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 بسـم اهلل الرمحن الرحيم

نِّنَي رَِّجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَه َعَلْيهِّ  َن اْلُمْؤمِّ ُهم  )(} م ِّ ن ْ ُهم مهن َقَضٰى ََنَْبُه َومِّ ن ْ َفمِّ
 َوَما َبدهُلوا تَ ْبدِّيًلا { )(مهن يَنَتظُِّر 

  

 يها األخوة والرفاق واألحبةأ

  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ىل أحرار إىل مناضلي البعث وإ، أنعي  بقلوب عامرة باإلميان بقدر اهلل وقضائه 

متنا العربية رمزًا عزيزًا من رموز البعث ومناضليه الرفيق أالعروبة ومجاهري 

مني العام حلزب البعث العربي نائب األكتور عبد اجمليد الرافعي املناضل الكبري الد

  . االشرتاكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي
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وليس سهاًل على من يريد أن ينعي عزيزًا خبصال فقيدنا الغالي أن خيتار الزاوية 

نسان ال خيتلف اثنان يف وصفه بأنه اإل األنسب للولوج منها يف احلديث عن راحل

، القائد املتواضع ، البعثي القائد ، حكيم  فكراجملاهد ، احلكيم ، امل ، الراقي

، املناضل الوطين اللبناني ، املناضل  ، حمبوب أهل طرابلس ، طبيب الناس الفقراء

فلكٍل من هذه ،  العروبي الوحدوي ، نصري العراق ، حبيب فلسطني وغريها الكثري

طيب الرافعي الكثري وصاف يف حياة رفيقنا املرحوم بإذن اهلل احلكيم عبد اجمليد الاأل

والكثري مما يتفرد به وجيعله يف مصاف النخبة األبرز من الرجال القادة يف حياة 

 . أمتنا منذ أواسط القرن املاضي

فقد كان احلكيم عبد اجمليد الرافعي يف طليعة املناضلني الوطنيني اللبنانيني الذين 

املقاومة الشعبية بعد  تصدوا لالستعمار الفرنسي ودباباته ، وأول من تطوعوا يف

 . 1958  أحداث عام

بنها البار بهذه املسرية الشعبية الكبرية وبهذه اس غريبا ان تودع طرابلس ولي

فهو بالنسبة هلم احلكيم الصادق النظيف واملثال األعلى  ، املشاعر الصادقة اجلياشة



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 3 

ن لعدة وكا،  ك يف كل منزل طرابلسي ذكرى عطرةللمواطن املخلص الشريف الذي تر

ىل قلوبهم على اختالف مشاربهم إبلس وىل حياة أبناء طراإعقود الشخصية األقرب 

حدى إفقد تطوع الطبيب خريج  ، وتوجهاتهم وظروفهم االجتماعية واملعيشية

،  1955  طر طوفان نهر أبو علي عامنقاذ لدرء خماجامعات سويسرا مع عمال اإل

ومن ال يتذكره من ،  1959ام شعيب جماني يف طرابلس عوأسس أول مستوصف 

دور الصفيح والطني  حقيبته وزائرًا فقراء طرابلس الفيحاء وعموم سكانها متأبطًا

 . ملبيًا استغاثة مريض يف الليل أو ساعات الفجر األوىل مطببًا ومداويًا و مبلسمًا

، ومّثلهم أحسن  هل طرابلسألشعيب الذي زرع البسمة على وجوه فهو الطبيب ا

أحبه أهلها ومنحوه أعلى ودافع عن حقوقهم وخصوصا الفئات الشعبية ، فمتثيل 

وما تزال ،  عقدًا من الزمان يف جملس النوابليمثلهم  1972صواتهم عام أنسبة من 

سجالت مرافعات حكيم طرابلس النائب الرافعي يف جملس النواب تفيض رؤى 

وما كان النفجار الكبري من خماطر ا يقة مبا كان حيدق بلبنان وأهلهاستشرافية دق

ن يفعلوه وحيدثوه من تغيري وإصالح لصاحل القاعدة أعليهم لدرء هذه املخاطر 

 . ىل لبنان كلهإلقد كان حبق رسول طرابلس ،  العريضة من أبناء لبنان
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أحب ،  مته العربيةأىل إكيم الرافعي حبق رسول لبنان كما كان فقيدنا الغالي احل

من أجل وحدتهم  ا من فصائل وتوجهات شتى منافحًافلسطني ووقف مع مناضليه

ىل العراق إوبعد اضطراره ملغادرة لبنان ،  ل توحدهم مع نضال امتهم العربيةومن أج

، بقي مسكونا بهموم  هلية والتدخل اخلارجي يف لبنانعشية اندالع احلرب األ

ربية وقلعتها العمته أشغاله واهتمامه الكبريين بأحداث مدينته وبلده لبنان فوق ان

ويشهد له أبناء لبنان ورفاقه العراقيون والعرب بأن داره يف بغداد ،  الصامدة العراق

، ومل يبخل بأي مساعدة عليهم عرب توفري فرص  بقيت مفتوحة ألبناء مدينته وبلده

ىل إفرص التصدير للمنتجات اللبنانية عن  العمل واملنح الدراسية يف العراق فضاًل

 رغم ضيق الفرص آنذاك أيام احلصار الظامل .سواق العراق أ

رفيق ، تصدى ال 2003مريكي الربيطاني للعراق واحتالله عام وحبلول الغزو األ

الرافعي ملهمتني تارخييتني توج بهما مسريته النضالية  املناضل احلكيم عبد اجمليد

 . الوطنية والقومية الظافرة
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الكوارث وبشجاعة املؤمن وصالبة حامل الرسالة ، بروح املناضل الذي ال تهزه  فبادر

لرص صفوف تنظيم البعث القومي وإعداده ملواجهة املرحلة اخلطرية  ، التأرخيية

وعمل ،  اجلديدة وما انطوت عليه من ضغوط هائلة ومحالت خبيثة لتصفية البعث

حية مبواقف كفا التنظيم القومي وتعبئة مناضليه بدأب وتفاٍن وجهود كبرية لتعزيز

 فاستحق بذلك وصف )،  تضع هدف حترير العراق و فلسطني يف مقدمة اهدافها

 . ( عمدة البعث

، مثة فوق هذا كله ، زاوية شخصية يف غاية األهمية تتصل  وبالنسبة لي شخصيًا

، الذي أمضى عمره مناضاًل باساًل يف مسرية احلزب  بفقيدنا الغالي. فاملناضل الرافعي

بادئه وأهدافه جمسدًا يف ميان بعقيدة البعث وموراسخ اإل ثابت اخلطى وقائدًا

قرب الرفاق أروبة ورسالتها اخلالدة ، كان من خالق العأخالقه الكرمية أمنظومة 

من  وأمضينا سوية يف قيادة البعث يف العمل القومي عقودًا، ىل نفسي إواألصدقاء 

ة هذه األمة وعزها زخرت بنضال مل يعرف الكلل وال الرتاجع من أجل رفع زمنال

لذلك كانت ،  وحتررها ونهوضها القومي والدفاع عن مجاهريها يف كل مكان

 . فجيعيت برحيله جرحًا ال يلتئم بسهولة وخسارة ال ُتعوض بكل املعايري
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الدور ومما يزيد األمل واإلحساس باخلسارة الكبرية هو رحيل فقيدنا الكبري صاحب 

هذه  يف زمن بلغت فيه  وكشف خمططاتهم التدمريية،مة املهم يف التصدي ألعداء األ

البشرية واملادية بعد غزو العراق  خاطرها وأهواهلامباملخططات مرحلة غري مسبوقة 

، ويف خضم  واحتالله وتعريضه حلملة من التدمري املنظم وللتطرف واإلرهاب

قطار أله  ومي العربي متمثلة مبا تتعرضالتداعيات اخلطرية لكل ذلك على األمن الق

شتى من أمتنا العربية من تهديد للسيادة واألمن واملصاحل الوطنية العليا والنسيج 

ولقد فقدنا الرفيق العزيز عبد اجمليد الرافعي يف مرحلة ،  االجتماعي الوطين

 حامسة من نضالنا وكفاحنا وحنن بأمس احلاجة لوجوده وعطائه بوصفه رمزًا

جيعل رحيل فقيدنا العزيز الدكتور الرافعي يرتك وهذا ما ،  وعنوانا وراية عالية

 . فراغا واضحًا ومؤذيًا ملسريتنا

يعزز فينا روح التحدي  نأنه ينبغي أمل برحيل الرفيق الرافعي ، إال ورغم األ

فأمتنا لن تتحرر إال بالتضحيات واإلصرار على مواصلة النضال مهما ،  والتضحية

وهلذا  ، نسانيةالوطنية والقومية واملبادئ اإل افوالتمسك باحلقوق واألهد كان شاقًا

ن يكمل رفاقه من أ بعد أن ترجل عن صهوة جواده هو فإن خري تكريم لفقيدنا الكبري
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مسريته الوطنية والقومية واإلنسانية ، وذلك من خالل تعظيم نضال   فرسان البعث

ق والوطن ماهري يف العران اجلأ البعث وتعميق مسريته وترسيخ وحدته ، خصوصًا

تعلق اآلمال الكبرية على دوره يف إنقاذ األمة بالتعاون مع مجيع القوى  العربي

ن خري تكريم للفقيد الغالي هو أن أكما ،  لقومية واخلرية يف الوطن العربيالوطنية وا

يكمل مسريته فرسان أمتنا العظيمة يف أقطار شتى يف العمل الدؤوب لتعزيز التضامن 

وحماربة وإفشال املشاريع   تهاأجل وحد  لعربية والعمل منبني أقطار األمة ا

شاعة التطرف واإلرهاب والتقسيمات والفنت إىل إقليمية والدولية الرامية اإل

الوطن العربي وإحلاق بعضها بقوى قطار أوالعنصرية والدينية ومتزيق   فيةالطائ

وخططه   الصهيونيكيان لعربدة وهيمنة ال إخضاع بعضها اآلخرقليمية توسعية وإ

 . التوسعية

، حمركا مضافًا يف نضالنا للتعجيل بتحرير العراق  فليكن رحيل القائد الرافعي 

راضي العربية احملتلة وىل على طريق حترير كل األة األوإنقاذه فيكون بذلك اخلطو

نسان العربي من اجلوع والفقر والتخلف واألمية وبناء وحدتنا القومية وحترير اإل ،

 ظلم االجتماعي .وال
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الكثري للبعث ولألمة على امتداد عطت أىل روحه الطاهرة اليت إجالل إكبار و إحتية 

ن يتغمده برمحته الواسعة أ العلي القدير سأل اهللأ. و كثر من نصف قرن كل شيءأ

حرمه ورفيقة دربه األخت  ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا ورفاقه وأهله وخصوصًا

 . والسلوان املناضلة ليلى الرافعي الصرب يقةالفاضلة والرف

القومية وقيادة قطر العراق والقيادة العليا للجهاد والتحرير  ويشرفين باسم القيادة

محد أوائل القائد املؤسس هرة وأرواح من سبقه من الرفاق األأن أعاهد روحه الطا

عماش محد حسن البكر وصدام حسني وصاحل مهدي أميشيل عفلق وصالح البيطار و

وكل شهداء احلزب وشهداء األمة حيث ما سقطوا دفاعًا عن األمة ومصاحلها 

، ويف املقدمة منهم شهداؤها يف فلسطني والعراق وسورية  جياهلاأوية ومستقبل احلي

، نعاهدهم مجيعًا على اننا سنصعد من جهدنا وجهادنا وكفاحنا حتى تقر  واألحواز

ر البعث وحتقيق اهدافه الكربى يف الوحدة أعينهم وتفرح أرواحهم وتزهوا بانتصا

 . العزيز واحلرية واالشرتاكية بإذن اهلل القوي
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  نا هلل وانا إليه راجعونإ

 ال باهلل العلي العظيمإوال قوة  وال حول

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 براهيمإعزة                       

 االشرتاكيمني العام حلزب البعث العربي األ    

 على للجهاد والتحريرالقائد األ            

 

 بيانات البعث

 فرسان البعث العظيم
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