إنما هعو
خط انصهاري لعمع العقعوى العمعنعاهضعة لع حعتع ل
وارنامجها السياسي يرتمب على َمسل،متين األولى هعي
السعي لتحرير األرض من ا حت ل واألخرى هي اعتعبعار
عام التوحيد الشعبي و السعيعاسعي العداخعلعي ععامع م
اساسيام يدفع انرادة التحرير إلى امدائعهعا العقعصعوى
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ولهذا فن الخط السياسي للجبعهعة إنعمعا
هو خط تحريري وتعوحعيعدي فعي العوقعت
نفسه و هي في هعذا السعيعاق معععنعيعة
اتأطير ل الجهود المتاحة وتوظيف لع
اإلممانات المتوافرة على الصعد المحليعة
والعراية لجع المعرلة التي َتخعاض فعي
مواجعهعة العععدو الصعهعيعونعي معععرلعة
متمافئة
إضافة إلى ذلك فن العخعط السعيعاسعي
للمقاومة-ولما نفهمه-هعو خعط جعذري
في رفضه ل حت ل وهذه الجذرية تفرض
على عم المقاومة ا عمع م حعازمعام فعي
رفضه لم اشمال التسويعات معع العععدو
الصهيوني ولهذا فن العنعضعال العواجعب
خوضه إنما هو نضال يجب ا يتناول ل
جوانب الحياة في لبنا وا يعت،عخعذ لع
األشمال ال زمة
ونقول إ الخط السياسي للمقاومعة هعو
يوجه ل اشعمعال العمعقعاومعة ومعن
الذي ِّ
ضمنها المقاومة العسمعريعة وإذا لعانعت
المقاومة العسمرية هي التعبيعر الشعععبعي
األلَّر فعالية فن اشمال المقاومة األخعرى
ل تق اهمية عن المقاومة العسمرية أل
المقاومة اعناصرها المختلفة معا هعي إ
تنفيذام لقرار سياسي فأساليب العتعحعريعض
الجماهيري هي شم من اشمال المقاومعة
ولذلك مقاطعة الععدو وععدم العتعععامع
والتصدي لعععمع ئعه
معه ورفض الت بيع
ِّ
مم اعضها البعض و اعتعمعامع
وهذه َت ِّ
عوة
عناصرها نحقق النتيجة الوطنية
العمعرج ،
َ
وتحول دو ا يحقق العدو اهدافه
تفسرو م البة اعض األطراف
* ليف
ِّ
في الحمومة وخارجها للدولة اتبنِّي جبهة
المقاومة ودعمها؟
إ م البة الحمومة اذلك يعجعب اتقتصر على اعض األطراف أل مواجعهعة
ا حت ل مسؤولية ل اللبعنعانعيعيعن اعمع
طوائفهُّ وانتما اتهُّ السياسعيعة لعهعذا
فن هذه الم البة هي اضعععف اإليعمعا
وا ستغرائ ليس في م البة الدولة اتبن،ي
المقاومة إنما حالة الجدل القعائعمعة حعول
دور المقاومة في تحرير األرض
(الدلقة الثانية واأل يرة
من المقابلة تنشر في العدد القادم)

من ضمن فعالياتها ومساهماتهذا فذي تذلذويذن رؤيذة أوضذح لذد
الناخبين  .حول العملية االنت ابية ودور القو السياسية فيها  .عقد فذي
مقر جمعية التنشئة في علار العتيقة مساء اليوم  . 6/56/6059عذن
االت ابات والتحالفات السياسية شار فيها مستذشذار وزيذر الذ ذارجذيذة
جبران باسيل  ،الدكتور حسن يحي واألستاذ محمد ال طيب.
مقدمة ترحيب من ر يس الجمعية األستاذ مرعي يحيي  ،الذكي أكذد
على أهمية وضرورة األنشطة التوجيهية التي تذقذوم بذهذا الذجذمذعذيذة
والفعاليات المصاحبة لها  ،لضمان رؤية واضذحذة لذد األهذالذي حذول
االنت ابات وآليتها والتحالفات السياسية .
وتحدف األستاذ درغام عن الموضو ال نفي بين عذلذار الذعذتذيذقذة
وفنيدق حول قرية القموعة  ،كما تناول أملانية تبني مرشح من عذلذار
العتيقة في الدورات أال نت ابية القادمة في حال كان عليه شذبذه أجذمذا
من البلدة  .كما وعد بترتيب لقاء لفعالياتها مع الوزير باسيل للذتذبذاحذث
حول موضو القموعة  .كما شار الدكتور حسن يحيي في مداخلة عذن
التفاهمات االنت ابية في غياب الرؤية التنموية للمنطقة  .فذيذمذا ركذز
األستاذ محمد ال طيب على أهمية المشاركة الملثفة مرحبا بالمستشار
الضيف مؤكداً على أهمية ما طرح من نقاشات.
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عز الدين حمدان  .....لندن

ما أعلنه الر يس عمر البشير السبت الماضى ،أن الضرط
والتآمر األمريلي أد لتقسيم السودان ،وشدد على أن
ال طة األمريلية تهدف لتقسيم السودان إلى  1دول ،وقوله
في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية" عندنا معلومات
عن سعي أمريلي لتقسيم السودان إلى  1دول ،وأمريلا
انفردت في الفترة األخيرة وخربت العالم العربي" ،مشددا
على أن واشنطن مسؤولة عما "حصل في أفرانستان،
والعراق ،وسوريا ،واليمن ،وما حصل في السودان بأن
ينقسم".
ما أشار إليه البشير بعبارة "عندنا معلومات عن سعي
أمريلي لتقسيم السودان إلى  1دول" هو ليس سبقا
است باراتياً أو سرا آنيا انفرد بلشفه دون غيره ،وللنه على
األرجح است دم المعلومات المشار إليها في حديثه ،كنو
من التلتيك والمناورة السياسية إستوجبته دواعي زيارته
لروسيا ،سعياً وراء تحقيق ملاسب ش صية له ،والتي هي
بعيدة تماما عن مرمى ومضمون العبارة أصن .فالبشير يعلم
تماما أن مشرو تقسيم السودان م طط له قبل وصوله
لسدة الحلم على ظهر دبابة في  00يونيو  5616بسنوات،
و ظل طوال فترة حلمه حتى اليوم يساهم وما يزال ،في
تنفيك مرحلة من مراحل هكا المشرو وفق اعترافه العلنى،
إما ضالعا  ،طا عا أو كارها وللن ستال هنا أسئلة ملحة
حا رة تنحق حقيقة ارتباطهم بهكا المشرو كناام حاكم
مستبد وكحركة إسنمية فرضت نفسها وأجندتها قسرا!
في عام 5610م وافق اللونجرس األمريلي بالجما في
جلسة سرية على مشرو الدكتور "برنارد لويس" ،وبكلك
تمََّ تقنين هكا المشرو واعتماده وإدراجه في ملفات
السياسة األمريلية االستراتيجية لسنوات مقبلة ،ومنو به
كل إدارة أمريلية منت بة سواء من الجمهوريين أو
الديمقراطيين تتعاقب على البيت األبيض.
الكين لم يقر وا التاريخ يانون ما صنعته أمريلا بالعراق
من احتنل وتقسيم أمرا مفاجئا جاء وليد األحداف التي
أنتجته ،وما حدف في جنوب السودان له دوافع وأسباب ،وللن
الحقيقة اللبر أنهم نسوا أن ما يحدف اآلن في سوريا
واليمن وليبيا هو تحقيق وتنفيك للم طط االستعماري الك
خططته وصاغته وأعلنته الصهيونية والصليبية العالمية،
لتفتيت العالم العربي والسنمى ،وتجز ته وتحويله إلى
كانتونات يلون فيه الليان الصهيوني السيد المطا .

وأنا أدلف من بوابة تصريح البشير اآلنف الككر ،وأنتهز
توقيت الر يس ،كسانحة لنشر هكه الوثيقة ال طيرة
لذ"برنارد لويس" بالتفصيل للتعريف بالم طط ،خاصة ما
نتعرض له ألكبر عملية "غسيل مخ" في العالم العربي
والسنمي يقوم بها فريق يعمل بدأب ،ل دمة المشرو
الصهيوني األمريلي لوصم تلك الم ططات بأنها مجرد
"نارية مؤامرة" رغم ما نراه رأ العين ماثن أمامنا.
من هو برنارد لويس؟
هو العرّاب الصهيونى ،صاحب أخطر مشرو في هكا
القرن لتفتيت العالم العربي والسنمي من باكستان إلى
المررب ،والكي نشرته مجلة وزارة الدفا األمريلية .ولد
"برنارد لويس" في لندن عام 5652م ،وهو مستشرق
بريطاني األصل ،يهودي الديانة ،صهيوني االنتماء ،أمريلي
الجنسية .ت رََّج في جامعة لندن 5602م ،وعمل فيها
مدرس في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الفريقية ،كتب
"لويس" كثيرًا ،وتداخل في تاريخ السنم والمسلمين ،حيث
أعتبر مرجعًا فيه ،فلتب عن كلَِّ ما يسيء للتاريخ السنمي
متعمدًا ،فلتب عن الحشاشين ،وأصول السماعيلية،
والناطقة ،والقرامطة ،وكتب في التاريخ الحديث نازعًا
النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقاالً قالت فيه:
إن برنارد لويس " 60عامًا" المؤرخ البارز للشرق األوسط
وقد وَ َّفَرَ اللثير من الكخيرة اليدلوجية لدارة بوش في
قضايا الشرق األوسط والحرب على الرهاب ،حتى إنه يُعتبر
بحقٍَّ منارًا لسياسة التدخل والهيمنة األمريلية في
المنطقة.
طوََّر "لويس" روابطه الوثيقة بالمعسلر السياسي
للمحافاين الجدد في الواليات المتحدة منك سبعينيات القرن
العشرين ،حيث يشير "جريشت" من معهد العمل األمريلي
إلى أن لويس ظلََّ طوال سنوات "رجل الشئون العامة" ،كما
كان مستشارًا لدارتي بوش األب واالبن.
في  1/6002/ 5ألقى "ديك تشيني" نا ب الر يس "بوش
االبن" خطابًا يلرَِّم فيه "لويس" في مجلس الشئون العالميذة
في فيندلفيا ،حيث ذكر "تشيني" أن لذويذس قذد جذاء إلذى
واشنطن ليلون مستشارًا لذوزيذر الذدفذا لشذئذون الشذرق
األوسط .لويس األستاذ المتقاعد بجامعة "برنستون" ألََّف 60
كتابًا عن الشرق األوسط من بينها "العرب فذي الذتذاريذخ" و
"الصدام بين السنم والحداثة في الشرق األوسط الحذديذث"
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و"أزمة السنم" و"حرب مندسة وإرهاب غير مقدس".
لم يقف دور برنارد لويس عنذد اسذتذنذفذار الذقذيذادة فذي
القارتين األمريلية واألوروبية ،وإنما تعدََّاه إلى القذيذام بذدور
العرّاب الصهيوني الكي صاغ للمحافايذن الذجذدد فذي إدارة
الر يس بوش االبن استراتيجذيذتذهذم فذي الذعذداء الشذديذد
لرسنم والمسلمين ،وقد شار لويس في وضع استراتيجية
الرزو األمريلي للعراق ،حيث ذكرت صحذيذفذة "الذواشذنذطذن
بوست" أن "لويس" كان مع الر ذيذس بذوش االبذن ونذا ذبذه
تشيني ،خنل اختفاء الثنين على إثر حادثة ارتطام الطا ذرة
بمركز التجارة العالمي في نيويور  ،وخنل هكه االجتماعات
ابتد لويس للرزو مبرراته وأهدافه التي ضمََّنها في مقوالت
"صرا الحضارات" و"الرهاب السنمي".
في مقابلة أجذرتذهذا وكذالذة العذنم مذع "لذويذس" فذي
 60/1/6001قال اآلتي بالن " :إن العرب والمسلمين قذوم
فاسدون مفسدون فوضويون ،ال يملن تحضرهم ،وإذا ُترِكوا
ألنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشذريذة
إرهابية تدمَِّر الحضارات ،وتقوَِّض المجتمعات ،ولذكلذك فذإن
الحلََّ السلذيذم لذلذتذعذامذل مذعذهذم هذو إعذادة احذتذنلذهذم
وإستعمارهم ،وتدمير ثقافذتذهذم الذديذنذيذة وتذطذبذيذقذاتذهذا
االجتماعية ،وفي حال قيام أمريلا بهكا الدور فإن علذيذهذا أن
تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسيذة فذي اسذتذعذمذار
المنطقة ،لتجنَُّب األخطاء والمواقف السلبية التي اقذتذرفذتذهذا
الدولتان ،إنه من الضروري إعادة تقسيم األقذطذار الذعذربذيذة
والسنمية إلى وحدات عشا رية وطا فية ،وال داعي لمراعذاة
خواطرهم أو التأثر بانفعاالتهذم وردود األفذعذال عذنذدهذم،
ويجب أن يلون شعار أمريلا في ذلك ،إما أن نضعهذم تذحذت
سيادتنا ،أو ندعهم ليدمروا حضارتنا ،وال مذانذع عذنذد إعذادة
احتنلهم أن تلون مهمتنا المذعذلذنذة هذي تذدريذب شذعذوب
المنطقة على الحياة الديمقراطية ،وخنل هذكا االسذتذعذمذار
الجديد ال مانع أن تقدم أمريلا بذالضذرذط عذلذى قذيذادتذهذم
السنمية -دون مجاملة وال لذيذن وال هذوادة -لذيذ ذلذصذوا
شعوبهم من المعتقدات السنمية الفاسذدة ،ولذكلذك يذجذب
تضييق ال ناق على هكه الشعوب ومحاصرتذهذا ،واسذتذثذمذار
التناقضات العرقية ،والعصبيات القبلية والطا فية فيها ،قبذل
أن ترزو أمريلا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها.
انتقد "لويس" محاوالت الحل السلمي ،وانتقذد االنسذحذاب
الصهيوني من جنوب لبنان ،واصفًا هكا االنسحاب بأنه عمذل
متسرَِّ وال مبرر له ،فالليان الصهيذونذي يذمذثذل الذ ذطذو
األمامية للحضارة الرربية ،وهي تقف أمام الحقد السذنمذي
الزا ف نحو الررب األوروبي واألمريلي ،ولذكلذك فذإن عذلذى
األمم الرربية أن تقف في وجه هكا ال طر البربري دون تللَُّذؤ
أو قصور ،وال داعي العتبارات الرأي العام العالمذي ،وعذنذدمذا
دعت أمريلا عام  6009إلى مؤتمر "أنابوليس" للسنم كتذب
لويس في صحيفة "وول ستريت" يقول:

"يجب أال ننار إلى هكا المؤتمر ونتذا ذجذه إال بذاعذتذبذاره
مجرد تلتيك موقوت ،غايته تعزيز الذتذحذالذف ضذد الذ ذطذر
اليراني ،وتسهيل تفليك الدول العربية والسنميذة ،ودفذع
األترا واألكراد والعرب والفلسطينيين واليرانيين لذيذقذاتذل
بعضهم بعضًا ،كما فعلت أمريلا مع الهنود الحمر من قبل".
في عام  5610والحرب العراقية اليرانية مستعذرة صذرح
مستشار األمن القومي األمريلي "بريجنسلي" بذقذولذه" :إن
المعضلة التي ستعاني منها الواليات الذمذتذحذدة مذن اآلن (
 )5610هي كيف يملن تنشيط حرب خليجية ثذانذيذة تذقذوم
على هامش ال ليجية األولى التي حدثت بين العذراق وإيذران
تستطيع أمريلا من خنلها تصحيح حدود "سايلس -بيلو".
عقب إطنق هكا التصريح وبتلذلذيذف مذن وزارة الذدفذا
األمريلية "البنتاجون "بدأ المذؤرخ الصذهذيذونذي الذمذتذأمذر
"برنارد لويس" بوضع مشروعه الشهير الذ ذاص بذتذفذلذيذك
الوحدة الدستورية لمجموعة الذدول الذعذربذيذة والسذنمذيذة
جميعًا كن على حدة ،ومنها العراق وسوريذا ولذبذنذان ومصذر
والسودان وإيران وتركيا وأفرانستان وباكستان والسذعذوديذة
ودول ال ليج ودول الشمال الفريقي ..إلخ ،وتفتيت كل منهذا
إلى مجموعة من اللانتونات والدوينت العذرقذيذة والذديذنذيذة
والمكهبية والطا فية ،وقذد أرفذق بذمذشذروعذه الذمذفذصذل
مجموعة من ال را ط المرسومة تحت إشرافه تشمل جذمذيذع
الدول العربية والسنمية المرشحة للذتذفذتذيذت بذوحذي مذن
مضمون تصريح "بريجنسلي" مستشار األمن الذقذومذي فذي
عهد جيمي كارتر -الر يس األسبق ألمريلا.
تفاصيل المشرو الصهيوأمريلي لتفتيت العالم الذعذربذي
والسنمي لبرنارد لويس:
مصر  :وطبقا للم ذطذط الذك رسذم لذويذس مذنمذحذه
األساسية مطلوب تقسيم مصر إلى  4دوينت هي:
سيناء وشرق الدلتا ستلون تحت النفوذ اليهودي (ليتحقذق
حلم اليهود من النيل إلى الفرات).
الدولة المسيحية :وستلون عاصمتها السلندرية ،وتمذتذد
من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيو وتتسع غربا لتضم
الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر واد النطذرون لذيذربذط
هكه المنطقة بالسلندرية ،وستسع لتضم أيضذا جذزءا مذن
المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح.
دولة النوبة الذمذتذلذامذلذة :وتضذم األراضذي الشذمذالذيذة
السودانية وستلون عاصمتها أسوان ،تربط الجزء الذجذنذوبذي
الممتد من صعيد مصر حتى شذمذال السذودان بذاسذم بذند
النوبة بمنطقة الصحراء اللبر لتلتحم مع دولة البربر الذتذي
سوف تمتد من جنوب المررب حتى البحر األحمر.
مصر السنمية :وستلون عاصمتها الذقذاهذرة ،وتشذمذل
الجزء المتبقي من مصر ويراد لها أن تلون أيضا تحت النفذوذ
السرا يلي (حيث تدخل في نطاق إسرا يذل الذلذبذر الذتذي
يطمع اليهود في إنشا ها) .وقد بدأت بوادر هذكا الذمذ ذطذط
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تطفو على السذطذح مذن خذنل إثذارة الذفذتذنذة
الطا فية بين المسلمين والمسحيين فذي مصذر،
وقد بدأ تنفيكه في عصذر الذر ذيذس الذمذ ذلذو
حسنى مبار وأشرفت أجهذزتذه األمذنذيذة عذلذى
تنفيك هكا الم طط ،وبعد سقوطه سعذت بذقذايذا
أذر وأركان هكا الناام التي ما زالذت تسذيذطذر
على اللثير من الذمذؤسذسذات فذي الذدولذة إلذى
السرا في تنفيك هكا الم طط لصالح إسرا ذيذل
والقو االستعمارية.
السودان :يقول برنارد لويس ،السودان أكذثذر
دول العالم العربي والسذنمذي تذفذلذلذا ،فذإنذه
يتلون من أربع مجموعات سلذانذيذة كذل مذنذهذا
غريبة عن األخر  ،فمن أقلية عذربذيذة مسذلذمذة
سنية تسيطر على أغلبية غير عربية إفريقية إلى
وثنيين إلى مسيحيين ،وبالتالي سيتم تقذسذيذمذه
إلى  4دوينت أيضا هي:
دويلة النوبة :التي تتلامل مع دويلذة الذنذوبذة
في األراضي المصرية التي ستلذون عذاصذمذتذهذا
أسوان.
دويلة الشمال السوداني السنمية :وعاصمتها
ال رطوم.
دويلة الجنوب المسيحي السوداني :وعاصمتها
جوبا.
دويلة دارفور :وستلون عاصمتها الفاشر.
نجح األمريلان وإسرا يل والررب بذمذسذاعذدة
ناام مبار وبعض األنامة العربية األخر فذي
فصل جنوب السودان عن شماله وإنشذاء دويذلذة
جديدة مسيحية ،ورغم أنهم في البدايذة دعذمذوا
هكه الدويلة الناشئة بالمال والسذنح ،إال أنذهذم
سرعان ما أججوا الصرا القبلي المسذلذح لذ ذلذق
نو من الفوضى ال نقة حتى ال يستقيم مذعذهذا
الحلم ،كما سيتم ضمن الم طط ،است دام هكه
الدويلة مستقبن في إشعال الحذروب والذنذزاعذات
بين دويلة السودان المسلمة أو دويذلذة دار فذور
التي ما تزال المؤامرات مستمرة لذفذصذلذهذا عذن
السودان بعد الجنوب مباشرة حيذث أنذهذا غذنذيذة
باليورانيوم والكهب والبترول ،ومما تجدر الشارة
إليه ،ما سبق أعلنه ،عبدالواحد محذمذد نذور مذن
مقر حركته في تل أبيب ،بأنه حذال قذيذام دولذة
دارفور سيمنح إسرا يل امتياز حصري للتذنذقذيذب
واست راج اليورانيذوم والذكهذب والذبذتذرول فذي
الدولة الوليذدة ،بذاعذتذبذاره سذيذلذون ر ذيذسذهذا
المرتقب!!

بعد الجريمة النلراء التي اقترفتها عصابة الجذرام والذعذمذالذة فذي
العراق مرة أخر في حق سجذنذاء الذنذاصذريذة قذبذل أيذام قذلذيذلذة،
صرح الناطق الرسمي للقيادة القومية بما يلي:
اقترفت عصابة الجرام والعمالة المسذلذطذة عذلذى رقذاب الشذعذب
العراقي األبي في األيام القليلة الماضية جريمة أخر في حق شرفذاء
العراق بإقدامها على إعدام كوكبة جديدة من المجاهدين العراقيذيذن
الكين يقاومون االحتنل وعذمذن ذه ،دون راد  ،وخذارج الذقذوانذيذن
واألعراف الدولية وبعيدا عن منامات حقوق النسان.
بقدر ما تدين القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي هذكه
الجرا م المتواصلة منك أكثر من  51سنة في حذق شذرفذاء الذعذراق،
تدعو القيادة القومية الشعب العراقي البطل بلل فئاته إلذى الذثذورة
ضد هكه العصابة المجرمة نصرة لذوطذنذهذم ،وأحذراره الذكيذن هذم
أبناؤهم وواخوتهم ،وأبناء عشا رهم ،والثورة ال يجب أن تذلذون فذي
ن
مثل هكه الحالة باالحتجاج ورد الفعل فحسب بل يجب أن تلون عمذ ً
مناما وشامن للل أبناء العراق ،وفعاال ومتواصن ،حتى إسقا هذكه
العصابة ،ومن يحميها من المحتلين ،وأنصارهم فذي قذم وطذهذران،
كما تدعو القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكذي األنذاذمذة
العربية والجامعة العربية واألحزاب السياسية والمنامات الجماهيرية
في الوطن العربي إلى ات اذ مذوقذف حذاسذم مذن هذكه الذعذصذابذة
وجرا مها ،كما تدعو القيادة المنامات السنمية والحقوقية والدولية
إلى وقف هكه الجرا م بالتصدي إلى هكه العصابة الذمذتذحذلذمذة فذي
مصا ر الشعب العراقي العايم بالمقاطذعذة الشذامذلذة :السذيذاسذيذة
والدبلوماسية واالقتصادية ،مثلما قاطعت باألمس هكه الذمذنذاذمذات
الدولية الناام العنصري في جنوب أفريقيا حتى اسذتذسذلذم لذررادة
الدولية.
تقدم القيادة القومية للحزب تعذازيذهذا الذقذلذبذيذة ألسذر الشذهذداء
وتعاهدهم على االستمرار في مقارعة هكه العصابة بلل الذوسذا ذل
نصرة للعراق الجريح وشعبه المالوم بدعم حزبلم العذاذيذم حذزب
البعث العربي االشتراكي بقيادة المجاهذد عذزت إبذراهذيذم والذقذو
الوطنية العراقية األخر الكين يقودون الذمذقذاومذة الذبذطذلذة مذنذك
االحتنل والى اليوم ،كما تحيي القيادة صمذود السذجذنذاء مذن أبذنذاء
الشعب العراقي الكين يتعرضون يوميا لشتى أنوا العكاب واالهانذة،
وتشد على أيديهم ألنهم يمثلون العراق المذقذاوم والذمذجذاهذد ضذد
المحتلين وأذنابهم.
الناطق الرسمي للقيادة القومية
د .احمد شوتري  /الجزا ر في 51/56/6059
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:
سميرة بن يوب
اعتقدنا بجننا كعرب بعد كل سنوا االستعماي الطحويحلحة
منذ ما قبل وبعد اتفاقية سايكس بيكو واحت ل فلسطيحن
اعتقدنا بجننا « ير أمة» فهمت االستعماي الغربي وعحقحلحيحتحه
المراوغة و طابه الكاذب وقوانينه المجدفة وسحيحاسحاتحه
الظالمة في ب دنا وفي مختلف ب د العالف الثحالحثإ إال أنحه
يجب أن نعترف بجن أحدا القرن الواحد والعشرين وندن ال
نزال في عقده الثاني تثبت كل يوم بجننا مازلنا لف نحفحهحف
ً
توحشا في ممايساته و ب ًثا فحي
هذا االستعماي الذي يتطوي
طابه ...هذا االستعماي الذي نجح فحي شحيحطحنحتحنحا ححتحى
أصبدنا نقول عن أنفسنا «نعف ندن إيهابحيحون ونسحتحدحق
العقاب » فاستسلف الغالبية منا لمشروع التقسيف والتفتحيحت
للخ ص من العقاب والبطش الدموي.
واليوم وندن على مشايف نهاية العقد الحثحانحي محن هحذا
القرن يمكننا التجكيد على أن ب دنحا الحعحربحيحة د حلحت فحي
مرحلة وديدة من االستعماي المتوحش عبر بحوابحة اإليهحاب
الححذي بححا ووححوده مححن ضححرويا الححووححود االحححت ح لححي
إعحفحاء محن
واالستعمايي ليمنح المدتل والمستعمر الجديد
ً
مسؤولية ورائف اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي والثقافحي
الدموي المستمرة على امتداد مساحة الوطن الحعحربحي محنحذ
سقوط وداي برلين وبدء الغايا االنحجحلحوأمحريحكحيحة عحلحى
العراق بالقنابل االنشطحاييحة والحعحنحقحوديحة والحيحويانحيحوم
المنضب وقصف المدايس ومصانع حليب األطفال والجسوي
ومنظومة االتصاال وغيرها لقحطحع وييحد الحدحيحاة عحلحى
الشعب العراقي في حرب قال عنها وحيحمحس بحيحكحر بحجنحهحا
ستروع العراق إلى عصر ما قبل الصناعة بمعنى تحدحويحلحنحا
مجد ًدا إلى أمة قابلة ل ستعماي.
تل الجرائف بدأ عام  1441ولف تنته فحي ححرب عحام
 4114ولن تنتهي بسدق مدينتي الموصل والفلحووحة وال
بتدمير الرقة ومدن عربية عديدة من المشرق إلى الحمحغحرب
العربي ...فالدرب المزعومة على اإليهاب ال تزال مستمرة.
ومن وانب آ ر صاي الووود االستحعحمحايي فحي بح دنحا محن
ضروييا الدرب على اإليهاب إلى أول غير مسمى في وبهة
حرب مفتوحة المتماثلة وحروب بالحوكحالحة ال تحدحقحق سحوى
أهداف السيطرة والهيمنة االستعمايية الجحديحدة محن دون أن
يتكبد فيها المستعمر سائر مادية أو معنوية بل ندفع نحدحن
شعوب المنطقة أثمانها وتكلفتهحا محن ثحرواتحنحا ومحن أيواح
أبنائنا ومستقبلهف الضبابي الذي يزداد قتامة كل يوم.
لربما تذكرون ذل التقرير الشيطاني الرائحع الحذي َ حطّحه
زبعنيو بريجنسكي مستشاي األمن القومي األمريكي «يقعة

الشطرنج الكبرى السيطرة األمريكية ومحا يحتحرتحب عحلحيحهحا
ويوستراتيجيا» والذي صدي في نهاية تسحعحيحنحيحا الحقحرن
ً
العشرين أي بعد عقد واحد من انهياي االتداد السحوفحيحيحتحي
عبر فيه عحن الحرؤيحة
وسقوط النظام الدولي القديف والذي ّ
األمريكية البراغماتية الواقعية الملزمة حول ضروية استمحراي
التفوق األمريكي في القرن الواحد والعشرين بالسيطرة على
أوياسيا ...تل االستراتيجية األمريكية للبحقحاء كحقحوة أولحى
وأ يرة من دون منافس في العالف.
في ذل التقرير يذكر ياسف السياسا الخايوية األمريحكحيحة
بجن هذا الدلف كي يتدقق ال بد من السيطرة علحى محنحطحقحة
أوياسيا (أويوبا-آسيا) التي تمثل قلب العالف وموئل محعحظحف
شعوب العالف والموايد الطبيعية والنشاط االقتصادي والحقحوة
النووية ....نعف هذه هي المنطقة التي صاي ساحة اإليهحاب
بشكل عام بعد أحدا البروين في نيويويك عام .4111
با تصاي يعرض المفكر االستراتيجي األمريكي في تقريحره
المذكوي كيف يجب العمل على بناء اإلمبراطويية األمريكحيحة
كقوة تدكف العالف عبر المثالية األمريكية وثقافاتها المووهة
من وهة والقوة األمريكية بجبعادها المحتحنحوعحة محن وحهحة
أ رى.
أيضا عن الدوي األمحريحكحي فحي إداية الحنحزاعحا
يتدد
ً
والصراعا في أويوبا وآسيا والشرق األوسط على نحدحو ال
تصعد معه أي دولة عحظحمحى محنحافسحة تحهحدد الحمحصحالحح
األمريكية بل لمواوهة وميع المنافسين الجدد الدقيقحيحيحن
والمدتملين بعد انهياي االتداد السوفييتي.
با تصاي وضع بريجنسكي في تقريره البنحود الحرئحيحسحيحة
التي تفسر لنا ما وياء العاصفة األمريكية التي التحزال تحهحب
بالكواي المدمرة على العالف عمو ًما ومنحطحقحتحنحا الحعحربحيحة
صوصا من أول تجسيس اإلمبراطويية األمحريحكحيحة الحتحي
ً
أبدا.
يجب أال تغرب عنها الشمس ً
فحريحدا لحتحدحقحيحق
دويا
ً
تمايس الواليا المتددة الحيحوم ً
مصالدها في مواوهة المنافسحيحن االسحتحراتحيحجحيحيحن عحلحى
المستوى الجيوبولتيكي في منطقة أوياسحيحا والحتحي تحقحع
وغرافيا واقتصاد ًيا ...أن أوياسحيحا
منطقتنا العربية في قلبها
ً
كما تراها الواليا المتددة هي الحمحركحز الحدحيحوي لحلحنحمحو
عالميا بما تشحكحلحه
االقتصادي والنفوذ السياسي المتعاظف
ً
كل هذه العوامل من قوة معقدة يجب السيطرة عليها لمنحع
ظهوي قوة معادية للسيادة األمريكية.
ونجدت الواليا المتددة في تطوير سياساتها العسكحريحة
والخايوية وقوتها التكنولووية واالتصاالتية والمعلحومحاتحيحة
والمالية والتجايية بما يدقق لحهحا السحيحطحرة عحلحى الحبحعحد
الجيوبولتيكي الذي يدقق مشروعها .فهي تستحخحدم الحقحوة
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العسكرية واألمنية المتوحشة مع قوة ثقافية متمحثحلحة فحي
مجموعة من المثاليا في مجحال الحديحمحقحراطحيحة وححقحوق
اإلنسان والدريا واألصولية الدينية ويغف التناقحض بحيحن
القوتين المستخدمتين إال أنها نجدت في تدقيحق أهحدافحهحا
حتى اآلن في منطقتنا العربية على أقل تقدير.
ولف ينس أن ي َذ ّكرنا بريجنسكي بحجن الحمحشحروع األمحريحكحي
يتطلب التفكير في تهميش قضايا الددود والبعد القومي لبحعحض
الدول المشمولة في استراتيجية الهيمنة األمريكية ...مع التلحمحيحح
لووود العصبيا الدينية والعرقية التي يمكن أن تستخدم لتبقحى
أمريكا الدايس األمين على بوابة العالف ...ويذكر بجنه في الدحرب
البايدة األمريكية السوفييتية «استخدم كل طرف أيديحولحووحيحتحه
لتعزيز سيطرته على أتباعه ومؤيديه بطريقة تذكرنا إلى ححد محا
بعصر الدروب الدينية »...إذ لتفادي الصدام الحنحووي اسحتحخحدم
األمريكان الوسائل غير العسكرية ضد السوفييت «وهي وسحائحل
الديوية السيحاسحيحة والحمحرونحة اآليحديحولحووحيحة والحديحنحامحيحة
االقتصادية واإلغراء الثقافي التي أصحبحدحت كحلحهحا ذا أبحعحاد
نصا في التقرير المذكوي.
حاسمة للصراع» كما واء ً
مشروع التغيير الجيواستراتيجي القسري الشرق األوسط الجديد
بعضحا
كان ال بد من الرووع إلى تقرير بريجنسكي لنتفهف ً
من دوافع المشروع الذي يدعى بالتغيير الجيواستراتيجي في
يدعي أصدابه بجنه يحهحدف إلحى تصحدحيحح
منطقتنا والذي ّ
أ طاء مشروع السيدين سايكحس وبحيحكحو الحذي محر عحلحى
تنفيذه مائة عام ...مشروع استعمحايي دمحوي قسحري آ حر
سيخلف المشروع االستعمايي القسري الذي سحبحقحه ...ألنحنحا
أمة يعتبرونها قاصرة في تدديد وتطوير مصيرها بحل هحي
بداوة إلى من يصدح لها واقعها على مداي التاييخ.
بعضحا محن أسحبحاب ومحظحاهحر
وإن كان ذل التقرير يفسر ً
االنتشاي األمريكي وأهدافه في المنطقة األكثحر ححيحويحة فحي
أيضا يؤكد بجن الدرب على اإليهاب تعد أحد أهف
العالف فهو ً
أدوا نجاح مشروع التغيير الجيواستراتيحجحي الحمحزعحوم فحي
الشرق األوسط .وال ش أن  11سبتمبر  4111كان محفحصح ً
ّف ليكون كذل .
تاييخيا النط ق تل الدرب أو أنه نظ َ
ً
وتكفي قراءة ريطة االنتشاي األمريكي في الحعحالحف بحعحد
هذا التاييخ المفصلي مع أ ذ كل اإلوحراءا االسحتحخحبحاييحة
واالمنية والمالية التي اتخذتها أمريكا في االعتباي ليتبين ان
عدة الدرب التي أعلنتها أمريكا على اإليهاب أقحرب إلحى أن
تكون عدة حرب عالمية يكيزتها األساسحيحة هحذا االنحتحشحاي
الذي ال مثيل له.
ونكري هنا بجن الدرب على اإليهاب أعطت المبري الضرويي للتغييحر
الجيوستراتيجي القسري مهما كان دمويًا وكحايثحيًحا ومحزلحزالً ذلح
المشروع الذي أطلقت عليه وونداليزا يايس في عحام  4114اسحف
«مشروع الشرق األوسط الجديد »...المشروع المنقذ الذي سحيحدحول
المنطقة إلى ونة ديمقراطية ويجتث اإليهحاب والحفحكحر اإليهحابحي
بدسب ادعاءاتهف بعد تصديح أ طاء ريطة سايكس بيكو الغبية.
تدمير العراق والدرب على اإليهاب
بإيجاز شديد با في ححكحف األكحيحد أن الحمحشحروع بحدأ
بالعراق ليكتب له النجاح في باقي الحمحنحطحقحة ...لحقحد كحان
العراق العائق األكبر أمام هذا المشروع الشحيحطحانحي فحتحف

احت له لتسهيل نشر اإليهاب بكل محذاهحبحه عحلحى كحامحل
مساحته ...إيهاب دموي مذهبي فحي الحجحنحوب وآ حر فحي
وغحربحا وهحذا اإليهحاب
شحرقحا
الشمال وعلى كامل الددود
ً
ً
كفيل بإلغاء حدود ويسف حدود ريطة طائفية لتدل محدحل
مهمحا
ريطة سايكس بيكو ...لذل كان وال يزال دوي إيران ً
ودا لدى اإلدايا األمريكية المتعاقبة التي عملت على يسحف
ً
المشروع وتنفيذه على مداي العقود األيبعة الماضية...
فبعد أن كانت أسلدة الدماي الشامل ذييعة غزو واححتح ل
العراق أصبح اليوم اإليهاب ذييعة استمحراي ذلح الحووحود
االحت لي المتحعحدد األطحراف عحلحى هحذه األيض الحفحاقحدة
للسيادة والقوة الدفاعية بكل معنى الكلمة وذييعة النتشاي
قوى عسكرية متعددة في مختلف أنداء األيض العربية التي
باتت مفتوحة أمام ودافل اإليهاب القادم من كل اتجاه.
تعاني المنطقة العربية اليوم من انتشاي عمليحا تحدفحق
الس ح والمال األمريكي المتوازي مع انتحشحاي اإليهحابحيحيحن
المجندين من كل الجنسيا وفي كل اتجاه .لقد بحدأ ذلح
االنتشاي وال يزال ما بين المناطق الددودية وبين المنحاطحق
النفطية المستهدفة وميعها في مشروع التغيحيحر الحمحذكحوي
لتثبيت قواعد وديدة وتحرسحيحخ السحيحطحرة ونشحر الحنحفحوذ
والتدكف في مصادي الطاقة.
وبعد أحدا «الربيع العربي »با في ححكحف الحمحؤكحد أن
النموذج العراقي هو الذي من المقري تعميمه بشكل وبحآ حر
في باقي مناطق النفط العربية إن لف تتد ل عوامل دولية
أو إقليمية أ رى في إفشال هذا المشروع ...وهذا محوضحوع
آ ر بداوة إلى صفدا وحوايا طويلة.
وهكذا يستمر الدماي الشامل في المنطقة وتستمر مسيرة
المو والتهجير والعنف والتطرف والتفقير والتجحهحيحل ححتحى
الوصول إلى لدظة االستسح م الحكحامحل ...لحدحظحة قحبحول
المشروع ح ً لوقف النزيف.
يرا:
وأ ً
إن األمة العربية ومعاء من المديط إلى الخلحيحج تحواوحه
مصيرا واحد في مشروع أمريكي واحد وهو مشروع محعحلحن
يتف تنفيذه بجعلى ديوا الخبث والدهاء االستعمايي...
ومتصاعحدا فحي ظحل صحمحت أو
مستمرا
والتدمير ال يزال
ً
ً
استغفال عربي طير...
صاي الفوضى حقيقة وواق ًعا واإليهاب المدمر الحوحشحي
وزءا من الدياة العربية اليومية...
ً
أال يؤكد لنا كل ذلح بحجنحنحا محازلحنحا لحف نحفحهحف ذلح
االستعماي الذي يمس بخناق حاضرنا ومستقبلنا؟؟
استصغايا للقديا العربية ولكحنحه
ليس سؤاالً مبطنًا وال
ً
سؤال مصيري بعد أن ثبت أننا كجمة ومعاء لف نتعامل محع
هذا الشجن االستعمايي الجديد بمووب مقتحضحيحا الحعحصحر
الذي بدأ مع سقوط االتداد السوفييتي كقطب يئيسي فحي
النظام الدولي وما تبع ذل من الد ول في صحراع دولحي
من نوع آ ر لتجسيس نظام وديد.
يرا ال يسعنا إال أن نؤكد بجننا إن لف نفهف هذا العدو الظاهر
وأ ً
الخفي المدمر فإننا بكل تجكيد سنبقى واهلين سبل مواوحهحتحه
ومقاومته سياسيًا ومعرفيًا قبل أي نوع آ ر من المقاوما ؟؟
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نبيل الزعبي
أقامت الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية اعحتحصحامحا
أمام مركز الصليب األحمر الدولي في لحبحنحان تضحامحنحا محع
فلسطين واحتجاوا على نقحل سحفحاية الحواليحا الحمحتحدحدة
األميركية إلى القدس المدتلة وقحد الحقحى عضحو الحقحيحادة
القطرية لدزب طليعة لبنان الحعحربحي االشحتحراكحي األسحتحاذ
يضوان ياسين كلمة باسف األحزاب المشايكة بالمناسبة قال
فيها :
هي القدس لن يدجبوها بقراي  .كما لن يداصروا أقصاهحا
ببوابة  .ولن يباعدوا بين عاشقيها بدواوز الفتنة واالقتتال .
هذه الدقائق عن بال من يستهدفونها تغيب  .لحكحنحهحا فحي
عقولنا وقلوبنا باقية عصية على ألمغيب  .هي القدس ألتي
أحببناها حتى هربنا من مجرد الدديث عن اغتصابحهحا .هحي
القدس التي تتدثر دائما بثوبها النوياني وصمود أبنائها .
على مدرابها يسقط الشهيد ممسحكحا بحيحد أ حيحه يحمحو
الروال واقفين  .هي القدس يامن أدنتف الضدية؟ تمسدتحف
بالج د ليدمي ذا يوم عوياتكف الدا حلحيحة .فحقحد هحنحتحف
بجعين أعدائكف حتى أصبح ما يقومون به ال يدسب لكف به
حساب  .اليوم كل هذه الدشود الغاضبة تنتظر منكف موقفاً
يوازي الدد ال شجب وال استنكاي  .ينتظحرون يدًا شحجحاعحاً
وحاسماً.
وأضاف ياسين "أن تكونوا قادة بدق فالرد الفاتر والقحمحف
المؤولة تشجع العدوان وال تحدحمحي الحقحدس .ألحف يشحكحل
الوضع العربي البائس مد ح ً لحقحرايا اإلداية األمحيحركحيحة
بديث لف يترك أمامها أي حرج في تجاوز المدرما الحكحبحرى
في قضايا العرب؟.
ألف يكن قراي الكونغرس األميركي بحنحقحل السحفحاية إلحى

القدس المدتلة قد صدي منذ العام  1444ولف يتجرأ أي من
ألمسؤولين األميركيين على أتخاذه لعلحمحهحف بحالحتحداعحيحا
الخطيرة المترتبة عليه؟
من المسؤول عن غياب القدية العربية في هذا الحمحشحهحد
العربي البائس والمخيف ؟؟
لماذا هذا اإلذعان والتردد وندن في حومة مخاطر التفك
فإذا غرق المركب العربي سيطيح بالجميع ؟؟
ألف يكن في ترددكف عن حماية الدواضر العربحيحة وبحنحاء
القدية الرادعة مد ً لتنوع الب يا والمصائب فحي الحجحسحد
العربي المستلب اليوم بدروب التمزق واالنهياي؟؟"
وتابع ياسين " ف نصر لقضية على أش ء اآل رين .وأمام
هذا االستفزاز والتهوي الجائر لحإلداية األمحريحكحيحة لشحرعحنحة
االحت ل واغتيال كافة قرايا الشحرعحيحة الحدولحيحة وإلحغحاء
أولوية الدق لصالح سطوة القوة وإعطاء ما أسحمحاه بحاألمحر
الواقع الشرعية لمن يفتقدها .فعبر الحمحواوحهحا الشحعحبحيحة
وحدها يمكن أن ينقلب السدر على الساحر ويرى الصهايحنحة
أنفسهف معزولين مجددا نتيجة لقرايا يرفضحهحا الحجحمحيحع.
ولنستفد من هذا الرفض الدولي المدوي .
فاستيقظوا فالقدس عروس عروبتكف  ..با زنحاة الحلحيحل
يد لون حجرتها نهايًا وهاياً.
و تف ياسين بالقول تدية للمؤتمرين ألول الحقحدس فحي
تونس برئاسة مفتيها وقاضحي قضحاتحهحا إلعحادة تصحويحب
البوصلة دفاعا عن فلسطين .
تدية لقادة صنعوا من يومياتهف وححيحاتحهحف السحيحاسحيحة
القدس وفلسطين عنوانا ومسحاي الشحهحداء صحدام حسحيحن
وياسر عرفا والشيخ أحمد ياسين.
*****
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مكتب الثقافة واإلعالم القومي حلزب البعث العريب االشرتاكي
تنديداً بالجريمة المروعة التي قذامذت بذهذا مذجذمذوعذات
إرهابية في مسجد شمالي سيناء ،أصذدر مذلذتذب الذثذقذافذة
والعنم القومي المقال التحليلي التالي:
تلقينا مع شعبنا العربي فذي مصذر ،وجذمذاهذيذر أمذتذنذا
العربية ،والمسلمين في العالم أجذمذع ،وبذأسذى بذالذغ ،نذبذأ
الجريمة المروعة التي أدت إلى استشهاد أكثر من ثذنثذمذا ذة
إنسان ،وجرح وإصابة أكثر من ما تين مذن الذمذصذلذيذن فذي
مسجد الروضة ،شمال سيناء ،أثناء تأديتهم لصنة الجذمذعذة.
بعد أن حول القتلة المتجردين من أي واز ديني أو اخذنقذي،
قدسية الملان وعامة اليوم عند المذؤمذنذيذن ،إلذى سذاحذة
الرتلاب هكه المجزرة البشعة ،مذمذا زاد مذن حذدة واتسذا
نطاق الشجب والدانة لهكا الفعل العدواني الجبان الذمذسذيء
لقيم الدين واليمان ،والمزعز لممن واالستقذرار فذي هذكا
القطر العربي العزيز.
وإننا في الوقت الكي نشار فيه شعبنا العربي في مصذر
التعازي والمواساة مبتهلين إلى اهلل تعالى أن يذحذفذظ مصذر
العروبة وشعبها األبي ،فان جسامة هكه الجريذمذة يذجذب أن
تدعونا إلى التأمل في الذدروس والذعذبذر الذتذي يذمذلذن أن
تستنبط منها للي ننهض من بين المحن واآلالم ونحن أكثذر
قوة وكفاءة على مواجهة التحديات .ومذن بذيذن أهذم هذكه
الدروس درس أن العنف والعنف المضاد ،والمعالجات األمنيذة
البحتة التي تتم بمعزل عن المعالجات المجتمعية المتلامذلذة
معها ،ال تصلح ك يار وحيد في مواجهة هكا العنف الرهابذي
الجرامي .ناهيك عن محدودية قدرتها على تحقيق التوافذق
الوطني عبر تحقيق المصالحة وحسم ال نفات ،والذتذمذسذك
بتجكير الديمقراطية المذتذزامذنذة مذع تذحذقذيذق النذجذازات
التنموية لصالح كافة فئات الشعذب ،وتذعذمذيذق مذمذارسذات
التعددية السياسية والفلرية ،وصيانة حقوق النسان.
ومما يضاعف من أهمية هكا التحول النوعي الذمذطذلذوب،
هو أن تنامي العنف والرهاب المتستذر بذالذديذن السذنمذي
الحنيف غطاء ،و الكي يسترل التطلعات الوطنذيذة ،وإفذرازات
التطور غير المتوازن ،وعدم مراعاه الذتذمذايذز الشذاسذع فذي
البنية المجتمعية التي تهدد الوحدة الوطنية والتعايش بذيذن
شرا ح المجتمع ،يجعل كل ذلك وسيلة مناسبة لذلذتذدخذنت
ال ارجية ،تحرف سلمية االنتذفذاضذات الشذعذبذيذة ،وتذقذطذع

الطريق أمام تطورها النوعي نحو تحقيق أهدافها الوطذنذيذة
وآفاقها القومية والتحررية ومضامينها االجتماعيذة ،وتصذبذح
مدخنً للمزيد من التأزيم بهدف حذرف الصذرا عذن مذجذراه
األساسي ،وتبديل أولوياته ،وصوالً إلى تحقيق الذمذزيذد مذن
الثررات القاتلة في األمن القومي العربذي ،وإحذداف تذدمذيذر
ممنهج لروابط الوحدة الوطنية ،و زعزعة مقذومذات الذوجذود
الوطني من األساس ،وهدم مفهوم الذدولذة ومذرتذلذزاتذهذا،
ومحو كل ما أنجزته التجارب الوطنية في التاريخ المذعذاصذر.
وكل تلك النتا ج السلبية تحث على السرا في استذ ذنص
الدروس وتحويل المعاناة إلى مفاعيل وعي ،يفذشذل تذحذول
العنف المرطى بالدين ،إلى خزين استراتيجي من الذقذنذابذل
الموقوتة في أيدي الدول الطامعة في ثروات أمتنا الذعذربذيذة
ومواردها ،وتهدد بها وحذدة وسذنمذة أقذطذارهذا ،فذتذحذر
مسمياته الم تلفة كيفما تشاء ومتى ما تشاء ،ثم تستذحذدف
الجديد من تلك المسميات ،موفرة الرطاء اللوجستي لدخولها
وانسحابها وفقا لمصالحها وتوجهاتها.
ورغم انلشاف زيف ارتبا كل ذلك بذالذديذن السذنمذي
الحنيف ،وال سيما بعد كل ما جر فذي الذمذوصذل الذحذدبذاء
والعديد من المدن العراقية األخذر  ،إضذافذة إلذى بشذاعذة
التدمير والتهجير الكي شهدته تدمذر وحذلذب والذعذديذد مذن
البلدات والمدن في سوريا ،وفي ليبيا ،إال أن مذ ذاطذره قذد
ازدادت ضراوة ،بعد انلشاف ،ارتبذا كذل ذلذك بذمذ ذطذط
التقسيم والهيمنة الذكي فذتذح غذزو الذعذراق الذبذاب عذلذى
مصراعيه لتنفيكه في اللثير من أقطار الوطن الذعذربذي .إن
ذلك يجدد االعتبار والتأكيد على أن معركة تذحذريذر الذعذراق
ودعم مقاومته المسلحة وانتفاضة شعذبذة السذلذمذيذة ،هذي
الطريق إلى تحرير فلسذطذيذن وكذافذة األراضذي الذعذربذيذة
المحتلة ،مثلما هي الطريق إلذى تصذفذيذة مذنذابذع الذعذنذف
والرهاب المتستر بالدين .وال سبيل لتحقيق ذلك إال بتوسيع
جبهة النضال الجماهيري السلمي الديمقراطي ،القادر عذلذى
توحيد واستنهاض حركة الجماهير وقواها الحية وتوجذيذهذهذا
نحو فعل متصاعد لذيذلذون الذنذصذر حذلذيذف نضذال أمذتذنذا
ومقاومتها الباسلة وانتفاضة جماهيرها الاافرة.
ملتب الثقافة والعنم القومي
في / 69تشرين الثاني 6059 /
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يا أبناء شعبنا المجاهد
تواصل الدكومة العميلة ممايساتها اإلورامية بدق أبنحاء
الشعب العراقي الذي سامته سوء العذاب ومحايسحت بحدحقحه
ابشع صيغ االعتقاال واإلعداما واالغتياال ولقد أقحدمحت
ل األيام القليلة الماضية على إعدام عشرا المواطنحيحن
العراقيين في سجن الناصرية وسط حشد محن الحمحعحمحمحيحن
وهتافاتهف الطائفية الممجووة والمرفوضة من أبناء شعبحنحا
األص ء بكل قومياتهف وأديانهف وطوائفهف وكحانحت هحذه
الممايسة اإليهابية الشائنة وريمة بشعة بدق اإلنسانية.
وبهذه المناسبة األليمة فإن قيادة قحطحر الحعحراق لحدحزب
البعث العربي االشتراكي تدعو أبناء شعبنا العراقحي وأمحتحنحا
العربية المجيدة إلى استنكاي هذه الجريمحة الحوحشحيحة كحمحا
تدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمحر اإلسح محي واألمحف
المتددة إلى استنكايها ويفضها ووضع حد لجرائف الدكومحة
العميلة التي استهتر بكل القيف اإلنسانية ذلح أن هحذه
الجريمة البشعة تجتي امتدادًا لجرائف الحدحكحومحة الحعحمحيحلحة
والنظام اإليراني تنفيذا لمخطط ترويض أبناء شعبنا لقبحول
االحت ل اإليراني والتوسع الفايسي الصفوي الذي استحهحدف
العراق وسوييا ولبنان واليمن وأقطاي الخليج العربي واألمحن
القومي العربي برمته.
إن ورائف الدكومة العميلة باضطهاد أبناء شعبنا وقمعحه
وتجويعه وحرمانه من أبسط دما المحاء والحكحهحربحاء قحد
بلغت حدا ال يطاق مما يستدعي تصليب اإليادة الشحعحبحيحة
الكفاحية لمواصلة النضال الملدمي ضد السلطة الحمحجحرمحة

ومخلفا االحت ل األمريكي واالحت ل اإليراني والمحجحابحهحة
الدازمة للتمدد الفايسي الصفوي وقبره في مهده .إن أبحنحاء
شعبنا يرفضون الممايسا القمعية بكافة أشكالها وألحوانحهحا
ويدعون أبناء األمة العربية وأحراي وشحرفحاء الحعحالحف أوحمحع
لمناصرتهف ضد الممايسا الهمحجحيحة ووضحع ححد ححاسحف
باتجاه الوقف النهائي لها.
يا أبناء شعبنا األبي المكافح الصابر
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
يا أبناء اإلنسانية ومعاء
وآ رهحا
إن دماء األحراي المسفوحة بالسجون والمعتق
وليس أ يرها سف دماء األحراي من أبناء شعبنا الحمحجحاهحد
في سجن الناصرية لن تذهب هديًا وسيواصل أبناء شعحبحنحا
المكافح نضالهف المتواصل وحتى التدرير الشحامحل لحلحعحراق
وتخليص أبنائه من كل صوي القمع والتسلط واالسحتحعحبحاد
والمضي إلى أمام على طريق تحدحقحيحق االسحتحقح ل الحتحام
والناوز لمواصلة النهوض الحوطحنحي والحقحومحي واإلنسحانحي
واستئناف مسيرة البناء الثويي الشامل وتحدحقحيحق الحتحقحدم
االوتماعي والرفاه المعيشي واالزدهاي الثقافحي والحمحعحنحوي
ألبناء شعبنا المناضل الستمراي عطائه الدضايي الثر لخدمحة
األمة العربية واإلنسانية ومعاء.
ودمتف للنضال
ولرسالة أمتنا المجد والخلود
قيادة قطر العراق
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