
 

 !ال ميكن للتاريخ ان يكون شاهد زور 
 

  واالحتالل تطور موقف الحزب الشيوعي العراقي من خيار الحرب
 

 صالح ياسر.د
 
 

كا  متاعةات ترايرات اركان النظاا  الاتكتاتير ل لاداامر م الت التاارر  أاال ملياي  ع اا ل ل  تهاوتعاما  81 قبل    

االحتاث تشال الى ان هذا االنهاار لم رحتث عدتت او عتون مقاتماتل عال كاان نتاطات يباةاات لتجاعال ن  ات ما  االو اا  

وال اايات التي اعت تها هذا النظا ل والتي امت الى تجاقم ازمت  البنايرت الشام ت وازمرامها ايتةصاءل وانجطارها وح هاا 

 .اللعبل خاار الحلب واالحت

 

 مقدمات السقوط
 

رؤرت  ل ا كان ل وقت  اعاله في الةترت م  الجةالاات الحزعات ال لكزرت تيقف الحزب الشايعي الةلاقي عنت االو ا     

ل ح ايل ال ر يعات التاي  وتشخاصا فاها الطذور الحقاقات لالو ا  التي كانا  ت ال عهاا الابالم واياباعهال رطل  مشخصا 

لنظا  التكتاتير ل واللهان ع ى عترل ويني علاقي رخ ص البالم م  التكتاتيررت م  نهت وما  تتاح لشةبنا االياحت عا

 اللهان ع ى الةيامل الخارنات ل تداال وعض نها الة ل الة كل  االننبي م  نهت اخلى
1
. 

 

 حك ا  زماتأ رااموازم الاتكتاتير  النظاا  ت  ط ظل في ل3002 نا ان م  التايع لدارت الترير ك ا هي مةلو  ات م    

 لالابالم ع اى ال خا ات الةامات االزمات عتجااقم لالةلاقاي الشاة  ع ى التولي ل حصار ال تملة التاثالات وعجةل لا  ايتةصاء

 وات اا  لا ل ال ااحقت الشة  أالبات ورفض ل نظا  التاخ ات الةزلت عتة ق ات م ك ا. اليي  ومحنت الشة  ملياة واشتتام

 . والق ع والبرش الة ف في االمةان رأم متقتة وال قاومت التحت  روت وعقاء الرهاعيلا لنهط  الط اهالرت ال ةار ت

 ومؤي ااتها التولات انهازة وت اخال عهاا واالياتبتام ال ا رت احتكاار فاي رتط اى الابالم في الةامت االزمت نيهل وكان    

 ال ةاشااتل احيالا  تالم  وفاي اتلااليايا وحلراتا  حقيقا  م  الشة  وحلمان ال  رتل حزب ذلك في ع ا ذلكل لتحقاق

 حااتا  وتشايه تةاي،ل ال عشالرت وخ اارل وخالاب مماار ما  خ جتهاا وماا الثالثات والحلوب وااليتقلارل م األ وافتقامه

 .ومولاا واق ا ا علعاا البالم عزلت وفي ت لحاا  مجاصل كل وع كلة واالخالقات االنت اعات وقا   اللوحات

 ررا ااا عاامال وشك   شةبنال منها عانى التي الة اقت ال حنت ياسأو محير وم اريات  نهارال  النظا  يباةت ومث      

 وال ذهباات الترناات ومكيناتا  االنت اعاات فئاتا يبقاتا  وو قيمااتا  عط ااع لهال تةل، التي والكيارث االزمات ن اع في

 .ال اايات واحزاع  وقياه

 الشاة  ترحا كانا   التاي الةامات االزمات تجااقم الاى لذ  يبق ال اقييا الةقت خالل االحتاث ترير مىأك ا مةلو      

 واالنت اعااات واالقتصااامرت ال اايااات - ايااتثناء مون ال اااامر  يااارل فااي االزماات هااذه فقاات ايتشاالت. عااالبالم وتةصااف

 تبارناتلم تراير احت ااالت ماا أ كثلفال كثلأ االعياب عتومشل   وحاات ل ال طت ع ن م في وخا ت آثارا مخ جت واالخالقاتل

 . ل يانهتها واالعتام متاعةتها رنبدي

 الشااة  الحاايال ال تياصاال التااتهير فااي واذىل خراايرة شااتهاأو شااكالهاأ و ااحلع الخانقاات الةاماات االزماات وتط اا     

 الحكاا  اصالار عجةال ارضاال التي يبق  يقيي النظاا  االخالة ال نيات في التتهير هذا ايت ل وقت. والصحات ال ةاشات

 عكاال ل تولاات االقتصاام  والنشاااي وثلواتهاا الاابالم اقتصااام و اع الااذ  االقتصاام ل ال طااال فااي ال ةالو  نهطهاام ع اى

 االقتصاامرت الةقيعاات عقااء عا  نطام ك ا. مر يمت  ورؤم  رصين  وع ا شيءل كل وقبل والأ نظامهم ختمت في تينهات ل

 التالعا  اياالا  شاتى خاالل ما  619 القالار لتربااق االرطاعاات الحصاا ت تق ااص وعا  شاةبنال ع اى مجلو ت التولات

 . النظا  كان رةت تها التي والنه  والدش

                                                           
1
( ال ط  ا )والكينجلن ا  ( 3008)وال اعع ( 8661)وال امس ( 8662)الخامس : ل زرت م  التجاصال رانع وثارق ال ؤت لات اليينات ل حزب وخصيصا 

 .اللاعع والخامس: الحزعاا 

 



 حلكاات فااي وشاا ل ماازم  اقتصااام  ركاايم ماا  لاهاااإ ال شااار الةياماال يااببت  ع ااا ال ةاشااات الضااارقت اياات لار وارتاابط    

 شا ل ومقنةات مكشايفت وعرالات فااحشل وأاالء صاال لأ ال تاتهير الاترنار صل  يةل في متياصل تذعذب وم  ال يقل

 ما  الكثاال الابالمل ا اافت الاى الانهض الضالربي الاذ  اعت اته النظاا  والاذ  مفاع اصاحاب فاي الةام ات الات ث ثي م  كثلأ

 . اخلى عييارل الخبز لق ت ع  البحث مجض ا  ال هنتل انازات تطترت عت  الى والختماتل االنتانات وال حالتل اليرش

 والختماات الزراعات التولت قرا  م ت كات م  ال زرت عاع ونلى لالخصخصة سياسة ترباق ايت ل ذات  ال ااق وفي    

 ل تولات التاعةات االقتصاامرت ال نشاتت عتحيرل عيشل فا ا الخاصل القرا  الى الصناعات والتطهازات ال ةتات م  والكثال

 تطاررات اياس ع اى الة ال الاى مطاناال اخاتماته تقت  التي الصحات ال ؤي ات يا ا ال الحكيماتل ال ؤي ات م  والةترت

واذا و ةنا هذه االنلاء ع ى ياولت البحاث الاتقاق ليناتنا . ل خصخصت اولي شكل هي التي ل"الذاتي الت يرل" عرلرقت

 تام التولات لقراا  الةاراتة وال ةتات والتطهازات فال نشتت. االنت اعات النظا  قاعتة انها كان  ت تهت  في الياقع تلمام

 أاالهمل قبال..( االخالر  والنااشاا  االويا ت ح  ات الصات اماا ل اتحاام اعضاء صتا ل اصتقاء) النظا  اعيان لىا عاةها

  حصالا وهام الزراعتل في الطتم ل  الكا  عالن بت الحال كذلك. الحقاقات قا تها ع  ال ئت في 20 عن بت حتى تقل وعايةار

 الزراعاات ال  ات زمات ع اى ذلاك فايق رحصا ين الاذر  االعيانل وم  والحكيماا  الحزعاا  ال  ؤولا  كبار م كانيا 

 ! ال يماء ال يق في منها عالجارض ورتانلون مخجضتل عايةار التولت مؤي ات م 

 والكثاال الضالوررت والخاتمات ال ا ع ياةارأ ارتجا  م  تةاني الشة  الةظ ى م  دالباتال ظ   ك   هذا نان  والى    

 ع ااى اللقاعات اللدااء حصاا ت نااء ك اا لمتلمراات الاترنار قا ات عقااء  عا  ناحااتل ماا  ذلاكل ناتض وقات. الدذاراات ال ايام  ما 

 االناالاءات ماا  ول ةتراات رعحهاامل هاايامش فااي زرااامات الرجا اااا  وال  اياالة الييااراء وفاال، تداابهااال او االيااةار

  .ذكلها يبق التي االقتصامرت

 ال تزاراتة اللياي  وظ ا  التاتنيل عاال  م اتياها ع اى التولات لاتى  الةاام ا ماتاخال عقا  يةاراأل ارتجا  مقاعل وفي    

 ومانهم الةاام ا ل فئاات عةاض مخصصاات فاي التط ا اات" الزراامات" تبت اع الق الرت" التبلعاات"و ال تكااثلة تاواتواأل

 تكاالاف اعتوتصا التضخم ايت لار ع  النانم ل  تاخالل الحقاقات ل قا ت ال تياصل الهبيي وقف مون وتحيل ال ة  ينل

 .وااليةار االنير عا  الضلور  ل تيازن كامل فقتان الى هذا مىأ وقت. ال ةاشت

 مايارم اياتنزا  فاي ومؤي ااتهال التولات نهازةأ ياارل فاي اللشاية ظاهلة وانتشار الج ام ايتشلاء يهمأ لوعال قاعل    

 ل ةترت الحكيمي التعم ارقا  منها مخت جتل املعي عجةل تتتكل و الكجا ل عاش عالكام لهم تؤم  التي الضئا تل ال ياينا 

 . ال كان م  مخت جت لجئات ت نح كان  التي واالعجاءات ال زارا عةض والداء والختماتل ال  ع م 

 التولاات الةقيعاات ما  ثالثات عشال عاماا حصاا ت فقات عا نا  ةموارا متملأوم  نهت اخلى لة  الحصار االقتصام       

 ال تةاظ اتل االن اانات مةاناتا  في عاهظا   ث نها مفع وان  والكبلىل االولى  حاتها كان شةبنا ان لالبالم ع ى ال جلو ت

 وتةراالل اهاتار ما  وقاتراتها قياها لة ي  ت ب  وما ن ا تل ا لار م  ع ببها االقتصامرت البالم عقاعتة لحق ما وفي

 . متملة آثار م  ال طت ع ن اض في تلك  ما وفي

 ح ارات الى شيء كل وقبل  اوال الهامفت ياايت  ومط ل االقتصام ل ال طال في وانلاءات  وخرر  نظا ال نهض خ  ف    

 حااتا  فاي وتشايرهات ال طت اعل واقع في ع اقت ي بات آثارا   التوليل ل حصار الثقا ت الةياق  نان  الى وامامتهال ي رت 

 واالخالقااتل االنت اعاات القاام منظيمات فاي وتصات   لوااليال االنت ااعي الن ااض في تح ل الى فضىأو ومث  ل وعنات 

 وعضاا نهم والجكاالل الااات شاادا ت وعاماات وال تقاعااتر  الكااامحا  ن اااهال احاايال وتااتهيرت. التق اتراات ل يشااارض وانتةاااش

 خاصت ال ةتما ل الجالحا  م  كبالة عتاما  أ التتهير ك ا ش ل. ال حتوم والشباب التخل وذوو وال يظجين ال  تختمين

 ما  هلعاا   محافظااتهمل ما  حتاى والهطالة وقالاهم ارا ااهم تال  الاى ا ارلوا الاذر  الطنيعااتل ال حافظاات عنااءأ م 

 كثاجات وعراش ارهااب ح االت ما  رافقا  وماا االهايار تطجااف عجةال ثام ع ااهمل ال جلو ت الباهظت والليي  الضلار 

 . ررا األ وع ي  هياراأل منايق في متياص ت عصيرة الق ةات االنهزة تنجذهاكان  

 وما  وازالمهامل وحاشاااتهم النظاا  فاي ال  اؤولا  كباار ما  محتومة شلرحت تنام  ال  حيقتل ال الرا  مقاعل وفي    

 ونتاطات النظاا ل ما  لهام ال  نيحت الكبالة االمتاازات عجضل تحيليا الذر  ع افااتهمل ال لتبرا  والحصار الحلب تطار

 الب تان م  كثال في االثلراء نخ  ع اها تح تهم عحااة رنة ين م اارات اصحاب الى ا اتلالرج" االقتصامرت" لنشاياتهم

 . االخلى

 

 ك اه اا انر قتاا فقات. النظاا  ازمات ماع وثااق ارتبااي في ت وتنام لنش البالم في الةامت ذن ر ك  القيل ان االزمتإهكذا   

 ال ااامر  فاي اخترهاا التاي وال اايات النظا  نهض الحالا  يف وهي نج  ل التافع م  زخ ه ا واكت بتا نج  ل االياس م 

 . االخلى منه ا كل وتحجز وتتلثلانل عةضه ا في تؤثلان التوا  ع ى عقاتا آخل نان  م  وه ا. كافت

 

 ما  الشاة  وحلماان عهال وااليتبتام ال  رت احتكار في البالم كان رك   في الةامت االزمت ان نيهل :ملخص القول    

 وقا ا  اللوحاات حااتا  وتشايه وااليتقلارل االم  وافتقامه والحااتاتل ال ةاشات احيال  وتلم  االياياتل وحلرات   حقيق



 وال ااياات االنت اعاات - االقتصاامرت م االتها مط ال وتلاناع ومولااال اق ا ااا البالم عزلت وفي واالخالقاتل االنت اعات

 هااذه عا اارلام رجاااقمكااان  وتينهاتاا ل نهطاا  ياعةاا  وع ااي  ماا  ع ااب  لال اااعق النظااا  ان اليا ااح وماا . والحضاااررت

 . الرباةاا  وتقتمها تريرها وايتئنا  عافاتها البالم ايتلمام يلرق في كلماء عقبت الى نج   هي ورتحيل االزمتل

 اكثال لهااوحي عالنظاا ل االنت اعاات القاعاتة تالعط التاي الةالقت يباةت ع ى التداال م  مزرت يلأ الترير لهذا ونتاطت    

 . مطلمر  وانتجا  ارتزاق عالقت الى كثلفل

 

 ل نظاا ل االنت اعات القاعتة تتكل ع  ات كبح في خلىلع وأ عترنت اف ح قت ال ذكير الترير كان اذا - اخلى ناحات م     

 وانهزت ل ظا الن ع  واعتةامهم مثال ل الحزعاا  االعضاء وت لب ان الخ ايت لار ذلك ع ى لرتل. ارقافها ع  عطز فان 

 . نترتة عانت اءات منهم" ال جقيم" تةيرض لتلما  الق لرت االيالا  الى حتى ال  رات فا  لطلت الذ  اليق  في

 الاالفض ويااةت ل نظااا ل التاخ ااات الةزلاات شااتة الااا ل االشااارة ياابق  م ااا وأالهااا ن اةااا ال ااذكيرة اليقااارع وتظهاال    

 التحاات  روت اياات لار فااي ارضااا  ذلااك وانةكااس. مةاا  الشااة  قراةاات وع ااق الااتمي ل الااتكتاتير  لنهطاا  الط اااهال 

 ما  لتتصااعت الإ اليحشايل الق اع ويالة تحا  احااناا تخجا  ال التاي الشاة ل اعنااء نان  م  ال باشلة ال قاومت واع ال

 الهامفات االنالاءات مخت اف الاى وال طيء االرهابل وحشات وتصةات والتلورع البرش في اشتل رأم االمةان عةز  نترت

 . وتصلرجها نظامهم ازمت حصل الى

 

 (3008) وفي مةل، تقا   ل حلا  ال طت ةي ال ناهض ل نظا  التكتاتير  تيقف ال اؤت ل الاييني ال ااعع ل حازب    

 االطاحرة سراةة لتقوير  الضروري  المنظم، الكفاحي العمل ان" عنت هذه النقرت وايتنتضل عةت مناقشات م تجاضتل الى 

"  رالبالد الشع  احوال في المتسايع الشامل التدهوي رقف الى المشتدة بالحاجة مقاينة ببطء ينمو يزالال بالنظام،
2
 .

 ال ةار ات نشااي  اةف الاى شايءل كل وقبل اوال "البطء الى  هذا يب  وارنع التقلرل ال اايي الصامر ع  ال ؤت ل
 تةااون صاادت الاى تيصا ها وعات  الاتاخلل في ةام تال خاصت ال ةار تل قيى تبةثل ايت لار والى التاخل في ال نظ ت
 ياااعت اشااتت ك  ااا تصااةاته عاا  تكااف وال التكتاتيررااتل ال اا رت ت ارياا  الااذ  االرهاااب وحشااات والااى مناياابتل وتن اااق
 نانا  الاى تتر ا ل ذلاك واكات ع اى ان مةالطات. 3"وعياقبا   االقتصاام  الحصار ظلو  ع  فضال الشةباتل ال قاومت
 انل م  حزعنال وعض نها ال ذكيرةل القيى م  كل لطهيم م اثال تكثاجا"  لال ةار ت قيى تشت  تطاوزل الطهيم تكثاف

" ال  تشلس  النظا  ميانهت في ال   يس ونشايها الكجاحات عقتراتها النهي،
4
 . 

 واالنجالا  حاناا   تالز وال عاالتيتل واياط الت اةاناتأمناذ  ال تحاتة واالمام ال ااعق النظاا  عاا  الةالقت وعال قاعل ات       

 وكاان. عهاا لاللتازا  اياتةتام م  ربت كان  ما ومتى التولات القلارات معال ذكير  النظا  لتةامل تبةا آخلل  حانا الن بي

 ع اى والتةاالي منهاا الطترات ماع التةامال ورفضا  التولاات عاالقلارات النظا  ايتهتارفي  حان ل فيرك  ل  ال شك ت نيهل

 مةاناة تخجاف تؤم  ح يل الى والتيصل مة  ل تحاور وخارن ل االم  مط س ماخل مولاتل ايلا  هاتبذل التي ال  اعي

 مياقاف ال تحاتة اليالراات واياتد  . اخالى نهات ما  ازالتهاا نحاي كخراية الةقيعاات وتة ااق نهات ما  الةلاقي الشة 

 . مرتاالقتصا الةقيعات ع ى االعقاء وتبلرل وتلزر ها االنياء لتيتال ل ولا   وحتها يبةالهذه النظا 

 اماراا  لتح ااا  ل نظااا   فلصااا ل8661 االول كااانين فااي املركاي - االنك ااي الةااتوان اعقباا  التااي التراايرات ووفالت    

 والةلعاتة التجالم ل اايات وامانات واياةا ومولااا علعااا رفضا القى الةتوان ان يا ا التوليل ال طت ع مع ازمات  وتخجاف

 .ذات  التولي االم  مط س في ي بات فةل رموم ثارأو لوياعةها االمبلرالي االملركات الة كلرت

 ال اذكيرة االحتطاناات ما  االفاامة فاي اآلماال وعةاتواناتهمل اللعنااء عتصالفاتهم احبرايال ال قبير النظا  قامة ولك     

 ع اى والاتهطم الدرليات نهاض وعااوموا الةلاقايل الشاة  مةانااة وتخجااف االقتصاام  الحصاار لجك التاعات واالصيات

. االزمات لتطااوز الةلعاات الطامةات مط اس وقالارات االما  مط اس في ال رلوحت  شاررعال ورفضيا مةهمل وقجيا الذر 

 كاانين فاي االما  مط اس عا  الصاامر 4821 القالار رفضا  عةت ال تحتة االمم مع النظا  عالقت في التلز  حالت وعامت

ي، فااي رأاام مااا احتااياه ماا  ثداالات وماا  أ اا ل وهااذا القاالار اعتباال الشااايعي ان حزعناااهااذا مااع الة اام . 8666 االول

 الول يالت حااث االقتصامرتل الةقيعات م  الخالص وعاتطاه شةبنا مةاناة م  التخجاف يلرق ع ى خرية"  لصااأات 
 ". تة اقها امكانات ملة

 المارة الثاناات الاتورة عايا أ فاي االرل. تينهاان الةلاقاي الشلن مع تةام ها في االملركات ال اايت يام في هذه االثناء    

االع   عيش علرايت الطترتة االمارة عتارت مع نيرالثا ك انتين
5
 . 
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 التجتاش وفل، االقتصام ل الحصار مياص ت عبل الةلاق في الدكتاتوي  النظام احتواء ل اايت  امتتاما االرل مثل    

 عاا  القاية اياتختا  وعضا ن  الة اكل ل والضادط الشااملل الاتمار اي حت وتتمال الت  حاتل النظا  علامض ع ى واللقاعت

 ع اى االعقااء عا  فضاال  . نالانا  تهترات ما  ومنةا  التولاات القالارات عتنجااذ االلتازا  ع اى إنبااره عاتعيى واخلى فتلة

 . الطنيب وفي الش ال في الطي  والحظل كلميتان في االمنت ال نرقت

 عالشاة  ا الت فانهاا ااتلالثان الخ ااض حالب عةات التولاات االويااي عةاض فاي قبايال   نالا  قت ال اايت هذه كان  واذا    

 التكااف النظاا  اياترا  عان ا اعباءهل شةبنا تح ل الذ  الحصار ايت لار ظل في ال ةاشات مةانات  م  وع ق  الةلاقي

 ع اى ول تحارال نهات ما  واالرهااب الق اع نهاض ومياصا ت الحكام فاي قبضات  لتشترت عن  الناشئت االو ا  وايتث ل مة 

 والة اكلرت االمناات مؤي اات  تطهااز واعاامة حك ا  معاارم تثبا  م  ت كن  اميال صالايتح انل م  وخلقها الةقيعات

 . اخلى نهت م  واالعالمات

 احتاياء محاولت الى ذلك تةتت عل ل وحته النظا  الحتياء ت ع لم وال جارقت الطترلة عاالشارة هنا هي ان هذه ال اايت    

 ال شاتل  والتن اق الة ل وحتة تحقاق في ايلافها نطات مون ورحيل ي ةتهال ورشيه الاها ر يء ع ا ارضا ل ال ةار ت

   . ال نشيم التر قلايي البترل واقامت التكتاتيررت اليقاي النضال وتصةات

 وتقترم منها مةانت نهات عتعم وذلك ش  هال وتشتا  ال ةار ت الةلاقات ال ةا  نهتت ال اايت االملركات هذه لقت    

 االملركاات فاي االمارة اقالار ماعانا  وهاذا. ل ياقجها وتلو  ع اايتها تلتبط ايل لتكير  وال ين تات ال الات ال  ت زمات

  ع  ااا تحايل فا اا النظاا ل تقايرض هاي هدفر  ان زع ا  الذ  ل"العواق تحويو" عـ ماي ى في حان  قانين 8661 نهارت

 ا  االحتاياء ياايات ع اى ترالأ  لام عان اا ملركااتلاال االمارة ما  القلربات ال ةار ات ايلا  عةض مع ل تةامل اماة الى

 القالارات مرلقات وتحا   اةاجا النظاا  ع اى لالعقاء مناي  مناخ تيفال الى تهت  نيهلها في وعقا  نترتل تداالات

. خاصات النجرات ال صامر ع ى الها نت لها ورؤم  ال نرقت في ال تلاتاطات مصالحها رخت  عبترل االتاان حا  الى التولات

 . الحاك ت ل   رت فوقي  تغييو عبل اال علأرها رلتي ل  البترل هذا ان  ع  ا

 مةاناتا ل وتخجاف الةلاقي الشة  ع  الحصار عانهاء والتولات الةلعات ال رالبات وتصاعت ال اايت هذه ملزق وإزاء    

 وهاي ك انتاين والرت في االخالة ال نت في خاصت ومولاا ل علعاا   واالعالمات التع يمايات ال احتا  ع ى  النظا  وماحقق 

 ال اايات فاي النظرو اةرادة ناتها ع  االعالن الى الط هير  ل حزب الطترتة االمارة ا رلت اللراياتل االنتخاعات ينت

 الةلاقااات القضااات مااع ل تةاماال نترااتة خراات لب اايرة ال نرقاات مول وقااامة ح جارهااا مااع التشاااور الااى ويااارع  الةاالاق زاءإ

 وال ياقااف الخالفااات كثاالت ان عةاات ازاءه الااتولي التيافااق اعااامة ع ااى وع  اا  التولااات القاالارات تنجاااذ ا النظاا والاازا 

 هااذه مقتماات فااي الةلاقااات القضااات تضااع عحاااث ال نرقاات فااي اوليراتهااا تلتااا  تةاتياا انهااا اع ناا  ك ااا. لهااا ال ةار اات

 . فاها ال  ؤولا  قيل حت ع ى االوليراتل

 فااي كانا  ت اتهت  انهاا اتخاذهاال الطتراتة االمارة كانا  تناي  التااي ال اايات مالماح عا  نا اع ا  فاي حا م اا ورباتو    

 ذلاكل في تنر ق وهي. العواق ةلى رالمالية العسكوية الوقابة يشدد بنظام االقتصادية العقوبات نظام استبدال نيهلها

 كاذلكل ال  اتقبل فاي وياتيانهها تيانههااكانا   التاي الراقات علزمات تالتبط ل ارضاا اقتصاامرت موافاع م  ن اال ربتو ك ا

 . ا افات مصامر تيفال الى وعحانتها

 الةقيعاااات م اااللت ماااع التةامااال حااايل الطتراااتة وال جااااهام االفكاااار عةاااض عرااالت الطتراااتة االملركاااات االمارة وعاااتأت    

 الضادط ما  ال زرات نالا م  ال اايت هذه ت يرق الى وية . " الذكية العقوبات"ايم  ع ا  اي ق  ما وهي االقتصامرتل

 الةلاقااي الاانجط تهلراا  ع  اااات ليقااف ال ااةي عاا  فضااال تلها اا ل اعااامة نحااي االنااتفا  ماا  والحاات الةلاقااي النظااا  ع ااى

 . ال تحتة االمم ميافقت عتون عدتام والى م  ال نتظ ت الطيرت اللحالت لت اال ال  اعي وعلق ت

 الةقيعاات" فاـ. قات حصال االملركاات ال اايات فاي ناذررا تداالا ان القايل الاى ماا يالت رقيمناا اال رنبدي هذا كل ومع    

 االياتلاتاطات مصاالحها ماع تن اطم ل ةقيعاات املركاات صاادت يايى لم تكا  )واشنر ) عنها تتحتثكان   التي" الذكات

ت االمارة رالام منهاا تحقااق ماا عطاز" كاان " الةقيعاات الذكاات " و لهاذا ال اب  ق ناا أن  .الةلاقاات القضاات ما  وميقجهاا
لم .. عل ان ال شلو  ... ولك  عيانهت ان انات علاقت وعزعم التخجاف م  مةاناة الشة   8660االملركات ع  تحقاق  منذ 

"  ال را  اال الى ايالت الحصار اخلرؤم في 
6
 التدااال الاى ت اةى كانا  ن هيرراتل ا  مر قلايات االملركاتل فاالمارة .

وعةباارة . القار ات التكتاتيررات ازالات الاى ال ااعات الط اهالرات الحلكت نضي  مون ذات   اليق في الحا يلت والى الجيقيل

 ح ارات هاي اليحااتة اياتلاتاطاتها وان. ذاتا "  تغييرو النظرام" ولااس "  تغييوا في النظرام" اكثل تب ارا انها كان  تلرت 

 رتقاايع وهاذا الابالمل اقتصاام وع اى الةلاقي طالنج ع ى الها نت تلما  وعض نها ال نرقتل في الحايرت مصالحها وتر ا 

 . اليينات وياامتها البالم ايتقالل ومع وحقيق  شةبنا مصالح مع  ك اا
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وع قاعل ذلك ك   ال عت م  وقجت عنت او ا  ال ةار ت الةلاقات في حان  والتي كان  تتازعها عت اتطاهات ورهاناات    
7
 . 

 عةات خاصات ال ةار ت الةلاقااتل ايلا  عا  وا حا ايتقراعا   يقيي النظا االخالة التي يبق ال نيات فقت شهتت    

 ثة اا " ع  ااات عةاات  ريا اا االخااالة واعااالن" الةالاق تحلراال قااانين" االملركاات االمارة و االملركااي الكاايندلس اقالار

 . العواق في تغييو إحداث نيتها"  الصحلاء

 الخاارني الاتعم ما  حضايرها ت ات ت والتاي االملركاي  شالو ل  ال ؤراتة الخاار ل فاي االيلا  عةض نشر  فقت    

 ونالى. ونايراير  لنتن في الةلاقي الييني ال ؤت ل ايار في  انت اعات ةعت   وعقتت النظا ل تداال في ع ا  وتلاه 

 الة يمات اتالط ة انت ا  عقت في نطح الةلاقاتل ال ةار ت مع لها  من قا االملركات االمارة تةاا  عةت النشاي هذا تجةال

 نشاايهال فاي نيعاات نق ات وتحقاق ال ةار ت ايلا  ن ع في فشل االنت ا  هذا لك . 8666 االول تشلر  في ل  ؤت ل

 ال  اعي منت   ذلك م  واكثل. ع ؤي اتها ارتباي  في وأ االملركات ل  اايت ال لونت يلوحات  في يياء عطترت رلت ولم

 ال ااياات لرلوحااات ل تعاراات ماةأ والااى الحقاقااات النضااال ياااحت عاا  ةاااتعو فاعاال أااال ايااار الااى ال ةار اات لتحيراال

 . الةلاق ازاء االملركات

 التيصل وتم الخال  نقاي م  الكثال لتضااق نهيمها م  اليينات والشخصاات والقيى االحزاب كثج  ال قاعل وفي    

 مةلوفاتل عاتة ولةيامال لت اك ال حظات حتاى ر كا  لام انا  اال. ذلك صااأت وحتى قترتالة   االمير لبةض مشتل  فهم الى

 . االيلا  لهذه ال شتلكت القيايم ع  تةبل ميحتة صادت الى الطهيم هذه حصا ت تحيرل

 

 الذاتات قياها ع ى تةت ت والتي اليي  ماخل االمتتام ذات ياياتاأل القيى نحي تحلك  في حزعنا وم  نانبنا فقت تين     

 االخالى والقايى االحازاب ما  الةترات  ماع اتصااالت  واصال ك اا ال نشايمل التداال   اتع في شةبنا ن اهال الى وت تنت

 مياقاف عا  تةبال وماذكلات عااناات صاترت عنهاا ال شتلكت النشايات م   عتما ال  تق تل وعقت الحزب والشخصاات

 . شةبنا ع  فا وعالت اليي  في الطاررت االحتاث عتريرات تتة ق اليينات ال ةار ت م  عترتة اليلا  ميحتة

( 3088 اب)ورأم هذه النشايات والجةالااتل وفي مةل، تقاام ما انطز في حان  تيصال ال اؤت ل الاييني ال ااعع     

 التكتاتيررات اياقاي مه ات تتر با  الاذ  ال  اتيى مون هاي الااي  الةلاقات ال ةار ت و ع ان اليا ح م : " الى مار ي
 والتراايرات. ميحاات ع اال علنااامض ع ااى واالتجاااق ال شااتل  التن اااق  ت اات ز  لتاايا ال نشاايمل الااتر قلايي البااترل واقاماات
 ال ةار اات مااع تتةاماال كاناا  التااي واالياالا  الااتول ماا  الةتراات مياقااف فااي  تدااالا تؤشاال االخااالة والتولااات االق ا ااات
 تحاتمها ياااقات وفاق تتةامال التاي االيالا  عةاض عايتثناء مةها وا حت عالقت لها لا   ال طاورة والب تان. الةلاقات
 عااتا مااا ايلافهااا عةااض مااع او ال ةار اات مااع التةاماال فااي ت ااانع الدلعااات الب ااتان مةظاام تاازال وال. القيمااات مصااالحها
 اماا. ال تحتة االمم مع وعالقاتها عدتام في الحاك ت ال  رت خالل م  الةلاقي الشلن مع التةامل وتجضل ق ا تل ايتثناءات
 فقاطل ع اه اا مح ايعت  ايلافاا تاتع ان فانه اا ل  ةار اتل مع ه اا تة نان ال تان وعلرراناا اتاالملرك ال تحتة اليالرات
 .وتر ةاتا  شاةبنا مصاالح ع  عةاتا ع شاررةه ا ورعرها ع اها عاليصارت تقيمان وه ا اليي ل خار  االياس في تنشط
  ةمومرا توافقهرا يغرم اآلن، حتى تتمكن مل كونها هو الدكتاتويية، ضد بنضالها ريضو العواقية المعايضة يؤذ  ما ان

 القواسرم ةرنيعبرو  ةمرل بونرام  ةلرى جمراةي بشكل االتفاق من الموحد، السياسي الخطاب في اساسية ةناصو حول
 للخرال  ريتطلعرون يروم كرل الدكتاتوييرة يواجهرون الرذين الشرع  البنراء سياسرية رموجعية  سندا ريشكل المشتوكة،

"  منها
8
 . 

رؤرتاا  الصااالت عاال،    عاال تقاات  خرااية الااى االماا  حااا الحاازب عنقاات الياقاع الااذ  كااان يااارتا فااي حانا ولام ركتجااي    

وفي هذا الطان  اكت الحزب ع اى . نذا آ  تيى ال ه ات التي يلحها الي ع عو ا  وايتنها، ال ةار ت لتكين اال

انل انطاز ن  ت م  ال ها   م  الة ل ال لح ت في هذه اليان  ان
9
 : 

 الييناات ال ةار ات ايالا  عقاات مع والتةاون ل تن اق مؤقتتل او ثاعتت فاع تل اشكال الرطام الحثاثت الطهيم ص تميا -8

 . محتمة مشتلكت اهتا  اياس ع ى او ال شتلكت والقيايم اليينات الثياع  الى ر تنت علنامض اياس ع ى

 والتن ااق التةااون اشكال م  شكل  أ وأ يااييل اتجاق الى ل تيصل االيايات االحزاب مع ال  اعي في االيت لار -3

 . وشةبنا عالمنا تيان  التي اللرا ات القضارا حيل مشتلكت تصيرات امنى كحت رتض   االيلا ل ال تةتم او الثناري

 اليينات ال ةار ت في التر قلايات القيى ع ي  مع االيلا  وال تةتمة الثنارات الةالقات وتةزرز تريرل في ال ضي -2

 . التر قلايي البترل واقامت التكتاتيررت ازالت شلن في الحزب تصيرات مع مياقجها في ت تقي التي الةلاقات

 وتةزراز ايلافا  عاا  عالتن ااق االرتقااء ع اى والة ال الاتر قلايي التااار قايى ماع الةالقات لتريرل ال ةي مياص ت -6

 . نحيه نترتة اتوشخصا قيى انتذاب مون تحيل التي ال ةيقات وازالت مياقج 
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 عاالوياااي االتصااال مطااال فااي االخاالى االحاازاب مااع عالتةاااون او ع جاالمه الحاازب عهااا رقااي  التااي ال بااامرات تةزرااز -5

 فااي وال شاااركت الزرااارات عباال والتولاااتل االق ا ااات ال ؤي ااات ومااع واالورعااات الةلعااات الب ااتان فااي والشااةبات اللياا ات

 عالشالن ال تة قات القضاارا ازاء الييناات ل  ةار ات ال شاتلكت النظال ونهاات عكاس يف منها لالفامة والنتواتل الجةالاات

 . يلوحاتهم وتةلرت ومناصلر  النظا  نشايات ميانهت وفي الةلاقيل

 اصااتره الااذ  والنااتاء ل حاازب ال ااامس الااييني ال ااؤت ل اقااله الااذ  الااتر قلايي الااييني ال شاالو  كااين تلكااات -9

 انال ما  الةلاقاات الييناات ال ةار ات ايالا  عاا  ل حايار اياياا تص ح ال شتلكتل يايمالق وعاان الخامس الكينجلنس

 .ومشتل  م ك  هي ما الى التيصل

 

 وف  من اصحاار االفتااي  والققواات الدولة  مووماامل       
  -اشقبن من للحاار املشروط وغري الفور  الرفع اجل من -

الشة  الةلاقي  ع  الةقيعات االقتصامرت علفع يالب  التي التكتاتير ل ظا ل ن  تال ةار   القيى م  تق    عا  حزعنا كان

 الاييني ال اؤت ل تبنااه الاذ  ال لكاز  شاةاره صا   وقيع   معيت  الى ذلكل وو اة  ال ر ا  فاي. شلي او قات مون

 (8662 الثاااني تشاالر ) الخااامس
10
( 8661)ال ااامس  الالحقااا ل ال ااؤت لر  واكاات ع ااا  فااي 

11
( 3008)وال اااعع  

12
 

ل تتااح الاتكتاتير  ع ةار ت م  قبل الةترت م  قيى ال ةار ت التاي كانا  تالى فاي الحصاار وياا ت ال اةا  النظاا 

  "! الن  ياقي  النظا  " ل شة  فلصا اكبل اليقاي ل وتلى في رفة  خرلا ع ى هذا النضال 

 وعةااض ل8316 و 8852 لقاالارر ا فااي الالحااق وتراايرله 619 رقاام االماا  مط ااس قاالار اعتباال نج اا  اليقاا  وفااي    

شاةبنا  مةاناة م  التخجاف نحي خريات االخلى االنلاءات
13
ولكنا  عال قاعال حاذر ما  ال  ااعيل الياا ا االملركااتل . 

عترال ع  رفع الحصار ع  شةبنال واكت ع ى ان  ياياصل نضال  حتى رتم  619التي كان  تهت  الى نةل تنجاذ القلار 

 الشة رفع الحصار ع  
14
. 

 ثالثت عشال عاماا حصا ت اذ عا ن  ةوايتنت الحزب في ميقج  هذا الى حقاقت ان الحصار االقتصام  لة  اموارا متمل    

 مةاناتا  فاي عاهظاا   ث نهاا مفاع وان  والكبلىل االولى  حاتها هي شةبنا ان عالمنال ع ى ال جلو ت التولات الةقيعات م 

 وقاتراتها قياها لة ي  ت ب  وما ن ا تل ا لار م  ع ببها االقتصامرت لبالما عقاعتة لحق ما وفي ال تةاظ تل االن انات

 . متملة آثار م  ال طت ع ن اض في تلك  ما وفي وتةرالل اهتار م 

 خاصت االمبلرالاتل التول ع تت التي االقتصامرتل ل ةقيعات الوحشي الطابع كامل عطالء ال لوعت الحصا ت وكشج     

". الااتكتاتيررا  حكامهااا مةاقباات" عااتعيى االخاالى الااتول ع ااى فل ااها الااى ال ا اااتل الةقاايم يفاا ال تحااتةل اليالرااات

 ال الاذ  الط ااعيل الةقااب ما  الناي  لهاذا" االخالقاات" القاعتة تقيرض في حايم عنصا  ثم م  الحصا ت هذه وايه  

الدال  ع ى االرامة مالءإل ويا ت كين  رةتو
15
 . 

 تتحقاق لام ونياقصاهال عايعها نج   اليق  في حزعنا انتقت التي القلاراتل هذه ترباق ع ى ق    ع   التي اآلمال ان أال    

ةاملين اساسيين ذلك الى  يب  ورلنع. نزراا اال
16
: 

 احتااناتا  رخات  الاذ  عالقاتر الإ تنجااذها عا  وعزوفا  منهاال السرلبية الدكتاتوي  النظام مواقف رت ثل في العامل االرل

 ! الترباق م  مجلا   رطت ال حا  عترباقها تالعب  والى ال ااياتل ومصالح  ال الات

 فاي وعلررانااا ال تحاتة اليالراات م ث اي الاهاا كاان ر طال التاي لرالتسرويف المماطلة اسالي  الى العامل الثانيرلنع  ك ا

 ال لتبرات وانباتهاا انطااز يفا ذاتهاا الةال ات ال نظ ت عالوقلايات تبايؤ والى التنجاذل علق ت عهت  ال تحتة االمم انهزة

 .واشلافها رقاعتها و ةف عذلكل

  

 الو اا  الناانع الحال رايفل ال القالار هاذا ان ل619 ل قالار ال  ام الترباق ع ى ر ح وهي ع ى التوا ل حزعنا اكت لقت    

 عاترل ال وانا . نا و افضال ع ى ترباق  حال في حتى التوليل االقتصام  الحصار ع  النان ت ال لياورتل وعالمنا شةبنا

 ال الاات ال ايارم وتكلرس لالشع  ةن الحصاي لهذا المشورط رغيو الفوي ، الشامل، الكامل، الوفع ع  ذلكل انل م 

 الااى الحااااة العااامة - االخاالى واالن ااانات والصااحات الدذارااات الشااة  احتاانااات كاماال تاالما  فااي ايااتختامها عطاناا  -

                                                           
10
 . 8662تشلر  اول  35 – 83ل "مؤتمو التجديد رالديمقواطية " رثائق المؤتمو الوطني الخامس الحزب الشايعي الةلاقيل  
11
 .8661ل ارار "يلرق الشة  " ل منشيرات 4221تموز  82 – 82سادس رثائق المؤتمو الوطني الالحزب الشايعي الةلاقيل  
12
 3008ل تشلر  الثاني "يلرق الشة  " ل منشيرات 8004أب  82 – 82رثائق المؤتمو الوطني السابع  لالحزب الشايعي الةلاقي 
13
  39ال صتر ال اعقل ص  
14
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نتراات  ماا  ال اا  ات االنتانااات رةالااتو ايااالق خااالل ماا  الااييني االقتصااام
17
 عااا  عالجصاال حزعنااا يالاا   ارضااا ولهااذا. 

 وتاتمالهال ال حظايرة الاتكتاتير  النظاا  ايا حت عا  التجتااش ومه ات شاةبنال عا  االقتصاام  الحصاار رفاع مي ي 

 ال ط اتة ةلاقااتال االرصتة عايالق كذلك نايالب ال ااق هذا وفي. الحصار للفع شليا   ال ه ت هذه انطاز ركين ال عحاث

 . البالم في االقتصامرت التورة تحلرك في ك ا والصحاتل الدذارات شةبنا مةاناة تخجاف في منها لالفامة الخار ل في

 لصرندرق مخصصرة كانر  التري النفطيرة، العائردات مرن( %00) جردا العالية النسبة بخفض  ايضا ناطالب قت ك ا كنا    

 االول كاانين 5 فاي الصاامر 4000 االما  مط اس عقالار  فةاال ذلاك تحقاق قاتو .الكوير  غزر من المتضويين تعويض

 الاى خجضاها الضالور  ما لهذا اكتنا ع ى أن  و عالات تبقى ن بت مع ذلك وهي ل%35 الى الن بت خجض الذ  ل3000

 . مفةها نالتل ع ى والة ل التةيرضات حطي  تحترت في ال ةت تة ال ةارال في النظل اعامة نان  الى م ك ل حت امنى

 النجراات ال الااتل الابالم مايارم ليصايل و ا انا الشاة ل عا  االقتصاام  ل حصاار ال شالوي أاال اللفاع حاال وفي    

 عرالرقتهم تيظاجهاا ما  الحكاا  ول ناع وتن اتا ل االقتصاام مةافااة مااامر  والاى الشاة  اعنااء م  م تحقاها الى وأالهال

 حصات مصاامرتهم مون ول حا يلات الشاة ل وق اع الحالوب وشا  والت ا ح ةالة اكل ع ى: ال ا ات الةقيم م  ال ةلوفت

 بآ)اكاات حزعنااا فااي الةتراات ماا  ال ناياابات واخلهااا فااي ال ااؤت ل الااييني ال اااعع  النجراااتل الةارااتات ماا  كلميااتان اق ااام
 قار اا ل ..  النظاا مااعقي ربقاى ال تحاتةل االمام نانا  م  مؤق  اشلا  لتلما  آلات و ع ال ناي  م " ع ى ان ( 3008
 ما  ف اس. الدل، لهذا وفةالت منايبت مولات وتلتابات   انات تيفال او ال ذكيرةل ال الات ال يارم انجاق اتطاهات ع ى

"  وع اكلرا ومع يمايااا ياايااا عزلا  رتينا  الاذ  النظاا ل الرامة مطاتما االنجااق رخضاع ان ال نرق او االنصا 
18
 .

 ل جاق اات نهاات كاال عااذليا الااذر  ل حكااا  واتاحاا  عااالطلاتل شااةبنا التولااات قتصااامرتاال الةقيعااات اثخناا  لقاات: " وا ااا  
 القاايمل ما  عال زرات وتكبا ا  شاةبنا والرهااق عال الةقاابل ما  لالفاالت فقط لاس عها رح  ين ركينيا لم  فلصا عياقبهال
 تنر اق ان اا الشاة ل عا  اتالةقيعا هاذه علفاع تتصاعت ان رتين  التي مرالبتنا وان. نظامهم  ت ونضال  حلكت  وشل
 ركاف لام الاذ  الكجاات تصةات وم  اشتل وعزر ت اكبل عقية التكتاتيررت ون  في النهي، م  يا كن  ذلك ان امرا  م 
" الةلاق في التر قلايي التداال انل م  ل ريما عن 

19
. 

 ما  ت كانا  وأ والتع يمايااتل اتال اايا النظاا  عزلات عجاك القبايل االحايالل م  حال عل  رةنيل ال يقف هذا رك  ولم    

 . نترت م  الة كلرت تليانت  وعناء النجط عةارتات التحكم

 ال صااترةل الانجط ك اااات زراامة رااؤم  ع اا ل 183 و 109: االماا  مط اس قاالار  عتةاترل حزعنااا يالا  وع قاعال ذلااك    

 وايتثناء ال ر يعتل الك ات خار  اقالةل الى ال تحتة االمم مبةيثي ونجقات التةيرضات لصنتوق ال قلرة الحصت ونةل

 ال ر يعات ل  ايام الةاامل التيزراع و ا ان االقتصاامرتل الةقيعاات م  التكتاتيررتل ي رت خار  وهي الةلاقل كلميتان

 . ال تحتة االمم رقاعت وتح  الشة ل اعناء ن اع ع ى

 : اناااااااا آنااااااااذا  حزعنااااااااا رأى الااااااااذ  ل619 القاااااااالار الااااااااى يلرقاااااااا  ال رالاااااااا  هااااااااذه عةااااااااض اخااااااااذ وقاااااااات    

 ت بات رض   وال مرالبنال كل ر بي ال فإن " التوالرات م  اكبل مقتارا   وريفل النجطل م  اكبل ك ات عاع رباح كين  رأم" 

 اياالق"  الاى معاا الحازب ذلكلا". الرلراق هاذا ع اى خراية ركاين ان ر كا  ولكنا "  لشاةبنال ال  حت االحتاانات كامل
 والاتواء الداذاء لتايفال لااس الكافااتل ال ايارم تالما  انال م  الخار ل في اتالةلاق االرصتة تط ات والداء النجط تصترل
 االماام ورقاعاات علشاالا  ذلااك كاال رااتم ان ع ااى االقتصااامرتل الااتورة اعااامة فااي ال  اااعتة اناال وماا  عاال فح اا ل ل شااة 
 الحاات اقترااا  فاال، فااي وعلرراناااال ال تحااتة اليالرااات وخصيصااا   ل619 القاالار وا ااةي تشااتم انتقااتنا ك ااا". ال تحااتة

 تصاترل فال، ارضاا وانتقات الحازب. القالار عتنجااذ ال تة قت النجقات ويت التةيرضات مفع الألا،% 20 البال  االع ى

 وفاي. وال ال، الطاي  رةااني الاذ  شاةبنا عحاق انحافاا   ذلاك في ورأى التلكاتل وال يانىء االرا ي عبل النجط مةظم

 االنالاءات وعةاض ل8616 و 8852 القالارر  فاي الالحاق وترايرله 619 رقام االما  مط اس قلار اعتبل نج   اليق 

 . شةبنا مةاناة م  التخجاف نحي خريات االخلىل

 

لاام ركاا  رااتم مون مندصااات وعيارااق ماا  ياال  النظااا  ال قبااير ماا  نهاات وماا  ياال   619أااال ان و ااع القاالار     

 . ناخلى ال عت م  االشارة الاها ها يالرات ال تحتة وعلرراناا م  ن ال

 عالتنجاااذل ل ااتحكم الااتكتاتير  مناوراتاا  النظااا  واصاال ل8669 االول كااانين فااي 619 القاالار عتنجاااذ ال باشاالة فبةاات    

 وفاي. الشاة  اعنااء ما  واياةت فئاات  ات ك االت الت يرناات الحصات واياتختا  ال يزعاتل ال ايام فاي والداش ول تالع 

 مااملأل البالوقلايااات االنهاازة وت كاالت التنجاااذل يلرااق فااي لاقااالالة وعلرراناااا ال تحااتة اليالرااات و ااة  نج اا  اليقاا 

 ال حتاانا  الاى واالمورت االأذرت وصيل تلخال الى عتوره افضى الذ  االمل الشلنل هذا في عيانباتها القاا  في ال تحتة

 . شةبنا وعنات اعناء م  لاهاإ
                                                           

17
 . 30ل مصتر ياعقل ص ...رثائق المؤتمو الوطني السادسالحزب الشايعي الةلاقيل  
18
 . اعقال صتر الانظل  
19
 36نجس ال صتر ال اعقل ص  



 فاي عاهظاا ث ناا فل اها نالاء مفع وان  االولىل  حاتها كان شةبنا ان التولات الةقيعات ترباق نتارض عان  هكذا اذن    

 ل حكاا  اتاحا "  عان اا. ون ااط  ال طت اع ع اى آثاار ما  عنهاا نطم ما وفي عاقتصامهل لحق  التي اال لار وفي مةانات 
 عال ابلالةقا ما  لالفاالت فقاط لااس عها رح  ين ركينيا لم فلصا ل ط اهالل عالن بت عياقبها ل جاق ت نهت كل عذليا الذر 

تنر ق م  امرا  ان ذلك ... نظامهمل وان مرالبتنا   ت ونضال  حلكت  وشل القايمل م  عال زرت وتكبا   شةبنا والرهاق
يا كن  م  النهي، في ون  التكتاتيررت عقية اكبل وعزر ت اشتل وم  تصةات الكجات الذ  لم ركف عن  ريمال ما  انال 

"  التداال التر قلايي في الةلاق
20
 . 

 رالى ركا  لام فانا  ل619 ل قلار ال  ام عالترباق حزعنا مرالبت م  اللأم وث ت مالحظت ايتلاكات هنا وهي ان  وع ى    

 اللفاع انال ما  الة ال" لذا اكت ال ؤت ل الاييني ال ااعع ع اى . ون  افضل ع ى يبق وان حتى النانعل الحل القلار في
 التاي والتولااتل واالق ا اات الةلعاات والقالارات وال ياقاف ياتالخرا ومعام شةبنال ع  ل حصار ال شلوي وأال الجير 
 مياصا ت ذلاك عطانا  ال هام وما . الاتكتاتيررا  وحكام  الشة  عا   م ازا ال ه تل هذه تحقاق في التةطال ع ى ت اعت
 واذاللاا  شااةبنا ع ااى الحصااار اعقاااء الااى اللاماات والبلرراناااتل االملركااات واالوياااي ال اا رت محاااوالت وميانهاات تةلرات

"  ع ةانات  وال تانلة
21
 . 

ان ميقف الحزب الشايعي الةلاقي م  الحصار عان تجكاك النص ال اعق ومفة  الى نهارت  ال نرقات ياتاح االيتنتا      

 .االقتصام  لم رك  احامرا عل كان ذا شقا 

 ". الدكتاتوييين رحكام  الشع  نزا بيممي  ... شعبنا ةن للحصاي المشورط رغيو الفوي  الوفع" ف   نهت معا الى  -

 ابقرراء الررى الواميررة رالبويطانيررة، االمويكيررة راالرسرراط السررلطة محررارالت رمواجهررة تعويررة" وماا  نهاات اخاالى الااى  -

 ". بمعانات  رالمتاجوة راذالل  شعبنا ةلى الحصاي

 

 !طبول اصحرب تقرع مبكرا
راات ال تحاتة وصاةيم الط هايررا  الاى الحكام هناا ل عيش االعا  فاي االنتخاعاات اللراياات فاي اليالنير  عةت فيز     

والتريرات والتتاعاات التي ت تهال شاهتت الةالقاات التولاات مزراتا ما  التةقاات  3008 يبت بل/أر يل 88ووقي  أحتاث 

ف رلرت تيظااكان واللهانات الطترتةل خصيصا مع تةزز مياقع التاار األكثل ترلفا في اإلمارة األملركات الطترتة الذ  

 .أحتاث يبت بل عجل، الها نت األملركات ع ى الةالم عقية ال تفع

 

وذلاك عاإلياحات عحكيمات يالباان فاي "  الحملة العالمية ضرد اريهراب" م  ما ي ي عـ  الموحلة األرلىفجا ا أشلف      

إل جاء ال زرات ما   ا آنذالطترتة  ل تصاعتت األصيات ماخل اإلمارة األملركات"القاعتة " أفدان تان وتحرام تنظا ات 

أو تشكل قياعت خ جات ل  أو تقات  الاتعم " تؤر  اريهاب"التشتم وتيياع مارلة االيتهتا  لتش ل الةترت م  الب تان التي 

وشهتت هذه ال لح ت تتقاقا ألوليرات ال اتلاتاطات األملركاات حااث ". الحوكات رالمنظمات اريهابية"في هذا ال طال لـ 

ولام ركتاف صانا  . العرواق رإيروان ركوييرا الشرمالية كاال ما  الاذ   ام" محروي الشرو"ت مجهاي  صاااأ حانهااالحظنا 

ال اايت والقلار في اليالرات ال تحتة عذلك عل ليحظ كذلك م ةاهم التار  لتيياع مجهاي  اإلرهااب لاشا ل إنتاا  أيا حت 

وما  هناا . في إنتانهااالمتهم األرل  رةتبل – عح   اللؤرت األملركات -نذا  ي حاالةلاقكان النظا  التمار الشامل والتي 

واتخااذ اإلمارة األملركاات ال زرات  لالنظا  ع ا في ذلك التهترت عإزاحت  م  خاالل خااار الحالبهذا تصاعتت الح  ت  ت 

" فاي الةقااتة الة اكلرت ل يالراات ال تحاتة عاالنتقاال ما   التحرولورافاق ذلاك . م  اإلنلاءات وال  اريات عهاذا االتطااه

وقاات وناات ذلااك انةكاياا  ع ااى أو ااا  ال ةار اات الةلاقااات ".  اسررتواتيجية الررودع الوقررائي" الااى "  سياسررة االحتررواء

وحاتوث ت ااارزات واصارجافات ماخ هااا ونشايء تحالجااات نترااتة واياتقراعات نترااتة ألقا  عثق هااا ع اى الة اال ال ةااار، 

 . م  مه ات  تتوعق  

 

ت الة كلرت وال شاورات التي كان  تطل  في أل  محك ات اإلأاالق والتاي وم  ال ؤكت أن الت لرنات وااليتةتاما    

ل رافقهاا ع اى األر، ح  ات إعالماات عاتخان كثااف وماا صااحبها ما  صاخ  كباال حاناذا  اليالراات ال تحاتة قام  عها

  .نة ها تجةل فة ها في أوياي عترتةل خالقت مناخا حلعاا وحالت رع 

 

ل وذلاك أمال يباةاي حايل قاام  االراا  وصالا  االرامات مات االيتجها  والتةطا وع قاعل ذلك تكاثلت األيئ ت وعال    

 كاان فاي الياقاع ناتالألن النقاش حيل هذا القضارا لم رةت نقاشا أكامر اا صلفا رطل  في أل  مد قتل عل ع ى الةكاس 
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 . 20 – 36ل مصتر ياعقل ص ...  رثائق المؤتمو الوطني السابع لالحزب الشايعي الةلاقي 
21
ل رثائق المؤتمو الوطني الثامن. الحزب الشيوةي العواقي: قارن. واكت هذا ال يقف في التقلرل ال اايي الذ  صتر ع  ال ؤت ل الييني الثام . ال صتر ال اعق 

 .20ل ص 3001ارار  82 – 80عدتام 



ي ق ةي إرهاعي الى عناء م  نظا  ش يل االنتقالرتور حيل مصال اليي  وم تقبل شةبنال وهل يت تراع عالمنا  اصاخب

 ؟نآالقامرة حقا ع ى إنطاز هذه ال ه ت الخرالة والنبا ت في القوى نظا  مر قلايي تةتم  وتتاولي أ  ال ؟ وما هي 

  

 وأما  تصااعت التهتراتات األملركاات عاال طيء الاى خااار الحالب كيياا ت لحال األزمات البنايرات ال  تةصاات فاي عالمناا    

عتراتة عا  مور ال ةار ات الةلاقاات إذا ماا اناتلة  الحالبل وكااف ياتتةامل ماع الي اع الطترات ؟ ل تتفق  أيائ ت انذا 

 :وتيية  مارلة األيئ ت لتش ل يؤالا  مه ا  نتا ه ا 

  

وقاامات   ل الذ  خلب البالم وايتنز  شةبنا في مةارك  التونكاشيتاتهل المطلوب االصطفاف مع النظام الدكتاتوي  -

 ؟ ال تةتمة

ياااقاي النظاااا  إل ةلرررى بالدنرررا هرررل سررريتوج  ةلرررى المعايضرررة أن تسررراند الحملرررة العسررركوية األمويكيرررة المتوقعرررة أم -

 التكتاتير ل ع ا يتح    م  متس نترتة لشةبنا وممار وخلاب لبالمنا ؟

 

 :ال بد من التوقف ةند قضيتين اساسيتين يمكن طوحهما ةلى هيئة سؤالين بةفي ظل هذه الجل  

 

 لماذا يفض الحزب الشيوةي العواقي خياي الحوب؟ :السؤال االرل

 ؟الخياي هذا من الحزبكيف تطوي موقف : السؤال الثاني

 

 ملاذا رفض اصحزب الشةومي القرافي خةار اصحرب؟
" ال   ات االخالة"الذ  كان رضع " مؤتمو لندن"قبل االناعت التجصا ات ع  هذا ال ؤال العت م  وقجت يلرةت عنت     

عشات التحضالات العت ام خاار الحلب والحل الة كل  اليقاي ن  وإفك ا هي مةلو  ف .نظا  التكتاتير  اليقاي ال

انةقت  لالتي انشلت واناط عها تنجاذ هذه ال ه ت" قيات التحالف التولي " النظا  التكتاتير  عبل ع ل ع كل  تقي  ع  

تاتير  التي راهن  ع ى الةامل الخارني في ايقاي مؤت ل حضلت  مةظم القيى ال ةار  ت ل نظا  التك (لنتن)في 

لك  الحزب الشايعي الةلاقي لم رحضل هذا ال ؤت ل . التكتاتيررتل وع ى خرر  ل تداال في الةلاق ع  يلرق الحلب

" التي شن  ع ى الحزب ح  ت اعالمات وصل عةضها الى اتهامت عـ  نذا آم ا اثار حجاظت كثالر  م  قيى ال ةار ت 

ريغم هذه الحملة القاسية ظل الحزب متمسكا بوفض  للخياي العسكو  ن  أأال ". از لصالح النظا  التكتاتير ااالنح

 . ، هو الخياي الوطني الديمقواطي من جهة اخوىوخآاالجنبي من جهة، ريهان  ةلى خياي 

 

ل ةار ت وتيحات نهيمهال لم ل الذ  عقت عايم ن ع ايلا  ا"مؤت ل لنتن"ان ال الحظات ال اعقت تتاح القيل ان     

فقت . نلأ  ان رلتي في أال ما ناء ع ا  في تلكابت  ومنهط  ومنر قات  -كحزب شايعي  -رك  ر ثل الر يتل وكنا 

ارتكب  في يااق التحضال ل  وفي امارت ل اخراء عتةل وكان  التلثالات الخارنات لاليفل ورأم ما عذل م  نهيم 

 . هال كبالةل تخجاف منها والتق ال م  فة

لم ر ترع النرق عك  ت حق حيل ال  للت االهمل ونةني ع  ات وآلات التداالل خشات ان رضة   ال ؤت لل أ ل عل ان     

ذلك في ميقع اللفض ل حلبل وهي الخاار الذ  كان تبشل ع  اليالرات ال تحتة وتهيء ل ل واكتجى علفض عةض نتارض 

 .هذه الحلبل كاالحتالل وتنصا  حاكم ع كل 

ر طل ع ا  خصيصال ان  وقع في ف  اعامة تلكا  ال ةار ت اليينات الةلاقات ع ى ايس علقات ومرنات وما     

 .االنت اعي -ال اايي : ويارجاتل وع ى ح اب ال ةاار االيايي ال  ام

 ان" وا افت لذلك فان م  عا  ايباب امتنا  الحزب الشايعي الةلاقي ع  ال  اه ت في مؤت ل لنتن هي قناعت      
ال بال االمثل لةقت مؤت ل كهذال هي التشاور ال باشل عا  االيلا  اليينات الةلاقات ال ةار تل م  مون تتخل او 

"  وصارت م  أ  نهت اننبات
22

كنا نامل ان تةقت ال ةار ت الةلاقات مؤت لها ع ى ايس ومنر قات اخلىل " ولهذا .  
وال رالبت عتعم واينام مولاا  لقضاتنا لقضاتنا وفقا ل شلعات  تؤم  ايتقاللات القلار ال اايي ل  ةار ت الةلاقاتل

"  التولات وماثاق االمم ال تحتة
23
 . 
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مواقف  –الحزب الشيوةي العواقي العواقي : ورم نص ال قاع ت في. يكلتال ال طنت ال لكزرت ل حزب الشايعي الةلاقي" هاوالتي "  في حترث لطلرتة: انظل 

 . 90ل مصتر ياعقل ص ..ررثائق
23
: ورم التقلرل في. ون خاار الحلبالشايعاين الةلاقاين رلفضين أ  حيار مع نظا  صتا  ورةتبلون تداله مر با م حا ولك  عت(: ري عي ا )في تقلرل ليكالت  

 .99ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق –الحزب الشيوةي العواقي العواقي 



 3002شباي  30 – 86وقت تيقج  ال طنت ال لكزرت ل حزب عنت هذه القضارا وذلك في انت اعها ال نةقت في     

اكثل هشاشت اما  الضديي الخارناتل عل  ان ذلك ياضةف كاان ال ةار تل ورحت  م  ياقتهال ورطة ها: " وايتنتط 
ذلك ان  رحجز مي يعاا  اتطاهات التةص  القيميل والتخنتق الترنيل . واكثل ايتةتاما  ل تشت  والتشلذ  اال افاا 

 وم  شلن ذلك ك  ل مون رر ل ان رتل  آثارا  ي بات ع ى وحتة شةبنال التي نلرت لها ان. واالنةزال الرارجي و ال ذهبي

مر قلاياا  وع ى قاعتة ال طت ع ال تنيل مع ايتبةام ال ظاهل ال  بات التي شطةتها التركتاتيررت واالنظ ت  تتليس
كذلك كان  قضات الحصص وال ياقع والصلا  التناف ي حيلهال والتزم  والتةن  في . ال ةامرت ل صالح الشة 

 ى ملاكز صنع القلارل وته اش القيى االخلى مةالطتهال عل ونزعات االيتئثارل واحتكار الت ثالل وااليتحياذ ع
كان  م  النقارص الكبالة في ال ؤت لل التي يتؤثل في ال تى البةات ع ى قترت  “ وتطاهل اموارها م  يل  البةض 

ك ؤي ت ع ى االيت لارل وقبل ذلك ع ى الجةل والتلثال في ع  ات التداالل وفي ميانهت الضديي والتتخالت الخارنات 
"  ن الةلاقيفي الشل

24
 . 

 ناء ان  ع  فضال ذلكل ر بي ما الةلاقاتل ل  ةار ت لنتن مؤت ل في الحزب رطت وفي  يء ال الحظات اعاله لم    

 اخلى وانت اعات مؤت لات م  تاله وما ال ؤت ل ذلك في رشار  لم فان  لذا الحلبل يبيل فا  تقل  كان  وق  في

 . ل  مياص ت اعتبلت

 

الكامنت وراء عت  مشاركت الحزب الشايعي الةلاقي في مؤت ل لنتن  االسباباعقت تتفةنا ل  ؤال ع  ال الحظات ال إن 

 ؟ 

 شةبنا ترح  التي الشام ت األزمت م  مخل  ال عان تامت قناعت كان ع ى حزبالعتارتل ال عت م  االشارة الى ان     

 تحقاق مون م  ل  نرقتل ايتقلار وال الةلاقل في  اراالع لة  ات انرالق وال وال تييل ل  صار  نهارت وال وويننال

 النظا  هذا ان رلى الحزب كان وك ا اشلنا ياعقال. التكتاتير  ح ا  صتا  نظا  م  والخالص التاخ ي التداال

ل االنت اعاتل قاعتت  وانح لت ونيمهل مبلرات كل عةاتل زم  منذ ايتنجتل  شةبنا خلو  أما  األكبل الةارق لىا وتحي 

 لنظا  االيتثنارات الق ةات الرباةت نتر  كن ا ك ا. ث   عل  عال  رت التشبث في رك   اليحات مشلوع  وعات أزمت ل م 

 والتةبال التنظام أشكال ن اع م  راهإ وتطلرتها ل  طت ع وقهلها أقامهال التي ال  رت أنهزة وتضخم ح ا ل صتا 

 إلى إ افت. عاللأ  ل نظا  وال خالجت ال ةار ت والقيى حزابلأل لونصف ثالثت متى ع ى وق ةهال ال  تقلل الحل

 في ت ب  الذ  الشامل والحصار أشة ها التي الثالث ال تملة الحلوب في عالبالم النظا  الحق  الذ  الهارل الخلاب

 ابالشب م  وخاصت الضحارال ال  م مئات اآل يقيي م  ك   ذلك ع  نطم وما عامال 82قلاعت  شةبنا ع ى فل  

 .وااليجال

 كبالة ختمات وقت  ال طت عل وع كلة ثلواتها وتبترت البالم اقتصام عتتمال وم اريات ل نهط  في النظا ل ت ب  ك ا    

 الشامل االرهاب ياايت ومارس. ال  رت في البقاء انل وم  الشة  مع صلاع  في ل  مولها معم في ي ةا لالمبلرالات

 القيماات واعناء الكلم  الشة  عحق شيفانات عنصلرت ياايت وانتهض الكا اورت تاالي ح وايتخت  الط اعيل والقتل

 اق ا ي ص   ظل وفي والصاعئت واالرزرترا  وال لران والك تان واالشيررا  التلك ان م  االخلىل وال كينات

 . ومولي

 النظا ل وكان. الةالم ع  ك ا الق ا يلوا الةلعي محارها ع  ل بالم خانقت عةزلت ال تجاق تل التاخ ات االزمت واقتلن     

 أ  اما  كلماء عقبت الى عايت لار نج   هي تحيل وقت ال لزقل هذا رجاقم وتينهات ل نهط  وع ي  يباةت  م  ع ب 

 . ووينا شةبنا فا  امخل الذ  ال ظ م النجق م  ل خلو  م ةى

 

 ال شلو  وهي لالجذي  التغييو مشورع الحزب تبنى ولاتلوالت االق ا ات والتتاخالت ال ةقتةل الشاركتل ال يحت ورأم    

 شلعي عتعم رحظى ان ر ك  والتر قلاياتل والذ  اليينات واحزاع  وقياه شةبنا كجات الى ال  تنت التر قلايي الييني

 .التولات وال ؤي ات والقيى الةال ي الةا  اللأ  م  ونزر 

  

 التلورع ايالا  في االرهاعات ال  رت وتجن  التمي ل الق ع رأم ح ا  صتا  يد ت  ت نضال  شةبنا واصل لقت    

 وانهزت  نظامها قاعتة تلمام محاوالتها وفي والتر اأيناال والتشير  التض ال ح الت وفي الط ترتل والتصجاات

 .منها الطترت وعناء الق ةات

 ومنها عنجاتل وأال عنجات متةتمةل الا اي واعت تت اشكاال واخذت شةبنا ن اهال مقاومت تياص   ذلك مقاعل وفي    

 وايةت وشلارح فئات الى واالحتطا  والتذمل ال خط وامتت. ال  بي اللفض ومظاهل الط اهالرتل والهبات االنتجا ات

 . ال  رت حزب ومنظ ات والة كلرتل ال تنات التولتل مؤي ات ماخل
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 3002شباي / عالغ ع   االنت ا   االعتاام  ل طنت  ال لكزرت  ل حزب  الشايعي  الةلاقي 



 

 ما وهي.  ته ال نظم الكجاحي النشاي في مناي  عن ي قتلنر لم ل نظا  التمي  ل نهض الط اهال  اللفض ات ا  لك     

 وارتبط. ل تكتاتيررت ال ناهضت والقيى االحزاب ع ل لتيحات الطهيم تةثل مقتمتها في كان مخت جتل عيامل ع  نطم

"  االملركي لكيندلس اقلار أتاة خاصت ال ةار تل اوياي في ن شل الذ  عااليتقراب من ل ايايي نان  في التةثلل

 تداال احتاث ناتها الحقل وق  في لاليالرات ال تحتة واعالن( لخآلات في مكان إوهي ما اشلنا )" العواق تحويو قانون

 التكتاتيررتل ايقاي في الخايجي العامل ةلى نذاكآالمعايضة  اطواف اغل  مواهنة في االيتقراب وتط ى. الةلاق في

 العواقي، الشيوةي الحزب بينها اخوى، اطواف يأت حين في .الحلب يلرق ع  الةلاق في ل تداال خرر  وع ى

 النزيهة الدرلية المساندة رةلى الوطنية، راحزاب  قواه رحدة رةلى لالشع  جماهيو ةلى ذلك في االةتماد ضورية

ان الحلب لا   " ولذا اكتنا ع ى . المنشود التغييو لتحقيق رسيلة االجنبي رالتدخل الحوب يافضة رالمشورةة،
ل بال النانع لتحقاق التداال التر قلايي في الةلاقل وا  مر قلايات ر ك  ان تكين فاتحتها احتالل عالمنال وحكم ا

"  ع كل 
25
وهي . ثم االحتالل الة كل  ل ةلاقل ال رلعر  راعط ع صالح الةلاقاا .. مشلو  الحلب" وم  هنا فان . 

م  اليا ح ان اليالرات ال تحتة تلرت ان تقلر . ال  تقبلال رض   لهم التر قلايات في  –م  عا  امير اخلى  –
"  م تقبل الةلاق عنج ها وم بقا

26
. 

ومنةا لاللتباس ال عت م  االشارة هنا الى ان الحزب كان رح ل رؤرت وا حت حيل الةالقت عا  الةيامل التاخ ات     

واالينام النزر  والشلعيل وعا     التعمفلق نذر  عا  ي " فقت كان رلى ونيم . والةيامل الخارنات في التداال
إن خ ط ال جاهام واالوراق رضل عقضاتنا اليينات والتر قلايات  لرا ..)..( ر لخاآلالتبةات وال هاث لختمت مشاررع 

والتي . ع ادال وال رتلل ع ى مةلفت واقةات عتةقاتات الةالقت عا  ما هي خارني وعا  ما هي ماخ يل عا  الةيامل التولات
 ى رأم تزارت اه اتها في عال نا ال ةاصل ربقى مورها م اعتال وعا  الةيامل اليينات التي رنبدي اللكين الاها ع

"  واعتبارها االياس في كل تداال رنر ق م  مص حت الشة ل ورض   الترير التر قلايي ال  تقل ل يي 
27
 . 

 

 مولي مؤت ل عقت وعض نها االخلىل الييارل ايتنجام الى الحانت تزارت ع ى الحزب م  شت   الحلب شبح اقتلاب ومع    

 ما رافضا الةلاقل في االن ان حقيق ح ارت الى التاعي 911 رقم االم  مط س قلار وتجةال الةلاقات القضات حيل

 حكيمت ركين ان رط  التكتانير  ل نظا  البترل ان ورأى.  لبالمنا ع كل  وحكم احتالل م  الحلب ع  رنطم ان ر ك 

 . ارتالفات قاتعلا

تة تكين ان رنبدي اليحتة هذه ان واعتبل الةلاقات ال ةار ت ع ل وحتة تحقاق ع ى الحزب وشتم      اليتقاللات مط  

 ومةت تة ل شة ل الة اا ال صالح ع  رةبل مر قلايي ويني علنامض اياس ع ى ومبنات ال ةار،ل الةلاقي القلار

 عالناس م تصقت ماتانات -ياايات قاامة تتصتره نار ل تاار في راهاإ امةتون ال   حت القيات ونهي، الط اهال حلكت

 . وشةبي ري ي شلعيل مولي معم الى نج   اليق  في وت تنت الجة اتل وحاناتهم وه يمهم

    
 ؟لماذا يفض الحزب الشيوةي العواقي خياي الحوب نةيم الى ال ؤال الذ  انر قنا من  وهي

ل الحظنااا تصااار  3002 حظااات الحاياا ت وال صااالرت التااي كاناا  ت اال عهااا الاابالم قباال ك ااا مةاالو ل فااي ت ااك ال    

ت مهنتياي  ل فاي حاا  كاان الاتكتاتير ال قباير "نصال يالرع   "عتحقااق  "خااار الحالب  "الخاارات واإلراماتل ولي 

ذلاك انناا كناا اماا  افاق  ورةناي ".مقبالة ل دازاة"رنافح وهي رتحتث زورا وعهتانا عايم الةلاقل علن  ياحيل البالم الاى 

 . مجتيت ع ى كل االحت االت

أن الرلفا ل وان اخت ج  ال نر قاتل كانا رحصلان ال تاعع ال ااييل ناهاك ع  ال اياي  الةلاقاي  ملخص القول    

أما االصرجا  مع النظاا  الاتركتاتير ل الاذ  خالب الابالم واياتنز  شاةبنا فاي  :الب اطل في إحتى زاورتا  قات تا 

ومخرراتها لتتمال عالمنا عحطت إزاحت التركتاتير ونظام   وح جارها وب ماخ ات وخارناتل أو مع اليالرات ال تحتةحل

 . !حانذا " تباهي ع  األمم   "وهي التي أنتطت  وييرت  في فتلات محتمةل وأصبح  

  

ةتقات ةلاقاي ما  ركان هنا  عةض ايلا  ال ةار ت االخلى وم  عانها الحزب الشاايعي الل خاآلوع ى الطان      

فجي اليق  الذ  تلفض هذه القيى ومنذ وق  ييرل خااار النظاا  الاتركتاتير  وتلفاع . إن هذه التليا ت أال مقبيلت
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ع ى شبكت االنتلنا  م اء " البلل ان الةلاقي " الةلاقي في نتوة  متاخ ت اللفاق مجات الطزارل  عضي ال كت  ال اايي ل طنت ال لكزرت ل حزب الشايعي 

 .66ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق –الحزب الشيوةي العواق : ورم نص ال تاخ ت في. 82/80/3003
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لةلاقي ونشلتها في عتمها الصامر ري  ل يكلتال ال طنت ال لكزرت ل حزب الشايعي ا(اعي ماوم)مع اللفاق ح ات مطات مييى " علافي " مقاع ت نلرتة : انظل 

 . 95 – 92ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق –الحزب الشيوةي العواق : ورم نص ال قاع ت في. 2/83/3003
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 –واقي العواقي الحزب الشيوةي الع: ال قاع ت منشيرة في(. فبلارل)شباي  89 – 818الةتم : الزم " يكلتال عا  الحزب الشايعي الةلاقي في حيار مع : انظل 

 .35ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق



منذ اكثل م  عقتر  شةار ازاحت  وقتم  التضحاات الكثالة ع ى هذا الرلرقل فإنها في اليقا  نج ا  تالفض الخااار 

ت النظااا  الااتكتاتير ل رأاام قناعتهااا الشااترتة عالحاناات الااى التداااال ال  ااتنت ع ااى اياااس الحاالب عحطاات إزاحاا خاالاآل

 . هي الخاار الييني التر قلايي لخآو لورت ل وتلاه  ع ى خاار 

     

وقبل التخيل في ص   االناعت ع ى ال ؤال اعالهل ال عات ما  ذكال عةاض ال الحظاات الضالوررت التالاات التاي قات     

 :تزرل عةض االلتبايات 

فقات نا ال الحازب عاتة . ب الشيوةي العواقي ال يحتاج ألن يثب  أن  كان خصما ةنيردا للنظرام الردكتاتوي الحز  .8

عقيم  ت هذا النظا ل ولطل ولةتة ينيات الى أرقى اشكال الكجات الثير   ت التركتاتيررت وانهزتهاا الق ةااتل وهاي 

وقات  الحازب ع اى هاذا الرلراق .   الاتكتاتير وخا، انصاره البيايل مةار  مامات مع قيات النظاا الكفاح المسلح

ولهاذا ال . تضحاات ن ا ت م  انل تحقاق اهتاف  في عناء علاق مر قلايي ومتحلر ما  كال اشاكال الة اف والظ ام

رطيزل تح  ارت ذرارع كان ل القبيل عالتد اط ال لو  أليلوحات مضا  ت لاليافل كاان ررلحهاا الابةض وقيامهاا أن 

وهاذه . كان رتالنم ك اا لاي أنا  رتبناى عشاكل أو عااخل فكالة ايات لار النظاا  الاتكتاتير  رفض الحزب لخاار الحلب

لجهااا الااى رارهااال وهااي ال تةنااي لالياف ياايى تشااير  ال يقااف الااييني الناصااع ل حاازب وخراا  أال دالرات م تب اات ماا  

ا ان عال، ميقاف ك ا. ال اايي ال  تقل تطاه ما كان رليام لب اتنا ما  اموار ولشاةبنا ما  مخرراات وياانارريهات

ما  ( الاييني والاتر قلايي)الحزب عهذه الرلرقت ال د ييت كلن ا كان رلام ع  ايتئصاال ال شالو  والرلراق الثالاث 

مارلة البحث والتجكالل وعالتالي رصبح الخاار االملركي البترل اليحات ل نظا  التكتاتير ل ح   انتهام ملوني هاذه 

 .االيلوحت

ن المناسرربات ةلررى أن يفضرر  لخيرراي الحرروب، كخيرراي اسررتواتيجي، رقبررل ذلررك يفضرر  أكررد الحررزب فرري الكثيررو مرر  .3

رستمواي بقاء النظام الدكتاتوي  نفس ، ال يعني بأ  حال من االحوال رقوف  مكتوف االيد ، متفوجا ةلى االحداث 

ركال ما  انال ل عل اكت الحزب في منايبات كثاالة ع اى انا  يااتعي وياياصال معيتا  ونضاال  الاذ  لا  رتطوياتها

مثل لحال االزماتل ويااكين حااث ن ااهال شاةبنا والاى نانا  مرالبهاا أتحقاق ال شلو  الييني التر قلايي كخاار 

وتحلكاتها 
28
 . 

 

كان نابعا ةن طائفة  إن الوفضايتناما الى متاعةت ياايت الحزب ومياقج  ال ة نت م  األحتاث وتريراتهال ر ك  القيل  

م  عانها االةتباياتمن 
29
:  

نر ق م  واقع ما ياتةل، ل  شةبنا م  اهيال في حلب شاام ت ل ت اتخت  فاهاا ل ااخالقي –مبدأ   يفض  للحوبان  -

فهاي ياتكين كارثات  عكال مةناى الك  ات ع اى . خ اارل فاي االروات قبال ال  ت كاات االي حت الحترثت كبالة التتمالل وما 

 .صةات الحا لل ك ا يت تت  آثارها الى ال  تقبل

ل ور از عا  الةتوان والتعم النزر ل اياتناما الاى حزب يوفض من حيث المبدأ خياي الحوب لحل المشكالت السياسيةال -

خا ا  عالمناا حالعا   .الخبلة النظلرت وال اايات الة  ات التي راك ها خالل تاررخ  النضالي وتارر  األحازاب الشاقاقت

ال للمزيرد  :ع انا خي، حلب ثالثت وراعةت؟ وكان ال عت م  القايلمتملتا  ونتارطه ا مةلوفت ل ط اعل وهل كان رتةا  

 !ربلدنا من الدماي لشعبنا

 .رلن تجل  الديمقواطيةل ي كذلك باالحتالل رالحكم العسكو ستأتنها باةتقاده يفضها ألن  إ -

بنا ريناضل مرن اجرل يحتاج  شع ان الوهان ةلى خياي الحوب يعني تحطيم أية إمكانية فعلية لتحقيق خياي ديمقواطي -

تب اير ر تهت  م  عا  ماا ر اتهت  قراع الرلراق أماا  كان أن هذا الخاار  يمكن االستنتاجوم  هنا  .تحقيق  منذ ةقود

ماع م اةى النظاا  الاتركتاتير  ال قباير لقتال هاذه  يتطرابقرنبع م  الحانات الييناتل وهي عهذا  بديل ديمقواطي حقيقي

قلقات  .ةتانهاا شاةبنا وعحات  الضلورة التي كان رح/اإلمكانات الشاة  وامخ ا  فاي  رأرهرنالنظاا  الاتكتاتير  الايي ل  مرز 

تاكيرردات الحررزب الشرريوةي ةلررى ضررورية الخيرراي وماا  هنااا  .حاالوب ملراالة مفااع ث نهااا ممااا وقهاالا وماالارة الهاازارم

 .كييا ت وحاتة ل نع تتمال اليي   ورحال النظا  الديمقواطي

ل  ، ةرن االيمران بضرورية التغييرو ذاتر لرم يكرن يعنري التخلري، رلرو للحظرةتغييرو كوسريلة لل يفض الحزب للحروبان  -

 .والخالص م  النظا  التكتاتير  واقامت الةلاق التر قلايي الجاترالي ال يحت

ال ينبغي القبول بمبويات الواليات المتحدة رحلفائها التي كان  تورج الى أن خياي الحوب هو الخياي الوحيرد رزاحرة  -

كان هناا  الةترات ما  الخااارات الجة اات األخالى التاي لاي تام اياتة الها ل ااه   فاي الضادط ع اى . م الديكتاتوي النظا

 ذارآانتجا ت )النظا  وخنق  تتررطاا عهت  خ ق الجلصت لالنقضا، ع ا  م  التاخلل عبل القيى الشةبات ال ناهضت ل  
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 .32ل ص 3001ارار  82 – 80ل عدتام رثائق المؤتمو الوطني الثامنالحزب الشايعي الةلاقيل : ل زرت م  التجاصال انظل 



  ان ولكا  عال  اريات تباا   .(خال مثال ع ى ذلك لالصحاح عدال االتطاهم  قبل البةض رأم محاوالت تيظاجها  ل8668

اليالرات ال تحتة ال تتعم أ  خاار ال رخال  ما  تحا  مةرجهاال حتاى لاي كاان قاامرا حقاا ع اى إزاحات النظاا ل واألمث ات 

 ت كاناا  قااامرة ع ااى تحقااق هاات  شااةبنا فااي الخاالص ماا  التركتاتيرراات لكاا  النظااا كثاالة ع ااى محاااوالت عترااتة ونتر ا

صايرها الابةض عكينهاا ك اات القاترةل ولكا  أنهزت  التي " عبقلرت"اها في الحالل لاس فقط نتاطت كشجتها وصج   ل قبيرا

 !عبل ت لربات أملركات 

 

يحدث ، رقد سعى بالفعرل لطروح سلحوب كخياي، ال يعني رقوف   متفوجا ةلى ما ل  يفضالحزب ةلى أن  دأك  وعال قاعل 

، رهي تتوكز في العمل ةلى  ترأمين تبنري مشرورة  الروطني لتغييو رالخال  من النظامةملية اخيايات افضل النجاز 

 .  الديمقواطي 

 

ن يفرض خيراي الحروب ال يعنري ان الشرع  سريتوحم ةلرى النظرام الردكتاتوي  فري حرال ةلرى أد في الوق   ةين  اك   كما 

 . خليص شعبنا منهااسقاط ، ار ان الحزب سيتودد في مواصلة النضال ضد الدكتاتويية، حتى ت

 

ل وهي رلفض الحالب ورحاذر ما  مخايلهاال رشات م ع اى اعت اام الحزب الشايعي الةلاقيوك ا يبق  االشارة كان     

ويارل وايالا  مدارلةل ماعاا ل مع أيلا  ياايات أخلىل إلى ن ع نهيم االحزاب والقيى اليينات الةلاقاتل وال اةي 

ى الشلعات التولات  ل لت اك الطهايم ال شاتلكت ما  انال اياقاي النظاا  والخاالص ل حصيل ع ى  اينام خارنيل ر تنت ال

 . النهاري من 

 

حتى لي أمت الى إيقاي النظاا  ؟  لماذا أنتم ضد توجي  الضوبة العسكوية :ميقف الحزب وت اءل انتقدنا  م  يبةال ه

خاااار الحاالب أيايااا انرالقااا ماا   رقااف  ااتكااان ربااتو أن هااذا ال ااؤال مراالوت عشااكل خااايذ أو مجخاا ل إذ أن الحاازب 

  !.ال بلرات ال ذكيرة أعاله

 

 !ال ميكن للتاريخ ان يكون شاهد زور  كة  تطور موف  اصحزب من خةار اصحرب ؟
ل حازب  العرودة الرى مرواد االجتماةرات الدرييرة للجنرة الموكزيرةعةاتا ع  التخ انات والقلاءات ال  تب تل ال عات ما      

 حظت كاف ع  ير الحزب ميقج  م  هذه االشكالات البالدت التةقات؟الشايعي الةلاقي ل ال

 

 42/48/8004اجتواع اللجن  املركزي  للحزب يف 
 (أةمدة الموقف الوطني المسؤرل) 

 في ال نةقت الةلاقي الشايعي ل حزب ال لكزرت ل طنت االعتاام  االنت ا  تيقف أرضال وأاله أعالهل ال ؤال أما     

 مناقشات عةت االنت ا ل هذا في نلت التي ال تاوالت وت خض . اع اه لإلناعت محاولت لىوأن 81/83/3008

 أيبعة ع ى لاألملارتكزل في واقع  الذ "  المسؤرل الوطني الموقف" : ع ا  في حان  ي قأما  ع يرة ع  لم تجاضت

 وال بامرات التريرات م  قج مي تحترت في الحزب ع اها ايتنت التي الص بت األر ات الحقا شك   أساسية أةمدة

 . آنذا  ال ةار، الة ل أوياي في ترلت كان  التي ال اايات

 

 تط   في ال يقف هذا أع تة تط      
30
 : 

  ؛ المأسارية رةواقبها العسكوية الضوبة يفض •

     ؛ قواه ررحدة شعبنا ةلى التعويل •

   ؛ األمويكي الجهد في االنخواط ةدم •

 ديمقواطيا رطنيا مشورةا يطوح لالعسكو  للخياي ريافض للنظام مناهض مستقل كطوف ياتللتطو االستعداد •

 . الخايجية الهجمات رمخاطو رالدكتاتويية الحصاي من الوطن رتخليص الشع  رنقاذ

 

 قوى أن هل: وهي والتق ات  الها  ال ؤال يلت واصل عل ال يقف هذا عب يرة ال ذكير االنت ا  ركتف ولم    

 الةالقات رأم أنهال ال ؤيف م :" عالقيل االنت ا  ع  الصامر الباان رطا  ؟ الموقف هذا مستوى في ايضةالمع
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 أن عل اآلنل حتى التحالف ع  ات تنطز لم ال شتلكتل النشايات وعةض األيلا ل وال تةتمة الثنارات الطاتةل ال تباملت
"  الصلا  ومطلرات األحتاث تريرات عن  جل ت ل ا( ي بي) انتظار حالت تةاش ال ةنات األيلا  م  عتما

31
 . 

 

الصامر ع   ال اايي التقلرل يجعأ الي عل هذا وراء الكامنت الحقاقات األيباب ع  البحث في ل   اه ت م ةاه وفي    

 التالات األيباب الى الي ع ال ذكير االنت ا 
32
: 

 ؛ ع يما األحتاث وترير وال قب ت اللاهنت ال اايات ال يحت رربةان ال ذر  رالتعقيد الغموض. 8

 قت م تق تل نلرئت خريات ع ى اإلقتا  م  هذه وخشات ال ةار تل األيلا  عةض ع ى الخايجية القوى تأثيوات. 3

 .لذاتها حققتها مكاي  تجقتها أو مشاكل لها تط  

 

 مبامرات ع ى ولإلقتا  الطهتل م  تمزر لبذل م حت الحانت أن"  :ع ى أكد عل القضارا عهذه أعاله االنت ا  ركتف ولم    
 عجاع ات ل تةامل ونشايهال نهتها تيحات اتطاه في وم ؤولتل متيازنت عصيرة اليينات ال ةار ت قيى تحل  ت تحث

"  ال لتقبت والتريرات ال  تطتات مع
33
. 

 

 8008اجتواع اللجن  املركزي  للحزب يف أواسط نةسان 
 خاص وعشكل البالمل في الي ع تريرات عحث مياص ت ت   ل حزب ال لكزرت ل طنت االعتاام  االنت ا  هذا في   

     ياعقا ق نا ك ا امر  الذ  الةلاق لتش ل"  اإلرهاب  ت الحلب"  نراق عتيياع األملركات التهترتات تزايد مع

 . الشام ت الحلب فاها ع ا الخااراتل كل ايتبةام ومون"  النظا  تداال"  عهت  ل"الشل محير"

 م ار في ل تلثال مورها تجةال يبل وعحث لالمعايضة أرضاع عنت االنت ا  تيقف التريرات عهذه وارتبايا    

 ر ي ما والحظ األحتاثل
34
  : 

 تين  علق ت في ياهم الذ  األمل واإلق ا يل -عالذات األملركي – التولي ال باشل ل تتخل السلبية التأثيوات.  8

 ع  رةبل مر قلايي – ويني علنامض أياس ع ى نشايهال ليحتة التنظا ي الشكل أتوصاا تحالجاتها لبناء ال ةار ت

 .الةلاقي الييني القلار ايتقاللات

 وأااب ي باتل آثار م  ذلك رتلك  وما األساسية رقواها الوطنية المعايضة لتوحيد فاةلة صيغة الى التوصل ةدم.  3

 تةقات في ايهم الدااب هذا أن شك وال. ال   حت القيات أعناء م  لييناا وا ال اخرت ل ط اهال ال اتانات ال اايات القاامة

 .حل مون وعقاءها أزمتهال أمت وإيالت الةلاقاتل القضات

 ع ى ال ةنات الطهات كل ورطبل الةلاقاتل القضات رحل  أن ونشايها فاع اتها وزرامة ال ةار ت وحتة عإمكان إن.  2

 .ل تلنال  تقاع أال آنات كقضات مةها التةامل

 . كان  نهت أ  م  مباشلة يةاية أر هيمنة أر رصاية درن من قواها الوطنية المعايضة توحد أن  لورة.  6

 

 

 ! الدميقراطي للبديل نقم..  للدكتاتوري  ال.. للحرب ال
 الوق  في الديكتاتوي  للنظام ريفض  لاستواتيجي كخياي للحوب الحزب يفض ع ى االنت ا  شت م نترتل وم     

 األرت ل مكتي  وقيف  رةني ال واحت أن في ل خاارر  الحزب رفض أن ع ى التلكات مطتما نلى ذلك وع قاعل. نفس 

 امثل كخاار"  التر قلايي الييني ل  شلو  ل تلورض ومعيت  نضال  ياياصل عل وتريراتهال األحتاث ع ى متجلنا
"  وتحلكاتها مرالبها نان  والى شةبنا ن اهال حاث وينكين الوشةبن عالمنا ت ف التي والشام ت الة اقت األزمت لحل

35
 مع هذا!  الديمقواطي للبديل نعم....  للدكتاتويية ال.... للحوب ال: ال ةلوفت عثالثات  الحزب شةار كان هنا وم . 

 ع ى لحزبا علهان وال تة ق الشةار م  االخال ال قرع مقصيمل وعشكل خاصت لح اعات رحذفينل كثالر  ان الة م

 .والتكتاتيررت الحلب: ل بتر ا  نجاا الياقع في والذ  ر ثل مر قلايي عترل

                                                           
31
 .81ال صتر ال اعقل ص  
32
 نجس ال صتر كذلك ونجس الصجحت 
33
 .نجس ال صتر ال اعق 
34
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 اليينات وثياعت  الةا  ال اايي وخر  عإيتلاتاطات  رت  ك إذ" ...  الحزب أن ع ى االنت ا  أك د فقت عذلك وارتبايا    
 لتيحات اليينات ال ةار ت قيى تبذل  ما كل مع عال  ؤولاتل عال وعشةير وانجتاتل ع لونت ياتةامل فإن  ال ةلوفتل
"  وع تنا شةبنا ع صال تتة ق التي الطهيم في ويااياا فكلرا حضيره تلما   الى يا ةى ك ا نهتهال

36
 . 

 : ر ي ما ع ى التشديد نلى ذلك  يء وفي    

 وقف ع ى والة ل لتحتمه أع ال نتول وفق اليي ل ار، ع ى المعايضة قوى للقاء السعي مواصلة ةلى التوكيز •

 . ال ةار ت شؤون في الةلاقاتل ل قضات ال  ائت الجطتل األننبات التتخالت

 الذاتاتل وال ةيقات الثانيرتل القضارا لتطاوز وال ةي لالعواقية المعايضة قوى مع راالتصاالت اللقاءات تكثيف •

 إلعلاز مشتلكت فةالاات لتنظام مبامرات وإيالق ليحتتهال األمثل الصادت ع  والبحث ال شتل  الة ل مه ت لت هال

 .  مةها الجاعل والتضام  التلرات وك   شةبنا قضات

 

 8008/آب 42اجتواع اللجن  املركزي  للحزب يف 
 األشهل في ال اايات ال  تطتات فا  عحث  اعتاامرا انت اعا ل حزب ال لكزرت ال طنت عقتت 3003 بآ 85 في    

 في ال ةار ت أو ا  عانها م  القضايا من طائفة أما  هذا االنت ا  وتيقف. ال اعق اعهاانت  ع ى تمل   التي األرعةت

. مصال م  ولشةبنا آفاق م  لبالمنا رليم كان ما وع ى األحتاثل م ار ع ى ل تلثال مورها تجةال يبل وعحث حان ل

 التمايزات من طائفة بورز  االنت ا الحظ الحلبل ش  احت ال ورنحان األملركات التهترتات عتصاعت وارتبايا

 نشيء في تط   أويايهال في رفوز تمايز ةملية رةكس األرل منحاا ل اتخذت"  ال ةار ت أوياي ماخل راالصطفافات
 مولاا  تحجاز أو معم ع  ع ةزل لاس وهي نترتةل مةار ت مؤي ات تشكال إعامة أو تشكال راآلخو محاورل عتة

37"  وإق ا اا 
. 

 

 :التالات القضارا الى االنت ا  نب   الةلاقل م تقبل ولليم التكتاتير  عالنظا  لإلياحت ال رلوحت اررعال ش شلن وفي    

 . ل تداال كييا ت األننبي الة كل  والتتخل الحلب خاار اعت ام ع  تنطم التي الجدية المخاطو  -

 

 . شلعي مولي وعتعم اليينات ال ةار ت ىقي تحالف عقاامة لالمسلحة رقوات  شعبنا مهمة التغييو كات ع ى انلالت  -

 

 . الديمقواطي الوطني البديل رتحقيق الدكتاتوي  النظام بإزاحة الكفيلة الظورف رنضاج الجهود مضاةفة  -

 

 هذا أن ع ى التلكات نلى حاث أعالهل إلا  ال شار ال شلو  ع ى التفصيالت عةض إ جاء نلى االنت ا  هذا وفي     

 أن الى اإلشارة ونلت. البالم في األيايات والتاارات القيى تضم مؤقتة ائتالفية حكومة ل  تهيئ أن ينبغي البديل

 عانها م  ارجواءات م  يارجت اعت ام خالل م  التكتاتيررت آثار عتصجات تت خص ال ذكيرة الحكيمت مه ات
38
  : 

  ؛عها ال لتبرت الق ةات واألنهزة القيانا  ن اع إلداء -

 

  ؛اأنياعه عكافت التر قلايات لحلراتا وإيالق -

 

 ال   يل والتتاول التةتمرت ورض   ورايختل م تقلة مر قلايات لحااة القانينات األيس رليي نترت ميتير وتشلرع -

  ؛عامال حال الكلمرت القيمات القضات ورحل

 

  ؛االقتصام  الحصار مقتمتها وفي التولاتل الةقيعات ن اع إلداء ع ى والة ل -

 

 ياايت وصااأت ال ياينا ل حااة ت س التي لألوليرات وفقا الييني االقتصام عناء وإعامة البالم عإع ار والشلو  -

 تيظاف تتاح عقالنات نجرات ياايت واعت ام اليينيل لالقتصام ومتيازنت م تق ت تن ات تحقاق ع ى تلتكز اقتصامرت

  .االقتصامرت التن ات ختمت في النجري القرا 
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 5/3/3002اصحزب الشةومي القرافي يف  نداء
ارتبايا عتريرات االحتاث وتةالي صاحات الحلب وتصاعت قلقةت ال الت وتحشت القيات وااليايالل اصتر     

تم ويننا وشةبنال اصتر النتاء هتكان   ق كبال نذر عاصجت حلعات نترتة الحزب الشايعي الةلاقي وهي الذ  تاعع عق

التالي 
39
 : 

 

 ب الشيوةي العواقينداء الحز

 تضامنوا مع الشع  العواقي.. ابعدرا شبح الحوب

 قامة البديل الديمقواطيإفي سبيل الخال  من الدكتاتويية ر
 ..ل  لة الثالثت خالل ثالثت عقيمل رتفع شةبنا وعالمنا الى هاورت كارثت متملة مباتة      

أال التي تة نهال  ألهتا ل واأليايالالت وتحشت القيات فاليالرات ال تحتة تقل  يبيل الحلب وتصةت قلقةت ال     

 .وع ا رخت  ياايتها في الها نت وع ط النجيذ

إننا إذ نتاعع عق ق شترت نذر الةاصجت الحلعات الطترتة التي تهتم ويننا وشةبنال وه ا رئنان م  عياق  الحلوب     

  ياايت  اإلرهاعاتل وعياق  الحصار االقتصام  ال اعقت التي أشة ها نظا  صتا  ح ا  التكتاتير ل وم  عياق

ل نتعي اللأ  الةا  في كل مكان ل يقي  في ون  هذه الحلبل ومنع انتالعهال 8660التولي ال جلو، ع اه ا منذ عا  

 .وتةلرض ال ال  اإلق ا ي والةال ي ل خرل لوال تييوالحا يلت مون تةلرض شةبنا الى مزرت م  اليرالت 

 !الحلب وإعةام شبحها هي مه ت الط اع  إن مرء خرل    

والى نان  ذلك وفي اليق  نج   نتعي اللأ  الةا  الةال ي وال طت ع التولي وكل قيى الخال وال ال  ومناصل      

 :حق الشةيب في تقلرل مصالها عنج ها والةاش في أنياء ال ال  والتر قلاياتل الى التحل  الةانل م  انل

ينام ل  ةار ت الةلاقات ونضالها في يبال الخالص م  التكتاتيررت وإقامت البترل التر قلايي تقترم التعم واإل -8

 .الجاترالي

ال بامرة ل تعية الى عقت مؤت ل مولي خاص عالقضات الةلاقات علعارت األمم ال تحتةل ربةت شبح الحلب ورجتح آفاقا  -3

 . قلايي الحقاقيل ةالطت الي ع في الةلاق وع ا رض   تحقاق التحيل التر

والخاص عكجالت احتلا  حقيق اإلن انل وتنجاذ تيصاات ال ات فان مر شتيرلل  911تجةال القلار التولي ال لقم  -2

 .ال قلر التولي الخاص ال اعق لحالت حقيق اإلن ان في الةلاق

تلقيه م  نلارم عحق ايتصتار قلار م  مط س األم  لتقترم صتا  ح ا  وزملت  الى محك ت مولات نلاء ما اف -6

 .الشة  الةلاقي واإلن انات

يح  االعتلا  ال اايي والتع يمايي عالحكيمت الةلاقات الحالاتل واالمتنا  ع  ايتقبال ال  ؤولا  الحكيماا   -5

 .الةلاقاا 

 .ايت لار ع  ات نز  أي حت التمار الشامل وفقا لقلارات األمم ال تحتة والشلعات التولات -9

 رء خرل الحلبمةا لت    

 تضامنيا مع شةبنا الةلاقي وقياه اليينات  ت التكتاتيررت وفي يبال ال ال  والتر قلايات    

 الحزب الشيوةي العواقي

2/8/8000 

     

 

 8000شباط  80 -42اجتواع اللجن  املركزي  للحزب يف 
 ايان  الدكتاتوري   ومناهض  اصحرب 

ل التلم  أع ال (30/2)بل شهل تقلربا م  انتاات القيات األننبات لبالمنا وق 3002شباي  30 - 86خالل ريمي       

االنت ا  االعتاام  التور  ل طنت ال لكزرت ل حزب 
40
وانر ق  ال طنت ال لكزرت في متاوالتها م  واقع ان شةبنا . 

ان  تتةالى قل  يبيل ف   الخار  ك. وعالمنا كانا ر لان عجتلة عصابتل أال عامرت في تةقاتها وق يتها وخريرتها

الحلبل وتتزارت الحشيم الة كلرتل وتشتت الحلب النج اتل والى نان  ذلك رت ع نراق النشايات ال خاعلاتاتل وتلتجع 
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عةام شبحهال وتصل الح  ت االعالمات ع ى إو لكبحها وأالتع يمايات لتا ال يلرق الحلبل ح ى التحلكات في ال حافل 

 .ق لهاالنظا  الى م تيرات ال ياع

 ما في التاخل فكان اعناء وعنات شةبنا رتفةين الث   الباهظ ل تتاعال االحتلازرت وااليتنجاررتل التي رتخذها النظا أ    

م  ال ياينا  وايتباحت حقيقهمل أفي شتى ال اامر  ل تفا  ع  ي رت  وح ارتهال والتي تزرت م  انتها   التكتاتير 

لا  م  شل ل حلكت االقتصامرت والتطاررت اللاكتة اصال ل وم  تجاقم عالتالي إا تجضي وم  تلهابهم وتلورةهمل فضال  ع 

 .ل ضارقت ال ةاشات وال حنت الحااتات الةامت ل الرا  ال ياينا 

كتت ع ى ان  علأم تبار  ال ياقف في أحلب ال خام ثقاال  ع ى البالمل ووتناول  ال طنت ال لكزرت في عحثها خرل ال    

"  ان انتال  الحلب ربقى في كل االحيال االحت ال االرنح  إال"ب وخاارهال شلن الحل
41
. 

ويلت خاارات افضل النطاز  إلرطامويةا   لأوحتاالنت ا  مطتما ع ى رفض الحزب لخاار الحلب كخاار  وأكت    

ييني التر قلاييل ل وهي تتلكز في ال ةي لتلما  تبني مشلوع  الالتكتاتير  ع  ات التداال والخالص م  النظا 

ينام مولاا  إالذ  رةت ت الشة  والقيات ال   حت ووحتة القيى اليينات ال ةار تل والة ل ع ى ان رت تع عتعم و

وفي هذا ال ااق ت اءل ال طت ةين ع ا اذا ر ك  تصير الحصا ت الكبالة وال ؤثلة في مطال زعزعت اركان  .شلعاا 

والذ  ! 911ل كان  قت وظج  لجل، ترباق القلار 8668انل تنجاذ القلار النظا ل لي ان الضديي التي ميري  م  

ل وع ا واإلرهابكان عيية  ان رلتي عتداالات م  ييت ل ص حت حلرت ن اهال شةبنا وقياه الييناتل في ميانهت الق ع 

 .االمم ال تحتة وعإشلا ر ك نها م  تقلرل مصالها عنج ها م  خالل انتخاعات حلةل 

 

االنت ا ل الطترت في الحلكت ال ناهضت ل حلبل التي تحيل  الى واقع ماثل ال ر ك  تطاه  ل رش ل ال ة يرة وعحث     

وصار رشار  فاها ال الرا  م  مخت ف . عكام ها ورقع ملكز ثق   في اورعا واليالرات ال تحتة االملركات ذاته ا

نت اءات الترناتل تط ةهم اللأبت في مرء الةتوان االتطاهات الجكلرت وال ااياتل وم  شتى االصيل القيمات واال

 .وايتبةام الحلبل وال ةي الى حل الخالفات عالرلق ال   اتل وع ى اياس م  احتلا  الشلعات والقانين التولاا 

وان ما ربةث ع ى الل ا واالرتاات في ترير الحلكات ال   اتل هي تنامي اللعط عا  رفض الحلب ومناصلة ال ال  

ر قي ع ى  " كان االمل الذ  لآخلل وعا  النضال  ت التركتاتيررت وم  انل الحلرت والتر قلايات م  نان  م  نان 
عاتق ال ةار ت اليينات الةلاقات ون اهالها في الشتاتل مه ت ال ةي لتة اق هذا ال نحىل وكشف زرف الينيه التي 

"اله ل ص حت عقاء النظا  التكتاتير  تشير  تضام  الط اهال ال ناهضت ل حلب مع شةبنال وتطا تحاول
42
وشتم  .

"  الخرل الكام  في اعلاز شةار مناهضت الحلب مون شةار امانت التكتاتيررت" االنت ا  ع ى  لورة االنتباه الى 
43
. 

ت م ال طنت ال لكزرت في نهارت متاوالتها في هذا االنت ا  ع ى ان الظلو  التي ر ل عها شةبنا وويننال وما ت وأكتت    

ع  قضاتنا م  تةقات وتشاعكل والد ي، الذ  رحاط ع ياقف الكثالر  م  ال ةناا  عحا ل عالمنا وم تقب هال ت قي ع ى 

عاتق حزعنا وع ي  الحلكت اليينات الةلاقاتل مه ات  م حت ذات يباةت آناتل لكنها في اليق  نج   ذات اعةام 

ماء في تحقاقهال وم  عانها بال  ع ى النهي، عها وح   األايتلاتاطاتل وياةت ت الكثال في ت ترت خرانا م تق
44
: 

 

  شةبنا اليينات وتيحات ياقاتها  وأحزابلط ع قيى  -رأم كل ال ةلقالت وال ةيقات  -مياص ت ال ةي ال ثاعل

مر قلاييل وعاالعت ام ع ى ن اهال شةبنا والقيات  -ع ى اياس القيايم ال شتلكتل في علنامض ويني 

 .االيتنام الى معم مولي شلعيال   حتل وع

    لإياحتهاوعال اا  ل ة ل ع ى  وإق ا ااوعلعاا   القيى ماخ اا  االيت لار في فضح التكتاتيررت ونلار هال وك 

 .والتخ ص م  شلورها عاعتبارها مصتر تخلر  وعت  ايتقلارل وعامل تيتل وعنف وممار

 ال تح  ت  لأليلا الحلب او ع ى ال ياقف ال تق بت  التلورض لخاارات اخلى لتحقاق التداالل ال تلاه  ع ى

لها انرالقا  م  اعتباراتها الخاصتل خاارات فةالت في احتاث االنةرا  ال اايي والتداال الطذر  ل نظا ل ع ا 

 .رؤم   قاا  علاق مر قلايي تةتم  فاترالي ميحت

 نا الةلاقيل والبترل ل نظا  التكتاتير  فالقضات هي قضات شةب. عت  قبيل االحتالل والحكم الة كل  لبالمنا

 :ال نبيذل رط  ان ركين حكيمت علاقات ارتالفات تة ل م  انل

  عجي عا  وشامل ع  ال طناء  وإصتارالق ةات ال لتبرت عهال  واألنهزةالداء ن اع القيانا  وال ؤي ات

 .رات التهطالقلا وإلداءاالعتبار والحقيق لهم وتةيرضهمل  وإعامةوال ةتق ا  ال ااياا  
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    ايالق الحلرات التر قلايات عكافت انياعها وي  قانين مر قلايي النتخاب مط س تليا ي ل بالمل رشل

ميتيرا  مر قلاياا  مار ا ل رليي االيس القانينات لحااة مر قلايات م تقلة رايختل ورض   التةتمرت والتتاول 

قلار حق الشة  الكلم  في اختاار شكل الةالقت مع ال   يل ورحل القضات القيمات حال عامال ع ى اياس ا

 .شقاق  الشة  الةلعي في الةلاق التر قلايي ال يحت

  الة ل ع ى الداء ن اع الةقيعات التولاتل وفي مقتمتها الحصار االقتصام ل في يااق التةامل االرطاعي مع

 .ال طت ع التولي وال ةي لك ب  الى نان  قضات شةبنا

 وليرات التي ت س حااة ال ياينا ل وصااأت ياايت مة عناء االقتصام الييني وفقا لألعاإبالم وع ار الإالشلو  ع

اقتصامرت تلتكز ع ى تحقاق تن ات م تق ت ومتيازنت لالقتصام اليينيل واعت ام ياايت نجرات عقالنات تتاح 

 .تيظاف القرا  النجري في ختمت التن ات االقتصامرت

 

  ري  خلةار اصحرب ومنتجاته؟التدامةات السةاسة  والفك
 3002نيسيان  6في   ودخول القوات االجنبية العاصمة بغداد يوم انهيار الدكتاتوريةن أبداية، البد من االشارة الى     

، يوم تخليص الشيعب مين نيير كان، من جانبفقد . واحتماالته المفتوحة جاء ليجسد تعقيدات وتناقضات الوضع الجديد
 .، وف  الوقت ذاته يوم  إيذان بواقع جديد هو االحتاللةالبغيضالدكتاتورية 

نشيوء إشيكاالت وتعقييدات  وصيعوبات ، تيرتبل   وميا تيالهوقد شهدت هذه  الفتيرة منيذ سيقول الن يام اليدكتاتور      
 فيللى. والحليول الملروحية في  السياحة السياسييةالتي  نشي ت لتباينيات والتناقضيات وبا ستراتيجية االحتالل من جهيةبا

هناك تناقض الشعب مع بقايا الن ام الدكتاتور  البائيد وتركتيه، وتناقضيه كان جانب التناقض بين الشعب واالحتالل ، 
وثميية ميين جهيية أخييرر االختالفييات فيي  ر ر واجتهييادات ا لييرا  والكتييل . مييع قييور ابرهيياب والتليير   مومييا

 .  خارجهاالسياسية، سواء منها المساهمة ف  العملية السياسية أو الت  تق
 

فقييد تنكيير المحتييل  . ن الحييرب ، وقييد ادت الييى انهيييار الن ييام ، جيياءت ايضييا  باالضييلراب وانعييدام االسييتقرار إ    
 معاهدة جنيف حول مسؤولية قوات االحتالل ازاء المناطق المحتلةلاللتزامات الت  تفرضها المعاهدات الدولية ، مثل 

وانتشيار حيوادس سيلب  مين  وشييوا الفوضيى ،ا  انفالالت، ف  النهايية، اليى وادر  التخل  كليا   ن تلك االلتزامات. 
 .الممتلكات العامة ونهبها واشعال الحرائق فيها

 هور البديل الديمقرال  الذ  كان شعبنا يتلليع إلييه، وإنميا نشي    ليى  وتفكك الدولة كذلك لم يرافق انهيار الن ام    
 . اهير الشعب تعان  ا مرين منه ومن تفاقمهجم لت أنقاضه فراغ سياس  وأمن  خلير، 

هكذا إذن لرح اندالا الحرب واستمرارها وما ترتب  ليهيا مين نتيائم تمثليت بانهييار الن يام اليدكتاتور  ودخيول     
إ مييال العقييل  اسييتلزمتقييوات االحييتالل بغييداد، لييرح لائفيية ميين ابشييكاليات السياسييية والفكرييية الجديييدة والمتجييددة 

 . لمشترك لبلورة مواق  معللة بصددها وبما يسا د ف  الوضوح الن ر  والسياس  بصدد هذه القضاياوالتفكير ا
 

وفي  حينيه نهضيت  أميام   .المرحلة االنتقالية والحكومالة المؤقتالة وكيفيالة النإالر الي الاه   هذه اإلشكاليات ىواحد    
،  ليى نحيو متماسيك وطني بالالديمقراطيمرحلالة جديالدة ينالدمي اي الا الالتعبير  ين  البالد مجمو ية مهيام ملحية متداخلية

ووضيع العيراع  ليى لرييق  واسيتعادة السييادة واالسيتقالل التيامين يكمين جوهرهيا في  خليق شيرول إنهياء االحيتاللو
 .التلور الولن  الديمقرال  

راقيية سيائر القيور الولنيية الع الحزب الشيو   العراقي وارتبالا بذلك، و جل مواجهة ا وضاا  الجديدة، د ا      
، تشارك فيه أليا  الشيعب العراقي  السياسيية والقوميية والدينيية  كافية ، وتنبثيق  عقد مؤتمر وطني عامللمبادرة الى 

واسيعة التمثييل وذات الصيالحيات،  لتتيولى تحقييق  مهميات إدارة اليبالد في   الحكومة الوطنيالة العراقيالة المؤقتالة نه 
ومشييروا القييانون االنتخيياب ، ومباشييرة الحييوار مييع الليير  ا مريكيي    المرحليية االنتقالييية، وإ ييداد مشييروا الدسييتور

فه  حكومية كاملية الصيالحية ، تكيون بيديال للن يام اليدكتاتور  المقبيور ولسيللة االحيتالل في  ا ن . بنهاء االحتالل
 .نفسه

 االحتالل واصحكم القسكر  واملوف  منها اشكالة ول هذه القضايا هي أ
لات قار ت القضارا التي مار حيلها صلا  فكل  ويااييل وهي يبةا لاس صلاعا نترتا عل إن  تصترت هذه االشكا    

رتصل عشكل وثاق الص ت عال يقف م  خاار الحلب الذ  رفض  حزعنا الشايعي الةلاقي وحذر م  عياقب  وتتاعاات  

ايات اج  هذا وال بلرات ال وخا، الحزب نضاال يااياا وفكلرا وايةا ومتشةبا لتي اح ميق. وايتحقاقات  كذلك

 . والجكلرت التي مفةت  لتبني هذا ال يقف



انتلة  الة  اات الحلعات حاث شن  القيات االملركات هطيمها الصاروخي ع ى  30/2/3002في فطل الخ اس     

ل اي حت  الةلاقل مة نت عتء الحلبل التي ظ   في الجتلة ال نصلمت تهتم عشنهال عايم تداال النظا  تارةل وتتما

مخ   القيات االملركات  6/6/3002وفي . ال حظيرة تارة أخلىل او عايم هذا وذا  أو أاله ا م  األهتا  ال ة نت

الةاص ت الةلاقات عدتامل وشكل هذا الياقع الة كل  الطترت ع ى االر، ع ثاعت عتارت الهزر ت االيتلاتاطات ل نظا  

 .ت ثالثت عقيم ونصفالتكتاتير  الذ  نثم ع ى رقاب شةبنا قلاع

ر،ل وحتى قب  ل حققت  م  انتصارات ع كلرت ع ى األعتخيل القيات االملركات وح جارها االرا ي الةلاقات وما     

انرالقا م  االهتا   توصيف مهمة هذه القواتانتلع نقاش وايع في أوياي ال ةار ت الةلاقات ع خت ف اياافها حيل 

  ل ه ت هذه فهنا  م  قيى ال ةار ت م  رو   .تهاءوكاجات قلا  االيتلاتاطاامنظلرها والتي حتمتها االمارة االملركات 

وهنا  م  رأى في تيانت هذه القيات عإعتباره احتالال ع كلرا لب ت عضي " !  مهمة تحويوية" القيات ووصجها علنها 

 .في االمم ال تحتة

رنر ق  لميتناما الى متاعةت مياقج  ال ثبتت في مخت ف وثارق  وعالقتر الذ  رتة ق  عالحزب الشايعي الةلاقي فإن  وا    

نر ق م  اللؤرت ال ارك ات ألشكال النضال وكاجات اختاار ام  فلاغ قي تحترته ل يقج  م  هذه االشكالاتل عل إن  

الخلى في أنها ال اايات ا –وما ر از  عا  ال ارك ات وال لنةاات الجكلرت . التكتاكات ال   ييت يبقا ل ي ع ال   يس

ال تلعط الحلكت ال اايات  عل  شكل وحات ومحتم ل كجاتل عل إنها ع ى الةكس م  ذلك ت   م عليالا   -أ  ال ارك ات  -

عل تكتجي عتة ا ها وتنظا ها ونةل االشكال  لاأليالا واالهم م  ذلك ك   فهي ال تختل  ت ك . النضال االكثل تنيعا

  .التي تنبثق عضيرا م  خالل الحلكت ذاتهال اشكاال واعات النضالات ل ربقات االنت اعاتل

 : وعهذا ال ةنى فإن ال ارك ات

 .تلفض الصا  ال طلمة التي ال تنبع م  الياقع أو التي تلرت أن تقجز فيق  -

 

 وعقاعل ذلك ت تنبط اشكال النضال والتكتاكات ال   ييت انرالقا م  حلكت الط اهال ويباةت نضاالتها وم تيى -

وعاهال التي تنبثق عنها يلارق نترتة مار ال متنيعت اكثل فلكثلل ل تفا  والهطي  ك  ا تريرت الحلكت الط اهالرت 

ت في منةرجات ياايات كبلى –وتقت  وعاها وايتجح   االزمات االقتصامرت   .االنت اعات وال ااياتل أو مل 

 

ريت الة  ات ل ط اهالل وهي أعةت م  أن تتعي إعراء وهي عهذا ال ةنى كذلك تتة مل إذا صح التةبالل م  ال ت -

التروس ل ط اهال عةل ها ع اهم أشكاال نضالات ال تاررخاتل م  نتا  منظلر  نال ا  في أل  مد قت أو يايت 

  .منقرةا  ع  حلكت الط اهال ونبضها

 

اكات ل فإنها تؤكت في اليق  ذات  ع ى وإذ تؤكت ال ارك ات ع ى هذه ال بامئ ال نهطات ال تة قت علشكال النضال وتكت    

عحث قضات اشكال النضال ال   ييت في إيارها التاررخي ال   يسل إذ أن أ  يلت لهذه ال  للت خار  إيار الظلو  

وال رطيز اللم عنةم أو ال حا  . التاررخات الح اتل رةني نهل الف عاء ال امرت في نتلاتها وتاررخاتها في اليق  نج  

ت تقاام ويا ت مةانت ل نضال م   مون أن تبحث عالتجصال الظلو  الح ات ل حلكت في مرنت الترير التي ترلت م لل

 .ع دتها

فإن  عالن بت ل حزب الشايعي الةلاقيل يلت ونيم القيات الة كلرت االننبات ع ى  لأعالهايتناما الى ال نر قات     

وفي هذا التيصاف لم  .أت الشةار ال ناي  ل تةامل مة هذا الينيم عهت  صاا توصيفاالرا ي الةلاقات  لورة 

رنر ق الحزب م  فلاغ أو كان متفيعا عنزعت شةبيرت صلفت تلاه  ع ى مزا  متق  ل عل إن  انر ق في تحترت ميقج  

الذ  رفض  في حان  لقناعت  ( خاار الحلب) السب م  خالل الةيمة الى ميقج  م  ( االحتالل)الحلب  نتائ م  

أال  –خت علن االهتا  التي انر ق  منها الح  ت الة كلرت ع ى الةلاق كان م  ال  ك  تحقاقها عرلق اخلى اللاي

وهي الذ  خا، حلعا  متملتا  خالل عشلة اعيا  وعانى )وعييارل كان عإمكانها تطنا  شةبنا  –الحلب واالحتالل 

ل وتتاح  تحقاق التداال التر قلايي ال واآلوالتمار  ال زرت م  االذى( م  حصار ظالم ايت ل قلاعت الثالثت عشل عاما

 . االحتالل –ايتناما الى هذا التحترت فإن رفض الحزب لخاار الحلب رشتلي م  حاث ال بتأ رفض نتارطها  .ال نشيم

ن ونشل و ع نترت كا 30/2/3008االرا ي الةلاقات في " قيات التحالف التولي " هكذا اذن فان  وعنتما انتاح      

في ) 38/2/3088في ( االعال  ال لكز  ل حزب الشايعي الةلاقي)ال عت ل حزب ان رةري رار  ع ا رحتث فاصتر 

التصلرح التالي ( الاي  الثاني النتال  الة  اات الحلعات
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 االمالم املركز  للحزب الشةومي القرافي
  تاريح 

ة في الشهير ال ا ات م  ة عةت مل  ر ا ل وما حذرنا مل  شهت فطل أمس الخ اسل الةشلر  م  آذارل ما كنا نخشاه ما

 ..وقيع 

فقت قام  القيات االملركات عهطيمها الصاروخي األول ع ى الةلاقل مة نت عتء الحلبل التي ظ   في الجتلة 

اله ا و عايم هذا وذا  أو أأال نصلمت تهتم عشنهال عايم تداال النظا  تارةل وتتمال اي حت  ال حظيرة تارة أخلىل 

 .م  األهتا  ال ة نت

ورأم ان اليصيل الى هذه األهتا  كافت كان م كنا  عرلق أخلىل آمنتل وعييارل تطن   شةبنا وعالمنا ال زرت م  

فان االمارة االملركات أصلت ع ى اعت ام أييأ ال بل .. األذى واآلال ل وتتاح تحقاق التداال التر قلايي ال نشيم

 .رلا  ع ى أروات الناسل وإ لارا  عالبالمل وتهترتا  لألم  وال ال ال تاحتل وأشت الييارل خ

وفيق ذلك اختارت يبال الحلب هذا عقلار انجلام ل  وعنحي ال رن طم مع الشلعات التولاتل وم  مون ايتنجام الييارل 

 .التع يمايات ال خت جت

وعذلك فتح  االعياب ع ى مصاررةها أما  كارثت كبلى نترتة تحل عالةلاق والةلاقاا  ل وهم م  عقا  نلاحهم 

 .الة اقتل التي يببتها حلوب النظا  ال اعقتل مجتيحت م تهبت حتى وقتنا هذا

هطيمي ماخل ريمها الثانيل وقرة  القيات الدازرت خالل ذلك أول أشياي تيأ ها ال ناآلورأم ان الحلب مخ   

االرا ي الةلاقاتل فان م  ال  ك  والضلور  و ع حت عانل لهال والةيمة الى اعت ام الييارل ال اايات 

اال لار الط ا ت عييننا وعناه  وإلحاقأعناء شةبنال  علرواتوالتع يماياتل والحا يلت عهذا مون ارقا  الخ ارل الجامحت 

 .التحتات

عا  الى وقف الحلب وهي عةت في مهتهال ال نتطاهل أو ندجلل ولي ل حظت واحتةل ل ونح  نلفع الاي  صيتنا ماوإننا

الق ط الثقال م  ال  ؤولات الذ  رتح    النظا  التكتاتير  الحاكم في عالمنا ع  هذه الحلب الطترتةل وع  مفع شةبنا 

 .ورةاني عياقبها حتى الاي وعالمنا الى هاورتها ال ه كتل ك ا ع  كل ال تيي واليرالت ال اعقت التي عاناها 

فهذا النظا  هي م  أعقى تتمال األي حت ال حظيرة مة قا  يا ت االثني عشل عاما  ونا فل التي انقض  ع ى أزوه 

 إلقتا الكير ل وهي م  ظل ر ايل في تنجاذ ع ي  قلارات مط س األم ل وريفل مخت ف الذرارع والحطض االخلىل 

 .الحلب الطترتةل التي تنهال ح  ها ع ى عالمنا منذ ريما االمارة االملركات ع ى ش  هذه 

وهذا النظا  هي م  رياصل رأي  الراأاتل تلورع أعناء الشة  ومالحقتهم عال ااي واللصاص حتى في ريمنا هذا ل 

فا ا الصيارر  تنه ل فيق رؤويهمل عتل أن رنص  ور تطا  ل نتاءات ال خ صت الكثالةل التي ترالب  عالتضحات 

 . ليي الحكم ال أكثلل ومدامرة البالم ل انقاذا  لها وألعنارها م  الحلب ومصاربها وممارهاعك

وع ى ذلك فان القضاء ع ى هذا النظا  الداشم ال قاملل ربقى في صتارة االهتا  وال ه ات االيايات ال  حت لط اهال 

الخالص من  نهاراا  وت اما ل والرامحت الى اقامت الشة  والقيات ال   حتل ولقيى ال ةار ت اليينات كافتل ال اعات الى 

 .النظا  التر قلايي في علاق فترالي ميحت

 

ان ال خايل الهار ت التي تهتم شةبنا الاي ل وهي ر  حق عا  مرلقت الحلب ال نتلةت م  نان ل وينتان النهض االرهاعي 

حزاب والقيى عناء القيات ال   حت واألأبنال وال دامل وال  تهتل ل نظا  الحاكم م  نان  آخلل لت تحث ن اهال شة

حباي ال  اعي ال ال تجاني إلل ع ى تيحات صجيفها وأخذ قضات الشة  واليي  عاتهال وخي، النضاليينات ال ةار ت

اللامات الى تداابهال والنتزا  حقيقهال وفي ال قتمت حقها في تقلرل مصالها وتحترت م تقب ها عنج هال مون تتخل أو 

 .م  أحتل وحق الشة  الكلم  في حل قضات  ي  اا  ومر قلاياا   وصارت

وان ن اهال شةبنا وقياه ال اايات ال كافحتل وهي تيان  الظلو  الةصابت التي تةصف عالبالم الاي ل وتتله  

تضام  االشقاء  ها وحا لها وم تقب هال تتر ع الىل نهي، مفاعا  ع  حااتها وونيمهال وع  حلرتها ومصالح

صتقاء وع ي  اللأ  الةا  الةال ي ال ح  ل حلرت وال ال ل ومع هم لها في ال ةي الى وقف الحلبل وفي النضال واال

 .ل خالص م  النظا  التكتاتير  الحاكمل وإقامت علاق ال ال  والحلرت والكلامتل الةلاق التر قلايي الجاترالي ال يحت

 8000 آذاي 84          شقالرة

     

ل يقف الحزب في  يء هذه التريرات التي حص   في ت ك  العناصو التاليةءة التصلرح ال ذكير ت طال قلا تتيح    

 :ال حظت التاررخات ال جص ات م  تارر  عالمنا



التي أصلت ع ى اعت ام أييأ ال بل ال تاحتل وأشت الييارل خرلا  ع ى أروات  ادانت  لموقف االداية االمويكية -

وفيق ذلك اختارت يبال الحلب هذا عقلار انجلام ل  وعنحي ال . المل وتهترتا  لألم  وال ال الناسل وإ لارا  عالب

 .رن طم مع الشلعات التولاتل وم  مون ايتنجام الييارل التع يمايات ال خت جت

 .نترتة تحل عالةلاق والةلاقاا  الحوب فتح  االبواب ةلى مصاييعها أمام كايثة كبوىان  -

  ". القوات الغازية" لتي دخل  البالد بـ تسمية القوات ا -

ل النظام الدكتاتوي  ا افت الى امانت  ل يقف االمارة االملركات التي اصلت ع ى خاار الحلبل فان  - الحزب حم 

نلفع الاي  صيتنا ماعا  الى "الحزب ع ى ان  في اليق  الذ   وهنا اك ت. مسؤرلية ما ال  الي  االحداث رتطوياتها
وهي عةت  في مهتهال ال نتطاهل أو ندجلل ولي ل حظت واحتةل الق ط الثقال م  ال  ؤولات الذ  رتح     وقف الحلب

النظا  التكتاتير  الحاكم في عالمنا ع  هذه الحلب الطترتةل وع  مفع شةبنا وعالمنا الى هاورتها ال ه كتل ك ا ع  كل 
 ". تى الاي ال تيي واليرالت ال اعقت التي عاناها ورةاني عياقبها ح

الحزب بقي  متمسكا بدةوت  الى رقف الحوب ال ان إرأم انتال  االع ال الحلعات وتصتر خاار الحلب االوليرت  -

وع ي  اللأ  الةا  الةال ي ال ح  ل حلرت وال ال ل ومع هم لها في ال ةي الى  واألصتقاءتضام  االشقاء " ماعاا الى 

ظا  التكتاتير  الحاكمل وإقامت علاق ال ال  والحلرت والكلامتل الةلاق وقف الحلبل وفي النضال ل خالص م  الن

 ".التر قلايي الجاترالي ال يحت 

 

لم رةت ر ل ري  اال ووقع ال زرت م  اعناء شةبنا ال تناا  الةزلل قت ى " الحلب ال تملة تتور رحاها و  لتآوايت لت    
يالق النار مباشلةل م  نان  القيات االملركات ونلحى ع ب  القصف الطي  والصاروخي وال تفةي او ا

ان ذلك هي ما .. ان ما صارت ن اهال شةبنا تةانا  ريماال وهي عا  مرلقت الحلب وينتان التكتاتيررت... والبلررانات
ظل حزعنا الشايعي الةلاقي في ال نا  ال اعقتل ويا ت الشهير الرير ت ال ا ات عنحي خاصل رحذر من ل ورتعي الى 

لقت ... ن  اليقي  فا ل والى قكع يلرق ل وهي رلفع عاصلار شةار رفض الحلب الى نان  شةار رفض التكتاتيررتتط
عار، شةبنا منذ البتارتل ال طيء الى الحلب كييا ت ل ةالطت القضات الةلاقات وح هال وفي نجس اليق  قت  البتارل 

"  لتكتاتيررتل واقامت الةلاق التر قلايي الجاترالي ال يحتال اايات والتع يمايات االمنتل لتحلرل شةبنا م  رعقت ا
46

  . 

ع  هذا التيانت الة كل  ل قيات االننباتل ورلى " ردض النظل " يبةا كان هنا  م  ر انل ماعاا الحزب الى أن     

ومع ! لحزب ال ر   في ت ك ال حظات أو ان  لاس في وقت  وقت رؤذ  ا/أن ال حانت ل حزب في يلت مثل هذا الشةار

أن  وم  منر ق االختال  ت تحق النقاش والحيار الهامئ فهي وحته الكجال  إالاالحتلا  الشترت ل ثل هذه االيلوحات 

ور ك  التةبال ع  االختال  مع .  في اليصيل الى قيايم مشتلكت حيل قضارا تتة ق علاه  عالمنا وم تقب ها

 :ات الرلوحات ال اعقت انرالقا م   القضارا التال

ال رصيغ الحزب ال اايي شةارات  التةبيرت ومرالب  ال اايات ال   ييت انرالقا م  رأبت ذاتات م كينت : اوال  -

ع ى  قواءة دقيقة لالرضاع رالى تحليل ملموس للوضع الملموسر تنت في ذلك الى  رجتل، أن عهانس االنا عل

 . االر، ولاس خار  هذا الياقع

وما تاله ع ى االر، الةلاقاتل  30/2/3002البلررانات مينيمة عتأ م   –القيات االملركات وعال   يس فإن : ثاناا -

والة  اات الحلعات التي شنتها هذه القيات ت   عقلار انجلام ل وخا  ايار الشلعات التولات وم  مون ايتنجاذ الييارل 

أ  أن هذا الينيم الة كل  كان خار   .تحتةاالمم ال  –م ي ت الى انةتا  تجيرض م  ال نبل األالتع يماياتل ا اف

 –ايار الشلعات التولات ومنافي لقياعت القانين التوليل االمل الذ  كان ر تتعي انتا  مجهي  رةبل ع  هذه الحالت 

ولم تحصل هذه القيات ع ى أ  تجيرض  –ونيم القيات الة كلرت االننبات ع ى ارا ي ع ت عضي في االمم ال تحتة 

ل تحتة أو أرت هائت م  هائاتها النتاات االرا ي الةلاقات وال عش  االع ال الة كلرت أصالل ناهاك ع ى عت  م  االمم ا

وعالةيمة الى قياعت القانين التولي وماثاق االمم ال تحتة فإن التةبال ال ناي  . ونيم هذا التجيرض م  الةلاقاا  انج هم

أالهل مه ا ع د  منافحات منظل  االيتلاتاطات االملركات وملرترها  ولاس" االحتالل " ليصف هذا التيانت هي تةبال 

هذا مع الة م ان اليالرات ال تحتة ذاتها ". مه ت تحلررت " تؤم   عاعتبارهاعإ جاء ياعع اخالقي ع ى الح  ت الة كلرت 

 .حتاللالذ  شلع  اال 8612ذهب  الحقا الى مط س االم  التولي وية  مع ح جارها اليتصتار القلار 

ع  هذا التيانت الة كل  االننبي عحطت أن هذا " ردض النظل " هل رتةا  ع ى الحزب الشايعي الةلاقي أن : ثالثا  -

 . لةت  عيمة قيى النظا  التكتاتير  ال قبير؟ -في حان   –هي الضام  اليحات  –كتحصال حاصل  –التيانت 
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 .12 – 13ال صتر ال اعقل ص  



ع  االشااء  "ردضيا النظل " ا  االشخاص الةامرا  الذر  م  حقهم أن عتارتل العت م  االشارة الى أن هنا  فلق ع    

والظياهل ال ارتةل وهم لا يا مرالبا  ع ى التوا  عتحترت مياقف محتمة عصتمهال أما الحزب ال اايي فهي مرال  ع ى 

 . ال نايبت التوا  عتحترت مياقج  م  الظياهل والة  اات ال اايات واالنت اعات الطاررت وصااأت الشةارات

وم  نهت ثانات لاس م  الصحاح القيل أن هنا  حانت في حان  لدض النظل ع  االحتالل وعت  ال رالبت علفع     

شةار انهار  عحطت أن  الضام  اليحات لةت  عيمة قيى النظا  التكتاتير  ال قبيرل ألن هذا كان رةبل ع  قلاءة مبت لة 

القلاءة ال بت لة تختزل كل شةارات ومياقف . لاه  عالمنا عل ع  تقب ها أرضال يقف الحزب م  قضات هامت ال تتة ق ع

الطترتة التي نشلت عق  رحال النظا  التكتاتير ل الى  واألو ا الحزب الشايعي الةلاقي عصتم الحلب ونتارطها 

  هي اعتبار التيانت من واألخرلواالهم م  كل ذلك . شةار واحت ووحات هي ال يقف م  االحتالل وال رالبت عإنهار 

شكل أوال مبالدت في مور هذه رالنظا  التكتاتير  ال قبير ان ا الة كل  االننبي ع ثاعت الضام  اليحات لةت  عيمة قيى 

ال اايات الةلاقات وعل ها ك ا لي أنها ع ثاعت قاصل رحتا  الى  واألحزابالقيى م  نهتل و انتقاصا م  قترة القيى 

خلىل ا افت الى ان هذه ال قارعت تلاه  ع ى الح يل أهي قيات االحتالل م  نهت "  اللشت شخص عال  " رعارت م  

الخارنات وتتطن  اللهان الخاار اليينيل ف اس صحاحا االتكاء ع ى الةامل الخارني ل يانهت ال شكالت التي 

 .تةتل، عناء التر قلايات الناشئت في عالمنا

يفل يياء عشكل مقصيم أو أال مقصيمل مر   الحزب هذا عال رال  لألإن هذا االختزال ال رلعط و: راعةا -

أ   –وهذا اللعط مهم نتا في فهم التلاعط اليثاق واليحتة الطتلات عا  شةارات الحزب ومرالب ل فهي وحته . االخلى

لقت كان  .الكجال في تكير  رؤرت مت ايكت ومقاقت ل ياقف الحزب وخر  ال اايي وم اريات  ع ى االر، -اللعط 

وتةقاتاتهال حاث أمى  6/6/3002الحزب الشايعي الةلاقي ع ى وعي تا  عرباةت االو ا  الطترتة التي نشلت عةت 

ولك  هذا ال ربلر وعشكل . رحال النظا  التكتاتير  أال مليي  ع ا  الى فلاغ ياايي وامني كبال العت م  م ئ 

  هي خار  ايار الشلعات التولاتل وقت نلت االشارة الا  في مباشل  لورة ونيم قيات االحتاللل هذا الينيم الذ

خلىل ولهذا فإن   في اليق  الذ  معا أخلىل كان رةتقت عينيم خاارات أإن الحزب مث   مثل قيى عترتة . لخآمكان 

ت الى ت  ام ال  ر" الى انهاء االحتالل والحكم الة كل  في عالمنا ع لعتل فإن  أكت في اليق  نج   ع ى  لورة 
امارة مولات مؤقتت تشل  ع اها االمم ال تحتةل وتهيء لتشكال حكيمت مر قلايات ارتالفات انتقالات م  م ث ي القيى 

ان  إال... .انتخاعات علل انات حلة إلنلاءال اايات اليينات الةلاقاتل مه تها االيايات اعتام التيتير الطترت والتحضال 
حل  االمم ال تحتة والهائات التولات االخلى يلرةال لتنهض ع  ؤولااتهال ايتناما م  اليان  قبل ذلك وخالل ل ان تت

الى ماثاقهال وتة ل ع ى ح ارت اروات اعناء شةبنا م  ال تناا ل والحا يلت مون تةل، حقيقهم االيايات الى االنتها ل 
"  شةبنا ألعناء ا  والةين الربي الةان واإلأاثتوتلما  االيتقلار وتيفال ال  ت زمات الضلوررت 
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ل في ت ك ال حظت التاررخات ال   ييت ررلتكان عت ة  أمكننا أن ن تنتض علن الحزب اعاله وإذا ت   قلاءة الجقلة    

التي ( اإلمارة التولات ال ؤقتت)ركين نقاضا ل  رت االحتاللل وهذا البترل رت ثل عـ  رملموسا رمحددا بديال راقعياإذنل 

مم ال تحتةل وهي التي يتهيء لتشكال حكيمت وينات مر قلايات ارتالفات انتقالات تضم  م ث ي مخت ف تشل  ع اها اال

 . اليان الراف ال اايي الةلاقي

 

 اشكالة  املرحل  االنتقالة  واصحكوم  اإلئتالفة  املؤفت القضة  الثانة  تتقلق ا
يان الراف ال اايي الةلاقي ال تني  ال لنةاات مث  ا مار الصلا  ال اايي والجكل  محتتما عا  مخت ف أل    

البلرراني وح جاره ا في عالمنال فإن  وع طلم ايت لار /التيانت الة كل  االملركي توصيفال اايات والجكلرت حيل 

ياخ  مكشي  تارة ومض ل  لخآهذا الينيم في ال لح ت التي ت   رحال النظا  التكتاتير  الحظنا انتال  صلا  

 التكتاتير  امني خ ج  رحال النظا /ال لح ت الطترتة وكاجات ت االها في ظل فلاغ ياايي طبيعةحيل  خلىأتارة 

 .وونيم قيات اننبات ناث ت ع ى االرا ي الةلاقات تتيلى ت اال هذه ال لح ت وتلرت االيت لار في هذه ال ه ت

اال هذه ال لح ت وهي ملح ت انتقالات ويارت ت  لااتآوكنا إذن أما  مةض ت ياايات وحقيقات في أن حيل كاجاات     

 عا  ملح ت ياعقت ت ث   ع اامة النظا  التكتاتير  وها نت  لثالثت عقيم ونصف وملح ت الحقت هي ملح ت عناء نظا 

وارتبايا عالتلكت الثقا ت التي خ جها النظا  التكتاتير  فإن  كان م  الصة  االنتقال . امر قلايا نترت رجتل، ان ركين

العت م  ملح ت انتقالاتل قت تريل وتقصلل رتم خاللها تصجات مخ جات  كان عل الطترتالجير  الى ملح ت عناء النظا  

وم  ال ؤكت وايتناما الى تطارب عترتة فان وتارل التحيالت ال ر يعت خالل . النظا  القترم وإرياء أيس النظا  الطترت

وم  ع ت آلخلل أال أن يلعت انطازها آلخل ى واحت وقت تخت ف م  وق  ل  ت ال ع  تي( أ  االنتقالات)هذه ال لح ت 
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ل وقت  80/6/3002الةلاق ال نةقت في  –والطزب الشايعي الكلميتاني انظل البالغ الصامر ع  االنت ا  ال شتل  ل طنتا  ال لكزرتا  ل حزب الشايعي الةلاقي  

 .15ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق –الحزب الشيوةي العواقي : ورم في



تلتبط شترت االرتباي عكاجات حل التناقضات الناشئت أثنارها ونطات القيى ال اايات الناشرت خاللها في البحث التار  ع  

أيله ال اايات مخار  وح يل ياايات ي  ات وي  ات فقطل وان رظل الصلا  واختال  ونهات النظل محصيرا في 

 . لحل تناقضات هذه ال لح ت"  عاألرت صلا  " والجكلرت وعت  تحيل  الى 

وإذا انتق نا الى مزرت م  التجاصالل ن تراع القيل أن الصلا  كان رتور ع ى ما ربتو حيل مقارعتا  مخت جتا      

 :وكاجات ت الها االنتقالات االيتثنارات ول  لح ت الطترتل ي ع 

 

موحلة انتقالية مديدة راستمواي قوات االحتالل رتشكيل حكومة انتقالية  ها ياف م  القيى تلرت ومث   ة االرلىالمقايب -

فقت كان  (أارمنل)ونظلا لينيم االمارة التي كان رقيمها ال ات . في ظل تواجد هذه القوات رتح  اشوافها رمواقبتها

رمنل التي يتكين م ؤولت ع  ت اال الطيان  االيتلاتاطات هنا  ع ى ما ربتو تق ا ا وا حا ومحتما عا  إمارة أا

نح  هنا اذن . في حا  تتل  ل حكيمت االنتقالات عربةتها هذه ال ها  التنجاذرت الصلفت( ال ترتة يبةا)ل  لح ت االنتقالات 

شلا  تاطي و عاإلاق   عالتجكال االيتلاوي( أارمنل)ياحتجظ ال ات كان ع ينب  " تق ام نترت ومةاصل ل ة ل " أما  

 .الحكيمت االنتقالات ال ه ات التنجاذرتعأه ها قرا  النجطل في حا  ياناي ع ى القراعات الكبلى و

 

موحلة ور ث ها ياف أخل م  القيى ال ااياتل م  عانها الحزب الشايعي الةلاقيل كان  تلرت  المقايبة الثانية -

ية كل مخلفات النظام الدكتاتوي  بمؤسسات  رقوانين ، رتفتح في يتم فيها تصف –بأفق زمني محدد  –انتقالية قصيوة 

 . الوق  ذات  االفق لبناء مؤسسات ديمقواطية تكون ضامنة لهذا االنتقال الصع  رلكن المطلوب

حزاب ال اايات التي نا    ييرال تل ولض ان م اه ت ن اع القيى واألونظلا ل ةت ال شكالت وتةقاتات ال لح     

هنا  حانت م حت لحكيمت انتقالات إرتالفات علرضت تتيلى ت اال هذه ال لح ت البالدت  فقت كان التكتاتير ل   ت النظا 

ياكين : هل ال ر يب أن تتشكل الحكيمت االنتقالات في ظل االحتالل أ  عتون  ؟ الطياب : هنا يلت يؤال .التةقات

 لورة  ثت تحاالناعت ع ى هذا ال ؤال  ولك  كاف ؟ :آخلبثق يؤال ناوهنا . تشكال هذه الحكيمت عتون االحتالل

التي  البديل هو االمم المتحدةتيياع مارلة النظل عالتلكات ع ى أن ال ر يب في ت ك ال حظت عترل ل  رت االحتاللل وهذا 

ذه االمارة ه ألمتحدة لألممإداية مدنية مؤقتة تابعة ال ر يبل إذنل . ت ت ك تطلعت ثلرت في ت اال ملاحل انتقال كهذه

ال تنات تتيلى ت اال ال لح ت االنتقالات وتكين لها مه ت محتمة تت ثل في التعية الى مؤت ل ل  ث ي قيى شةبنا الةلاقي 

ع ى عقت هذا ال ؤت لل الذ  رتم االتجاق فا  ع ى تكير  الحكيمت  واإلشلا  لاألخلىال اايات ومكينات   وأحزاع 

ت أن حكيمت كهذه العت أن ت تاز عالخصارص التالات وم  ال ؤك .االرتالفات وتلكابتها
48
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 ؛ووينات ومر قلايات في أن ارتالفاتأن تكين : أوال

التي نا     ت النظا  التكتاتير  وم  أنل عترل  واألحزابوايةت الت ثال عحاث تضم في ت ثا ها كل القيى : ثاناا

 ؛اايي والجكل  والتنظا ي لهذه القيىس االيتقالل ال امر قلايي في علاق فاترالي م تقلل ع ى أي

 ؛مةبلة ع  مصالح ومرامح شةبنا ع ى اختال  مكينات  ال اايات والقيمات ويبقات  وفئات  االنت اعات: ثالثا

 .أن تضع ع ى عاتقها اعتام التيتير الطترت ل ةلاق التر قلاييل وتهائت م ت زمات انلاء انتخاعات حلة نزرهت: راعةا

     

ما الى قلاءة ل ةترت م  اليثارق الصامرة ع  ال ناعل ال لكزرت والهائات القاامرت ل حزب الشايعي الةلاقي وإيتنا    

ر ك  القيل أن ال ه ات التي كان  تنتص  أما  الحكيمت االرتالفات التر قلايات ال ؤقتتل يبقا للؤرت الحزبل ر ك  

ع يرتها في النقاي التالات 
49
 : 

ل "الحزب القارت " الق ةات التي تلتبط عهال وتصجات ياايت ونهض  واألنهزة  وال ؤي ات الداء ن اع القيانا. 8

 .هارثاآو وأيالابها

  ن اع  حارا الحكم التكتاتير ل م  متناا  عإصتار عجي عا  وشامل ع  ال طناء وال ةتق ا  ال ااياا  و. 3

رات التهطالل وتلما  عيمة ال هطلر  م  االكلام وع كلرا ل وإعامة االعتبار والحقيق لهم وتةيرضهمل والداء قلا

 .الجا اا  وكل الةلاقاا  الذر  اته يا عالتبةات االرلانات و  ان حقيقهم كام ت

تقترم اقراب النظا  وكبار ال  ؤولا  ع  الطلارم ال لتكبت عحق الشة  واليي  الى القضاء لاناليا نزاءهم الةاملل . 2

 .كات الةامت والخاصتوايتةامة ما نهبيا م  ال  ت 

حلرت التنظام الحزعي وال اايي والنقاعي وال هني واالنت اعيل والنشل :  قلايات عكافت أنياعهارإيالق الحلرات الت. 6

وحق االيتجامة م  اعال  التولت ال  ةي وال لري م   لواإل لابوالصحافتل والتةبال ع  اللأ  واالنت ا  والتظاهل 

 .ال ااياتل واحتلا  الةقارت الترنات ومور الةبامة وكافت الجئات والريارف في البالم حزابواألقبل ن اع التاارات 
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 .هيامش ال اعقتوال ؤت لات التالات وقت ورم ذكلها في الةترت م  ال( 8662)ل زرت م  التجاصال قارن وثارق ال ؤت لات اليينات ل حزب منذ ال ؤت ل الخامس  
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الحزب الشيوةي العواقي : ونص البالغ منشير في. 30/3/3002 – 86انظل ع ى يبال ال ثال البالغ الصامر ع  االنت ا  االعتاام  ل طنت ال لكزرت ل حزب في  

 .16 - 10ل مصتر ياعقل ص ..مواقف ررثائق –



مط س تليا ي ل بالمل رشل  ميتيرا مر قلاياا مار ال رض   فصل ال  رات الثالث  النتخابي  قانين مر قلايي . 5

 وإنلاءت والتتاول ال   ي ل   رتل وايتقاللات القضاءل ورليي االيس القانينات لحااة مر قلايات م تقلة ورايخ

لدا  قانيناال ذكيرا ارتل وع ى أياس حق التصير  الةا  وال ت او  وال باشل لكل البم ث ي الشة  عحل   انتخاعات

واناثال وعاالقتلا  ال ل ل وانتخاب ال طالس الب ترتل و  ان انلاء انتخاعات مر قلايات ل  ط س الييني الكلميتاني 

 .هاع ى االيس نج 

الة ل فيرا لتلما  ن اع ال يام الضلوررت لقيت الشة ل والقاا  عإصالت وتشدال ن اع ال لافق وال ؤي ات . 9

وال شاررع التي ت س حاات  الايماتل ومكافحت التضخم ال جلي وارتجا  االيةار والنه  وال لقتل و  ان يالمت وام  

 .  ال يايناا 

 
ت ثل عالتيصل الى صادت نترتة عا  ي رت االحتالل والةلاقاا  لت اال الي ع آخل  يبةا اتخذ م ار االحتاث اتطاها    

رحتاا  الاى مةالطات تقاام موره ال شاك ان والذ  شار  الحزب الشايعي فا ل "  مجلس الحكم" في البالمل فانبثق عنتها 

ي ةرن المرؤتمو الروطني الثرامن التقويرو السياسري الصرادعال ر كا  الةايمة الاى  هنا خاصت ال رت ع التخيل في تجاصا ها

عشاكل مجصال  هاذه ال لح ات مقري  الذ  ( 3001ارار ) للحزب
50
 "الاى ان صاادت   -عاختصاار  -وماا ره ناا هناا االشاارة  .

عترم الصالحاات وذ  الراعع االيتشار  " ال ط س ال اايي "قت تب يرت في هذه األثناءل كبترل لصادت " مط س الحكم

لت الصاادت وعب ا. التي قيع   عاللفض اليايع ما  أويااي شاةبنا وقاياه ال ااياات االحتالللالبح  التي يلحتها ي رت 

عا  مشالو   حل رسطع  ل وهي تيازن مختل قرةا وفي ظل مازان القيى ال ارت في ت ك ال حظتالطترتةل في الطيهلل 

ات ال ؤقتت وايةت الت ثاال وذات الذ  أرامت أملركا ان تجل   ل وعا  مر   تشكال الحكيمت اليين" ال ط س ال اايي"

  .  الصالحاات لالذ  مع  ل  أالبات القيى اليينات الةلاقات

 

 اكثل ال كاي   " إيتلاتاطات  انتزا  اللهان ع ى خاار الحلب م  خالل اعت ام   م ار االحتاث الالحق ان لقت عا      

 "عهات  تحقااق  ناذا آفاي ال ةار ات الةلاقاات  ع اهاا القايى ال ها نات  والتي راهنا" التنازالت أقصى  "تقترم  عبل "

فاي اليقا  نج ا   ولكنا  النظاا  الاتكتاتير الاى اياقاي  افضى هاذا اللهاان في ال شهت ال اايي القام ل " افضل ال ياقع 

تب ااير نظااا  ول بورجل ااها عااامة ال نتصاالون فااي الحاالاالحااتالل ومااا تلتاا  ع ااا  ماا  تحااترات وايااتحقاقات  ن اا 

 .متملة ع ى حلكت الياقع الطترت الذ  نشل عةت رحال التكتاتيررت ثارآالصا  وما تلك  م  ال حاصصات ال يء 

 

ا اافت الاى ال ااياات الخايئات لابةض  لمةاانةمل عجةل ايتلاتاطاات االحتالل وم ارياات القايى االرهاعاات والتكجالرات 

لكا  عالأم ذلاك ماا زالا  . عقايةنا  عالمناا تم قرع الرلرق أما  ترير مر قلايي حقاقاي تحتا القيى ال ها نت في ال  رت

مر قلاياي متخراي ل رياراف وعااعلا لصالاعاتها وحلوعهاا  –ال ةلكت مجتيحت واالمكانات مينيمة لب يرة عترل ويناي 

  .ال طنينت

 

تحتاا  الاى يارجات ما  و لع  اات التدااال التاي هاي ع  اات يير ات ال اتى ومةقاتةع اي  وال ر ك  فصل هذه ال لح ت ع  

 : م  عانها  ا رارجواءاتالقضاي

قاع ل قيرت ومنظ تل قامرة ع ى أخذ ال بامرات وتلن ت القاام واألفكاار فاي الياقوى معبوة ةن تطلعات المجتمع- 

 الة  ي وتةترل الظلو  القار ت ؛

اإلرامة عبال خرات ل تدااال  رتشرحذالايعي  رتبنريالقيى  رتعبأاألهتا   تحدد بلوية استواتيجية ناجحة رفعالة- 

 ةت القيى والجئات ذات ال ص حت ع ؛  حطم ويبابا  ت

وال ياقع التاي رنبداي احتاللهاا  بلوية الصيغ التنظيمية المساةدة ةلى التعبئة ريسم األهداف الموحلية للحوكة- 

الياحت عةت اآلخال إلحاتاث تدااال تاتررطي فاي ماازان القايى ر ا ح عاالنتقاال الاى ملح ات نتراتة ت هات لتحقااق البلناامض 

ل ورلتبط تحقاق هذا ال شلو ل الذ  رةني ممقليت ال طت اع والتولاتل (مشلو  التحيرل التر قلايي ل  طت ع) نشيم ال 

ل ع اا رجضاي الاى عنااء مولات مر قلاياات الايعي الاتر قلايي وعنااء وترايرل مؤي اات ال طت اع ال اتني تلياس وتلياا 

 .عصلرت
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 ل 3001ارار  82 – 80 الحزب الشايعي الةلاقيل وثارق ال ؤت ل الييني الثام ل عدتام 


