
 العربية العامة يف فلسطني إىل عموم اجملاهدين والرأي العام العربي واإلسالمي والعاملي بالغ من قيادة الثورة

ي والخأي العام العالسي البيان الحي االسالم –ع ؼيسا يمي عمى جسيع السجاىجيؽ وعمى الخأي العام العخبي نحيع         
ردًا عمى بيان مجمذ الؾزراء االنجميدي الحي أذيع في  1991سشة  11/9أصجرتو حكؾمة الثؾرة العخبية في فمدظيؽ بتاريخ 

 .7/9/1991مداء 

ال نججات ججيجة عظفًا عمى تعييؽ قائج عام وإرس 1991أيمؾل  7مؽ تجقيق البالغ الحي أذاعتو الحكؾمة البخيظانية بتاريخ 
إلى فمدظيؽ ومؽ استعخاض أحؾال ىحه البالد العخبية مشح االحتالل البخيظاني حتى يؾمشا ىحا تبيؽ لسجمذ الثؾرة العخبية 
أن الحكؾمة البخيظانية كانت وما زالت تتبع سياسة المف والجوران إزاء الحقؾق العخبية في سؾريا الجشؾبية وإنيا تسكشت 

دظيؽ عؽ سؾريا الكبخى وعدليا عؽ البالد العخبية السحخرة وىي جادة في جعميا في أحؾال سياسية بأخاديعيا مؽ فرل فم
وإدارية واقترادية تكفل إنذاء وطؽ قؾمي ييؾدي عمى حداب السرالح والحقؾق العخبية ميسمة حتى ما أوجبو عمييا "صػ 

 االنتجاب" نفدو مؽ التدامات دولية نحؾ العخب وىي:

 مؽ "صػ االنتجاب". 82و  17و  19و  11لبالد راجع السؾاد حكؾمة ا    -1

حقؾق ومخكد األىالي ورد مظمقًا في ىحه السادة  1تخقية أنغسة الحكؼ الحاتي وتذجيع االستقالل السحمي راجع السادة   -8
 بحيث يفيؼ مؽ ذلػ شسؾلو الحقؾق الدياسية والكيان العخبي في فمدظيؽ دون قيج أو شخط.

يغيخ أن الحكؾمة البخيظانية السدتخجمة لمرييؾنية قج كانت وما زالت تتجاىل ىحه الشرؾص األساسية الخاصة ولكؽ 
بالتداماتيا نحؾ العخب وبجاًل مؽ إقخارىا الحقؾق الؾطشية في فمدظيؽ وتذجيعيا االستقالل السحمي قج استعاضت عؽ ذلػ 

وجؾدىا وصالحياتيا مؽ حكؾمة لشجن رأسًا ومؽ الؾكاالت الييؾدية في  مجة ثسانية عذخ عامًا بإدارة ييؾدية بخيظانية تدتسج
فمدظيؽ وجعمت ىسيا إبظال العسل بالتداماتيا الجولية نحؾ العخب إرضاًء لمييؾد الحيؽ تسكشؾا مؽ تدخيخىا ألطساعيؼ 

مؽ  1لرخاحة السادة ففتحت ليؼ باب ىجخة طاغية ألحقت وما زالت تمحق أعغؼ األضخار بحقؾق ومخكد األىميؽ خالفًا 
"صػ االنتجاب" حتى لتكاد تديح ىحه اليجخة الظاغية الذعب العخبي عؽ مخكده وتقزي عمى كيانو السؾروث وحقؾقو 

 الؾطشية السقجسة.

ولقج كان مؤسفًا لمغاية أن تثابخ الحكؾمة البخيظانية عمى سياسة التحيد لمييؾد وإتباع خظة التيؾيج وإجالء الذعب العخبي 
عؾد مؽ قبميا باالستقالل عؽ وطؽ آبائو ولجان تحقيق بخيظانية رسسية أجسعت عمى وجؾب إنراف العخب فمؼ يؤبو السؾ 

لتقاريخىا ولؼ تشفح تؾصياتيا بل عمت الدياسة البخيظانية راكبة رأسيا مسعشة في الكيج لمعخب تعسل ليل نيار عمى زيادة 
عخب إلى اليأس مؽ إنراف الحكؾمة البخيظانية واعتقاد جازم بدؾء نيتيا. السغالؼ بجاًل مؽ إزالتيا. حتى انتيى األمخ بال

فكان لدامًا عمييؼ أن يتحجوا ىحه الدمظة األجشبية الغاشسة ميسا كمفيؼ ذلػ مؽ ضحايا عمى اعتبار أنيا سمظة غيخ 
لمعخب أم بسبادئ الحقؾق  مذخوعة سؾاء بالشدبة إلخالليا بعيج "عربة األمؼ" أم بالعيؾد أو الؾعؾد الخسسية السقظؾعة

 الظبيعية الؾاجبة االحتخام.



ذلػ ما جعل الذعب العخبي في فمدظيؽ يعمؽ إضخابو العام ويقؾم مزظخًا بأعسال العشف ال لييجد الحكؾمة البخيظانية كسا 
 تدعؼ بل ليمفت نغخىا ونغخ العالؼ إلى أعغؼ مغمسة عخفت في تاريخ البذخ.

وقج فتحت عيشيا عمى سيؾل الجماء وأركام األشالء لؼ تختعج لزحايا غجرىا وختميا بل عمت  بيج أن الحكؾمة البخيظانية
 تحاول التغافل عسا جشت واقتخفت حتى إذا تقجم إلييا زعساء العخب السعتجلؾن بسظالبيؼ الثالثة السذخوعة وىي:

 قيام حكؾمة وطشية مدؤولة. -)أ(

 ا ألحقت وتمحق مؽ أضخار بحقؾق ومخكد األىالي.مشع اليجخة الييؾدية مشعًا باتًا لس -)ب(

 مشع بيع األراضي لألسباب نفديا. -)ج(

عسجت عمى عادتيا إلى الختل والسخاوغة وسياسة المف والجوران معمشة برخاحة أنيا غيخ مدتعجة إلدخال تغييخات عمى 
سياستيا حيال فمدظيؽ وإنيا ستخسل لجشة ممكية لمتحقيق في حجود "صػ االنتجاب" مع العمؼ أن السظالب الثالثة التي تقجم 

دعؾة إلى إدخال تغييخ في الدياسة البخيظانية الؾاجبة اإلتباع حيال فمدظيؽ بيا السعتجلؾن مؽ العخب لؼ تكؽ في الؾاقع 
كسا يدعؼ مجمذ الؾزراء االنجميدي بل دعؾة إلى تشفيح ما أجسع عميو خبخاء بخيظانيؾن ولجان تحقيق بخيظانية رسسية وإلى 

 و.احتخام االلتدامات البخيظانية نحؾ العخب السثبتة في "صػ االنتجاب" السديف نفد

( وتعج 82و  17و  19و  11وقج ورد ؼيو االعتخاف بحكؾمة مدتقمة لمبالد الفمدظيشية مشفرمة عؽ الجولة السشتجبة )السؾاد 
مؽ عيج "عربة األمؼ" وؼيو وجؾب تخقية أنغسة الحكؼ الحاتي السادة  88لمؾقؾف وحجىا "أي لالستقالل التام" عساًل بالسادة 

( ولكؽ يغيخ أن ىحا كمو مسا تحاول 1جما تمحق ضخرًا بحقؾق ومخكد األىالي السادة )( ومشع اليجخة الييؾدية عش88)
الحكؾمة البخيظانية تجاىمو عسجًا استبقاء لمدمظة بيجىا مؽ جية وإذعانًا لسذيئة الييؾد وتخويجًا ألطساعيؼ مؽ جية أخخى 

 حاسبة العخب سمدمة مؽ الدمع تباع وتذخى.

سؾريا الجشؾبية تأسف أسفًا عسيقًا لعدف الحكؾمة البخيظانية وتسادييا في أطساعيا  إن حكؾمة الثؾرة العخبية في
االستعسارية. ولظػيان الدمظان الييؾدي عمى سياستيا إزاء العخب وىي غح تحاول أن تزع تدؾية دائسة لمسدألة 

سشظؾية عمى أقل ما يسكؽ أن الفمدظيشية كسا تجعي. كان يججر بيا أن ترجر ترخيحًا رسسيًا بتأييج مظالب العخب ال
يظسئشيؼ عمى مدتقبميؼ وكيانيؼ الؾطشي بل أنو لسؽ دواعي العجب أن ال تغتشؼ الحكؾمة البخيظانية فخصة تجخل أصحاب 
الجاللة والدسؾ ممؾك وأمخاء العخب وبعض كبار رجاليؼ بجافع مؽ حدؽ الشية والحخص عمى مدتقبل عالئق األمتيؽ 

جر ذلػ الترخيح الخسسي السعقؾل تبخيخًا لؾساطة أصحاب الجاللة والدسؾ في نغخ األمة ولجى العخبية والبخيظانية فتر
حكؾمة الثؾرة عشجما يباشخون دعؾتيؼ إلى حل اإلضخاب أو تؾقيف أعسال العشف بل أن تفديخ الحكؾمة البخيظانية ليحه 

لسسقؾت وإطالة أمخ الفتشة بال ججوى في ىحا الؾساطة الذخيفة كيجية بال عؾض وركؾبيا مخكب التيجيج الخذؽ والتحكؼ ا
الجدء السقجس مؽ بالد العخب إن دل عمى شيء فإنو ال يجل إال عمى تقيقخ الدياسة البخيظانية واستدالميا لمحكؼ 



يؽ الرييؾني واألطساع الييؾدية استدالمًا مظمقًا كمسا طال أمجه. زاد في اشتعال نار العجاوة والبغزاء وأفقجىا ثقة العالس
 العخبي واإلسالمي وىي الثقة القيسة التي ستجفع اإلمبخاطؾرية ثسشيا غاليًا في الذخق.

لقج أمعشت حكؾمة الثؾرة العخبية نغخىا في مؾقف الحكؾمة البخيظانية مؽ وساطة ممؾك وأمخاء العخب وفي إشادتيا عمى 
حي تدىق ىحه الدمظات أرواح األىميؽ اآلمشيؽ سبيل التيجيج بخحابة صجر الدمظات البخيظانية في فمدظيؽ في الؾقت ال

وتشدف مجنيؼ وبيؾتيؼ وترادر أمؾاليؼ وحخماتيؼ وتدبي نداءىؼ وتخوع أطفاليؼ كسا أمعشت الشغخ في إقخارىا إرسال 
نججات عدكخية إلى فمدظيؽ ممؾحة باألحكام العخؼية وباستعجادىا لرب مغالؼ ىحه األحكام عمى رأس الذعب اآلمؽ 

ن حكؾمة لشجن ما زالت فخيدة لمسظامع الرييؾنية التي تديؽ ليا االستسخار في خظة العدف والغمؼ ومرادرة فاقتشعت أ
األماني القؾمية السذخوعة بقؾتي الحجيج والشار تؾسيعًا لذقة الخالف بيؽ األمة العخبية والذعب البخيظاني وىي الخظة التي 

بالغيا األخيخ مؽ أن ىجفيا الجائؼ ىؾ تأميؽ وصيانة العالقات الؾدية مع  ال تتفق قط مع ما تجعيو الحكؾمة البخيظانية في
الذعؾب اإلسالمية. ومؽ دواعي العجب أن ال تجرك الحكؾمة البخيظانية وىي الحكؾمة السجخبة أن القؾة الغاشسة ليدت ىي 

نتجاب ليذ بعالقة أبجية بل ىؾ الؾسيمة الرالحة إلقامة سمؼ دائؼ في فمدظيؽ بل ىؾ العجل وإحقاق حق األمة. وإن اال
وسيمة مؽ وسائل مداعجة الذعب إلى أن يقف وحجه متستعًا باستقاللو التام. وإن الذعب العخبي الحي خاض غسار الحخب 
العالسية إلى جانب الحمفاء معتسجًا عمى عيؾدىؼ وشخف وعؾدىؼ لتحقيق حخيتو واستقاللو لؼ يعتخف قط في سائخ البالد 

ة بسذخوعية االنتجاب الحي فخض عميو فخضًا ألغخاض استعسارية مفزؾحة بل رفزو وما زال يخفزو رفزًا العخبية السحخر 
باتًا بإباء وإن تجارب ثسانية عذخ عامًا قج أثبتت فذل االنتجاب البخيظاني في فمدظيؽ كسا ثبت مؽ قبل فذل االنتجاب في 

في العخاق، وفخندا في سؾريا الذسالية بسعاىجة تعتخف باستقالل  البالد العخبية األخخى حتى استعاضت عشو بخيظانيا نفديا
البالد التام ولؼ يبق مؽ العجل والسشظق الدياسي أن تغل فمدظيؽ وىي جدء ال يتجدأ مؽ البالد العخبية أقل حغًا مؽ 

ية األمؼ ومبادئ الخئيذ ( مؽ عيج جسع88أخؾاتيا في مسارسة حخيتيا الدياسية وحقؾقيا االستقاللية السؤيجة بحكؼ السادة )
 وعيؾد ووعؾد انجمتخا الخسسية لمعخب. 1912"ولدؽ" والترخيح البخيظاني الفخندي السذتخك عام 

وإذا كانت الحكؾمة البخيظانية ال تشؾي التخمي عؽ انتجابيا كجولة مدتعسخة تحاول استعباد فمدظيؽ واستغالليا باسؼ 
دظيؽ ومؽ ورائيؼ العالؼ العخبي بأسخه قج اعتدمؾا أن ال يتخمؾا عؽ بالدىؼ االنتجاب ووعج "بمفؾر" الباطل فإن عخب فم

ووجؾدىؼ كأمة تخيج الحياة الذخيفة ميسا كمفيا ذلػ مؽ تزحيات وضحايا. أما مظالب الثؾرة العخبية في فمدظيؽ فقج 
السظالب القؾمية  وىي 1991أغدظذ سشة  82و  1911جسادى اآلخخة سشة  11( تاريخ 1بدظيا بالغشا العام رقؼ )

 السذخوعة التي ال يخضى عشيا السجاىجون بجياًل.

إن لجشة التحقيق البخيظانية الججيجة ليدت في الؾاقع بحاجة لمتحقيق في عالمات العخب وىي تخى مغمستيؼ الكبخى بارزة 
ة وإدارتيا إدارة مباشخة مشح في تجخيجىؼ مؽ حقؾق سيادتيؼ القؾمية في بالدىؼ وحخمان فمدظيؽ العخبية مؽ حقؾقيا الدياسي

االحتالل حتى يؾمشا ىحا لمتسكؽ مؽ إغخاقيا بديؾل اليجخة الييؾدية الظاغية وإجالء الذعب العخبي عؽ وطشو السقجس عمسًا 
وعجوانًا. وىا قج كذفت الحكؾمة البخيظانية آلخخ مخة عؽ سؾء نيتيا إزاء العخب بحدبانيا وساطة ممؾكيؼ وأمخائيؼ وسيمة 

ائل التخجيخ ال أمخًا يتعمق بذخف أولئػ السمؾك واألمخاء الكخام إزاء األمة العخبية التي يحخصؾن عمييا حخصًا عمييؼ مؽ وس



ويذعخون بذعؾرىا وآالميا بأكثخ مسا يترؾر ساسة االنجميد لحلػ لؼ يكج يعخض أولئػ الؾسظاء الكخام أسذ وساطتيؼ 
عؽ نؾاياىا السبيتة الخبيثة التي كانت وستغل ىي العامل الؾحيج في  السعقؾلة حتى عيخت الحكؾمة البخيظانية وكذفت

استسخار االضظخابات وفي فذل كل وساطة شخيفة قائسة عمى حدؽ الشية. وإن حكؾمة الثؾرة العخبية ليؤسفيا األسف الذجيج 
حخيض مؽ الييؾد ستشتيي إلى أن تعمؽ بأن الرجاقة العخبية البخيظانية التي تجازف بيا الحكؾمة البخيظانية الحاضخة بت

عجاء عخبي بخيظاني خظخ حتى إذا شعخ البخيظانيؾن بعغؼ الكارثة التي تشتغخىؼ في الذخق أدركؾا أن الحجيج والشار ال 
يؾطجان الدالم وأن الغمؼ الرارخ ال يزسؽ مدتقبل اإلمبخاطؾرية بل يعج األمة العخبية ومؽ ورائيا العالؼ اإلسالمي بأسخه 

 سيجعل مؽ فمدظيؽ قبخًا لسرالح اإلمبخاطؾرية وسسعتيا في السذخق والسغخب. ليؾم عريب

 قائج الثؾرة العخبية العام في سؾريا الجشؾبية "فمدظيؽ"                                    

 فؾز الجيؽ القاوقجي                                                     


