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ـسالمي  والذي يراد لھ توفـ إطـار اقتـصادي ملـشروع "صـفقة القـرن" االس
ـو بمـا ينطـوي عليـھ مـن مـضمون  ـا كمـشروع ( حـل )، و الذي تطرحھ أم
ا من قضية  ل ية ع تحو ل تصفية للقضية الفلسطي ش ، إنما  سيا
ــــل  ــــا وطمــــست  منــــع عليــــھ العــــودة إل ــــا و ــــر م ّ شــــعب ُســــلبت أرضــــھ و

تھ القومية إ قضية خدمات إنمائية و تحتية. و  حقوقھ الوطنية و
 

مناســـــبة حلـــــول  ي و ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر إن القيـــــادة القوميـــــة 
ـــ  يـــدة، و ع عـــشر مـــن تمـــوز ا ن لثـــورة الـــسا مـــس اديـــة وا الـــذكرى ا
ــــب ، ومــــا  ال العدوانيــــة والتخر ــــشع اشــــ ظــــل مــــا تتعــــرض لــــھ األمــــة مــــن ا
ـي  تخت بھ من مخاضات ثورة  أك من ساحة من مـشرق الـوطن العر
ــا مــن عناصــر قــوة  ــ ذا ــذه األمــة  نــھ  ــھ، تــرى بــأن مــا تخ ــ مغر الكبــ ا
ـــل مقومـــات الـــصمود  ـــا  ـــ االنبعـــاث املتجـــدد كفيـــل بـــأن يوفـــر ل وقـــدرة ع
ـــــ االحتـــــواء  ـــــا أمـــــة حيـــــة عـــــصية ع ـــــت أ ـــــا تث واملقاومـــــة والـــــ مـــــن خالل
ـــي  ـ مــــا املناضــــلة  ــــ ا ــــا يبقــــى قائمــــًا ع ا ــــع والتطبيــــع وأن ر والتطو
ــ  ــا  ططــات املعاديــة وحمايــة حق ا النــضالية لــدحر ا ــ مــس ــستمر 
ــــــــ واالقتــــــــصادي  ال االســــــــتالب السيا ــــــــل أشــــــــ الوجــــــــود والتحــــــــرر مــــــــن 

.  واالجتما
ــــة شــــبكة  ــــديث مواج ا ا ــــض يــــة عــــ تــــارخ  ـــان قــــدر األمــــة العر ـ لقــــد 
ــا،  ــسلم ل س ــا أو  اد ــا لــم  واســعة مــن تحالفــات القــوى املعاديــة، إال أ
ـ أن  ن التـأر تؤكـد ع ذا اليق لذا فإن القيادة القومية وانطالقًا من 
مة املتعددة األطراف، وسوف تبقـى تقـاوم  ادن رغم عنف ال أمتنا لن 
ـا مـن ثالثـة  ـا وكينون دد وجود ا بات صراعًا  ألن الصراع ع األمة وف
، وخطـــر املـــشروع  ـــ ي االحتال يو ـــ : خطـــر املـــشروع الـــص ـــسية  أخطـــار رئ
بيـــــــــــة  ، وخطــــــــــر القـــــــــــوى املذ ــــــــــ الـــــــــــصفوي العنــــــــــصري التوســـــــــــ الفار
كيــــــــة  ــــــــ األخطـــــــار األساســــــــية الــــــــ تحظـــــــى بالرعايــــــــة األم يـــــــة. و والتكف

ا الضارة  قلب االمة . ل ادوا ش يالية و  االم
 

ــرب اإلعالميــة مــع النظــام  وتــرى القيــادة القوميــة أنــھ رغــم قــرع طبــول ا
يــــة  از وســــلب مــــوارد االمــــة العر ــــس إال محاولــــة البــــ ــــي فــــإن ذلــــك ل اإليرا
، عـــ االدعـــاء  ي الكبـــ يو طـــط الـــص ـــر ا يـــدًا لتمر ـــا تم واضـــعاف دول
كيــــــــة  ــــــــي ضــــــــمن منظومــــــــة املــــــــصا األم ن بــــــــاحتواء الــــــــدور اإليرا الــــــــوا

 االساسية .
 

ــــــ  ـــــي الــــــذي يّد ـ ــــــ أن املوقــــــف األم ــــــزب إ وتلفــــــت القيــــــادة القوميــــــة ل
ـــي مـــن  ـــة للـــوحش اإليرا ـــ وتقليـــم األظـــافر النوو ـــضة النظـــام الفار منا
ــش  ــة اخــرى لت ابيــة الطائفيــة مــن ج ــة ، انمــا يدعــھ يطلــق أنيابــھ االر ج
ــــ  ا ولبنــــان واليمــــن والبحــــرن واألحــــواز، و ــــ العــــراق وســــور جــــسد األمــــة 
ـي ممعنـًا  ليـج العر أقطـار ا ـي والقـرن األفرقـي و السودان واملغـرب العر
ا  ــــ ــــا و ــــب موارد انية و ــــا الــــس غيــــ تركيب ــــا و ــــا وتفتي ــــ تخر
ــــــ مــــــرأى  ــــــل ذلــــــك ع كيــــــة املزعومــــــة، و ــــــات االمر ــــــ العقو لاللتفــــــاف ع

ا. يالية االمركية ومبارك  ومسمع االم
 

ـو  ـزب  ـ أن ا عيـد التأكيـد ع زب إذ  نا، فإن القيادة القومية ل من 
ية مـــــن قـــــضايا األمـــــة، تؤكـــــد بـــــأن  ـــــة القـــــضية الفلـــــسطي مـــــن حـــــّدد مركز
ــة ال  ــا القومــي أفــرزت قــضايا مركز ــة األمــة ووجود و ــدد  ــاطر الــ  ا
اقع القومي، حيث  ا ع الو اسا ع ن  ا مية عن قضية فلسط تقل أ
ديـــــــد ألّيٍ مـــــــن مكوناتـــــــھ  ة وأن أي  ل األمـــــــن القومـــــــي وحـــــــدة عــــــضو ــــــش

ديد لألمن القومي العري برمتھ. و   الوطنية 

ــر أرض  ــست قــضية تحر ــا ل ــ حقيق ــ  نــا فــان قــضية العــراق، و ومــن 
نمـــــا قـــــضية  ـــــي وحـــــسب، و ــــي اإليرا ـ يـــــة مـــــن االحتـــــالل املـــــزدوج، األم عر
ــي  ــا االنــدفاع االســتعماري التوســ االيرا ــر القاعــدة الــ ينطلــق م تحر
ــــود  ــــ ج ــــا لــــن تن ر يــــة والــــ بــــدون تحر ــــل االمــــة العر دافھ ل ــــ اســــ
ـ الوقـت  ا تمّثـل  التصدي لذيولھ وامتداداتھ  االقطار االخرى، لذا فإ

نائية متواصلة. ودًا است ا ، تتطلب ج ن قضية مركزة لألمة برم  الرا
 

ـــــاًء  ا بـــــدءًا مـــــن وعـــــد بلفـــــور وان دفة لـــــذا ن مـــــس فكمـــــا لـــــم تكـــــن فلـــــسط
دفًا لذاتــــھ وحــــسب  بوعــــود ترامــــب املتالحقــــة، فــــإن العــــراق لــــم يكــــن مــــس
ـاء بـالغزو  ي عليھ ومرورًا بالعـدوان الثالثيـ وان بدءًا من العدوان اإليرا
تــــھ الوطنيــــة  ــــ بن ــــي مــــن غــــرز مخالبــــھ  ــــن النظــــام اإليرا واالحتــــالل وتمك
قـــــــھ  ـــــــدف تمز كيـــــــب الـــــــديموغرا  ـــــــ ال غيـــــــ  حـــــــداث  واالجتماعيـــــــة و
ــــ مــــا يجعلــــھ مجــــرد خليــــط مــــن مكونــــات عــــشائرة عرقيــــة  والعــــودة بــــھ إ
ؤســــس  ميــــع و ر ا ــــضوي يــــص ــــدف  طائفيــــة ، بــــال اي رابــــط وطــــ وال 
ــــــ املواطنــــــة  ــــــم  ــــــن بحق ــــــش فيــــــھ أبنــــــاؤه متمتع ع لكيــــــان وطــــــ واحــــــدًا 

قوق والواجبات واملوارد العمالقة .  واملساواة  ا
 

ي تـرى بأنـھ لـوال احتـالل  ا ـي االشـ زب البعـث العر إن القيادة القومية 
طالق  يدة و سقاط نظامھ الوط الذي جاءت بھ ثورة تموز ا العراق و
تـھ االقتـصادية واالجتماعيـة، ومـا تبـع  يد نظام الو الفقيھ  تخرـب بن
ابية  ن الطائفية والعرقية واالر ذلك من جعل العراق بوابة لتصدير الف
ـ  ذا النظام العنصري الطائفي  يل تدخل  س إ أقطار عرية أخرى، و
ـان  ة واألمنيـة، مـا  ـشياو ساحات عرية أخـرى مباشـرة أو عـ أذرعـھ امليل
ـــــــ  ـــــــ جما تـــــــھ املتـــــــصاعدة ع ـــــــ عدوان ي أن يتمـــــــادى  يو للعـــــــدو الـــــــص
ـــ كيانـــھ الغاصـــب كمـــا حـــال  يـــة إ ـــ قـــضم أراٍض عر قـــدم ع ن، و فلـــسط
ا  ـــسور ـــران التوســـ قـــد تمّكـــن مـــن التحكـــم  ـــان نظـــام ط ـــوالن، وملـــا  ا
ثمر مـن خـالل دعـم  ـ اليمـن واسـ ـ العـادل  ل السيا وعطَّل مشروع ا
يــة الوطنيــة ،  ــ لتــدم الب تم ــب ا قــوى التكفــ الــدي ومراكــز التخر
ــــا  م ــــي م ة ارتبطــــت بمركــــز تحكــــم وتوجيــــھ إيرا ــــشاو ــــشكيالت ميل عــــ 
ـــــستطع  ـــــ الـــــصفوي الـــــذي حقـــــق مـــــا لـــــم  تنفيـــــذ أجنـــــدة املـــــشروع الفار
ــــــي رافعــــــًا  تمــــــع العر اق لبــــــ ا ي تحقيقــــــھ مــــــن اخــــــ يو املــــــشروع الــــــص
ـ األمـ بقــضية  ثمار السيا فـة انطالقـًا مـن املتــاجرة واالسـ شـعارات مز

ن.  شعب فلسط
 

ة االعالميــــــــة الــــــــدائرة حــــــــول  ــــــــزب إن الــــــــ وتــــــــرى القيــــــــادة القوميــــــــة ل
ــــران، تؤكــــد أن الغــــرض  ــــن واشــــنطن وط ــــة العــــسكرة املزعومــــة ب املواج
ــو  ــي  ـي ضــد النظــام االيرا ـ ي مــن حملــة التــصعيد األم ــا ــ وال األسا
ـس ايقـاف التوسـع االسـتعماري  اء من اجل إبرام "صـفقة القـرن" ول االل

ابية لھ فعال.  لنظام الو الفقيھ الدموي وقطع األذرع االر
 

ياليـة  ـضة االم ـي الـذي يـد منا ي االيرا ـا ـ أن النظـام االر شدد ع و
ـــــ العـــــراق  ، ومـــــن خـــــالل جرائمـــــھ املتكـــــررة ضـــــد أقطـــــار األمـــــة، وتحديـــــدًا 
ــ ظــل قيادتــھ الوطنيــة ســندًا أساســيًا لقــضية  ــان  ل خــاص، الــذي  ــش
ـ  ـ املنطقـة وع يالية  م رئ  دعم املشارع االم و مسا ن،  فلسط
ـــ أمـــام،  يانيـــة إ ية ودفـــع املـــشارع ا ا تـــصفية القـــضية الفلـــسطي رأســـ
ى  ن ومقاومتــھ كذبــة كــ ــذا النظــام بنــصرة شــعب فلــسط ن إدعــاءات  و
ية و  ــ تــصفية القــضية الفلــسطي ــ  ــ موقفــھ الفع ــا التغطيــة ع ُيــراد م
ـــــ  ـــــشعة  ـــــا مـــــن خـــــالل جرائمـــــھ ال ت دمو تلميـــــع صـــــورتھ الـــــ انفـــــ

ا واليمن واألحواز،   العراق وسور
JJ Ä{{{fjè
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ـــــن  ـــــ لبنـــــان والبحر ـــــ إثـــــارة الفتنـــــة الطائفيـــــة  ومـــــن خـــــالل عملـــــھ ع
يــــة عــــ األذرع  ــــا مــــن أقطارنــــا العر يــــة الــــسعودية وغ واململكــــة العر
ق  ــسو ا، لتنفيــذ و ا مباشــرة، أو تلــك الــ يــدعم ل ّ ابيــة الــ شــ االر
ـــي  ـــ وطننـــا العر ابيـــة التوســـعية  مـــشارعھ العنـــصرة الطائفيـــة االر

لھ.  وعاملنا االسالمي، بل و العالم 
 

ـــشھ األمـــة، وانطالقـــًا مـــن املـــسؤولية  ع اقـــع الـــذي  ـــذا الو ـــ ضـــوء  و
ـــــــي  يـــــــة، حـــــــزب البعـــــــث العر القوميـــــــة الـــــــ يفخـــــــر حـــــــزب الثـــــــورة العر
ــــــا فــــــإن القيــــــادة القوميــــــة وأمــــــام املنعطــــــف  ي بتحمــــــل أعبا ا االشــــــ

ي الذي تمر بھ األمة إنما تؤكد ع ما ي :  املص
 

ـا القوميـة  و يـة  دف األمـة العر ـس طر الشامل الذي  أوًال : إن ا
ــدد  ـل مـن  ـة شـاملة ل ا، يتطلـب مواج ـا ومـستقبل خ ـا وتار ووجود
ـــل  ي ب يو ـــ املـــشروع الـــص ـــذا ال يقتـــصر ع ـــي، و األمـــن القومـــي العر
امــل  ــ الــصفوي املت ــشمل أيــضًا املــشروع الفار ــائزه وداعميــھ بــل  ر
ن  ــذين املــشروع ــل القــوى الــسائرة مــع  ــائزه وأذرعــھ، و ــل ر معــھ ، ب
ما دور اآلخـــر بالنتائـــج  ـــ يكمـــل أحـــد ــي كما ـ ـــشكالن ف واللـــذين باتـــا 

ما. السياقات واالدوات العملية املنّفذة لدور  و
 

يــــة، اليــــوم، تفــــرض  دقــــة باألمــــة العر ــــة األخطــــار ا لقــــد باتــــت مواج
ـــ  ـــا ضـــرورة قوميـــة تحتـــاج إ ا أكـــ مـــن أي وقـــت مـــ باعتبار نفـــس
اقـف  روج من الدوائر الرمادية  تحديـد املو نادق وا إعادة فرز ا
ـــــــــ  ـــــــــ الـــــــــصعيد املرح ـــــــــة ع وعـــــــــ صـــــــــياغة مـــــــــشروع شـــــــــامل للمواج

. اتي  واالس
 

اقـــف ومؤتمـــرات  ـــل مـــا يبـــ عليـــھ مـــن مو فمـــشروع "صـــفقة القـــرن" و
اقـــف  ـــل مـــا صـــدر مـــن مو ــان  ـ ذا  ديـــد الوحيـــد لألمـــة، و ـــس ال ـــو ل
س عليــــــھ  جــــــب التأســــــ ــــــذه الــــــصفقة ، ينظــــــر إليــــــھ بإيجابيــــــة و ضــــــد 
ـ  اقـع الوط ـ الو يلولة دون تمادي تداعياتـھ الـسلبية ع ره ل وتطو
ـــــذا ال يكفـــــي  ـــــي، إال أن  اقـــــع القومـــــي العر ـــــ الو الفلـــــسطي كمـــــا ع
ـــذا  ـــ  ـــ االســـباب الـــ ادت ا ـــدف مـــا لـــم يتـــم القـــضاء ع لتحقيـــق ال
ـــق  ـــ عـــن طر ي الفار ا قـــ مـــشروع املـــد الـــشعو ـــ مقـــدم التـــدا و

د وفّعال. تھ بموقف قومي موحَّ  مواج
 

ـــــــ  عـــــــض مـــــــن يـــــــروج للمـــــــشروع الفار نـــــــھ ملـــــــن املؤســـــــف جـــــــدًا أن  و
ـــ منحــــھ أغطيــــة  عمــــل ع يالت و ــــس وفــــر لـــھ ال العنـــصري الطــــائفي و
م "وطنيـــون " و " قوميــون" عـــرب .  ــم ممـــن يــصنفون أنفــس للتحــرك 
ـــــــن  ن ـــــــي دفاعـــــــًا مـــــــستميتًا مت اذ بـــــــاتوا يـــــــدافعون عـــــــن النظـــــــام اإليرا
ــــــو زعــــــم  يونية ، و ياليــــــة والــــــص ادعاءاتــــــھ الزائفــــــة بأنــــــھ معــــــاٍد لالم
ـذا  اضـر الـ تؤكـد قيـام  ع ا افت تدحضھ أحـداث التـارخ ووقـا م
ـم  ا ، لـذا فا يالية  املنطقـة بحـذاف داف االم نفيذ اال النظام ب
ـــ العـــراق  ي  ـــا ـــذا النظـــام التوســـ االر ـــل مـــا يقـــوم بـــھ  م  ل بتجـــا
ــــذا  ــــم  ــــي ، و ليــــج العر أقطــــار ا ا ولبنــــان واليمــــن واألحــــواز و وســــور

م املعادي لألمة  حقيقة االمر . ل انما يمعنون  موقف  التجا
 

ـــــ  ـــــي الـــــذي يتطلـــــب توحيـــــد املوقـــــف الفلـــــسطي ع ان النـــــضال العر
مــــا يوفــــر  ية و ــــر الفلــــسطي برنــــامج مقــــاوم ضــــمن إطــــار منظمــــة التحر
ــل  ــ  تلــة وتفعيــل املقاومــة ع ــ ا ــ األرا غطــاًء للــصمود الــشع 
نفس املستوى إسقاط  ذا النضال يتطلب و ن، فإن  مساحة فلسط
ـا،  عبـث  يـة الـ  ـ األقطـار العر ـ  غـول املـشروع الفار ال  ل أش

ــــشكيالتھ العــــسكرة  خــــراج  ــــو مــــا لــــن يكــــون إال عــــ قطــــع أذرعــــھ و و
ال  ـل أشـ ـاء  يـة و واألمنية واالقتصادية والثقافيـة مـن األرض العر
ــــــ  ــــــا نفــــــوذه السيا ــــــ ف يــــــة الــــــ ر ــــــ الــــــساحات العر وصــــــايتھ ع
ــــــ أن يكــــــون ذلــــــك مقرونــــــًا بقيــــــام القــــــوى الــــــ ارتبطــــــت  ، وع واألمــــــ
ــــا الوطنيــــة  ــــ مرجعي ــــي بــــالعودة إ بمراكــــز التوجيــــھ والتحكــــم اإليرا
ي البّنـــــاء مـــــع أبنـــــاء  ـــــ إطـــــار التفاعـــــل الوطـــــ اإليجـــــا ـــــا  ولتاديـــــة دور

ان ملراكز التوجيھ والقرار  إيران. عيدًا عن االر ا   مجتمع
 

ـــق ذات اســـس وطنيـــة وقوميـــة  عتمـــد خارطـــة طر عـــ حلـــول سياســـية 
ة.  وا

 
ي و الـذكرى  ا زب البعث العري االش ثانيًا : إن القيادة القومية 

ن لثــورة  مــس اديـة وا ــذه الثـورة الــ صــار  ١٧ا عتــ أن  يـدة،  ا
ــا  ــا والــدور الــذي قامــت بــھ باعتبار ــا، ثــأرًا مــن إنجازا االنقــضاض عل
ــــل قــــواه، والــــ جــــّسدت  ــــي وداعمــــًا أساســــيًا ل نموذجــــًا للنــــضال العر
ـ ثـورة باقيـة  ن،  ـ التغيـ والبنـاء الثـور ـزب  ع نحو  مبـادئ ا
ــا انتظــم شــعب  ناد إل ــا املتجــذرة الــ باالســ ــا وروح ا وقيم ــداف بأ
ـــــــــ أروع مقاومـــــــــة شـــــــــعبية باســـــــــلة اســـــــــتطاعت أن تتـــــــــصدى  العـــــــــراق 
متــھ وطــرده  ز بــار مــن  ــا ا ـي الغاشــم وتتمكــن بفعل ـ لالحتــالل األم
ـــ التحـــض لبنـــاء األرضـــية الالزمـــة إلعـــادة البنـــاء  ـــشرع  شـــر طـــردة ، ول
عــــــود القــــــوى العميلــــــة الــــــ ائتلفــــــت قبــــــل الغــــــزو ،  ، قبــــــل أن  الوطــــــ
ـ إعـادة العـراق  يلولـة دون توظيفـھ  لعرقلة نتـائج الفعـل املقـاوم وا

. ده الوط  إ سابق ع
 

ــا ودخـــول  ـ عـــد خـــروج أم ـــ بحـــر مـــن الـــدماء  ـــان العـــراق أغـــرق  ذا  و
ــب والتنكيــل فــألن مخطــط  ــسلط والتخر يمنــة وال ــ خــط ال إيــران ع
ــــان  ـ ـــــره إال إذا  ن ال يمكـــــن تمر ـــــل فلـــــسط ـــــ  يالء ع اســـــتكمال االســـــ
وات  ات والــــ ـــ ًا لقـــراره الوطـــ ومـــسروق ا العـــراق ممزقـــًا ومـــسلو
امــھ الالحقــة  لــت م ــ العــراق وأو ـا  ـ ــذا الــذي بدأتــھ أم الوطنيــة، و
ا  ـ سـور ـا املـدحورة منـھ، وامتـد بتداعياتـھ إ عد خـروج قوا إ إيران 
ضـــــعاف  ـــــا و ل ـــــشرد أ ا و ـــــا مـــــن اجـــــل تـــــدم الـــــ أديـــــر الـــــصراع ف
ــا النظــام الطــائفي األســدي بتحالفاتــھ  ــ مؤامــرة انخــرط ف ــا  مقوما
انــت تنفــذ  ــ الثــورة و اإلقليميــة والدوليــة والقــوى الــ صــّنفت زورًا ع
ــــــا  ثمرت  ــــــات القــــــوى اإلقليميــــــة والدوليــــــة الــــــ اســــــ مــــــشارع وتوج
ـــ ســـاحة خـــراب ودمـــار وســـاحة تـــصفيات ال تملـــك إال  ا إ لـــت ســـور وحوَّ
ــذا  ــروج مــن  ــا ولــذلك فــإن ا االســتجابة لالمــالءات الــ تفــرض عل
ـ  يـة ال اقع املرر الذي تنوء تحت أعبائـھ الـضاغطة األقطـار العر الو
ـــ  ـــة ال يكـــون إال ع يو ـــا أزمـــات ب عـــصف  ا الوطنيـــة و تمزقـــت وحـــد
ــــــق ذات اســــــس وطنيــــــة وقوميــــــة  عتمــــــد خارطــــــة طر حلــــــول سياســــــية 

ة.   وا
 

ــا  ــو إســقاط العمليــة السياســية الــ أفرز ــ العــراق  ــل  ــق ا فطر
ــــــا  ــــــل رموز ســــــقاط  ـــــي، و ــــــا النظــــــام اإليرا ـــــي وتلقف ـ االحتـــــالل األم
ـــــــة والعـــــــسكرة واالجتماعيـــــــة،  ـــــــا السياســـــــية واألمنيـــــــة واالدار ل يا و
ـــــــل  ـــــــا  ستحـــــــضر مـــــــن خالل عــــــادة بنـــــــاء عمليـــــــة سياســـــــية جديـــــــدة،  و
ـــ بنـــاء دولتـــھ الوطنيـــة  ـــا العـــراق  ند إل املقومـــات االساســـية الـــ اســـ
عيـــد تفعيـــل مؤســـساتھ الوطنيـــة الـــسيادية وخاصـــة  قبـــل االحتـــالل، و
ـــــــــــــات الديمقراطيـــــــــــــة ضـــــــــــــمن  ر طـــــــــــــالق ا املؤســـــــــــــسة العـــــــــــــسكرة و
ــــل  ــــ أســــس وطنيــــة، والغــــاء  اطارالتعدديــــة السياســــية الــــ تقــــوم ع
عـــود  ، حـــ  ـــ واألمـــ والثقـــا واالجتمـــا ال التفـــرس السيا أشـــ

ــــــة  و يــــــة  ــــــ امتــــــھ العر امعــــــة ا تــــــھ الوطنيــــــة ا ــــــ إطــــــار بي العــــــراق 
ـــامن قوتــــھ  ـ يــــد وم مــــا يليــــق بتــــارخ شــــعبھ ا وانتمــــاءا ودورًا فــــاعًال و

شرة واملادية.  ال
 

ــــــ  ال التــــــدخل الدو ــــــل أشــــــ ــــــاء  ــــــ إ ــــــو  ا،  ــــــ ســــــور ــــــل  ــــــق ا وطر
يـــــــــة والقـــــــــوى  افـــــــــة القـــــــــوات األجن خـــــــــراج  ا و ـــــــــ شـــــــــؤو ـــــــــ  واإلقلي
ــل  ــاء  ــي، وا ا النظــام اإليرا ة خاصــة تلــك الــ اســتقدم ــشياو امليل
طـــالق  ، و ـــ قـــوى التكفـــ الـــدي ـــ  ثمار الـــدو واالقلي ال االســـ اشـــ
ــــــ اســــــس  يــــــاة السياســــــية ع عيــــــد بنــــــاء ا عمليــــــة سياســــــية جديــــــدة 
ـــسلط  ـــ  قـــة وتن التعدديـــة السياســـية واملمارســـة الديموقراطيـــة ا
دارة البـــــــــالد والعبـــــــــاد ومحاســـــــــبة  كـــــــــم و ـــــــــ ا املنظومـــــــــة األمنيـــــــــة ع
ا،  رب ال ارتكبت بحق أبنـاء العـراق وسـور ن عن جرائم ا املسؤول
طــــط  ية  ــــ ـــانوا ومــــا زالــــوا  ـ م حيــــث  ــــ ديــــار ن إ عــــادة النــــازح و
ي والتغيــــــــ الــــــــديموغرا خدمــــــــة للمــــــــشروع التوســــــــ  ا الفــــــــرز الــــــــس
عــود  ــذلك  ــة اخــرى ، و ي مــن ج يو ــة واملــشروع الــص ــي مــن ج االيرا
ـــــــة العـــــــدو  ـــــــ مواج ـــــــي متقـــــــدم  ـــــــا كموقـــــــع عر ـــــــستعيد دور ا ل ســـــــور
ـ  ـ أمعـن  ـا نظـام طـائفي قم ا ودور ه حاضـر عد أن شـوَّ ي  يو الص
ــــراك الــــشع بمــــا مّكــــن القــــوى الدوليــــة واإلقليميــــة وخاصــــة  قمـــع ا
ــــا واإليرانيــــة مــــن اإلمــــساك بمفاصــــل الدولــــة السياســــية  الروســــية م

ا واألمنية.  م
 

ـــــ شـــــؤونھ  ـــــي  ـــــ وقـــــف التـــــدخل االيرا ـــــو  ـــــ اليمـــــن  ـــــل  ـــــق ا وطر
ــــــت عــــــن انقــــــضاض الزمــــــر  ــــــل النتــــــائج الــــــ ترت الداخليــــــة واســــــقاط 
ــ نتائــج  ند ع ــ املــس ــل السيا ــ الــشرعية، واعتمــاد ا وثيــة ع ا
عـــاد  ـــل  ـــذا ا ليجيـــة، و ـــ واملبـــادرة ا ـــوار الوطـــ والقـــرار األم ا
ل خــاص  ــش ــ و ال التــدخل اإلقلي ــل أشــ ــ  االعتبــار للــشرعية وُتن
ــسائر  وقــف الــصراع الــذي أدمــى اليمــن ورفــع ا ــي، و التــدخل اإليرا
ــ  عــود اليمــن إ ياتيــة، ومعــھ  افــق ا ــشرة االقتــصادية، ودمــر املر ال
ـــــ الـــــذي يوفـــــر أمنـــــًا وطنيـــــًا  ـــــل السيا ـــــ ظـــــل ا تھ القوميـــــة  حاضـــــ
ـــــا  افـــــة القـــــوى الـــــ تحـــــسم خيارا مـــــشاركة  وسياســـــيًا واجتماعيـــــًا و
ــ  ــل الوطــ للبــدء بإعــادة إعمــار اليمــن ع باالنــضواء تحــت ســقف ا
يـــل مـــا  يـــة إلعـــادة تأ ـــدار بمرجعيـــة عر ل وُ إطـــالق مـــشروع قومـــي يمـــوَّ
افــــــة بنــــــاه االقتــــــصادية  ــــــ  قتــــــھ مــــــن خــــــسائر  ــــــرب ومــــــا أ دمرتــــــھ ا

دمية.  وا
 

ال الوجــــود امليلــــشياوي  ــــل أشــــ ــــاء  ــــ إ ــــو  يــــا،  ــــ لي ــــل  ــــق ا وطر
ـ  ل بوابـة لتـدخل خار ـش ة ال باتت  و شكيالت القبلية وا وال
ـوع  افـة الر ـ  ما يمّكن مـن إعـادة األمـن واالسـتقرار إ ، و إقلي ودو
عــــــادة بنــــــاء الدولــــــة الوطنيــــــة، وتحقيــــــق وحــــــدة املؤســــــسات  يــــــة و اللي
ـــــ  يـــــاة سياســـــية ســـــليمة تقـــــوم ع س  السياســـــية واألمنيـــــة والتاســـــ

 التعددية والديموقراطية.
 

ي الـ نظـرت  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر ثالثًا : إن القيادة القوميـة 
ـــة  ة وحيو ـــ ـــي بأنـــھ دليـــل عافيـــة و ـــراك الـــشع العر ـــر ا ـــ جو إ
ــراك  ــذا ا ــا ل ــ تقييم ــذا املوقــف  ستحــضر  يــة،  يـة العر ما ا
يـــان  ـــ الب ميـــة  ـــ قـــدر مـــن األ مـــا ع ن  ـــ قطـــرن عـــر الـــذي انطلـــق 

زائر. ما السودان وا  العري، و
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عيـــد االعتبـــار  ن، ان  ن الـــساحت ـــات ـــ  ـــراك الـــشع  لقـــد اســـتطاع ا
ــا والتمــسك  ــي مــن خــالل الديناميكيــة الــ تمــ  ــراك الــشع العر ل
ـــــــ  ـــــــسلميتھ رغـــــــم محـــــــاوالت املنظومـــــــة األمنيـــــــة املتحكمـــــــة، وخاصـــــــة 

 السودان، جّره إ ميدان الصدام املس .
ــــــان  والقيـــــادة القوميـــــة إذ تقـــــدر عاليـــــًا ثـــــورة جمـــــا الـــــسودان والـــــ 
ـا وقيادتـھ وضـبط إيقاعـھ  ـد ل ـراك املم ـ إطـالق ا زب دور فاعل  ل
ــ ضــمن تحــالف قــوى اإلجمــاع الوطــ ومــن ثــم  ــز خطابــھ السيا عز و
ــسقط  ــذه الثــورة الــ اســتطاعت أن  ، تــرى أن  ــة والتغيــ ر قــوى ا
ــــ إنجــــاز  ، بقــــدر مــــا  ــــش ــــا نظــــام عمــــر ال ــــة الــــ مثل حكــــم الديكتاتور
ـــــة  يو عبـــــ عـــــن ا ـــــ الوقـــــت نفـــــسھ  ـــــ  ي  ي ســـــودا وطـــــ وجمـــــا
ــ الــسياقات الــ حــصلت  ــ  يــة ، و ــا األمــة العر النــضالية الــ تخ
ـــــ األمـــــة وفـــــرض  ـــــس ع ئ ـــــ محـــــاوالت فـــــرض الت لت ردًا ع ّ ـــــا، شـــــ عل
ا ع املشارع السياسية واالقتـصادية  يمنة الدولية واإلقليمية عل ال

ا قوى العوملة املتوحشة.  ال تدير
ا  ـــ الـــسودان قـــد اســـتطاعت أن تفـــرض نفـــس انـــت قـــوى الثـــورة  ذا  و
ـــــ البحـــــث عـــــن  ـــــا  ـــــ املعادلـــــة الداخليـــــة ال يمكـــــن تجاوز رقمـــــًا صـــــعبًا 
، إال أن قــوى الــردة داخــل الــسودان وخارجــھ  ــ ــل السيا مخرجــات ل
ـ دور املنظومـات  غي وط ديموقراطي ين ولة حصول  س لن تتقبل 
بــص  ــا ســوف تبقــى ت التــا فإ ــات السياســية. و ر طلــق ا األمنيــة و
ـــــ أحـــــشاء النظـــــام  ـــــت  ات اإليجابيـــــة عـــــ دعـــــم القـــــوى الـــــ تر بـــــاملتغ
ـــل النتـــائج اإليجابيـــة  ـــاض  ج ـــا مـــن الـــسلطة، و الـــسابق إلعـــادة تمكي
ــ جمــا الــسودان وقــواه  . وعليــھ فــإن ع ــراك الــشع ــا ا الــ أفرز
ــــل القــــوى الــــ أّدت  القوميــــة والوطنيــــة والتقدميــــة والديموقراطيــــة و
ــا، أن تكــون يقظــة ممــا يخطــط  ــ طليع نــا  ــ تفجــ الثــورة، وحز دورًا 
ــــ  عــــد قومــــي وا يلولــــة دون قيــــام دولــــة وطنيــــة ذات  ضــــد الثــــورة ل
ــات العامــة وأن ينحــصر  ر ــا ا ــ ظل تكــون مدنيــة ديموقراطيــة تــصان 
ش واملؤسسات األمنية بوظيفة حماية األمن الوطـ والقومـي  دور ا
ـــي  ـــ املد ـــسبات الـــ تحققـــت تحـــت مظلـــة القـــرار السيا وحمايـــة املك
ـــ  مـــا الـــ نزلـــت إ ـــا ا ت ع ـــ َّ ثـــق مـــن اإلرادة الـــشعبية الـــذي ع املن
ـــ طليعـــة االقطـــار  ـــا املليونيـــة وليكـــون الـــسودان  را ـــ مظا امليـــادين 
ــ  ــ اســس ســليمة  ــة ع ا الديمقراطيــة التنمو ــض يــة الــ تبــ  العر
ـــــ حمايـــــة االمـــــن القومـــــي  الوقـــــت الـــــذي يمـــــارس دوره القومـــــي املـــــأمول 
ده  ـــش يـــة ضـــد مـــا  ـــ مـــن امتـــھ العر ـــي والـــدفاع عنـــھ كجـــزء اسا العر

ا االقلي والدو .  من مشارع استعمارة توسعية ببعد
زائـــــر حيـــــث آن اآلوان لـــــدخول البـــــالد مرحلـــــة  ـــــسبة ل واألمـــــر ذاتـــــھ بال
ـــــ الـــــسل الـــــديموقراطي الـــــذي يوفـــــر عناصـــــر املناعـــــة  التغيـــــ السيا
ــــــ  ــــــم ع ــــــي امل ــــــذا القطــــــر العر عيــــــد تفعيــــــل دور  للوحــــــدة الوطنيــــــة و

 املستوى القومي.
 

ــددة  طــر امل ـزب الــ حــددت مـصادر ا عـًا : إن القيــادة القوميــة ل را
ــــن قــــوى  ا التحــــالف املوضــــو ب ــــص ــــي والــــ ي لألمــــن القومــــي العر
ة  يونية العنـــــــصرة والـــــــصفو الرأســــــمالية العامليـــــــة املتوحـــــــشة والـــــــص
يـــة مـــن مـــسؤولية مـــا آلـــت  عفـــي االنظمـــة العر ية، ال  الفارســـية الـــشعو

 إليھ األوضاع من ترٍد وانكشاف.
نـــة ملراكـــز القـــرار الدوليـــة واالقليميـــة الـــ تـــامرت  ـــذه االنظمـــة، املر ف
ــــ التطبيــــع مــــع  افــــت اليــــوم ع ا، ت ــــا وحاصــــر ن ومقاوم ــــ فلــــسط ع
ــــ  ــــس لالســــتقواء بــــالقوى الدوليــــة واإلقليميــــة،  ي و يو العــــدو الــــص
ـــ واملـــا مـــن قبـــل مـــن يزعـــم  از السيا الوقـــت الـــذي تتعـــرض فيـــھ لالبـــ
ـ  ذا الدعم الذي يتم دفعـھ لتوف ذا فإن  ا. ول تقديم خدمات أمنية ل
ت  يـــة الـــ تـــصدَّ ـــھ للقـــوى العر مظلـــة حمايـــة غـــ حقيقيـــة لـــو تـــم توج
ـــ فيـــھ، وللثـــورة  ـــ العـــراق وقاومـــت املـــشروع الفار ــي  ـ لالحتـــالل األم

دي وملـــا  ـــذا املـــستوى مـــن الـــ ـــ  ـــان الوضـــع وصـــل إ ية، ملـــا  الفلـــسطي
ــــــ  ــــــ األمــــــة، وتمــــــادت  انــــــت القــــــوى الدوليــــــة واإلقليميــــــة اســــــتقوت ع

ا. انة  ا واالس از  اب
 

ـي توجـب أوًال  دقـة بـاألمن القومـي العر ة األخطـار ا وعليھ فإن مواج
ــــل الــــدعم لثــــورة شــــعب  ي وتقــــديم  يو وقــــف التطبيــــع مــــع العــــدو الــــص
ـــــــــا، وتقـــــــــديم الدعـــــــــم  ا لتجـــــــــذير صـــــــــمود جما ن ومناضـــــــــيل فلـــــــــسط
ـــــ  ـــــي  ـــــا للتغـــــول اإليرا ـــــ مواج ـــــ واملـــــادي للقـــــوى الوطنيـــــة  السيا
عـــــود األمـــــة لتمـــــسك  ـــــ توازنـــــھ، و ا ســـــيعود الوضـــــع إ العـــــراق، وعنـــــد
ــــــ طبــــــق  م ع غة تقــــــدَّ ن لقمــــــة ســــــا عــــــود فلــــــسط ــــــا، وال  بناصــــــية قرار
عبــــــث بأمــــــن  ــــــ  عــــــود املــــــشروع الفار يانيــــــة، وال  "صــــــفقة القــــــرن" ا
ـھ،  ـ غر ـي مـن شـرقھ إ ھ وامـن الـوطن العر العراق من شمالھ إ جنو
لـــــــول  عـــــــود ا عبـــــــث بالـــــــشمال الـــــــسوري وال  ــــــي  ـ عـــــــود الـــــــدور ال وال 
ـــ يـــضع مـــصا  ــي رو ـ افـــق أم ـــ ظـــل تو السياســـية املزعومـــة ترســـم 

ل اعتبار. ي فوق  يو  الكيان الص
 

طـــــــر  ــــــستعرض مـــــــصادر ا ـــــــزب اذ  خامــــــسًا : إن القيـــــــادة القوميــــــة ل
ديـدات  ـذه ال ـ ان  ا تخلص ا ددة لالمة العرية ومستقبل اجيال امل
رة الفــساد  ــ اســتفحال ظــا ــا االمــ وحــسب وتــرى  ع ــ طا ال تنحــصر 
ــــ  ــــ تخلــــف الب يــــة و ف املــــوارد العر ــــست االداري واالقتــــصادي الــــ 
ــــز املزمــــن  يــــة وال ــــ االقطــــار العر تمعيــــة  التحتيــــة االقتــــصادية وا
تمعية ال مـن  لول ا ا عن مواكبة تطورات العصر وتب ا النظم
رة الكرمة من  ياة ا سان العري  ا سط حقوق اال ا توف ا شا
ف  ـش الالئقــة ووقـف الــ ـ البطالــة وتوفـ فــرص الع خـالل القــضاء ع
ل املقــــــــدمات  ــــــــش ــــــــل ذلــــــــك  ــــــــ العقــــــــول والكفــــــــاءات ، ان  اصــــــــل  ا
ا  د ـــش يـــارات االمنيـــة الـــ  ـــ اال قيقيـــة الـــ افـــضت ا والعوامـــل ا
يــة  ــزب وجمــا االمــة العر االمــة . لــذا فــان القيــادة القوميــة تــدعو ا
اكمـــة وتـــصعيد  ا للثـــورة ضـــد منظومـــات الفـــساد ا ــ تـــصعيد نـــضال إ
النضال نحو بناء مؤسسات حديثة مواكبة لتطورات العـصر وحاجاتـھ 
ــــ  نجــــاز التنميــــة املــــستدامة و تحقيــــق اإلصــــالح االقتــــصادي والعل ، و
ــــــــات  ن ا ــــــــل ذلــــــــك وترصــــــــ ي الكفيــــــــل بتحقيــــــــق  بوي والقــــــــانو والــــــــ
الداخليــة ضــد االختــالالت االمنيــة والتــداعيات السياســية والعــسكرة 

دد وجود االمة  الصميم.  ال 
 

ــــل مــــا  ي ب ــــ املوقــــف املبــــد ــــ تؤكــــد ع ــــزب و إن القيــــادة القوميــــة ل
ـــــزب  ـــــذه األمـــــة، تـــــدعو قواعـــــد ا ـــــ أرض  يتعلـــــق بالـــــصراع الـــــدائر ع
ـــــل احتـــــالل تتعـــــرض لـــــھ  ا املقـــــاوم ضـــــد  ـــــ تـــــصعيد نـــــضال ه إ وجمـــــا
ـ  يـة الثـالث  زر العر ن والعراق واألحواز وا ية،  فلسط األرض العر
ــ  تلــة، كمــا تــدعو إ يــة ا ــ العر ــا مــن األرا ــ غ ــي، و ليــج العر ا
بداد، وألجـــل  ا الـــديموقراطي ضـــد أنظمـــة القمـــع واالســـ تـــصعيد نـــضال
ــــــــ حــــــــده األقــــــــ واإلصــــــــالح  إنجــــــــاز التغيــــــــ الوطــــــــ الــــــــديموقراطي 
ـــ اعتبـــار  قامـــة الدولـــة املدنيـــة والتأكيـــد ع ـــى و ـــ حـــده األد ـــ  السيا
الديموقراطيــــــة والتعدديــــــة السياســـــــية وتــــــداول الـــــــسلطة مــــــن ثوابـــــــت 
ـــــــا ظـــــــروف  ـــــــ الـــــــساحات الـــــــ تتوفـــــــر ف ـــــــزب  ـــــــ ل طـــــــاب السيا ا

 ومعطيات النضال الديموقراطي.
ع  ن لثــورة الــسا مــس اديــة وا ــذه املناســبة، مناســبة الــذكرى ا ــ  و
ـــذه  عـــشر مـــن تمـــوز، توجـــھ القيـــادة القوميـــة التحيـــة للرفـــاق مفجـــري 
ــ  يدًا ومــن توفـاه هللا ومــن مــا يـزال منخرطــًا  ـم شــ الثـورة، مــن قــ م
بقى  ــة عمالقــة ســ ــة مــن تجر ــ ارض العرو ، ملــا زرعــوه  العمــل النــضا
ــ  ة الوطنيــة والقوميــة املــشرقة وال ــضو ــا ال ا التــارخ بانجازا يخلــد
ا الدامة  تدي  ا االجيال الصاعدة ومنارة  بقى راية خفاقة تتلقف س

يدة. ضاري المتنا ا وض ا  زخم ال
ــي  ــ عمــوم الــوطن العر ــزب  ــ منظمــات ا كمــا توجــھ التحيــة للرفــاق 
ــــا  يــــة وحقوق ــــم العر ــــم يخوضــــون معــــارك النــــضال دفاعــــا عــــن ام و
ــــ لبنــــان حيــــث يخوضــــون  ــــم  ــــ الوحــــدة والتحــــرر وتحيــــة ل املــــشروعة 
دعمون قـضايا النـضال  اصصة والفساد و نضاًال يوميًا ضد نظام ا
ن  ـــ فلـــسط ـــ نـــضال الرفـــاق  ـــل ســـاحاتھ، وتوجـــھ التحيـــة إ ـــ  ـــي  العر
ـــــــصار االقتـــــــصادي والـــــــضغط  املتواصـــــــل رغـــــــم ظـــــــروف االحتـــــــالل وا
م عـــــن القـــــضايا القوميـــــة  ـــــ دفـــــاع ـــــ األردن  ، ونـــــضال الرفـــــاق  األمـــــ
ـ البحـرن الـذين وقفـوا  كم الفاسـدة، وللرفـاق  ة منظومة ا ومواج
ـــضة لـــھ،  ي وقـــادوا حملـــة منا يـــا ًا ضـــد مؤتمـــر املنامـــة ا موقفـــًا متمـــ
ـــــ إطـــــار التحالـــــف  م  ـــــ اليمـــــن الـــــذي أعـــــادوا االعتبـــــار لـــــدور وللرفـــــاق 
ًا  ــدًا متمــ ــ تــوس الــذين يبــذلون ج الوطــ لــدعم الــشرعية ولرفاقنــا 
ـــي ومقاومـــة التطبيـــع مـــع العـــدو  لتفعيـــل مؤســـسة املؤتمـــر الـــشع العر
يـــا  ـــ لي ـــزب  ـــ تنظيمـــات ا ي، وتوجـــھ التحيـــة أيـــضًا للرفـــاق  يو الـــص
ــــــراك  ــــــ ا ـــــي الــــــذين انخرطـــــوا  زائـــــر وســــــائر أقطـــــار املغــــــرب العر وا
ـم  الشع منذ انطالقتھ وأطلقوا موقف حددوا من خاللھ ثوابت رؤ

طاب الوط ببعده القومي.  للتغي الوط ضمن ضوابط ا
 

ــــــ داخــــــل  ــــــزب  ــــــشيد وتنــــــوه بــــــدور منظمــــــات ا والقيــــــادة القوميــــــة إذ 
ـــــــ قطـــــــر  اصـــــــة للرفـــــــاق  ـــــــي وخارجـــــــھ ، توجـــــــھ التحيـــــــة ا الـــــــوطن العر
ـــــم يخوضـــــون اشـــــرس معـــــارك االجتثـــــاث متعـــــددة األوجـــــھ،  العـــــراق، و
ـــــا  ة الـــــ يمـــــر  ائلـــــة الـــــصعو ـــــ ظـــــل الظـــــروف  م  عتـــــ أن صـــــمود و
ــــــك الفعاليــــــات الــــــشعبية ضــــــد  ــــــ تحر العــــــراق والــــــدور الــــــذي يؤدونــــــھ 
ـــو الـــذي جعـــل  ـــة منظومـــات الفـــساد  ـــ مواج مخططـــات التفـــرس و
ــــ كثــــ مــــن املــــدن والقــــرى  مــــا  م ينعكــــس صــــمودًا لــــدى ا صــــمود
ا ضـــــــيم االحتـــــــالل  لمـــــــا ضـــــــام م  تـــــــف باســـــــم اقيـــــــة الـــــــ باتـــــــت  العر

 وعمالئھ.
 

ظــة  ــ الــسودان  ن القيــادة القوميــة الــ واكبــت تطــورات الوضــع  و
ــل مناضــليھ،  ــزب وكــوادره و ــ قيــادة ا ظــة توجــھ التحيــة للرفــاق  ب
ــــــــن العــــــــام  وتفخــــــــر بالــــــــدور الــــــــذي أّدوه، وتخــــــــص بالتحيــــــــة الرفيــــــــق األم
ــــح  ــــ الرّ ــــن ســــر قيــــادة قطــــر الــــسودان املناضــــل ع ــــزب أم املــــساعد ل

راك. ذا ا يوي  قيادة  وري ودوره ا  الس
 

ـــــر الرفيـــــق  ـــــاد والتحر ـــــ ل ـــــزب القائـــــد األع ـــــن العـــــام ل تحيـــــة لألم
قــود  ــل اقتــدار و ــو يواصــل حمــل رايــة البعــث ب يم و القائــد عــزة إبــرا
ا املـــشروعة  ـــداف ـــذه املرحلـــة نحـــو تحقيـــق ا ـــ  يـــة  نـــضال االمـــة العر
ـــــر  قـــــود العـــــراق نحـــــو التحر ـــــن االمـــــم ، و ـــــضاري ب ـــــا ا ـــــستعيد دور ل

ي . ي وااليرا ن االمر امل من براثن االحتالل  ال
 

ـم  ع عشر مـن تمـوز، مـن رحـل م تحية لالبطال الذين فجروا ثورة السا
ة الثورة واملقاومة  إ رھ ومن يواصل مس

ـــ األكـــ الرفيـــق  يد ا م شـــ ـــ رأســـ ـــزب واألمـــة وع داء ا تحيـــة لـــش
ن  القائد صدام حس

ــــــــــا واألحــــــــــواز  ن وثور تحيــــــــــة للعــــــــــراق ومقاومتــــــــــھ الباســــــــــلة ، ولفلــــــــــسط
ا املتواصلة،  وانتفاض

ن. رة لألسرى واملعتقل  وا
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠١٩أواخر تموز 



 

 

”Q 
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ـــــــ اســـــــرائيل  ـــــــا ع ا امر ـــــــات فرضـــــــ ـــــــ عقو
ـــسقط قطـــرات متباعـــدة بالقطـــارة  الـــشرقية 
ـــــدد  ـــــا تـــــصبح بركـــــة مـــــاء اســـــن  اكم ـــــا ب لك
عـــد  ـــداف لـــم  ـــ تحقيقـــا ال بخنـــق نظـــام املال

ــــ  ــــات ع ديــــدة مــــا صــــدر اليــــوم بفــــرض عقو ســــرة ، ومــــن القطــــرات ا
ـــــــم  ي اســـــــمھ ســــــلمان رؤوف ســــــلمان الــــــذي ا ــــــم لبنــــــا اص مــــــن بي ــــــ ا

ـــ عـــام  ـــودي  ـــس  افئـــة  ١٩٩٥بتفجـــ كن ـــن حيـــث عرضـــت م ـــ االجنت
ا  ـــم ســـؤال  ٧قـــدر ــان ا ـ ـــ اعتقالـــھ، ولكـــن  ـــساعد ع ـــن دوالر ملـــن  مالي

:لم انتظــرت مخــابرات  ــو التــا ن  طــرح فــورا مــن قبــل العديــد مــن املــراقب
عـــرف دوره منـــذ  انـــت  ـــا  ـــع قـــرن رغـــم ا ـــا حـــوال ر افأ ـــا اصـــدار م امر
ــذا الـــسؤال املنطقـــي يطــرح ايـــضا عنــدما يتعلـــق االمـــر  تنفيــذ العمليـــة؟ و
ا ولبنــــان واليمــــن ودول  ــــ العــــراق وســــور ــــي  بالتغلغــــل االســــتعماري االيرا
ــــــــــ تراقــــــــــب التغلغــــــــــل  ــــــــــا و ــــــــــا : لــــــــــم ســــــــــكتت امر ــــــــــي وغ ليــــــــــج العر ا
ـــــ  ، بـــــل  ـــــ ـــــ واالقتـــــصادي ...ا ي والسيا ا ي،الـــــس االســـــتعماري االيرا
كــــم  ــــ العــــراق؟ ولــــم ســــلمت ا ــــساعده بوضــــوح ،ورســــميا احيانــــا كمــــا 
ــــ  بت  ــــ ،عنــــدما ا م ك ــــا،و ــــس لنغول لنغــــول اســــرائيل الــــشرقية ول

يجـة فاعليـة عمليـات املقاومـة العراقيـة الباسـلة ؟  ٢٠١١عام  مـضطرة ن
يل املالحظات التالية : واب البد من   ل

 
بھ عـدم املعرفـة -١ ـس سـ ـا ل التأخر  اتخاذ موقـف رادع مـن قبـل امر

ــــــا (غــــــ العــــــرب طبعــــــا)  ا او ضــــــد حلفاء ــــــل عمــــــل ضــــــد ــــــا توثــــــق  فامر
ـــــــــا  ـــــــــدافا تخـــــــــدم امر ــــــــان الطـــــــــرف الفاعـــــــــل ينفـــــــــذ ا ـ وتؤجـــــــــل الـــــــــرد اذا 
ـ جـدا :  س وا بھ الـرئ ي،سـ يونية مثلما تخـدم االسـتعمار االيرا والص
يـــــة  ء ان تفكـــــك تكمـــــل اســـــرائيل الـــــشرقية ب ـــــ ـــــل  اذ يجـــــب اوال وقبـــــل 
ا وحــــــــرث االرض  يــــــــة الوطنيــــــــة والقوميــــــــة وشــــــــرذمة شــــــــع االقطــــــــار العر
ــل  يــة اوال وقبــل  ــة القوميــة العر و يــة حرثــا عميقــا يقتلــع جــذور ال العر
ا  ا حرو اتي منذ بدأت امر رس دف السو و ال دف  ذا ال ء، و
ـــــ زمـــــن املرحـــــوم جمـــــال عبدالناصـــــر ،فالقوميـــــة  يـــــة  ضـــــد القوميـــــة العر
ديـــــــم  ـــــــ مـــــــا يمنـــــــع  ـــــــن العـــــــرب، و مـــــــة التـــــــضامنية ب يـــــــة توفـــــــر ال العر
ال  افـة اشـ ـشر  ـا مقدمـة ل ديم جعل اسـقاط انظمـة ف م، وال اقطار
ــــ اال بتــــدم الدولــــة اوال ثــــم  ت يــــة الــــ عنــــدما تبــــدأ الت ــــ التدم الفو
ـــــديم منظومـــــة القيـــــم  ـــــو  ـــــم اطالقـــــا و ـــــدف اال ـــــ ال تمـــــع وصـــــوال ا ا
ـــــس  ي والـــــضامن الرئ ـــــسا س للـــــسلوك اال ا الـــــضابط الـــــرئ العليـــــا بـــــصف

تمع.  لوحدة ا
ابــــح  يــــة،ومازالت ال ــــا واســــرائيل الغر ــــت امر ة واج لة خطــــ لكــــن مــــش
لـة ومتكـررة  ستطيعان خوض حـروب طو ما ال ما،و ا س لغزوا الرئ
ما ، اضــافة  ان مــستعمرا ما وســ ــ جيوشــ ــات  مــا تفتقــران للمعنو ال
ــم شــروط النــصر ،فــاحتالل وطــن االخــرن وجلــب  ــ ا الســباب اخــرى ،و
ـــم  ـــا نتــاج تفــاعالت قــرون والفيــات ف ــارج اليــصنع امــة ال ان مــن ا ســ
ــــة زائفــــة ومؤقتــــة  و ــــم  ــــة قوميــــة ،فتمنــــح ل و ــــاء بــــال رابطــــة امــــة او  غر
ـــــرب وتحـــــل  يـــــة ) تختفـــــي اثنـــــاء ا كيـــــة واالســـــرائيلية الغر ـــــة االمر و ( ال
ــا عبــارة  يــاة الن امر ــ ا فــاظ ع ــا املــصا الفرديــة خصوصــا ا محل

ونة اصال . س امة مت  عن فرصة للنفع السرع ول
 

ـــ  ي  ـــا ـــا التحقـــق النـــصر ال س الـــذي جعـــل امر ب الـــرئ ـــو الـــس ـــذا  و

ـــــشرة ماحقـــــة كمـــــا حـــــصل  ـــــا العدوانيـــــة اال باســـــتخدام قـــــوة غـــــ  حرو
يـــة ســـبق  ـــة لتجنـــب خـــوض معـــارط ج عنـــدما ضـــرت اليابـــان بقنابـــل ذر
ـــــــة  و ـــــــة امامـــــــا القـــــــوات اليابانيـــــــة ذات ال قـــــــة مخز ـــــــا بطر زمـــــــت ف وان 
اد طوعــا مــن  ــش ي ) اي االس ــارا كــ ة والــ انتجــت ( ال ــ القوميــة الرا
ـــ  ـــي  ـــش االمر ـــات ا يـــار معنو ـــر ايـــضا با ـــذا مـــا ظ اجـــل اليابـــان، و

نام والعراق .  في
ـ  ـاء اعتمـدت ع ا مستعمرات غر اما اسرائيل الغرية ف كذلك بصف
مـة ولكـن رغـم  ز ـل العـرب لـضمان عـدم ال ا ع  التفوق املطلق عسكر
ــات  عــرف بــان معنو تمــع االســرائي  عــرف طبيعــة ا ــل مــن  ذلــك فــان 
ــــــات  ــــــسمح بكــــــسب حــــــرب مواج ــــــشة وضــــــعيفة جــــــدا وال  مــــــستوطنية 
ـر عـام  ية وحـرب اكتو ذا ما اكدتھ املقاومـة الفلـسطي شر و ن  لة ب طو

ــــ عــــدو لديــــھ قوميــــة متبلــــورة منــــذ االف ١٩٧٣ .فكيــــف يمكــــن التغلــــب ع
ـة  و ـت ال ـو بتفت ل  و االمة العرية ؟ا يا و اقھ ج ن تمنع اخ السن
ـــــــة اوال ثـــــــم اطـــــــالق موجـــــــات طائفيـــــــة  القوميـــــــة تـــــــدرجيا بتعظيـــــــم القطر
ــة  و ــديم لل ــ عوامــل  ــا ا وعرقيــة تحــ االصــول املنــدثرة للعــرب وتحول
ــــــــس  ــــــــون رئ يــــــــة، فاشــــــــعال صــــــــراعات الــــــــدين والطائفــــــــة والعــــــــرق م العر

يونية . كة الغرية االستعمارة والص اتيجية املش  للس
 
ــــــــ  -٢ يونية ع ــــــــي والــــــــص ــــــــري لالعتمــــــــاد الغر و ب ا نــــــــا نجــــــــد الــــــــس و

يـــة منـــذ  ـــم اعمـــدة السياســـات الغر ـــا احـــد ا اســـرائيل الـــشرقية واعتبار
ــــروب الطائفيــــة  ــــ ا الــــة وصــــوال ا ــــرب بالو ــــة ا ــــ نظر غــــداد ا حلــــف 
ـــ الغـــرب  ـــروب والـــصراعات الـــ تو ـــذه االنـــواع مـــن ا ـــل  يـــة ، ف والدي
ــ  س تدم ا الــرئ ــدف ا  ــا واشــعال يونية العامليــة وضــع خطط ومعــھ الــص
ذا  ا ،و ات فرعية سابقة لالمة محل و ة القومية العرية واحالل  و ال
يـة الـشاملة  روب التدم عرض العرب ا انواع من ا لن يحدث اال اذا 
روب  ـــ حــــروب عــــسكرة فقــــط، فــــا ــــس ا للمجتمـــع والفــــرد بالــــذات ،ول
ــسان  س لقــوة اال ــدم املــصدر الــرئ ــسان الفــرد  الــشاملة للمجتمــع واال
يــاة  ة التــدمر اال بتــدم مقومــات ا ــ القيــم العليــا،واالخ وتماســكھ و
رافـــات  اليوميـــة مـــن خـــدمات وامـــن وامـــان، واحـــالل الفـــساد واالميـــة وا

 محل التعلم والعلم.
ون العـرب العـدو االول  عتـ انوا دائما  ومن يقرأ التارخ يرى ان الفرس 
ـ  م بـل قبـل ذلـك بكث اطور ديمـھ المـ ور االسالم و عد ظ س فقط  ل
انـــت بـــالد  ـــ و ـــات عظ اطور ابـــل واكـــد واشــور ام انـــت ســـومر و عنــدما 
ــــو العــــراق  ــــوار الغــــ و ــــ غــــزو ا ــــش ع ع فــــارس مقــــرا لقبائــــل بدائيــــة 
ـــــ  ان بـــــالد فـــــارس الفقـــــراء ، فالـــــصراع العرا ـــــن جـــــ حـــــصرا النـــــھ الغـــــ ب
ـــــــــــــل تراكماتـــــــــــــھ النفـــــــــــــسية  بطن ارثـــــــــــــا تارخيـــــــــــــا ثقيـــــــــــــال ب ـــــــــــــس ـــــــــــــي  االيرا
ـــــا الفـــــرس تجـــــاه  ر و مـــــا يفـــــسر القـــــسوة املفرطـــــة الـــــ يظ والثقافيـــــة،و
عتمـد  لفيات التارخيـة والنفـسية سـتعرفون لـم  ذه ا العرب. تذكروا 
ــ تنفيــذ اخطــر  ــ اســرائيل الــشرقية  يونية والغــرب االســتعماري ع الــص
يـــة  ـــة العر و ـــا تـــدم ال م ـــذه االطـــراف الثالثـــة وا كة ل ـــداف املـــش اال

م . م وعبقر ا مصدر قوة العرب وتماسك  ال
 
٣-  ( ــــــ ــــــي التقليــــــدي ( زمــــــن الــــــشاه) واملــــــستحدث( زمــــــن املال الــــــدور االيرا

يـــــــــة  ـــــــــو الـــــــــذي يفـــــــــسر املواقـــــــــف الغر يونيا  يـــــــــا وصـــــــــ املتفـــــــــق عليـــــــــھ غر
ـداف  و  خـ اداة لتحقيـق ا ، ف يونية عموما تجاه نظام املال والص
ــــــــ  مــــــــا  ــــــــات جنود يونية والتعــــــــوض عــــــــن نقــــــــض معنو الغــــــــرب والــــــــص
ـــ  نميـــة احقـــاد نخـــب الفـــرس ع روب،وذلـــك اليمكـــن ان يتحقـــق اال ب ا
ــــ  ة للزارعــــة وال ــــ ميــــاه وارض العــــرب الــــصا م  العــــرب ودعــــم مطــــامع
ـــــا  دد امر ـــــم مـــــستعدين لفعـــــل مـــــا تـــــ ـــــشدة، والـــــ تجعل مـــــا  تفتقـــــر ال
ــــا املتطرفــــة  ــــ جرائم و مــــا نــــراه االن بوضــــوح  يونية عــــن فعلــــھ،و والــــص

ت بـــــالد فــــــارس  ـــــذا اعتــــــ ه،ول ا واليمــــــن وغ ـــــ العــــــراق وســـــور ـــــشاعة  ال
ـ  تـب ع ـ منطقتنـا. و يونية  م للغرب والـص اتيجية اال ة الس الذخ

ان : قيقة امران خط  ذه ا
 

ـ  ـا ع ـ تجاوزا االمر االول : عدم محاسبة النخب القومية الفارسـية ع
م  ــي الــ يجــة التنــافس او الطمــع االيرا يونية الــ تقــع ن الغــرب والــص
ـ مرحلـة معينـة ثـم فتـح  س  ـا الـرئ عـد اكمـال دور ،وانما تأجيل ذلك ملـا 
ل  ـش ا ال ـو ان محاسـب ي  ـا ،واالمـر الثـا ا عل اسـب امللفات املؤجلة 
ــا  يــا وغ ا واليمــن ولي حــصل للعــراق وســور ــا كمــا حــصل و ا لقوا تــدم
ن يجـب  ن حديـديت ـن سـكت ـا للـس ب ـا الجـل اعاد بل توجيھ صـفعات ل
اتيجية  ة ســـــ مـــــا :فالقوميـــــة الفارســـــية باالصـــــل ذخـــــ ان التخـــــرج مـــــن بي
س لغــــــــزوات التتــــــــار  انــــــــت الــــــــداعم الــــــــرئ مــــــــا  يونية وقبل للغــــــــرب والــــــــص
يـــــــــة  عكـــــــــس القوميـــــــــة العر ـــــــــ بدايـــــــــة انطالقـــــــــھ، و ـــــــــي  واالســـــــــتعمار االور
ـــ  ـــسا  ـــا لتلعـــب دورا رئ يل ـــ ضـــرورة اعـــادة تأ فـــ ذلـــك ا دفة.و املس
ــــــا اســـــميت ب(النظــــــام  ا امر ى جديـــــدة ســـــتقود منظومـــــة اقليميـــــة كــــــ
يـــــــــة  ــــــــا لــــــــھ االســــــــرائيليتان الغر الــــــــشرق اوســــــــطي) والــــــــذي اختــــــــارت امر
ــــسا فيــــھ  يـــا واحــــدا ليلعـــب دورا رئ والـــشرقية وتركيــــا ولـــم تختــــار قطــــر عر
ــشرذم وتحــول  اليــة يجــب ان  يــة ا ــو ان االقطــار العر ــسيط  ب  لــس
ــون  ــ كيانــات اصــغر مجــردة مــن عوامــل القــوة خصوصــا العــسكرة وت ا

 اقمارا تدور  افالك القوى االقليمية والدولية .
 

ـــــــا  يـــــــة عمومـــــــا والعراقيـــــــة م و موقـــــــف حركـــــــة التحـــــــرر الوطـــــــ العر مـــــــا
 خصوصا مما يجري االن ؟

ون اسـرائيل  ي وتقييده سياسيا لت ان مجرد تحديد نطاق التوسع االيرا
ـو تقليـص معاناتنـا  ـس و ي ال الشرقية منضبطة يوفر العنصر االيجـا
ــ  يــة بتخفيــف الــضغوط االيرانيــة القاتلــة علينــا ، وكمــا  ــ االقطــار العر
ـــسان عنـــدما يتعـــرض للمـــوت يبحـــث عـــن النجـــاة  يـــاة العاديـــة فـــان اال ا
ــــو حالنـــــا نحــــن العـــــرب االن . وضــــبط اســـــرائيل  ـــــذا  حــــ ولـــــو بقيــــود، و
ـــــ التـــــدم املنظـــــم القطارنـــــا  ـــــة  ر ـــــداف جو ـــــا ال عـــــد اتمام الـــــشرقية و
ـــديم منظمومـــة القيـــم العليا،يفـــ تنفـــسنا براحـــة  نـــا خصوصـــا  و و
انيــات  ية ووضــع خطــط تحررنــا تــدرجيا باســتغالل مــا يتوفــر مــن ام ــس

 وفرص.
ئــــة  ــــاب االيرانيــــة املتطرفــــة القــــسوة واتيحــــت ب ــــت عمليــــات االر فــــاذا ان
ـــؤدي  اد و ـــور فـــرص عمـــل وطـــ التمنعـــھ الفاشـــية واالضـــط مناســـبة لظ
ـــــس  ـــــة ول ن بالعرو افـــــة املـــــؤمن ـــــو خطـــــة لقمـــــع  لرفـــــع اجتثـــــاث البعـــــث و
ـذه  عـ  ـي ال ـا. ول ة ومرحـب  م ، فتلك خطوات مطلو ن وحد البعثي
ـــل مـــن يـــدعم خطـــوات  املالحظـــة نـــذّكر بـــان اســـرائيل الـــشرقية الـــ تبـــ 
ــ  ــا فعلــت ذلــك قبلنــا منــذ ايرانجيــت ال امــھ بالعمالــة المر ــا با يم ت
ــــــــ  ــــــــش العرا ة ومعلومــــــــات مخابراتيــــــــة عــــــــن ا ــــــــا اســــــــ تلقــــــــت بموج
واســـــــتمرت طـــــــوال العقـــــــود املاضـــــــية بـــــــال توقـــــــف ووصـــــــلت حـــــــد االعـــــــداد 
ـــــــ خطواتـــــــھ ثـــــــم  ـــــــي لغـــــــزو العـــــــراق واالتفـــــــاق ع ـــــــي االيرا ك االمر املـــــــش
ــ احتــالل العــراق والــسيطرة  ــسة  مــشاركة اســرائيل الــشرقية بــصورة رئ
ـــ  ك لالســـباب ال ي مـــش يو ـــي وصـــ ـــ العمليـــة السياســـية بقـــرار امر ع
ك ســواء  ا،فالــدافع الــذي ســمح الســرائيل الــشرقية بالعمــل املــش ذكرنا
نــــا بــــاي  ــــسوغ ترحي ــــو ذاتــــھ الــــذي  عاونــــا فعليــــا  ـــان تحالفــــا رســــميا او  ـ
ى،امـا  و مطلبنا  حـده االد خطوة امركية لتقييد اسرائيل الشرقية و
ــــــس فقــــــط  ــــــو االجتثــــــاث العميــــــق والــــــشامل ل ــــــ ف ــــــ حــــــده االع مطلبنــــــا 
ــــــل  ــــــ  غولــــــھ العــــــرب  افــــــة  ــــــي وانمــــــا واساســــــا تــــــصفية  لالحتــــــالل االيرا
ــــي  و غــــل واحــــد ســــيعيد انتــــاج امثــــال عبــــدامللك ا م الن وجــــود  اقطــــار

ادي العامري .   وحسن نصر هللا و
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 البعث ... فكر متجدد وثاقب  ونضال دؤوب ومتواصل  
 êÞ^ŞvÏÖ] Ünéâ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
ايــات الغــراض ال ي مفتــوح ال ا ي فكــر نــ متنــور جــذري ثــوري شــامل معطــاء ثاقــب وطــ وقومــي وديمقراطــي واشــ ا ــي االشــ ر واالغنــاء واالثــراء املتواصــل الــدائم املبــدع املتجــدد الــذي تطــو فكــر حــزب البعــث العر

لقـات الفك ن املمارسة والتطبيـق ا حكم تفاعلھ مع مع زب املتجدد املتوثب و تج ا ي ي ن املمارسة والتطبيق ل ـةيف ا التفاعل مع مع ـ  ر ـزب الن ـر فكـر ا ـ اصـل وجو العقائديـة النظـرات املـضافة ا
يو  يــة ا دليــة ا تــج الــصلة ا ـي ي ـ ي الفاعــل الــشامل املعطــاء ل ــسا ي واال ا ة الثاقبــة الوضــاءة الــساطعة ــة املتنــور املتجــدد الثاقــب الوطــ الــديمقراطي القومــي واالشــ ــ نــة املتجــددة امل املتطــورة املت
القة ال ة املمارسة والتطبيق املبدعة ا ء الصفحات الالحقة من مس ديدة املعطاءة لت لقات الفكرة ا كذا تتوالد ا ـ  املعطاء ... و ء الدروب والـسبل والطـرق واملـسالك النـضالية الـصائبة ال ت

ـة مت ـ امـام عيانيـة شاخـصة جذر ة متقدمة ا ازمة خطوات نوعية كب ذرة ا اسمة ا ية التارخية ا زب النضالية املص ة متجـددة باسـقة عمالقـة ومعطـاءة ووضـاءة نـة تدفع بحركة ا ـ متطـورة م
ات داف الس ن لعبور  وتحقيق اال داف املرحلية واالنية والظرفية كجسر مت ن ا امام لتحقيق اال يـة يجيمبدعة خالقة سائرة بقوة وثبات عالي ن والـدالالت العلميـة املن ة البعيدة املدى الواسـعة املـضام
ا الع ا الباســقة وجــذور ــا الوارفــة واغــصا يــة بظالل القــة املــشعة الــساطعة املتطلعــة الــصائبة ال ــة املعطــاءة املبدعــة ا اقعيــة الثور ــا ميقــالو ل رة املقدســة املعطــاء وأ ــة العــراق الطــا ــ ارض وتر ة الغــائرة 

ـق التقـدم والتطـو  ـ طر ن املمارسة والتطبيـق ع حكم تفاعلھ مع مع زب املتجدد املتوثب و عة بما يخدم تطور فكر ا ا اليا ة وثمار ـد والرفعـة والعـزة والـشرف والكرامـة الوطنيـة وا النا الرتقـاء والعـز وا
داف التارخية ال يدة العظيمة ومواصلة النضال لتحقيق اال ـداف كـ والقومية الغالية  نفوس ابناء شعبنا العرا العظيم وامتنا العرية ا عـث والـشعب واالمـة ا ـداف ال ى الثـالث الـسامية الرفيعـة ا

اكية . رة واالش  الوحدة وا

 للتأريخ .. ملحات إرهابية لقادة العراق اليوم
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ـــسان  ٢   ۞ ي ســـم مـــ  ١٩٨٠ن ـــا ـــزب الـــدعوة ) غالم  ( نفـــذ األر ـــ  ت ـــو مـــن التبعيـــة اإليرانيـــة و و
ـ اليـوم  ـال و م الطالبة املتألقة فر داء ومن بي ا عدد من الش نصرة فسقط ف امعة املس تفج ا

ن . داف املشيع ابية إخرى بإس داء قامت مجاميع إر يع الش ش  التا حيث تم 
 

ـة  ١٩٨١انون األول  ١٨   ۞ ـشاحنة مف ي ( ابو مرم الكرادي من حزب الـدعوة ) نفـسھ  ا فجر اإلر
تقــــي  وت ل ــــ بــــ اقيــــة  ــــ مبــــ الــــسفارة العر ن باإلضــــافة ملوظفــــي  ٥١ع ــــم مــــن املــــراجع يد وأغل شــــ

ي . س زوجة الشاعر نزار قبا اقية بلق م السيدة العر ان م  السفارة و
 

سان  ٢١   ۞ ت للمجلس األع للثورة  ١٩٨٣ن و أحد أشقاء صدر الدين القبان و ي ( و ا فجر إر
ـــــة دائـــــرة االذاعـــــة و  ـــــسيارة مف كيـــــم آنـــــذاك ) نفـــــسھ  ـــــ العـــــراق بزعامـــــة محمـــــد بـــــاقر ا اإلســـــالمية 
ـــن محمـــد  ـــم الفنـــان وامل ــان مـــن بي ـ داء  ية ببغـــداد فـــسقط العديـــد مـــن الـــش ـــ الـــصا ـــون  التلفز

سن .  عبدا

ــانون األول   ۞ ــ ســفارات  ١٩٨٣ــ  ــن ع ت ن مف ــشاحنت ما  ابيــان مــن حــزب الــدعوة نفــس فّجــر إر
نـدس ( جمـال جعفـر)  ـدي امل انت العملية بتخطيط واشراف املدعو ابو م ا  الكوت و فرسا وأمر

ــ حــد ســنة  ــن العــام الالحــق لفيلــق بــدر ا ــزب الــدعوة آنــذاك واألم نــاح العــسكري  و "  ٢٠٠٠قائــد ا
شد الشع " حاليًا . يئة ا س   نائب رئ

 

اقيـة  ١٩٨٦آذار  ٩   ۞ ـ مبـ القنـصلية العر ـة ع سيارة مف ي من حزب الدعوة نفسھ  ا فجر إر
ن  القنصلية . ن العامل اقي يتھ عدد من العر   مدينة كرا بباكستان راح 

 

ـ  ١٩٨٢آب  ١   ۞ ة ع مب سيارة مف ي ( ابو بالل البصري من حزب الدعوة ) نفسھ  ا فجر اإلر
ابيـــة  ـــ العمليـــة اإلر ـــشرف ع ـــان  ن و اقي ا العـــشرات مـــن العـــر ي ـــ غـــداد وراح  ـــ  وزارة التخطيـــط 

عد اإلحتالل . ي ) وزر األمن الوط   املدعو عبدالكرم العيا ( عبد الكرم الع
 

ـــم  ١٩٨٢آب  ١١ـــ   ۞ ازي وا عـــة آلل الـــش ي إنتحـــاري مـــن ( منظمـــة العمـــل االســـالمي التا ـــا فجـــر إر
ـة  ـا األن ) سـيارة مف ـو زعيم ـ و ا أية هللا العظ محمد تقي املدر و املرجع ا ا آنذاك  قيادي

ن . اقي ا عدد من العر د حي ش س اقية  بارس و  ع مقر السفارة العر
 

طـوط  ١٩٨٥شباط  ٢٥   ۞ عـة ل اقيـة تا ـاب مدنيـة عر ابيون من حزب الـدعوة طـائرة ر خطف ار
ــ  بـوط  ــن وعنـدما حاولـت الطــائرة ال م املعتقل عــض قيـادي اقيـة وطــالبوا بـإطالق سـراح  ـة العر و ا

داء  ــابيون القنابــل فبلــغ عــدد الــش ــو  ٦٩مطــار عرعــر الــسعودي فجــر االر ــان قائــد الطــائرة  ــصًا و
ض مزد الالمي شقيق االعالمي رحيم مزد الالمي . يد نا ي الش  الطيار املد

 

مــة حزب الدعوة  نفــذ  ١٩٨٥أيــار  ١في يوم    ۞ يد اغتيال  جر ــو ھادي عواد سعيد وابنھ البكر  الــش و
 لكويت .باالملحق الثقافي العراقي في السفارة العرقية شغل وظيفة 

 

سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مستشفى ابن قــــــام حــــــزب حــــــزب الــــــدعوة بتفجــــــ  ١٩٨٧عــــــام ۞
غداد البيطار لعالج القلب بالصالحية   خسائر باألرواح والممتلكات .ثت وأحد 

 
نمات  ــ محــالت ابــو نــؤاس وتفجــ الــس ــة ع لقــاء رمانــات يدو اقيــة و الــھ االنبــاء العر ــ تفجــ و وال ن
ـــاب  ـــشياوي إجرامـــي لكـــن الفـــرق إن اإلر ي أو ميل ـــان داعـــ تكفـــ ـــاب واحـــد إن  ـــا الكثـــ فاإلر وغ

م .. إسم شياوي يحكم اليوم بدعم ورعاية الفرس و  امليل



 

 

”S 

 ثــــورة الطــريــق اخلــــاص
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يات  مــسي منــذ بدايــة عقــد ا
اصـات  ـي إر د الـوطن العر ش
لتحـوالت سياســية واجتماعيــة 
مؤكـــــــدة، فقـــــــد تأكـــــــد للـــــــشعب 
ــــــن نظامــــــھ الرســــــ  ــــــي و العر

ليــــــة واإلقليميــــــة  ات ا ــــــ املــــــستو ــــــ نحــــــو خطــــــ وضــــــعف إدائــــــھ ع ع
يـــة ســـاحة  والدوليـــة وفقدانـــھ لـــإلرادة السياســـية، ممـــا جعـــل األرض العر
ــات الطامعــة بأرضــھ وثرواتــھ  ر ــ والقــوى وا الختبــار نوايــا الــدول العظ
ــ  يــة كــال ع ا الــدول العر ــش ع الطبيعيــة، مــستغلة حالــة التخلــف الــ 
ــ  ديــة والقــادرة ع ــي ا عــدام منظومــة األمــن القومــي العر انفــراد، أو ال
ن  ا وسياســـيا واقتـــصاديا وتحـــص ي عـــسكر توفـــ مـــستلزمات األمـــن الـــذا
ــ  ــع وال ــات العــالم األر املــواطن بوجــھ التيــارات الثقافيــة الوافــدة مــن ج

ا. ا من جذور صية العرية واقتالع دف إ م ال  انت 
 

ــــل تــــصورات املواطــــن  ن وقــــع الــــصدمة الــــ فاقــــت  ـــان لنكبــــة فلــــسط ـ و
ديــــد والــــذي أقامتــــھ دول  ة النظــــام الرســــ ا ــــي عــــن ســــالمة مــــس العر

ـساؤالت  -االستعمار الغري منذ توقيع اتفاقية سـايكس ـو، وُطرحـت  بي
انيــــات العــــسكرة منــــذ اســــتقالل  ــــ امل ــــرة عــــن مــــآل مــــا تــــم إنفاقــــھ ع مر
ــــــّزت  يــــــة بموجــــــب خــــــرائط تلــــــك االتفاقيــــــة، فقــــــد  عــــــض البلــــــدان العر
وديـــة مدعومـــة مـــن  يـــة أمـــام ( عـــصابات )  مـــة ) ســـبعة جيـــوش عر ز  )
ــــــــي مــــــــن األعمــــــــاق  ــــــــّزت الوجــــــــدان العر ــــــــي،  املعــــــــسكرن الــــــــشر والغر
زمة سياسـية عـسكرة منـذ االسـتقالل عـن الدولـة  ووضعتھ أمام أك 
ــ جــدا أن  ــان مــن الطبي ديثــة، و قامــة الدولــة الوطنيــة ا العثمانيــة و
ـ  تحصل ردود فعل سياسية واجتماعية حادة ع تلـك النكبـة سـواء ع
ــــــــــــ مــــــــــــستوى النخــــــــــــب السياســــــــــــية أو  مــــــــــــستوى الــــــــــــشارع الــــــــــــشع أو ع
ـــــي، وذلـــــك  ـــــ العر العـــــسكرة، لتؤشـــــر حقيقـــــة مؤملـــــة عـــــن مـــــستوى الو
مـا يقاومـھ بقـوة املـوروث مـن  ساير حركة التارخ ور بتأكيد أن العري ال 
عـرض  ـا الـزمن، وال يتحـرك إال إذا  ار محّنطـة عفـى عل تقاليد بالية وأف

 لصدمة عنيفة توقظھ من سبات تم فرضھ عليھ.
 

ـي، ثـورة الثالـث والعـشرن  ده الـوطن العر راك الذي ش ورة ا انت با
ــــــ الــــــشارع  ١٩٥٢مــــــن تموز/يوليــــــو  لــــــت بــــــال مبــــــاالة  ــــــ مــــــصر والــــــ قو

ــ  ــ للثــورة  طــاب اإلعالمــي والسيا ب عــدم وصــول ا ــس ــي، إمــا  العر
از الراديـو بنـدرة  ان فيھ ج يجة لضعف االتصاالت فقد  ذلك الوقت ن
ـ خيـال  لـھ وحـ  ـي  ب، أما التلفزون فال وجود لھ  الـوطن العر الذ
ـــــ القومـــــي  عتـــــ مـــــن أحـــــالم ألـــــف ليلـــــة وليلـــــة، ولكـــــن الن مـــــا  املـــــواطن ر
س الراحــل جمــال عبــد الناصــر والــذي تمكــن مــن فتــح أبــواب مــصر  للــرئ
ـــــة والنعـــــرة الفرعونيـــــة،  ـــــار القوميـــــة وحـــــسر الـــــدعوات القطر أمـــــام األف
ـــــدود مـــــصر وخاصـــــة إذاعـــــة صـــــوت  ـــــة عـــــابرة  وأقـــــام شـــــبكة إعـــــالم قو
عــد العــدوان  ــ مــصر، و ــان تــداول أخبــار مــا يجــري  العــرب، أصــبح باإلم

ي ع مصر عام  ـ مـستوى الـشارع  ١٩٥٦الثال حدث التحـول الكبـ ع
ـالص قـد  ـ أن زمـن ا يـة  مـا العر العري، وانتعشت اآلمال لـدى ا
ــ  يــط األطلــ إ ــ األمــة وأن شــعار وحــدة األمــة املمتــدة مــن ا أطــل ع
ــن  اتــب األحــزاب القوميــة ومــن عقــول املفكر ــي انتقــل مــن م ليــج العر ا
ات يطرح بقوة، وال بد من اإلقرار أن ثورة  ن إ الشارع العري و ي العرو

مــــا  ـــان ل ـ ة و ي أحــــدثا تحــــوالت كبــــ ا ــــي االشــــ مــــصر وفكــــر البعــــث العر
يات مـــن  مـــسي ـــ عقـــد ا يـــة ومـــا حـــصل  ـــ اليقظـــة العر الـــدور الكبـــ 

 ثورات أو انقالبات عسكرة.
 

ـي مـرة  ـ الـشعب العر يبة واملـرارة سـرعان مـا سـيطر ع ولكن شعورا با
ــــران  ــــامس مــــن حز مــــة ا ز عــــد  ــــ مــــا اصــــط ١٩٦٧أخــــرى، وذلــــك   ،

عــــــد  مـــــة جــــــاءت  ز ــــــسميتھ بحــــــرب األيـــــام الــــــستة، ال ســــــيما وأن ال ـــــ  ع
يـــار  ـــ ا ـــ املـــشاعر القوميـــة، تلكـــم  ا ع ـــا تـــأث مـــة أخـــرى ال تقـــل ع ز

ــ  ا  ــة وحــدة مــصر وســور ا مــن  ١٩٦١أيلــول  ٢٨تجر ــذا مــا أعطــى كثــ و
ــم  ــ إعــادة مجد ــشكيك بقــدرة العــرب ع أعــداء الفكــر القومــي مــادة لل
اجع جـاء الـرد مـن  دي والـ نة والـشعور بـال القديم، ولكن ومن قلب ا

 غداد.
ع عــــشر مــــن تمــــوز  عــــاء الــــسا ــــ  ١٩٦٨ففــــي فجــــر األر جــــاء الــــرد األول ع

ي  ا ــي االشــ ــن حــزب البعــث العر ــسق ب ــد م ــران إذ حقــق ج مــة حز ز
كـــم، ثـــم أمـــسكت  ـــ نظـــام ا ا  غيـــ ـــ  ـــش العرا ونخبـــة مـــن ضـــباط ا
ـ الـرغم مـن  ساعة ع ظة وساعة  ظة ب ل إيقاعاتھ  زب ب قيادة ا
ــــ ظــــرف معقــــد مــــن ظــــروف اإلعــــداد  ــــسللت إليــــھ  وجــــود ثألولــــة دخيلــــة 
ــة تحّينــا لفرصــة  ــا بمرونــة ثور نــاك بــّد مــن التعامــل مع للثــورة ولــم يكــن 
ـ الثـورة  ا، فبعد ثالثة عشر يوما فقط تم تط ة مما علق  تط املس
ـــق، فعــاد وجــھ الثــورة ناصــعا مــشرقا يحمـــل  ــا مــن غبــار الطر ــق  ممــا 

ا األمة ع حركة البعث التارخية. علق  ألق اآلمال ال 
 

ــــزب موقفــــا معروفــــا مــــن االنقالبــــات العــــسكرة فإنــــھ اضــــطر  ومــــع أن ل
ــ العــراق  ــ  يجــة لتوازنــات الوضــع السيا ــ الدقــة ون ــسابات غايــة  و

عد  ا القطر  عد التطورات ال عاش ا  ١٩٥٨تموز  ١٤خاصة  وما رافق
ة ع الـسلطة  ا أطراف سياسية محسو ة شاركت  من ممارسات دمو
ة  ـــ مـــدن عراقيـــة كثـــ ـــة  ـــ وقـــوع مجـــازر دمو ـــا، أدت إ تأييـــد م ـــا و حي

ـ  ـوك، ممـا أضـطره  شـباط لإلعـداد لتغـ ثـوري  ٨وخاصة املوصل وكر
ــــل محــــاوالت  عــــد أن وصــــلت  ــــ نجاحــــھ،  اســــم  ــــش الــــدور ا ـــان ل ـ
يـة  ئة العر ية والعودة إ الب بذ سياساتھ الشعو إقناع النظام القائم ب
ـدا  قيقية، فتم لھ ما أراد مجنبـا العـراق مز ا حاضنة العراق ا باعتبار

نفيــــــذ ثــــــورة  ايا وذلــــــك ب ــــــا ١٩٦٣شــــــباط  ٨مــــــن الــــــ ، والــــــ شــــــارك ف
ـــ متنـــاول اليـــد، ولكـــن  ـــا  مناضـــلو البعـــث مـــشاركة فّعالـــة جعلـــت نجاح
ـان يتـصادم مـع  ـل طـرف  ب وجود تيارات سياسـية مختلفـة تـضم  س و
ـــــــذا  ـــــــان طبيعيــــــا أن يقــــــع التــــــصادم ول سياســــــات عبــــــد الكــــــرم قاســــــم، 

ي  ١٨حصلت ردة   .١٩٦٣شرن الثا
 

يجـة  ا ن ور من قيام سعة ش عد  وعندما انتكست تجرة ثورة رمضان 
ا، وعودة  انت تحيط  ا و الظروف املعقدة ذاتيا وموضوعيا وال رافق
ـزب أوال بإعـادة بنـاء  زب إ ساحة النضال السري، طفقت قيادة ا ا
ة مــــن إقامــــة  ة وجــــ ــــ أســــس جديــــدة فاســــتطاعت خــــالل فــــ التنظيــــم ع
ـــ  ـــ املرحلـــة الثانيـــة و لمـــة، ثـــم انتقلـــت إ ـــل معـــ ال تنظيـــم حديـــدي ب
اإلعداد لثورة مستفيدة من تجرة اإلخفاق السابق، ألن الشعب العرا 
ــــستذكره بــــل  ئا فإنــــھ  ــــ شــــ ــــد أال ي شــــعب صــــعب املــــراس وعنــــدما ير
ــــــ أال تكــــــرر  ــــــصة ع ــــــزب حر انــــــت قيــــــادة ا ستحــــــضره مــــــ شــــــاء، ف و
ــ جيــدا أن ســلبياتھ قــد  ــا  ــ الــرغم مــن أ ــب ع ــ القر صــفحات املا
ـــان مـــا  نظـــرة حاقـــدة، ف ة و ا ووضـــعت تحـــت عدســـات مكـــ ـــا كثـــ ُبولـــغ 

ــــــ  ــــــ طــــــراز التخطيــــــط لــــــھ  ١٩٦٨تمــــــوز  ٣٠و ١٧حــــــصل  تطــــــورا نوعيــــــا 
ــ التفـــاف الحـــق  ـــ حالــة ترقـــب مؤقــت ثـــم إ وتنفيــذ صـــفحاتھ، ممــا أدى إ

 من قبل الشعب حول الثورة.

ـ طـرح  زب إ ن العرب أو من أصدقاء ا لھ دفع بالكث من املثقف ذا 
ــــ خيــــار االنقالبــــات  ــــزب إ ــــوء ا ــــ  ــــساؤل ظّنــــوه مــــشروعا، عــــن دوا
ــــا لــــم تكــــن انقالبــــات عــــسكرة  ــــ الــــرغم مــــن أ ــــ العــــراق ع العــــسكرة 

 خالصة؟
ن طرحھ خاصة. ان السؤال بحاجة إ إجابة فكرة مقنعة ح ما   ر

 
ـــوى  ـــ وفـــق  ي ع انـــت تـــأ يـــة  ـــ معظـــم البلـــدان العر اع  صـــناديق االقـــ
ات الدولية الداعمة، كمـا  كم القائم أو ا ا أي نظام ا ن عل املشرف

ـــسب تقـــرب مـــن  ـــسود فيـــھ األميـــة ب تـــج ٨٠أن مجتمعـــا  % ال يمكـــن أن ُي
ا عــــــن تطلعــــــات الــــــشعب، وقــــــد أكــــــدت التجــــــارب االنتخابيــــــة  برملانــــــا معــــــ

عــــــد احتــــــالل  ا العــــــراق  د ملانيــــــة  ٢٠٠٣املتعــــــددة الــــــ شــــــ وخاصــــــة ال
ــــا لــــم تــــزد عــــن  ــــسبة املــــشاركة ف ة أن  %، أن العوامــــل املؤثــــرة ١٦األخــــ

ــ  ندة إ ي أو الــوالءات املــس ــ املتــد بالنتــائج املعلنــة تــرتبط بمــستوى الو
ـــا امللزمـــة لألتبـــاع  يـــة وفتوا ، أو تـــأث املؤســـسة الدي ـــ منطـــق طـــائفي نف
ة املمولـة مـن إيـران  ـشيات املـس از املل ا، أو ابـ عي بالتصوت لقوائم 
ـــــا أصـــــال، أو املـــــال  عـــــ ع ومـــــة الـــــ  والـــــ تتحـــــرك خـــــارج ســـــيطرة ا
ـ أي بلـد  د مثلھ انتخابـات سـابقة  ش ر الذي لم  و ا ال السيا وأخ
ــي  ــ العقــد الثا ــو مــا يحــصل  ــذا  ــان  مــن بلــدان العــالم الثالــث، فــإذا 
ض األوضــاع لــو أن  مــن القــرن الواحــد والعــشرن، فكيــف يمكــن أن نفــ
يات مـــــــن القـــــــرن  مـــــــسي ـــــــ منتـــــــصف عقـــــــد ا ـــــــت  جر

ُ
االنتخابـــــــات قـــــــد أ

العشرن؟ وما ينطبق ع العراق ينطبق بدرجات متقارة ع األوضـاع 
 السياسية واالجتماعية  الوطن العري.

 
قـــد ال يحـــصل التغيـــ الـــذي وصـــل الـــسلطة عـــ مـــا يـــراه البعـــض انقالبـــا 
ــــ تأييــــد شــــع واســــع، ولكنــــھ مــــع  ــــ لوقوعــــھ ع ــــ املراحــــل األو ا  عــــسكر
وضوح برنامجھ السيا واالقتصادي يبدأ باالستقطاب التدر لرأي 
ّبــــة الــــشعبية  ــــو األكــــ ثباتــــا مــــن ال ــــذا النــــوع مــــن الــــدعم  ، و مــــا ا
ا ســرعا كمــا بــدأت  ل فــورة ســرعان مــا تنطفــئ جــذو ــ شــ ي ع والــ تــأ

 سرعا.
 

ـــق صـــناديق  ـــ الـــسلطة عـــن طر ومـــة تـــصل إ باملقابـــل قـــد يحـــصل أن ح
بدة مـع  ا تتحول إ دكتاتورة مـس ، ولك اع ع دعم شع وا االق
اجــــــع  ــــــا املــــــواطن حقوقــــــھ السياســــــية واالجتماعيــــــة و الوقــــــت يفقــــــد ف
ـــــا املـــــواطن نفـــــسھ،  ات متدنيـــــة يـــــدفع ثم ـــــ مـــــستو االقتـــــصاد الوطـــــ إ
ـ صـنع القـرار  غي ثوري يواصل عزل الشعب عـن املـشاركة  ل  س  فل
ا  عتمــد أســلو اع  ــل ســلطة قادمــة عــ صــناديق االقــ ــس  ، ول ــ السيا
ــــــة العــــــراق  ــــــ تجر كــــــم وتــــــداول الــــــسلطة، ولنــــــا  ــــــ إدارة ا ديمقراطيــــــا 

الية أنصع األدلة.  ا
 

ـــــــ أرث عقائـــــــدي  ـــــــضة وع ـــــــ قاعـــــــدة شـــــــعبية عر ند ع ـــــــس وألن البعـــــــث 
ــــ  ــــا، وتــــارخ نــــضا وسيا وفكـــري عميــــق لتــــارخ األمــــة ومعــــادالت تطور
ـون  ات، ال لي ـل املـستو ـ  وض بالعراق ع ل، فقد باشر خطط ال طو
ــا  ــق إرسـاء دعائم ـ طر يـة الواحــدة، بـل ع ــة الدولـة العر بـديال عـن تجر
يــــت أمــــن  عــــد تث ــــ  انــــت خطوتــــھ األو ــــذا  ــــا، ل يئــــة مــــستلزمات إقام و
ـــــ صــــــنع القــــــرار  ديــــــدة، توســـــيع نطــــــاق املـــــشاركة الــــــشعبية  ـــــة ا التجر
ـــــ األوســـــاط الـــــشعبية، إال أن  ـــــي يمتـــــد  ز ، ومـــــع أن التنظيـــــم ا الوطـــــ
عتـ شـرطا  مـوم املـواطن  ـ  ـزب رأت أن التعـرف عـن كثـب ع قيادة ا

ر  مختلف القطاعات،  ر والتثو  لالنطالق بمشارع التطو
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ــن  ي ز ــزب يجيــب ) أول اختبــار لقــدرة ا ــسأل وا ــة ( أنــت  انــت تجر ف
ات والتجــارب مــن  ــ ي واســتخالص ا مــا ــ الوســط ا ــ العمــل  ع
ــة عــن خالصــات  اضــنة الــشعبية الواســعة، وقــد أســفرت تلــك التجر ا

مية ملستقبل ما تنوي القيادة من اتخاذه من قرارات.   غاية األ
عـد وصـولھ  ـزب  ـا ا اكم التخلـف والـ ور كة الثقيلة مـن مـ لكن ال

ــــ تمــــوز  ــــ الــــسلطة  ــــا النظــــم  ١٩٦٨إ اســــات الــــ وقعــــت ف جــــراء االنت
ــــ إعــــادة النظــــر  ــــ حكــــم العــــراق، دفعــــت بــــھ إ عاقبــــت ع الــــسابقة الــــ 
ــان عليــھ يفــرض اســتحقاقات  ــ مــا  ــال ع ــان وا ــات، ف بجــدول األولو
ــشر التعليــم  ــ األميــة والتوســع ب ــان القــضاء ع مــن نــوع قــديم جديــد، ف
ـ التعليـم الثـانوي ثـم اتخـاذ قـرار  ي وفرضھ بقانون ثـم االنتقـال إ االبتدا
ــــــة  ر طــــــوة التنو ـــــان ا ـ اع جــــــدا باعتمــــــاد مبــــــدأ مجانيــــــة التعليــــــم  ــــــ
يد عـشرات اآلالف  ـش لزاميتـھ اسـتوجب  ، قرار مجانيـة التعليـم و األو
ــ أقــ نقطــة  يــدا إليــصال خــدمات التعليــم إ يــة املدرســية تم مــن األب
ـــ  ن  ـــن واملدرســـ ـــشر مئـــات اآلالف مـــن املعلم اقيـــة، فان مـــن األرض العر
عــــد أن  ــــوار وجبــــال الــــشمال  راء واأل ــــ الــــ ــــ أقا القــــرى النائيــــة و

ن التالميذ  مقاعد الدراسة.  التحق مالي
ــدمات الطبيــة  د العــراق أوســع مــستوى مــن ا ــ خطــوات متالزمــة شــ و
ـــــستوطن فيـــــھ أمـــــراض  انـــــت  الوقائيـــــة والعالجيـــــة ال ســـــيما وأن العـــــراق 
ـــــج  ـــــد لتخر ة معا ـــــشأت وزارة الـــــ ا، فأ ـــــا والكولـــــ ائيـــــة مثـــــل املالر و
ــسيق عـاٍل مــع وزارة التعليـم العــا والبحــث  الكـوادر الطبيــة الوسـطى بت
رســــــــال البعــــــــوث الطبيــــــــة  ، اعتمــــــــدت خطــــــــة لتخــــــــرج األطبــــــــاء و ــــــــ العل
ـذه األغـراض  ـن الـدنان ل والعلمية إ شـ أرجـاء العـالم وتـم رصـد مالي

ان الدينار العرا يزد ع ثالثة دوالرات وثلث الدوالر.  عندما 
تــــام قيــــادة  ا مــــن ا ا كبــــ ــــر البــــ العلميــــة التحتيــــة حــــ لقــــد احتــــل تطو
ندا  ـــ أي قطـــاع مـــن القطاعـــات مـــا لـــم يكـــن مـــس ـــزب، ألن أي تطـــور  ا
ـــ االســـتمرار  ـــشا وغـــ قـــادر ع نة يبقـــى  ـــ قواعـــد علميـــة وطنيـــة رصـــ ع
ــــــــــــة ومتوســــــــــــطة املــــــــــــدى  ــــــــــــذا فقــــــــــــد وضــــــــــــعت خطــــــــــــط فور والعطــــــــــــاء، ل
ــــــ ثــــــم  عيــــــدة املــــــدى، لنقــــــل التكنولوجيــــــا كمرحلــــــة أو اتيجية أي  واســــــ
ـشأت مراكـز البحـث 

ُ
ا محليا فأ ا كمرحلة الحقة ليصار إ انتاج توطي

ـ  ـ املرحلـة األو كـ  ـان طبيعيـا أن يكـون ال االت، و العل  ش ا
ي والتحــرر  ـ االكتفـاء الـذا ـ أوال مـن أجـل الوصـول إ ـ القطـاع الزرا ع
ـــــ الغـــــذاء مـــــن قبـــــل الواليـــــات املتحـــــدة  ـــــة ع مـــــن قيـــــود الـــــسيطرة التجار
ــو  مــا أن النفــط  ن، أول ب ــ القطــاع النفطــي لــس خاصــة، ثــم االنتقــال إ
ـان الطلبـة  ، ف ـا االقتـصاد الوطـ عتمـد عل وة الوطنية األو ال  ال
ــ مجــال النفــط انتاجــا  ــد املتخصــصة  ــ املعا اقيــون يتــدفقون ع العر
ا أن يباشـــــر العـــــراق باعتمـــــاد  ا، ولـــــذا لـــــم يكـــــن مـــــستغر ـــــسع قا و ــــسو و
ــ  ــ مباشــرة االنتــاج مــن حقــول األرا ا  سياســة نفطيــة انطلقــت بــداي

ارة بموجب قانون رقم  ات االحت ، ١٩٦١لسنة  ٨٠املستعادة من الشر
، وتم افتتاح حقل الرميلـة  انب السوفي وتم توقيع عقد االنتاج مع ا

ــ  ــزب  س ا ــ ذكــرى تأســ ــسان  ٧الــشما  ــس ١٩٧٢ن ، مــن قبــل الرئ
س مجلــــس قيــــادة الثــــورة،  ــــان نائبــــا لــــرئ ن عنــــدما  يد صــــدام حــــس الــــش
ـــاد  ـ ــــس وزراء االتحــــاد الــــسوفي حينــــذاك، ومــــا  ن رئ وألكــــ كوســــيج
ــــان األب  ـ ـــــ الـــــوطن إال و ا يطـــــل ع ـــــران مـــــن الـــــسنة نفـــــس األول مـــــن حز

علـــن قـــانون رقـــم  لتـــأميم عمليـــات شـــركة  ٦٩القائـــد أحمـــد حـــسن البكـــر 
 نفط العراق.

عـــــد التـــــأميم انطلقـــــت خطـــــط  عـــــزز وضـــــع العـــــراق اقتـــــصاديا  عـــــد أن  و
ة  ـــ تحـــول العـــراق خـــالل وفـــ ـــ واالقتـــصادي والتكنولو ـــر العل التطو
ـــــــشر  ـــــــ أكـــــــ ورشـــــــة عمـــــــل تحـــــــت الـــــــشمس، فمـــــــع التعليـــــــم تـــــــم  ة إ وجـــــــ
ــــ القــــرى  ــــاء إ ر افقــــت مــــع إيــــصال الك ــــدمات الطبيــــة، بخطــــوات تر ا
ات مــــن طــــرق املــــرور الــــسرع والطــــرق  النائيــــة، وتــــم فتــــح آالف الكيلومــــ

 الرفية.
يع  ـــــ ــــان طبيعيـــــا  ـ ـــــ القـــــرى  ـــــ أقا فيـــــة إ ومـــــع وصـــــول الطـــــرق الر

االنتــــاج الوطــــ لتغطيــــة حاجــــات الــــوطن مــــن الغــــذاء، ومــــن أجــــل ذلــــك 
أقيمـــــت مـــــشارع  ل و ات مـــــن قنـــــوات الـــــري والـــــ أقيمـــــت آالف الكيلومـــــ
ــائن واملعــدات الزراعيــة والبــذور  ــن بامل بــة وتــم دعــم الفالح استــصالح ال
 ، ـ س القـروض لتوسـيع قاعـدة االنتـاج الزرا سنة واملبيدات وتم ت ا

انھ.  فأصبح العراق سلة غذاء س
ــ ومــا أولتــھ  ــي والعل ــ النتــاج الفكــري والثقــا واألد كــ ع فــضل ال و
عا أعــاد  ــارا ســر ــرت الثقافـة واآلداب والفنــون ازد الثـورة مــن دعــم، ازد
ـــ  ليفـــة العبا غـــداد أيـــام ا ـــار الـــذي عاشـــتھ  ـــ الـــذاكرة حالـــة االزد إ

االت. شر  مختلف ا ا  ال غداد إ سابق مجد  املأمون، فعادت 
ــــــــ  ــــــــز دوره  عز انــــــــة اإلقليميــــــــة والدوليــــــــة للعــــــــراق، و ــــــــ مــــــــستوى امل وع
ك،  دة الدفاع العري املـش منظومة األمن القومي العري وتفعيل معا
ــل  ن و ــ الــدفاع عــن فلــسط ــي  ــ تلبيــة النــداء العر ــان العــراق ســّباقا 
نائيا لبنـــــاء مؤســـــسة  تمـــــا اســـــت ـــــ ا عـــــد أن أو ستـــــصرخھ  يـــــة  أرض عر
ـــش  ـــ ا عـــسكرة وفـــق أحـــدث األســـاليب والعلـــوم العـــسكرة مـــع تج
نة  افـــــــق مـــــــع بنـــــــاء قاعـــــــدة رصـــــــ ـــــــل ذلـــــــك تر ة  العـــــــراق بأحـــــــدث األســـــــ
ـــــ  يـــــوش  ـــــن ا ـــــش العـــــراق مثـــــال ب للـــــصناعات العـــــسكرة، فـــــصار ا
وم ناداه واجبھ القومي للدفاع عن دمـشق عندمـا  الكفاءة واالقتدار، و
ـــشرن  ـــ حـــرب  ي  يو ـــ وشـــك الـــسقوط تحـــت االحتـــالل الـــص انـــت ع

ــــي ولــــم يطلــــب ١٩٧٣األول  ــــستأذن العــــراُق النظــــاَم الرســــ العر ، ولــــم 
ا مئــات  ــ ســرف ا، فانطلقـت دباباتــھ ع ــ ســور ــشھ للــدخول إ ة  تأشـ
بـَة خالـد الوليــد  يـة  ـ الـذاكرة العر عيـُد إ ـ خطـة إنجـاٍد  ات  الكيلومـ
يــة مــن  موك، وتلبيــة املعتــصم لنــداء حــرة عر ــ الــشام قبيــل معركــة الــ إ
ــ  دافــھ ال ــش العــراق أل عــد تحقيــق ا ــة قالــت وامعتــصماه، و عمور
ـــ  ـــش وطـــ حـــديث قـــادر ع ـــا، بـــدأت املرحلـــة الثانيـــة مـــن بنـــاء ج لـــف  ُ

عـــــد وصـــــول  انـــــت القادســـــية الثانيـــــة  ـــــ آن واحـــــد، ف ن  خـــــوض معـــــركت
ديداتھ الوقحة بتصدير الثورة.  خمي إ السلطة  إيران و

 
ــــ حــــرب  ــــا إشــــغال العــــراق  ــــ العــــالم شــــرقا وغر لقــــد أرادت قــــوى الــــشر 
ــان ذا  ـ ـــا مـــع العـــراق  لـــة فلـــم تجـــد غـــ إيـــران الـــ تمتلـــك موروثـــا ثأر طو
واتــھ وأرضــھ ومــصادرة  ــ أصــيل، أطمــاع ب ــل عرا مطــامع مؤشــرة لــدى 
ـــ إطالـــة  ـــي، مـــع إصـــرار تلـــك القـــوى ع اقتالعـــھ مـــن جـــذره العر خـــھ و تار
ــــــشرة واالقتــــــصادية  ــــــل مــــــوارد العــــــراق ال ــــــرب لــــــزمن يمتــــــص  أمــــــد ا
ـــــوض فيـــــھ، ومنعـــــھ مـــــن التفـــــرغ للبنـــــاء االقتـــــصادي  ة ال يقـــــاف مـــــس و
لـة  مـا دفعـت  ـا، بـل ر ا وشدة وطأ رب ع ضراو املتنوع، ولكن ا
ـرب العـراق مـن دخـول عالـم  طموحھ إ األمام بقوة وثقة، فلم تمنـع ا
ـــي  ا ـــدأت ثمـــار التعليـــم اإللزامـــي وا التكنولوجيـــا مـــن أوســـع أبوابـــھ، و
ـ  ـم علمـاء كبـار  ا ليعود الطلبـة و ل ي أ ارجية تؤ والبعوث العلمية ا
ــــ  ــــت الــــدول املتطــــورة ال م وليباشــــروا البنــــاء مــــن حيــــث ان اختصاصــــا
عـــد  يعاب الكثـــ مـــن عطـــاءات التكنولوجيـــة  ســـبقت العـــراق، فتـــم اســـ

ا العاملية. ا من مصادر صول عل  ا
 

يـة، وتـم  ر رب أقيمـت قاعـدة واسـعة وعميقـة للـصناعات ا وخالل ا
فيفــــة واملتوســــطة والثقيلــــة بمــــا ســــّد  ة ا انتــــاج مختلــــف أنــــواع األســــ
ليــــــــة  ـــــــا ا ـــــــ مــــــــن أنواع ــــــــش العرا مـــــــة مــــــــن احتياجـــــــات ا حاجـــــــة م
ـي اعتمـادا  ر ـار الـسالح والعتـاد ا واستطاع العراق أن يـضع حـدا الحت
ـــــــسالة  ن، ب اقي ـــــــان النـــــــصر حليـــــــف العـــــــر ايـــــــة  ـــــــ ال عھ، و ــــــ مـــــــصا ع
ـــــ تحقيـــــق النـــــصر  ن ع م وعـــــزم القائـــــد صـــــدام حـــــس يا الرجـــــال وتـــــ
ــ منــذ  ــش العرا ا ا انــت العمليــات العــسكرة الــ باشــر النــاجز، ف

ــــسان  ــــشارة نــــصر غــــ منقــــوص وأول انتــــصار حــــرر فيــــھ العــــرب  ١٩٨٨ن
ــــــــا  عقــــــــد ف ن ذلــــــــك بمفاوضــــــــات  م مــــــــن دون أن يقــــــــ جــــــــزًء مــــــــن أرضــــــــ
ـأس الـسم  اقيـون خميـ  الصفقات السياسية السرة، فقد جّرع العر
ـ قـرار مجلـس  افقتـھ صـاغرا عـن يـد ع ـو بـذلك فـأعطى مو ف  كما اعـ

عــد  ٥٩٨األمــن الــدو املــرقم  عــد ذلــك  عــد ســنة مــن صــدوره، ثــم مــات 
ن. اقي يار دولتھ تحت ضرات العر  أقل من عام من ا

 
يـــة، فباشـــروا  ى الـــشرقية والغر ـــب القـــوى الكـــ لـــھ لـــم يكـــن لي ذلـــك 
م والقا بتقـسيم  زة مخابرا فوظ  أدراج أج م ا تنفيذ مخطط
ـدد مـصا الغـرب  ـذا اإلصـرار قـوة  ـذه القـوة و اقـا و العراق، ألن عر
اض مخـاوف  ـ العـالم، فتـم اسـت  أك منطقة منتجة ملصادر الطاقة 
ــ  ــ وال طوات األو عــض األشــقاء العــرب مــن قــوة العــراق، فبوشــر بــا
ات متدنيـــة أضـــعفت قـــدرات  ـــ مـــستو بـــدأت بتخفيـــض أســـعار النفـــط إ
يـــــك عـــــن مواصـــــلة برامــــــج  ـــــرب نا ـــــ إعـــــادة بنـــــاء مـــــا دمرتــــــھ ا العـــــراق 
ــل مـا يملــك مـن قــدرات  ، وحــاول العـراق ب ـ ــر التكنولو التنميـة والتطو
ـــــ حلـــــول معقولـــــة لألزمـــــة مـــــع جميـــــع  سياســـــية ودبلوماســـــية التوصـــــل إ
األطــــراف مــــن دون تقــــديم تنــــازالت مخلــــة بالــــسيادة والكرامــــة الوطنيــــة، 
ميـــل  ـــ حـــد أن ســـعر ال ـــ تخفيـــض أســعاره إ ولكــن دول النفـــط تمـــادت 
ــت وجــدت  ــ ذلـك أن الكو لفــة انتاجـھ، يــضاف إ افيـا لتغطيــة  عــد  لـم 
ـــ حقـــول  ا القديمـــة فباشـــرت خطـــة التمـــدد ع ـــداف ا لتحقيـــق أ فرصـــ
اقيــــة  اقيــــة خالــــصة أو باشــــرت باإلنتــــاج األفقــــي مــــن حقــــول عر نفــــط عر
ــ حــدود حــاول العــراق إيجــاد مخــرج مــن األزمــة  أخــرى، ممــا أّزم املوقــف إ
واتــــھ وقوتــــھ،  ــــ و دف بنظامــــھ السيا ــــن أنــــھ مــــس ــــ يق ـــان ع ـ ألنــــھ 
ـــ مـــا  ـــق ال مندوحـــة عنـــھ، أدى إ ـــ طر ـــ حـــشر العـــراق  ولكـــن اإلصـــرار ع
ــ حــرب دمــار شــامل وانتقــام  ليــج الثانيــة والــ قــادت إ ــس بحــرب ا
ـــا العـــسكرة تحـــت  ـــل آل ـــا الواليـــات املتحـــدة  وحـــ إذ اســـتخدمت ف
قة بـوزارة  غطاء دو من مجلس األمن الدو الذي حولتھ إ دائرة م
ــــشرعية  ــــ ســــلطة  غرفتيــــھ إ غــــرس  كيــــة وحولــــت الكو ارجيــــة األمر ا

ا الواليــــات املتحــــدة عــــام  انــــت الوحــــشية الــــ اعتمــــد  ١٩٩١للعــــالم، ف
مجيــة بحيــث يقــف املؤرخــون حيــارى فيمــا يــدونون عــن تفاصــيلھ  مــن ال
ـــــــا مـــــــن الـــــــصوارخ وأحـــــــدث  ـــــــوك وغ ة عـــــــ صـــــــوارخ تومـــــــا  املأســـــــاو
انــــت تنطلــــق  اتيجية الــــ  الطــــائرات القاصــــفة وقاذفــــة القنابــــل االســــ

 لألسف الشديد من مطارات عرية.
 

ــ  ــا ع رطانيــا تحمال ـا و ـ ــل مــن أمر انــت  ولــم تقــف نوايــا الــشر الــ 
ـــصار االقتـــصادي  ـــاف مـــن ا ن  العـــراق، فبعـــد ثـــالث عـــشرة مـــن ســـن
عــرف أبــدا، شــن تحالــف  عــرف لــھ العــالم لــھ مثيــال ولــن  ــائر الــذي لــم  ا

ا غاشمة ع العراق عام  ـت  ٢٠٠٣دو جديد حر يـة ث ـ وا تحت 
ــــــة،  ــــــابرات املركز الــــــة ا ــــــا و ــــــل التحقيقــــــات الــــــ أجر عــــــد  ــــــا  بطال
ــــ  كيــــون العــــراق ودمــــروا منظومــــة الدولــــة واملؤســــسات ال واحتــــل األمر
ـــرب العامليــــة الثانيـــة، ولـــم يكتــــف  ـــ ا ا ال مثيـــل لــــھ حـــ  ـــا تـــدم أقام
كيـــــون بتلـــــك الفعلـــــة القبيحـــــة، بـــــل ســـــلموا العـــــراق إليـــــران مجانـــــا  األمر
ــشآت انتاجيــة وخدميــة  ــائز وم ــ مــا تبقــى مــن ر ــا الــسيطرة ع لوا ل وســ
وا  م الطائفيـة مـا عـ ـشيا ع ونقلـوا عـ مل ففككوا ما وجدوه من مصا
نـــــــــاء الـــــــــسدود والطـــــــــرق  ــــــــائن ومعـــــــــدات ثقيلـــــــــة خاصـــــــــة ب ـ عليـــــــــھ مـــــــــن م
عــدما انقطــع  ــا املافيــات  عبــث  ــ ضــيعة  ــسور، فتحــول العــراق إ وا
افقـــة  م إيـــران بمو ـــاء الـــذين ســـلط امـــھ الغر اشـــر ح حبـــل األمـــن فيـــھ و
ـ  ـ دولـة الو ـا إ ل ـب ثـروات العـراق وتحو أمركية مباشرة أو صـامتة، 
الفقيھ أو إ أرصدة خاصة أو عقارات  مختلف بنوك العالم، تحـسبا 
ــ أجنحــة طــائرات  م ع م الزائــف الــذي جــاء ليــوم يفقــدون فيــھ مجــد

 املوت األمركية.
 

ا  ــد الــ عاشــ ــسرد عــن حــصيلة ســنوات ا اتــب أن  ــستطيع ال مــاذا 
ن اســتطاعوا  اقي العــراق تحــت ســلطة البعــث؟ عليــھ أن يتخيــل أن العــر
ـــــــستطيعون  م معلومـــــــا  حتلـــــــوا لبلـــــــد أن يمـــــــسكوا بخيـــــــوط الـــــــشمس و

ن األمم.  الفخر بھ ب
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ولـــــة، وأخـــــرى  ة وأخـــــرى تـــــصلنا بيانـــــات وتـــــصرحات بأســـــماء مج ـــــن فـــــ ب
ـن  علن عن عناو امل،  ور ال شمة عن الظ ة ومح معروفة، وثالثة ممو
ـــارج، وتـــد أن  ـــ ا اقيـــة"،  ـــات باســـم "املعارضـــة العر ومـــسميات وج

ا تقود عملية التغي املرتقب  الداخل. ا امتدادات  الداخل، و  ل
 

ر تمـــــــوز الـــــــساخن ا وخـــــــالل شـــــــ بأحداثـــــــھ ومناخـــــــھ املتطـــــــرف  ٢٠١٩وأخـــــــ
نــــا  ــــر مــــن  ــــر بطفــــح جلــــدي يظ ــــ العــــراق، وتتمظ نقعات السياســــية  ــــ املــــس ــــ ح ل وا ــــش تتــــصاعد 
ـ عديـد  سربات حـول عقـد مؤتمـرات  ا ما يصلنا ع وسائط التواصل االجتما بأخبار و ناك ، أخر و
ــالعنوان  ا  ــ مــسميا رة املركبــة؛ وخاصــة  افــة والــ ــ محــاوالت ال تخلــو مــن الطر يــة ، و البلــدان األور
ج لــھ منــذ  و د ، حــسب الــ ــ الــسو ــذه املــرة  اقيــة ) املزمــع عقــده  : ( املؤتمــر العــاملي للمعارضــة العر التــا

ن عليھ!!.. دلل ع سذاجة القائم  أيام . عنوان املؤتمر يكفي و
 

علـــن عـــن أســـماء قيادتـــھ  ه، لكونـــھ لـــم  ـــذا املؤتمـــر وغـــ ـــساءلون عـــن مثـــل  ين ي ـــ فـــان الكثـــ ومـــن الطبي
ذا املؤتمر، مثل سـابقاتھ، سـيولد كـسيحا،  عرف برنامجھ ح أالن.ومن املؤكد إن  ھ، وال احد  ومتصدر

، إن لم نقل ولد قبل عقده ميتا وكسيحا ال يقوى ع القيام. سبوكية الغ رة ف  كظا
 

ـــــس ( املؤتمـــــر العاملـــــي  ـــــ مـــــا قلنـــــاه قبـــــل أيـــــام عـــــن مـــــا  و مالحظاتنـــــا األوليـــــة ثابتـــــة القناعـــــات ، وتؤكـــــد ع
ر تمــوز ، ــذا الــش ايــة  د  ــ الــسو اقيــة )، الــذي يــروج عــن نيــة عقــده  ــو مجــرد  ٢٠١٩للمعارضــة العر ؛ ف

ـــــــات  حمـــــــل مـــــــن التفا ، و ـــــــ ـــــــد والـــــــصف الوطـــــــ العرا ت ا ـــــــشت ـــــــب مقـــــــصود ل عبـــــــث إضـــــــا وتخر
ناه وكذلك  توقيتھ ألظر . ي ما يث الربة والشكوك حولھ ومن يت  والتناقضات  إعالنھ التحض

 
ـــة  ا ا ـــ مقـــدم ـــن و ـــضة االحتالل ومـــن املؤكـــد إن يقظـــة أبنـــاء شـــعبنا وفـــصائل حركتنـــا الوطنيـــة املنا
عقـد املؤتمـرات املمولـة، مـن أطـراف  ثـة  ب ـذه األالعيـب ا يص مثـل  ـ اقية قادرة ع  الوطنية العر
ء ذي قيمـة  ـ ـا، وال  ء يرت م ا، فال  يض املال السيا الداعم ل ا إ تب ا س أ عدة، وال 
ـسبوك املـدعو مـصطفى  ـ الف ا يطـل ع ل اسـت ـش ا و ا. وأخ ن عل ا لعدم جدية القائم سيخرج ع

الحظ من دعوتھ ما ي :  الصا من الواليات املتحدة ، بالدعوة ألحد تلك املؤتمرات، و
 

ـــــروج  ـــــد اآلن؛ لالجتمـــــاع فـــــورا؛ وا ن  ـــــول اص ا ـــــ ل لعـــــدد مـــــن األ ـــــ لقـــــاء مـــــست أوال: الـــــدعوة ا
ــ إقــصاء البعــث والقــوى  ة ا ــ اقيــة ) و كــذلك الــدعوة الوا ــن باســم ( املعارضــة العر عنــوان جديــد مع

ا. شكيل  الوطنية األخرى من تلك املعارضة ال يروج إ 
 

ة لعـودة االبـن الـضال  نـاك بـوادر مـصا ـأن  ذه املرة، و وم ع إيران،  ديث عن نقد و ثانيا: خال ا
ي.  ا فيلق قاسم سليما

 
ـ  ا السياسية والطائفية  ل جرائم ا من  ئ ستانية وت ثالثا: العودة املمجوجة إ مغازلة املرجعية الس
ــن أحــزاب اإلســالم الطــائفي مــن حكــم  ــا احتــالل العــراق، ودعــم العمليــة السياســية الفاســدة، وتمك مبارك

رة واالستقالل. ، تواق ل  العراق والعبث بدولتھ ووجوده كدولة ومجتمع وشعب عرا
 

 ، لـ " ، الـذي أسـسھ املقبـور احمـد أ ـت الـشي ذه املؤتمرات ، كما يبدو اصـطفاف جديـد لـرميم " الب
ــ  ــم باســم "املعارضــة" ليــضافوا ا ات تتــم بي مــصا ــران، و يــضم جماعــات إيــران مــن "ســنة وشــيعة" ط

ل منھ. تمو ي، و رس الثوري اإليرا شيات وفيلق القدس وا شد واملل  قطعان بقية عصابات ا
 

ـــات تتجـــدد،  قيـــة فلـــول الطائفيـــة الـــساقطة إال واج ـــول، ومـــصطفى الـــصا و ومـــا حيـــدر ألـــساعدي، ا
اقية ) . ا، ولو باسم وعنوان ( املعارضة العر ، لتوظيف م تحت أي عنوان عرا اجة إل  لما اقتضت ا

 
عـــــد فـــــشل  ـــــول،  ـــــ ا ه، مجـــــرد خبـــــط عـــــشواء متكـــــرر  ــــا وغـــــ ـ عـــــودة مـــــصطفى الـــــصا فجـــــأة مـــــن أمر
ـــذا "الروزوخـــون" مـــرة  ر ، حيـــث عـــاد  ن قبـــل أشـــ ـــ بـــرل ـــ مؤتمـــره األخـــ الـــذي عقـــده  ائـــب  مـــشروعھ ا
اقيـــة" .. لتـــضليل أي حـــراك  ـــت الـــشي ولـــو باســـم " املعارضـــة العر ـــازل الب ميم مـــا تبقـــى مـــن م أخـــرى لـــ
ــ  لمتــھ ال ــ  ــارج ، حيــث تمــت  ــ ا ــ ســمعة وطــ العــراق  ــاق اإلســاءة إ ــ الــداخل، و شــع مرتقــب 
ــم ، صــراحة  ــ ) وقــوات األمــن والتــصا مع ــش العرا ــس ( ا ــ أتبــاع املرجعيــة ؛ مغازلــة مــا  ــا إ وج

شد فيھ. عد اندماج ا  ذه املرة 
 

ــ االرتــزاق  ــش ع ع لوقــات السياســية الــ باتــت  ــذه ا ن مــن أحابيــل  اقي ن العــر نحــذر جميــع الــوطني
بعد  ــس ي ال  ــات لعمــل مخــابرا ــ مجــرد واج اقيــة"، و ن "املعارضــة العر ا عنــاو ــ وتطــرح لنفــس السيا

عة دوائر ارتباطات اخرى. ي ومتا ل نوري املال ران وتمو ع نظام ط  منھ أصا
 

ــــــصيات العــــــراق الوطنيــــــة  ــــــ و اقيــــــة وعمــــــوم فــــــصائل العمــــــل الوطــــــ العرا ــــــة الوطنيــــــة العر ان ا
ا عــن  ــ تنــأى بنفــس ــذه األالعيــب، و ــل البعــد مــن مثــل  عيــدة  ــي  ــي واإليرا ــن األمر افــضة االحتالل الر
نـــــة  ـــــ صـــــفقات ن اقيـــــة" املناضـــــلة  ة، وتـــــرفض أن يقحـــــم اســـــم "املعارضـــــة العر تلـــــك املؤتمـــــرات املـــــشبو

ة تكرس الفتنة والفرقة الوطنية وخدمة األغراض الطائفية املدانة  العراق شعبيا ووطنيا.  ومشبو
 

 وان غدا لناظره قرب
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راق املدرار املتدفق با والعطاء والـصالح والفـالح البنـاء شـعبن  م الس ال امل اقيون االبطال االشراف عطا ـم الفكـري ا ايواصل املثقفون العر ـم يقـدمون دعم ء املعطـاء الـصامد الـس البـاذل ف ـد املـ ا

ميلـة والقـصيدة الـشعرة والقـصة والروايـة ة واللوحـة املتألقـة ا م باملقالة السياسية املعـ عضدو م و ـشامى االحـرار االبـرار الكـرام االشـاوس و والثقا واالعالمي الس فيمدو ن ال ـن الثـور تواصـل عطـاء املثقف

ن الـدعم الفكـري  تدمـة االوار مقـدم بـة املـستعرة ا ات القتال املل ن الفادين  سوح البذل والعطاء  ج ن الصابرن الباذل عان والامل ن االبـرار االخيـار النجبـاء الـشرفاء الـ م املقـاتل ثقـا واالعالمـي الخـوا

د والشرف والر  ات القتال وخنادق العز وا ن  ج افح ن امل ن الباذل ن املعط ن االصالء االشداء الصابرن امل بورن املقدام ـ العظيـم  فعةا ـ نفـوس ابنـاء شـعبنا العرا والكرامة الوطنية والقومية الغالية 

ا بـ رة وسـاق ـة العـراق الطـا ن تر ـد بالعـشرات معـانق ـ سـوح القتـال والعـزة وا دون يوميـًا  ـش س ـم  يـدة العظيمـة ف يـة ا رة املقدسـة دموامتنا العر ـور املـدرار الـذي يـروي ارض العـراق الطـا ي الط ـي القـا م الز

لمـات ا لمـة واملوقـف لتتعـانق ال ـ املقاومـة بال م  م يمارسون دور م املدرارة و سيل مداد اقالم تواصل املثقفون العرا  ـ  ـرةاملعطاءة و ن  عان املقـدام ن الـ الـشرفة املقدسـة مـع اطالقـات رصاصـات املقـاتل

عة ( القلم والنبدقية فو  الدة الرا ة ا ن املقولة البعثية االث د والشرف والرفعة والكرامة الوطنية والقومية محقق  واحدة ) واي قلم واية بندقية ..!ة سوح العزة وا
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دد أمنھ ومستقبلھ . ۞  عصابات إيران  العراق 

ا غ املشروعة . ۞ داف  إيران تصر ع أْن تجعل من العراق محرقة من أجل أ

سياسات إيران التوسعية . ۞  الشعب العرا غ مع 

ــــشيات إيـــــران  ۞ ــــ اســـــتفزازات ميل ــــسكت ع ــــرب ، الــــ لـــــن تقــــع .. ولكنـــــھ ال  ـــــد ا ــــ ال ير الــــشعب العرا

ران . ساب ط  الطائفية ال ترد أن تجعل من أرض العراق محرقة 

 

ة  ة املـــس ية والطـــائرات املـــس ـــس ـــا الـــصوارخ البال ملـــاذا يجـــب أْن تكـــون أرض العـــراق ســـاحة تنطلـــق م

ــل  ــ  يــة عدوانيــة ، ال تجلــب غــ الــدمار للعــراق ؟ ، ســؤال مــشروع يجــب ع اإليرانيــة لتقــوم بفعاليــات حر

باتھ : عمل ع رفض مس  مواطن شرف أن يفكر فيھ و

 

ي وأبـو  - نفذ قاسـم سـليما ا حاخام إيران ( ع خامن ) ، يأمر ، و عول عل ساحة التصعيد من العراق 

ة  ـــ العـــراق تلـــك األوامـــر بأســـ ـــشيات الفارســـية  عـــض قـــادة امليل ـــ والعـــامري و زع نـــدس وا ـــدي امل م

ـــ معـــسكرات أمركيـــة داخـــل  ية ع ـــس ـــا الـــصوارخ البال ـــ مخـــازن ومعـــسكرات تنطلـــق م إيرانيـــة موزعـــة 

ــــ ديــــا وشــــرق  م  عــــزز اإليرانيــــون وجــــود ــــة نفطيــــة ومدنيــــة ســــعودية ، فيمــــا  اقــــع حيو ــــ مو العــــراق وع

اقيـة  ـ طـائرات عر دمة  تلـك القاعـدة ، و دِخَلْت ا ا
ُ
ليكو وطائرات حرية أ السليمانية بطائرات 

ــــ العــــراق عــــام  ــــا العــــراق أمانــــة لــــدى إيــــران قبــــل العــــدوان الثالثيــــ ع عــــادة  ١٩٩١أودع ــــا و عــــد إدام  ،

ي !! . ا بالعلم اإليرا ا وترم  صبغ

 

ــــو تحــــت القمــــع ، ألن  - ذا بــــدى ســــاكتًا ف ــــذا الــــسلوك ، و ــــ  ــــ ع ــــسكت الــــشعب العرا مــــن الــــصعب أن 

ــــي  تمــــع املد ب ومنظمــــات ا ــــا القوميــــات واألديــــان واملــــذا األغلبيــــة الوطنيــــة مــــن ( الــــشيعة والــــسنة و

ـــي ســـاحة العـــراق  م املطلـــق أن يجعـــل النظـــام اإليرا ـــصيات الوطنيـــة ) قـــد أعلنـــوا رفـــض واألحـــزاب وال

ابيــــة ، ولكـــــن القمـــــع واالعتقــــاالت والتـــــدم قـــــد بلـــــغ  ـــــ الفقيـــــھ اإلر معــــسكرًا إيرانيـــــًا لتـــــصرف سياســــة و

يــــارات االقتــــصادية والــــصناعية  ــــ اال ــــا ، وكــــذلك الــــسكوت ع ارثــــة ، ال يمكــــن الــــسكوت عل مــــستوى ال

ية واالجتماعية واألخالقية .  والتعليمية والزراعية واملائية والبي

 

ـــ خنـــدق النظـــام  ق طـــرق إمـــا االنتحـــار  ـــ مفـــ ـــم ع ة ف أمـــا عمـــالء العمليـــة السياســـية الفاشـــلة واملتفـــ

لما  ا اللصوص  بع روب من العراق بالطرق ال ي ما الرحيل أو ال الفار املعتدي منت الصالحية ، و

ـــ  ـــم ال سياســيًا وال ماليـــًا ، ألن النظـــام الفار ـــ ل ـــ اســـتمرار الــدعم الفار ـــم الـــسبل ، فــال أمـــل  ضــاقت 

ــو اعتقــاد  ــات مرتزقتــھ بأمــل البقــاء والثبــات ، و ــو يتــاجر بتــصعيد العــدوان إعتقــادًا منــھ أنــھ يمــد معنو و

ــم  ــ ع م قــد تخ ــ إيــران بــأن ســيد ي  ــا تفا املرتزقــة مــن أتبــاع النظــام اإلر خــاطئ ، إذ ســرعان مــا ســ

اجع خلـــف حـــدوده االقليميـــة مثـــل  فـــھ الـــذي لـــن يتوقـــف مـــا لـــم يـــ العتبـــارات تتعلـــق بتـــضميد جروحـــھ ونز

ا . ا وال تتطاول ع غ م نفس  ( األوادم ) مثل الدول ال تح

 

اتيجيتھ  - اجع عـــن اســـ ـــران الـــ ـــ ط ـــستطيع النظـــام الـــدموي  ـــل  تمـــام ..  ـــدير باال ـــساؤل ا ولكـــن ال

ـذا النظـام  ـ .. ال أعتقـد بـأن  ن والكث من األمـوال والكثـ مـن القت لفتھ الكث من السن التوسعية ال 

ن العتبـارات تتعلـق باسـتمرار  ب الـضعف يتعنـت خطـوت ـس و إذا تراجع خطـوة  اجع ، ف الدموي سوف ي

افيتــھ الطبيعيــة ســتجعل  ذا تراجــع النظــام وقبــل بخطــوط جغر ــ النــصر ، و عمليــة إشــاعة األمــل الفــارغ 

ـــ  ـــ محيطـــھ لغـــرض التدم ـــذا النظـــام مـــا وجـــد إال مـــن أجـــل التوســـع ع ب أن  ة للنظـــام .. والـــس ـــا مقـــ م

ي ومـــشروع الـــشرق  يو ـــ واملـــشروع الـــص ـــن املـــشروع الفار كة ب ـــداف مـــش ـــ أ ـــت والتقـــسيم .. و والتفت

 األوسط الكب .

ـــضة  - افيتـــھ قـــد عطلـــت  ـــ خـــارج جغر ـــ  ـــا النظـــام الفار ـــ والتفـــ الـــ قطع مرحلـــة التـــدم والت

ي : ذه املرحلة قد حققت اآل ن ، ولكن   األمة العرية لعقود من السن

 

ن .. إذ باتــــــت  -١ ــــــ العــــــرب واملــــــسلم ــــــا ع ــــــ املــــــراد إعمام ت أيديولوجيــــــة النظــــــام الطــــــائفي والعر فــــــ

ـ  ش مـع الغ ـ التعـا فـة وفاشـلة وغـ قـادرة ع ـا مز لـة التـارخ لكو ـ مز شيع الفار )  أيديولوجية ( ال

ــدم وال تبــ أي مجتمــع تنمــو  ــة  ــ أيديولوجيــة قــسرة دمو غيــ معتقــده أو ســ جلــده أو نفيــھ ، ف دون 

 فيھ نموًا غ طبي .

 

ـ التعامـل مـع اآلخـرن ،  -٢ ـي الـذي يجـسد ازدواجيـة مرضـية  كشفت السلوك غ الطبي للنظام اإليرا

م ال  ـو سـلوك متـ ـ عـدل ، ف ـ حـق وال ع ذا السلوك ع ستقيم  ر ) يخالف ( الباطن ) ، وال  فـ( الظا

و سـلوك الكيـان  ئًا ، كما  عطي ش ن دونية واحدة وال يثق بأحد ، يأخذ وال  ع رى العالم  يرى غ نفسھ و

ـران طيلـة  ي طيلة سبعون عامًا من املفاوضات مع قوى الشعب الفلـسطي .. فيمـا نـرى نظـام ط يو الص

ن األرض !! . ب وال يبا بقيم السماء وال بقوان قتل و توسع و تمدد و عتدي و و  ن عامًا ف  أرع

 

ـ  -٣ ـ من ـاب تتأسـس ع ذا النظام ( الثيوقراطي ) الدموي  بناء دولـة إر ف نيات ومخططات مثل 

ـــــة فارســـــية اســـــتعمارة بائـــــدة بثـــــوب ( ديـــــ   –( ديـــــ  اطور ـــــس نحـــــو إحيـــــاء إم  –طـــــائفي   –مـــــذ ) و

ودية ) ال يمكن  س ( دولة  س إ تأس ي االستعمارة ال  يو عر ) .. كما  مخططات الكيان الص

ـــ ، وال يمكـــن أن ترجـــع  يـــة والدولـــة العنـــصرة قـــد و ي ، ألن عـــصر الدولـــة الدي ـــسا تمـــع اإل ـــا ا أن يقبل

مـــا  ـــ والتخطيـــط ،  ن واملن ـــشكيل والتكـــو ـــ ال ئان متطابقـــان  ـــ الـــوراء ، نموذجـــان ســـ لـــة التـــارخ إ

ران . ب ، والطغمة الطائفية والعنصرة  ط  الطغمة العنصرة  تل أب

 

عـة  ٢٠٠٣ العراق ومنذ عام  -٤ كـم التا اضر ، ستة عشر عامـًا ، مـاذا أنجـزت طغمـة ا وح الوقت ا

اتيجية  ئــة واملــشارع االســ ة والتعليــم والــري والب ــ مــستوى الزراعــة والــصناعة والــ ــران ع لنظــام ط

ــ العكــس ، ســرقت املــشارع  ــل مــا تقــدم ، إنمــا ع ء مــن  ــ ــا العــراق ؟ ، لــم تنجــز أي  ى الــ يحتاج الكــ

قت املــواطن وتحــاول أن  ــ وات و بــت الــ ــر و ــدمت املؤســسات ودمــرت األرض واأل ع و وفككــت املــصا

ـــــ  ـــــستجيب إال للغرائـــــز دون وازع مـــــن ضـــــم أو أخـــــالق أو قيـــــم .. و كـــــھ ال  تجـــــرده مـــــن روحـــــھ الوطنيـــــة وت

تلــة ومنــذ عــام  ن ا ــ مــستوى القيــم  ١٩٤٨فلــسط ي ع يو وطيلــة ســبعون عامــًا ، مــاذا أنجــز الكيــان الــص

ـــف  ن وآلـــة التجر لمـــا مـــرت الـــسن ا )  ـــس ـــدات الـــ ( ي ي ، فـــضًال عـــن التع ـــسا واألخـــالق والـــسلوك اإل

ــو ( التفــرس ) ،  ــد ) ، كمــا  و ــسف البيــوت مــستمر و( ال ــ و نــاء املــستعمرات مــستمر والت مــستمرة و

ـران يأخـذ وال  ـ ط عطـي ، والنظـام الطـائفي  ـب يأخـذ وال  التا نرى النظام العنصري  تـل أب مستمر.. و

ا . ما مغتصبان ألراِض الغ ومستعمران لشعو  عطي ، ال بل 

 

ـــــسود العالقـــــات  -٥ ـــــ القـــــوة الـــــذي  نـــــاك فقـــــط من ـــــة وعادلـــــة ومنـــــصفة ،  ال توجـــــد مؤســـــسة أمميـــــة قو

ـــستطيع أن يــــدافع عــــن  ـــي  ـ ـــش بأمــــان عليــــھ أن يبـــ قوتــــھ  ع ــــد أن  ا ، فمــــن ير تحكــــم بمـــسارا الدوليـــة و

زمـة فـال ) ،  كمة ( العصا الواحدة تنكسر أما ا ذا العصر ، أو يتكتل ع وفق املثل ا نفسھ  غابات 

لدونيـة ، فيمـا الكبـار  ـ القـراءة ا ـا األطفـال  علم كمـة الـ  أخذون بناصـية ا ل يتعض العرب ؟ ، و ف

م !! . م ومستقبل أجيال م ع حساب شعو م ذوا عانون من ت م  ا أل ناسو ا أو باألحرى ي سو  ي

 

ـب  ـ تـل أب ي  يو عـرى تمامـًا امـام العـالم .. والنظـام الـص شي قد  ھ ال ران ومن النظام الفار  ط

عيـــد نفـــسھ مـــن  ـــ الـــوراء والتـــارخ لـــن  لـــة التـــارخ لـــن ترجـــع إ ـــو اآلخـــر ، و عـــرى  ـــھ العنـــصري قـــد  ومن

 جديد .

 

ــ  ــسكت ع ــو اآلخــر لــن  زلــة التــارخ ، كمــا أن الــشعب الفلــسطي  ــ م ــسكت أبــدًا ع وشــعب العــراق لــن 

زلة أبدًا .  ذه امل
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از اللــــــــصوص والــــــــسراق البنــــــــاء  -١ يتواصــــــــل ابــــــــ

كوميــــــــــــة  شــــــــــــعبنا فيقفــــــــــــون ببــــــــــــاب الــــــــــــدوائر ا
ـــــــن  تاج ن ا ـــــــ املـــــــواطن ليفرضـــــــوا االتـــــــاوات ع
ــ  م  م لقــاء تمــشية معــامال ــ امــر ن ع املغلــو
م االتــــــــــاوات  ــــــــــ حالــــــــــة رفــــــــــض دوائــــــــــر الدولــــــــــة و
ـــاش  ين االو ن واملبـــ ـــش للـــصوص والـــسراق واملر
م وذلـــك يجـــري تحـــت  االراذل فيوقفـــون معـــامال

كومة العميلة .... واية حكومة!!  سمع ونظر ا
 
ــــ  -٢  رمــــة العميلــــة اليــــران فــــرض االتــــاوات ع ــــشيات ا ون املرتبطــــون بــــاالحزاب وامليل يواصــــل املدرســــون املبــــ

ه الرســـوب ..  م االســـئلة االمتحانيـــة ومـــن لـــم يـــدفع مـــص الطـــالب الـــذين يـــؤدون االمتحانـــات العامـــة لقـــاء اعطـــاء
ا .. واية غضبة !! ليم اتية ال رب ف ا غضبة الشعب العرا ا  ولك

 
م مـــن  - ٣ ــم املبــالغ املاليــة لقــاء اعفــا م البنــاء الــشعب فيأخــذون م از ــشون ابــ ون والــسراق واملر يواصــل املبــ

ا . .. وأية ضربة ..!! م النكراء اتية ال رب ف ا ضربة اعمال  يضع ضربة العقار ولك
 
م البنــــاء  - ٤ از كوميــــة ابــــ ــــشفيات ا ــــ املستوصــــفات واملس ــــشون والــــسراق  ون واللــــصوص املر يواصــــل املبــــ

ان ومن حر اموال الشعب العرا . ة و باالساس با م االدو م لقاء اعطا  شعبنا يأخذ االتاوات م
 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلٍب ينقلبون .

 
ن للدراســـــات العليـــــا املاجـــــست  - ٥ ـــــرام مـــــن الطـــــالب املتقـــــدم ت ا ون اخـــــذ مـــــال الـــــ يواصـــــل الـــــشراق واملبـــــ

 والدكتوراه فمن لم يدفع املقسوم لن يقبل .. ولكن غضب هللا العزز القدير وحسابھ العادل آت ال رب فيھ ..
 وأي حساب!!
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ات  فـــــــات ببعـــــــض املـــــــصط عر عـــــــرض  ـــــــة الـــــــ  ـــــــذه الزاو تواصـــــــل الثـــــــورة تقـــــــديم 
ي  ــسا ــن الفكــر الوطــ والقومــي واإل ــة والسياســية املــستقاة مــن مع يم الفكر واملفــا
ــزب وعقيــدة  بــة مــن فكــر ا ــ قر نمــا  عثيــًا نــصيًا و فــًا  عر والــ ال تمثــل بالــضرورة 
ًا  عبــــ عــــ  ا  عــــض ــــا ، بــــل أن  اقفــــھ وتطبيقا اتيجيتھ السياســــية ومو البعــــث واســــ

اتيجية . تھ الفكرة واالس زب ورؤ  دقيقًا وشامًال عن موقف ا
 

ــن  ــدين وعمــوم الوطن ا ــن وا ن البعث ــ إغنــاء ثقافــة املناضــل ــة ا ــذه الزاو ــدف  و
ـــد  ا ن لالحتـــالل بـــل وعمـــوم أبنـــاء شـــعبنا ا ـــض ن العـــرب املنا ن واملناضـــل اقي العـــر
ــ والثقــا واإلعالمــي  ھ الفكــري والسيا ــشو ــ ظــل ال ــن  ــم خــ مع الــصابر ولتكــن ل
ـؤالء  ـساعد  ييف والتـضليل بمـا  ـشع صـور الـ ـ ا م  تلون وعمال الذي يمارسھ ا

ية ضد العراق واالمة . م التدم  ع تنفيذ مخططا
 

مــــا  ق مــــا ينــــ طر اســــًا ملمارســــاتنا السياســــية و مــــا ن ذلــــك أن فكرنــــا وعقيــــدتنا الــــ 
ا الوطنيــة  ــداف ة لبلــوغ أ ــ ــ املــسارات الــصائبة وا ــ أن تكــون  مــا العــزم ع م ل و
ة شــعبنا الظــافرة الــ يتعــرض  اديــة مــن مــس ــذه املرحلــة ا ــ  ة و ــ والقوميــة ا
ــــ ظــــل االحتــــالل  ھ  ــــشو ــــشع صــــيغ ال ــــ ا يــــة ا ز ــــزب واملمارســــات ا ــــوم ا ــــا مف ف
ــذا العـــدد  ـــ  ناول  ئـــة وســن ـــ صــعيد العمليـــة السياســية امل وممارســات عمالئــھ ع

ي ) وم ( التثقيف الذا  مف
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ــي   ــافز الذا ــ الواعــز وا عثيــة نــضالية مقدســة تقــوم ع مــة  ــو م ي  التثقيــف الــذا

مــة مركبــة ففــي الــشق  ــم مــن م ــو الــشق االول وامل ي  نــا فــأن الثقيــف الــذا البعــ و
ــادره  ي و ا ــي االشــ ــزب البعــث العر االول يقــوم الرفــاق اعــضاء قيــادة قطــر العــراق 
اتـب  زب وقيادات امل رم التنظي ل املتقدم ومفاصلھ القيادية الواسعة  سلم ال
ـ قواعـد  م ومـن ثـم تثقيـف الرفـاق  زية لتثقيف انفـس والفروع والشعب والفرق ا
ـزب واملؤمنـة ايمانـًا عميقـًا  ما الشعبية امللتفة بقـوة حـول ا زب املناضلة وا ا
عـــــزز  مبـــــدئيًا حاســـــمًا قاطعـــــًا بفكـــــر البعـــــث النـــــ وممارســـــاتھ النـــــضالية الـــــصائبة بمـــــا 
ــــي  ــــزب والتثقيــــف الذا نقــــل ثقافــــة ا مــــا و ــــزب با ــــن صــــالت وعالقــــات ا وتمت
ــق تحقيــق  ــ طر ــ امــام ع ــ ابنــاء شــعبنا الــصابر الــصامد للمــ قــدمًا ا ملناضــليھ ا
ـداف البعــث والـشعب واالمــة  ى الثـالث الــسامية املقدسـة ا ـداف التارخيـة الكــ اال

اكية .  رة واالش داف الوحدة وا  ا
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 سم هللا الرحمن الرحيم
َس  ْ

ِ َم َو نَّ َ ِذيَن َكَفُروْا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن إ َج لَّ ( ُقْل ّلِ
اد )  امل

 
ــــو  ــــ إنمــــا  ــــسبة  ــــذا القــــرار بال .. إنكــــم تــــدركون أن  ــــ ــــٌل  و
ـــ  افقـــ ع ـــل ملو ـــأس الـــسم كـــم أشـــعر با بمثابـــة تجـــرع 
ـ  مي  ّ ا كذا ع اتفاقية وقف إطالق النار مع العراق ، 

مــــــة إيــــــران املذلـــــة عــــــام  ز ــــــ عـــــن  عــــــد ١٩٨٨خطـــــاب إذا  ،
ـــــــا بقـــــــرار مجلـــــــس األمـــــــن ( رقـــــــم  ) الـــــــدا لوقـــــــف  ٥٩٨قبول

رب مع العراق .  ا
 

عطــي  ــستطيع أن يــضبط عقــارب الــساعة و يح ال أحــد  ــ
ـل املعطيـات  ي و ـا ذا النظـام اإلر موعدًا محددًا لسقوط 
قيــــــت فقــــــط  ــــــ االرض وأســــــباب ســــــقوطھ قــــــد اكتملــــــت و ع
ايـــــة  ـــــا العـــــالم إعـــــالن  د ف ـــــش خيـــــة الـــــ س ظــــة التار ال

 نظام والية السفيھ .
 

ــــــ  ــــــ القــــــدرة ع عــــــد لنظــــــام املال ايــــــة الــــــسوداء الــــــ لــــــم  ال
ــ قــد  ــ إن نظــام املال ــل االمــور واملؤشــرات تــدل ع ــا و غي
ا لوجھ مـع  ا وصار وج ان يتمتع  فقد معظم خياراتھ ال 
ــــــروب منــــــھ أبــــــدا فقـــــــد آن األوان  ه الــــــذي ال يمكنــــــھ ال مــــــص
ــــوَن  َولُّ ُ م َو ت جمــــوع ــــش م وُ لُيخــــذل أعــــداء هللا وُتــــذل رقــــا

ُزوَن } . ِ
ْ ُ ْم َال  ُ َّ ِذيَن َكَفُروْا َسَبُقوْا ِإ نَّ الَّ َ ُبَر ، { َوَال َيْحَس  الدُّ

ـا  ـون خالل عر إن التصرحات املتتالية لقادة النظام والـ 
م الصرح من املستقبل و مـن مفاجئـات غـ سـارة  عن خوف
بـة  م قـد صـارت قر ـاي علمون بأن  م صاروا  م ، تدل بأ ل

ال . م االستمرار طو عد بوسع  ولم 
 

ـد إسـقاط النظـام  ـا ال تر وع الرغم من إعـالن واشـنطن أ
ــــي  ــــشار القانو ي املس غيــــ ســــلوكھ ، قــــال رودي جوليــــا بــــل 

ـــــ  ايـــــة نظـــــام املال ـــــن إذ قلنـــــا إن  اقعي امـــــب ( ســـــنكون و ل
ــران ســيكون خــالل  ــ أن ســقوط نظــام ط ًا إ بــة ) ، مــش قر
ـ السياسـة وال صـداقات  ء ممكنـًا اذ ال ثوابـت  ـ ل  عام و
نــــــاك مــــــصا دائمــــــة، ومــــــصا  او عــــــداوات دائمــــــة وانمــــــا 
ــ كبــح جمــاح  ــ مــا يبــدو، تكمــن  الواليــات املتحــدة اليــوم ع
م، اذا مـــــا اصـــــبح  غيـــــ مـــــا  ـــــم ور ـــــ وقصقـــــصة اجنح املال
ـــــــا  ب كيـــــــة ور ـــــــ املـــــــصا االمر ل خطـــــــرًا ع ـــــــش م  وجـــــــود
اجـة للفـرس  ا، كما ان ا ا وحلفا إسرائيل وع اصدقا
ــشرت  عــد ان ان ــ املنطقــة ) قــد انتفــت  ــي  ــ ( شــرطي امر كـ
ــا  ــ عمــوم الــشرق االوســط ولد مراكــز الــشرطة االمركيــة 
ــا، كمــا  ــوار مثــل قطــر وغ ــ دول ا قواعــد عــسكرة عــدة 
مة ولــــــن  ــــــ ــــــا وحــــــامالت طــــــائرات  ا أســــــطوال بحر أّن لــــــد

 تحتاج إيران .
 

ع ألســـــــلوب عمـــــــل الواليـــــــات املتحـــــــدة العـــــــسكري فـــــــإن  املتـــــــا
يــارات، حيــث  ــ آخــر ا ــة املباشــرة  يــة أو املواج ــرب ال ا
ــــــصم أوال  اف ا ــــــ اســــــت كيــــــة عــــــادة إ ــــــأ القــــــوات األمر ت
ــــــان قبـــــــل احتـــــــالل  ـ ـــــــات االقتـــــــصادية كمـــــــا  اكـــــــھ بالعقو و
افــــق  بعــــھ بقـــصف جــــوي مــــن أجـــل تــــدم املر العـــراق ، ثــــم ت
مـــــــة، والبـــــــ التحتيـــــــة،  ـــــــشآت امل ياتيـــــــة األساســـــــية و امل ا
ــــــاء  ر ــــــة، وقطــــــع االتــــــصاالت والك طــــــات النوو عطيــــــل ا و
اجــة لــدخول جنــدي  ــئ واملطــارات ، مــن دون ا وتــدم املوا
ــذه الدرجــة،  ــ  ــال إ ــدود. لــو وصــل ا ــي واحــد عــ ا أم

ـ حاجـة  ا  سـنة مـن الـزمن لتتمكـن مـن  ٥٠فستجد إيران أ
ذا القصف الكثيف .  إعادة بناء ما دمره 

 
قيقـــة املـــرة القاتلـــة، كمـــا  ـــ منـــ ا ، يقـــف اليـــوم ع خـــامن
ـــ  ـــًا إ ، عنـــدما اضـــطر مكر ميـــ وقـــف عليـــھ يومـــًا ســـلفھ ا
ـــــ الـــــسياق  ـــــرب مـــــع العـــــراق ، سيمـــــ خـــــامن  وقـــــف ا
ــ مــا  ــي، بــل العــاملي يطبــق ع ــصار األم ــو يــرى ا نفــسھ و
ا وســـتمتد يـــد  ـــ الثـــورة نفـــس عـــد مـــن النظـــام وصـــوًال إ ـــو أ

أس السم ..  خامن إ 
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ائلة من النفط والغاز شـرق البحـر األبيـض  يولوجيا كميات  شف علماء ا بحلول القرن الواحد والعشرن اك
ـــرك  ونيـــة الـــ اصـــبحت ا ايدروكر ـــسابق إلســـتخراج تلـــك املـــادة ال ـــ ال ـــ ا املتوســـط ممـــا حـــدا بـــالقوى العظ
ــ شــرق البحــر املتوســط  ــز إقتــصاد البلــدان املطلــة ع عز مــا: امــا اســتقرار املنطقــة و يــارن ال ثالــث ل قيقــي  ا
ـــ  ة تـــؤدي ا ب تـــداعيات كبـــ ـــس ـــا س ا، او ا ا كيـــة وشـــر ن للواليـــات املتحـــدة األم لفـــاء الـــدائمي عـــد ا والـــ 
ـــــشافات ومنـــــع القـــــوى  ـــــذه اإلك ــــار  ـ ـــــا خصوصـــــا اذا أرادت دول املنطقـــــة إحت تائج ـــــن ب صـــــراعات يـــــصعب التك

 . اتي ذا الك اإلس ا من اإلستمتاع  ى وحلفا  الك
 

ي  يو يطاليا و ( العدو الـص ة وتركيا واليونان و شافات  مصر ولبنان وسور ذه اإلك  –الدول املستفيدة من 
مــــة  ــــذه املنطقــــة أساســــًا م عــــد  ص. و ــــا قــــ م ــــذه املنطقــــة وأ ــــ  ــــشرة  ــــزر املن ــــ ا اســــرائيل ) ، باالضــــالة ا
ــ  ــا  ــ حلــف شــمال األطلــ ( النــاتو ) ، و ا  ا كيــة وشــر إقتــصاديا وسياســيا خصوصــا للواليــات املتحــدة األم

ائل. شاف ال ذا اإلك عد  مية   تزداد أ
 

ـل مـن اليونـان  كـذا راحـت  . و ذا الك ثمار  ن األطراف املعنية واملستفيدة للمباشرة باس عاون ب رت بوادر  ظ
ـــــشف  ســـــرائيل ومــــصر البحـــــث عــــن حلـــــول والــــشروع بمباحثـــــات للبــــدء باســـــتخراج النفــــط والغـــــاز املك ص و وقــــ

ـ  ـ األول للغـاز  ي مـن عـام  ١٤وتصديره. أثمرت املباحثات عن عقد املنتدى االقلي رة  ٢٠١٩ـانون الثـا ـ القـا
ـــذه البلـــدان املـــذكورة،  ـــ أنبـــوب الغـــاز الـــذي ســـيمتد عـــ  م  ـــسا بحـــضور بلـــدان شـــرق البحـــر املتوســـط الـــ س
ية. ناقش اإلجتماع مـستقبل أنبـوب تـصدير  يطاليا والسلطة الفلسطي ن عن األردن و باالضافة ا حضور ممثل

شف. اتي للغاز املك ا ستكون مركز التصدير اإلس انيات مصر بإعتبار أ م  الغاز و
 

ـــ املـــسال  ـــ دلتـــا النيـــل، تتـــضمن محطتـــان للغـــاز الطبي ـــ تحتيـــة للطاقـــة  ة و ـــشآت محليـــة كبـــ تمتلـــك مـــصر م
ــشف، ممــا يجعــل مــن تــصدير  اقــع النفــط والغــاز املك ولة بمو ــس ــا  ط ــب يمكــن ر ( متوقفــة عــن العمــل ) وأناب

ًال ومتاحًا.  قيا واسرائيل والشرق األوسط س  الغاز املسال ا افر
 

ــــن دول  يد مــــن أواصــــر التعــــاون ب ــــ الــــشرق األوســــط ســــ ــــشافات الغــــاز والنفــــط  ــــي أن إك عتقــــد اإلتحــــاد األورو
يــة خصوصــا إيطاليــا واليونــان.  ــ دول اورو ، وترفــد التنميــة اإلقتــصادية  ــ ا السيا املنطقــة، وتــدعم إســتقرار

ح واملزمـــع إفتتاحـــھ عـــام  ـــب املقـــ لفتـــھ  ٢٠٢٠حيـــث أن خـــط األناب مليـــار دوالر ســـيكون الـــشران  ٧والـــذي تبلـــغ ت
ا،  ـــع الطاقـــة، وجلـــب إيـــرادات تقـــدر بمليـــارات الـــدوالرات ســـنو ـــ تنو ـــس ا ـــي الـــذي  ـــ اإلتحـــاد األورو ـــ  الرئ

ا. يمنة روسيا ع أسواق الطاقة  أورو حد من   و
 

ــو  ــ شــرق البحــر املتوســط بــصورة أكــ ممــا  ــا  ــسط نفوذ ــ  ــس ا ــا حلــف النــاتو س إن الواليــات املتحــدة ومع
مـا يكـون  خيـة ور ـا مطـامع تأر تمامات دول أخرى ل ذه املنطقة إ شاف النفط والغاز   عليھ اآلن. فقد أثار إك
ـا  ة قـد يـصعب الـسيطرة عل ـ درجـة كبـ ـا التوتـرات ا ـ منطقـة إزدادت ف ان القـوى  ـ مـ ات محتملـة  غيـ ـا  ل

 مستقبًال.
 

ـن تركيـا  الفـات ب ا بـاطن، ومثـال ذلـك ا عـض ر للعلـن و ا ظـا عـض ـذه املنطقـة نزاعـات اقليميـة،  ـ  سيطر ع
سرائيل، ومصر وتركيا، وتركيا واليونان  اعـات حـدة الـصراع   –و ص، وأشد تلك ال شأن ق ما  خصوصا خالف

ــ  زة لفــرض الــسالم  لة وجــا ــان تــصور وجــود حلــول ســ ة بم ــن العــرب واســرائيل. لــذلك مــن الــصعو التــار ب
لة جيوسياســية  ثمار املــوارد الطبيعيــة مــش الفــات والــصراعات الــ تجعــل مــن إســ ــذه ا املنطقــة مــع اســتمرار 

 معقدة.
ب حالــة عــدم اإلســتقرار،  ــس ــ منطقــة الــشرق األوســط  ا ع ــ فــرض ســيطر كيــة ع تركــز الواليــات املتحــدة األم
دف الواليـــات  ـــس لـــھ. لـــذلك،  ـــا العـــالم  ائلـــة يطمـــع ف ـــن دول املنطقـــة الـــ تمتلـــك ثـــروات  اي حالـــة التنـــاحر ب
نـــا  ـــشأ  ـــ أيـــة أزمـــة قـــد ت ـــسرعة فائقـــة ع ـــا مرونـــة الـــرد و ل ل ـــس ا العـــسكرة ممـــا  ـــادة عـــدد قواعـــد املتحـــدة ز
ـــن  ـــة ب ا، وأن تكـــون املواج ـــ خـــصوم ـــا التفـــوق ع ـــ ان تجعـــل مـــن حلفا ـــس ا ــا  ـ عـــ أن ام ـــذا  نـــاك. و و
ـــــسائر.  ـــــاطر وا ا عـــــن ا ــــي تنـــــأى بنفـــــس ـ ـــــ موقـــــف املتفـــــرج ل ـــــ  ـــــصوم مباشـــــرة وتبقـــــى  لفـــــاء وا اولئـــــك ا
ا  قتصادية بالتعاون مع حلفا ا العسكرة ألداء وظائف دبلوماسية و ا بقوا ذا التفوق، تدفع أم ولتحقيق 

ديدات وتتحول ا عمليات حرية.  ايد حدة ال عد ان ت  خصوصا 
 

ـذا املنطلـق ابرمـت مـصر  ود لفـرض اإلسـتقرار والـسالم باملنطقـة، ومـن  ترى الواليات املتحدة ضرورة تظافر ا
ــــشطة العــــسكرة  ــــز اال ــــا لتعز ود ــــذه الــــدول ج ص واليونــــان. وقــــد ركــــزت  عــــاون مــــع اســــرائيل وقــــ اتفاقيــــات 
ـا  ـا ا ـ اسـتقرار قطـاع الطاقـة. وعليـھ، تـرى ام ا ان تـؤدي ا ا التمارن العـسكرة الـ مـن شـأ واملدنية، بما ف

كة.  يجب ان تكون طرفا  تلك التمارن املش
 

يـة. لنأخـذ  اعـات السـباب اقليميـة وعرقيـة ودي عد شرق البحر االبيض املتوسط منطقـة مليئـة باملـشاحنات وال
ــ عمليــات اســتخراج النفــط والغــاز. عارضــت تركيــا  ص ومــدى تــأثر ذلــك ع ــا مــع قــ ــ خالفا تركيــا مثــال وننظــر ا
ــ  ــشطة ع ــ تلــك اال ــشارك  ات الــ  ــددت بوضــع الــشر ص و ــشطة إســتخراج النفــط والغــاز مــن ســواحل قــ أ
ص حـــــول ملكيـــــة املـــــوارد  ـــــد، بـــــل راحـــــت تتحـــــدى اليونـــــان وقـــــ ـــــذا ا القائمـــــة الـــــسوداء. ولـــــم تقـــــف تركيـــــا عنـــــد 
ف االمـــم  عـــ الـــصة الـــ  ـــ املنطقـــة اإلقتـــصادية ا فـــر  ـــدأت بأعمـــال املـــ وا نـــاك، و ـــشفة  الطبيعيـــة املك
ــشات الــدولتان شــبكة  ــا مــع إيــران، فقــد أ عاو ــ ذلــك، زادت تركيــا مــن  ص. باالضــافة ا عــة لقــ ــا تا املتحــدة ا
ـ املنطقـة، لذلـك  ـشأن مـشارع اضـافية  ـ طـور التفـاوض  ما  ية، واألن  ب لنقل الغاز ا االسواق األورو انباب
ما. وعليـھ تركـز إيـران  ع عيـق مـشار مـا و ود ـ ج ح سوف يؤثر سـلبا ع تخ الدولتان من أن خط النفط املق
ا ع املنطقة. من  ا  شرق البحر املتوسط وفرض سيطر ا من أجل ضمان وجود ا العسكرة  سور عمليا
ــ  ــ املنطقــة. وعليــھ راحــت تؤســس قواعــد عــسكرة  ــ  ــا دور كبــ كقــوة عظ ــ ان يكــون ل ــس روســيا ا ــا  جان
ــــذه املنطقــــة وأن  ــــ  ــــا قــــول فــــصل  ــــس الن يكــــون ل ــــ شــــرق البحــــر املتوســــط. واآلن  ا  ــــت حــــضور ا وتث ســــور
ـا  ـذه املنطقـة ال ـ  ا  ثمارا ـد مـن اسـ ن فقد راحت تز ا ع اسواق الغاز العاملية. اما الص يمن تحافظ ع 
ـ  ـا ا ا منذ عقود والـ تـؤدي  رر ال رسم اتيجية طرق ا سية ألس ترى شرق البحر املتوسط البوابة الرئ

ية.  األسواق االورو
 

اتي  ـا االسـ انت منطقة شرق البحر االبيض املتوسط مـن قـديم الزمـان ومـا زالـت قبلـة االنظـار ملوقع ختاما، 
ــا  ــذه املنطقــة ممــا زاد مــن اقبــال الــدول الطامعــة ف ميــة  ــشاف النفــط والغــاز مــن أ ــ قلــب العــالم وقــد زاد إك
ــ شــرق البحــر  يــة املطلــة ع ــ الــدول العر ــ ع ب ــا. لــذلك ي ا ووجود ــا ووحــد خ ا لتار ديــدا كبــ ل  والــذي شــ
ــا الواحــدة بمــا  يوساســية ووحــدة ام ا ا اتيجيا يــة األخــرى، مراجعــة اســ املتوســط، بالتعــاون مــع الــدول العر
ـا سـابقا، نحـن بحاجـة  ا. وقـد قلنا اقتصاد ا و وض بمجتمعا يضمن االستفادة من مخرون النفط والغاز وال
يــة  ــ ( امــة عر يــة لتحقيــق الــشعار األز عمــل مــع جامعــة الــدول العر ــي لتكــون نــواة  ــ منظمــة حلــف العــالم العر ا

 واحدة ذات رسالة خالدة ) .
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ي الـــــــشرف  ـــــــل معـــــــا الـــــــد ، اليـــــــوم الـــــــذي تجـــــــسدت فيـــــــھ  يـــــــوم األيـــــــام ا
ـــــــــ الـــــــــشر  ن ع اقي ـــــــــق وارادة العـــــــــر والبطولـــــــــة ، يـــــــــوم انتـــــــــصرت ارادة ا

افـــق   ـــن املو ـــ يـــوم األثن ـــ ..   ١١ـــان عمـــري ال يتجـــاوز  ١٩٨٨-٨-٨الفار
ي ، كنــــا  ـــ الــــسادس االبتـــدا ــــامس ا ـــة مــــن الـــصف ا ســـنة ، كنــــت نا
ع مقـــداد مـــراد  ـــاز التلفـــاز واذا بـــصوت املـــذ ن أنـــا وعـــائل أمـــام ج جالـــس
ـــــــــــوري الـــــــــــذي ال زال عالقـــــــــــا بـــــــــــذاكرة  "رحمـــــــــــھ هللا" ذلـــــــــــك الـــــــــــصوت ا
ظة ال ال ت  ع بيان النصر "بيان البيانات" .. تلك ال ن يذ اقي العر

ــــــ العــــــدو  ظــــــة الفــــــرح  بالنــــــصر املــــــؤزر ع ــــــا  ــــــ مــــــن الــــــذاكرة ، ا وال تم
ــ معركــة دامــت  ــ  ــا العــدو  ٨الفار د ل ــا التــأرخ وشــ د ل ســنوات  وشــ

ا التــأرخ  كمــا ذكــر  قبــل الــصديق ، وســتخلد لألجيــال القادمــة ، وســيذكر
ـــوس ومـــن أرض  ـــ الفـــرس ا ـــا االســـالم ع قادســـية ســـعد يـــوم انتـــصر ف

رة األبية ...  العراق الطا
ــل   يــدة شــرف وعــز ل ــ قادســية صــدام ا ن   اقي ــان انتــصار العــر لقــد 

د  ــش ــان رد فعــل لــم  ــ العــالم .. فعنــدما انطلــق صــوت النــصر  الــشرفاء 
ــــل رفاقــــھ  ــــة مــــع  لــــھ التــــأرخ .. أطلــــق والــــدي "رحمــــھ هللا" العيــــارات النار
م بالنــــــصر العظيــــــم ،  وا عــــــن فــــــرح الغيــــــارى ، وزغــــــردت املاجــــــدات ليعــــــ
وا عـــن النـــصر ، واســـتمرت األفـــراح  ـــ الـــشوارع ليعـــ اقيـــون ا وخـــرج العر
بنا مع والدي "رحمھ هللا" ا ساحة االحتفاالت ،  دأت االحتفاالت ، ذ و

الد ...  ذا اليوم ا  وحضر األب القائد "رحمھ هللا" ليحتفل مع شعبھ 

ـذا اليـوم   الـد  ـن ليـوم األيـام ا اديـة والثالث ـذه األيـام الـذكرى ا تمر 
ي اليــــوم الــــذي  مــــة الغيــــارى  ســــيأ عــــون هللا و ــــساه أبــــدا ، و الــــذي لــــن ن
عود لنحتفل  ونة ،  و يتحرر فيھ العراق العظيم من الغزاة والعمالء وا
كيمــة  ــ ســاحة االحتفــاالت مــع شــعبنا وقيادتنــا ا بيــوم النــصر العظيــم  
داء  م ســــيد شــــ ــــ مقــــدم داؤنا األبــــرار و ــــستذكر بطــــوالت رفاقنــــا وشــــ و
عــــــد مــــــرور  ن "رحمــــــھ هللا" .. واليــــــوم و العــــــراق األب القائــــــد صــــــدام حــــــس

بقى النــصر ٣١ از ســ ــل فخــر واعــ ــا ب ــ يــوم النــصر العظيــم  نقول عــام ع
نا  الدة والعززة ع قلو ذه املناسبة ا ن والعرب .. و اقي حليف العر
ا  ـــ رأســـ كيمـــة وع ـــ قيادتنـــا ا ـــات ا ي ي والت ـــا جميعـــا نـــزف أجمـــل ال
ـاد  ـ ل ـزب والقائـد األع ـن العـام ل يم األم الرفيق املناضل عزة ابـرا
ن وشـــعبنا الـــصابر الـــصامد والعـــرب الـــشرفاء  ـــر ورفاقنـــا املناضـــل والتحر

ل أحرار العالم .  و
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اد الرفيــق الــدكتور محمــد محمــود مــشعل  ١٩٨٦أب عـام  ١ ۞ ــش اس
ة التحرر العرية  لبنان  عضو قيادة ج

 
 ( يوم النداء األغر ) ١٩٩٠أب عام  ٢۞ 

 
يــة مــن قتــل وجــرح  ١٩٧٧أب عــام  ٤۞  ــر العر ــة التحر تمكــن ثــوار ج

اد قائـد  ـش دت املعركـة اس يـا وشـ ـ ط اينة  ن الـص ـرم عشرات ا
العمليــــة الرفيــــق املناضــــل الرائــــد خالــــد محمــــود الــــذيب عــــضو قيــــادة 
يـــم  ــ إبرا يــة والرفيـــق البطــل ف ــر العر ـــة التحر قــوات الــداخل 

شة  صا أبو ع
 

غــداد  ١٩٦٩أب عـام  ٥۞  ــ  يد ســعد الــراوي  يع جثمــان الــش ــش تــم 
اينة يــوم  ن مــع الــص ــة للفــدائي ــ مواج د  ــش ــان قــد اس  ٣١والــذي 

ار ١٩٦٩تموز    الكر
 

ظــــر التجــــارة  ٦٦١مجلــــس األمــــن يــــصدر القــــرار  ١٩٩٠أب عــــام  ٦۞ 
ي وقـــــد اســـــتمر  يو ـــــي وصـــــ ــــي وغر ـ ـــــل للعـــــراق اثـــــر ضـــــغط أمر والتحو

ــــــائر حــــــ االحتــــــالل عــــــام  ــــــصار االقتــــــصادي ا ونتــــــج عنــــــھ  ٢٠٠٣ا
يجــة منــع الــدواء والغــذاء عــن الــشعب  عــشرات اآلالف مــن الوفيــات ن

 العرا
 

ـــ  ٢٠٠٩أب عـــام  ٧۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل طـــھ مح انتقـــل إ
ــــــة  ور ــــــس جم الــــــدين معــــــروف عــــــضو مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة نائــــــب رئ

 العراق قبل االحتالل
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( يوم النـصر العظيـم ) يـوم األيـام الـذي تحقـق بـھ  ١٩٨٨أب عام  ٨۞ 
ـ  يـة  مي سانية ع قوى الب والعـدوان ا نصر العراق واألمة واال
ا مقاتلــــو  ل ــــ عــــد مالحــــم بطوليــــة  يــــدة  منازلــــة قادســــية صــــدام ا

ش العرا الباسل خـالل  سـنوات وقـد أصـدرت القيـادة العامـة  ٨ا
الد ذه املناسبة بيان البيانات ا ة   للقوات املس

 
ن قوس  ١٩٨٩أب عام  ٨۞  س القائد صدام حس افتتح الرفيق الرئ

غداد ى    النصر  ساحة االحتفاالت الك
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ــــــت بانتــــــصار  ٦٣٦أب عــــــام  ١٢۞  موك والــــــ ان ــــــشوب معركــــــة الــــــ

ــــ هللا عنــــھ )  ــــي االســــالمي بقيــــادة خالــــد بــــن الوليــــد ( ر ــــش العر ا
 ع الروم

 
ـا  ١٩٣٧أب عام  ١٢۞  ـان ل اقية والـ  تأسست القوة البحرة العر

ود  حماية مياه العراق االقليمية قبل االحتالل عام   ٢٠٠٣دور مش
 

ـــــا قـــــوى  ١٩٧٦أب عـــــام  ١٢۞  وقعـــــت مذبحـــــة تـــــل الزعـــــ الـــــ ارتكب
ن بــدعم ومــساندة النظــام الــسوري  ــ املتــص عزا ــن الطــائفي اال اليم
ـــــــــــــن  ي ضـــــــــــــد الالجئ يو ـــــــــــــائن ومـــــــــــــشاركة العـــــــــــــدو الـــــــــــــص العميـــــــــــــل ا

ن  لبنان واستمرت لعدة أيام ي  الفلسطي
 

اب القــوات  ١٩٩٠أب عــام  ١٢۞  ــ ن يــرط ا س صــدام حــس الــرئ
يـة  اب اسرائيل مـن جميـع املنـاطق العر اقية من الكوت با العر
خيـــــــــة العـــــــــدو  تلـــــــــة وقـــــــــد أحرجـــــــــت مبـــــــــادرة الرفيـــــــــق القائـــــــــد التار ا
ــــا  ــــ مــــأزق أل ى  ــــو وأنــــصاره مــــن القــــوى الكــــ ي ووضــــعتھ  يو الــــص
ي  يو ـــــــي للكيـــــــان الـــــــص ــــــي الغر ـ ــــــت للعـــــــالم أجمـــــــع االنحيـــــــاز األمر أثب

والن العري السوري ن وا اء احتالل فلسط م للسالم وا  ورفض
 

يـة مـن تـدم عـدد  ١٩٧٩أب عام  ١٤۞  ـر العر ة التحر تمكن ثوار ج
ــا وأســر أحــد جنــود  ــل مــن ف اينة العــسكرة وقتــل  مــن ســيارات الــص

 العدو
 

اد الرفيـــق الـــدكتور أســـعد محمـــد عكـــھ  ١٩٨٦أب عـــام  ١٤۞  ـــش اس
ي ســـابقًا عـــضو  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر عـــضو القيـــادة القوميـــة 
ــــــــ  لــــــــس الوط يــــــــة عــــــــضو ا ــــــــر العر ــــــــة التحر ــــــــة  نــــــــة املركز ال

 الفلسطي
 

اد الرفيــــــــق املناضــــــــل ســــــــعدون شــــــــاكر  ٢٠١٥أب عــــــــام  ١٤۞  ــــــــش اس
ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ــ قيــادة قطــر العــراق  العــضو الــسابق 
كومــــة  ون ا ــــ ــــ  ــــر الداخليــــة األســــبق  ومجلــــس قيــــادة الثــــورة ووز

 العميلة
 
 
 
 
 
 

ــ اعتقــال  ١٩٧٤أب عــام  ١٨۞  ي ع يو أقــدمت ســلطات العــدو الــص
ـذه  ية وقـد نـدد العـراق  املطران كبو املناصـر للقـضية الفلـسطي

بانة طوة ا  ا
 

ـــــ  ١٩٩٩أب عـــــام  ٢٠۞  ليـــــة  اجـــــراء انتخابـــــات مجـــــالس الـــــشعب ا
انــــت  ــــ آخــــر انتخابــــات بلديــــة تجــــرى قبــــل االحتــــالل والــــ  العــــراق و
عبـ عـن الرغبـة الـصادقة للقيـادة الوطنيـة  ـا خـ  ـ نزا باالضافة إ

رة  صنع القرار  بضمان املشاركة الشعبية ا
 

د األقـ  ١٩٦٩أب عام  ٢١۞  مـة حـرق املـ اينة جر ارتكب الص
عرض ألضرار بليغة  الذي 

 
ـد سـالم  ٢٠٠٨أب عام  ٢٢۞  ـ رحمـة هللا الرفيـق املناضـل ف انتقل إ

بية قبل احتالل العراق  الشگرة وزر ال
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ــ العــراق وقيــام  ١٩٢١أب عــام  ٢٣۞  ـًـا ع تــوج امللــك فيــصل االول مل
ا الغزاة عام  ديثة ال حطم اقية ا  ٢٠٠٣الدولة العر

 
ــــ  ١٩٥٩أب عــــام  ٢٥۞  أقــــدم نظــــام الطاغيــــة عبــــد الكــــرم قاســــم ع

يد البطــل فاضــل الــشگرة و داء مــن ضــباط  ٥اعــدام الرفيــق الــش شــ
م بثورة املوصل الباسلة م ش العرا الباسل ملسا  ا

 
ـــــزب البعـــــث  ١٩٥٩أب عـــــام  ٢٧۞  عقـــــد املؤتمـــــر القومـــــي الثالـــــث  ا

ــ  وت وقــد نــاقش املؤتمــر العديــد مــن القــضايا  ــ بــ ي  ا ــي االشــ العر
ملة املسعورة لنظام عبـد الكـرم قاسـم ضـد الـشعب  ظل استمرار ا
ـــــــصوص  ـــــــ وجـــــــھ ا ـــــــ الـــــــصامد وكـــــــوادر البعـــــــث األشـــــــاوس ع العرا

ة  واملؤامرات االستعمارة والرجعية ضد الوحدة املصرة السور
 

ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق املناضــــــل ظافــــــر  ٢٠١٣أب عــــــام  ٢٩۞  انتقــــــل إ
ي ا زب طليعة لبنان العري االش  املقدم عضو القيادة القطرة 

 
ــا  ١٩٩٦أب عــام  ٣١۞  ــ هللا الــ نفذ ــل ع بــدأت عمليــات آب املتو

ـــــ صـــــد  ـــــت  اقيـــــة الباســـــلة ون ة العر وحـــــدات مـــــن القـــــوات املـــــس
يــل مــن  ــ مدينــة ار ي وتط كــم الــذا ــ منطقــة ا ــي ع العــدوان اإليرا

 عمالء إيران



 

 

”MP 
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ــــن مــــن تمــــوز  ع عــــشر الثالث مــــسون لثــــورة الــــسا اديــــة وا ــــ  -تحــــل علينــــا اليــــوم الــــذكرى ا الــــدة ، ال ا
حقــــق ســــيادتھ  ــــي ، و ــــ الــــوطن العر ــــادي  يبــــة الــــ تليــــق بــــھ ليمــــارس دوره الر انتــــھ امل أعــــادت للعــــراق م
ياليـة واالسـتعمار  ا اإلم واستقاللھ بارادة حرة واعيـة تخـرج بـھ مـن حـدود دول العـالم املتخلـف الـ رسـم

 الغري والقوى العاملية .
 

يـــــة والقـــــوة  ـــــضة العر ة لل ـــــ ـــــا العمالقـــــة القلعـــــة الرا ـــــدًا مـــــشيدة بمنجزا فقـــــدمت نموذجـــــا وطنيـــــا فر
ـــــ العـــــراق النمـــــوذج الثـــــوري الـــــذي  ـــــة البعـــــث  لت تجر يـــــة املعاصـــــرة فـــــش ركـــــة الثـــــورة العر الدافعـــــة 
ــــ  ال االســــتالب الوط ــــل أشـــ ــــاء  ــــ توقـــھ نحــــو التقــــدم والتحـــرر و ــــ  اســـتجاب لتطلعــــات الـــشعب العرا

.  واالجتما
 

ــ  ــن منجــزات رائــدة ال ع مـس والثالث ا ا ع عــشر مـن تمــوز العظيمــة خــالل ســنوا لقـد حققــت ثــورة الــسا
نـــة الســـتقالل  ـــ صـــعيد العـــالم الثالـــث برمتـــھ . واضـــعة االســـس املت ـــي وحـــسب بـــل ع صـــعيد الـــوطن العر
افـة االصـعدة ،  ات عميقة ع  غي العراق السيا وضمان امنھ وسالمتھ ووحدتھ الوطنية ، ومحدثة 

ا واالجتماعية واالقتصادية والصناعية والزراعية والعسكرة.  السياسية م
 

ـــ البطالـــة ومحــــت  ـــ فقـــضت ع ـــسان العرا تمـــع واال يـــة ا ـــ ب فقـــد احـــدثت تحـــوالت إيجابيـــة عميقـــة 
ـض بـدوره  ات عامليـة واطلقـت طاقاتـھ لي ـ مـستو ية للمـواطن ا األمية ، وارتقت بالتعليم والرعاية ال

ضاري الذي يليق بھ.  ا
 

آذار  ١١كما عززت الوحدة الوطنية وقدمت وألول مرة حًال ديموقراطيا سلميا لألقليات القومية عـ بيـان 
ـــ امتـــداد خارطـــة الوطـــن  ـــة ع ي ألبنـــاء شـــعبنا الكـــردي ، وأطلقـــت أكـــ عمليـــة تنمو كـــم الـــذا فـــأنجزت ا
ـضت بالـصناعة الوطنيـة  ـ الرـف و ـذري  ـ ا ھ فحققـت االصـالح الزرا غرفية من شمالھ ا جنو ا
ول العــــرب  الــــد واضــــعة شــــعار بــــ ــــسية فأصــــدرت قــــرار تــــأميم النفــــط ا ، كمــــا أممــــت مــــوارد العــــراق الرئ
ـة وكفـاءة  ـل نزا ة البناء والتنميـة ب ة  خدمة مس للعرب موضع التنفيذ وموظفة عائداتھ املالية الوف

اقتدار.  و
 

ـا قـوة ضـارة لـصيانة حـدود الوطـن  اقيـة وجعلـت م يدة املؤسسة العسكرة العر ت ثورة تموز ا كما ب
ــــ و حققــــت التــــصفية  تم يــــة الــــشرقية، كمــــا عــــززت االمــــن الوطــــ وا والــــدفاع عــــن بوابــــة األمــــة العر

يونية واالستعمارة. ات التجسس والعمالة الص املة لشب  ال
 

ــضة  ــا محــورًا اساســيا ل ــ ظل ــا الوطــ فاصــبح العــراق  اســات منجــزات ثــورة "البعــث" اطار ع عــدت ا و
ليـج ، و مـصدرا فعـاًال النتعـاش حركـة التحـرر العامليـة مــن  ـ ا يـط ا ـا مـن ا ـل اقطار ـ  يـة  االمـة العر
ــي حــول  ــ العــالم. فــالتف شــعب العــراق اال ــل قــوى التحــرر  ال الــدعم واالســناد ل خــالل تقــديم شــ اشــ
ا وضـاءًا عـن طموحاتـھ  عب نا عن ذاتھ و ّ ا إفصاحا ب ة وعنفوان النھ وجد ف ل حيو ا ب ثورتھ وتالحم مع

 وتطلعاتھ.
 

ــا معــسكر  ــسانية وتالحــم شــعب العــراق العظيــم مع ــذه املنجــزات الوطنيــة والقوميــة واإل ولقــد أغاظــت 
ـي  ـا العـدوان االيرا ـان مـن اك م الغـادرة املتكـررة ، الـ  ـدأ مؤامـرا أعداء العراق واالمة العرية فلـم 

ــع مــن أيلــول عــام  ــ الرا ر  ١٩٨٠الغاشــم  ي والعــشرن مــن الــش ــ الثــا ــازم  ــ ا ــھ بــالرد العرا الــذي جو
ــ الثــامن مــن آب عــام  ــن  لــل بالنــصر املب ، ممــا دفــع معــسكر األعــداء الفتعــال  ١٩٨٨ذاتــھ، وتواصــل حــ ت

ــــــ العــــــدوان الثالثيــــــ الغاشــــــم مطلــــــع عــــــام  ة الــــــ افــــــضت ا طــــــ ــــــصار  ١٩٩١االزمــــــات ا ، ومــــــن ثــــــم ا
ائر الذي امتد   عاما.ً ١٣االقتصادي ا

 
ــــصار  ــــ كــــسر ا م  ــــ نجــــاح ــــاالت ادى ا ــــ شــــ ا م  ن وابــــداع اقي اال ان صــــمود العــــراق وصــــ العــــر
ـــ شـــن عدوانـــھ واحتـــالل  ـــ ا ي الفار يو ــي الـــص ـ لف األم ـــ والتقـــ ممـــا دفـــع بـــا االقتـــصادي والعل

سان عام   . ٢٠٠٣العراق  التاسع من ن
 

ــ  ــا الرو الــدة وتمــّر س مــن خــالل بنا ــ ظــل قيــادة البعــث وثــورة تمــوز ا ــض  لكــن شــعب العــراق الــذي 
بــــت األرض تحـــــت أقـــــدام الغـــــزاة،  ــــرم بمقاومـــــة مجيـــــدة باســـــلة، أل ــــي ا ـ ، واجـــــھ االحتـــــالل األم ــــ والقي
ـــــ  م إ ـــــسائر، واضـــــطر م أفـــــدح ا قـــــت باقتـــــصاد م خـــــسائر جـــــسيمة بـــــاألرواح واملعـــــدات، وأ وكبـــــّد

ايــــة عــــام  ــــ  ــــزي  اب ا ــــ ــــ البغيــــض  ٢٠١١اال ن اســــتكمال تــــدم العــــراق لالحتــــالل الفار ل ، مــــو
 وعمالئھ الذين حولوا العراق من دولة متطورة  املنطقة، إ واحدة من أك دول العالم فشًال وفسادًا.

 
أفقــــرت شــــعب  بــــت املــــال العــــام و ــــدود، ف ــــ خــــارج ا فــــسيطرت العــــصابات اإلجراميــــة املمتــــدة األذرع إ
ـــب  ا الطائفيـــة وتخر ـــشر ســـموم ـــ خـــراب وجعلـــت منـــھ ميـــدانا ل يـــاة فيـــھ إ ـــل معـــالم ا العـــراق وحّولـــت 

اب والفو  الوطن العري. شراالر ع ، وقاعدة ل  سيج شعبھ الرا
 

باحة  ـ اسـ ـع  ة عن دور مر كما و كشف النظام الفا املوا اليران بجميع أحزابھ ومؤسساتھ املشبو
ــسان،  ــسط حقــوق اال ــ ال ــسانية، وعــن خــرق فا ــ مــن خــالل جــرائم غــ مــسبوقة ضــد اال الــدم العرا
ـز  ـي. كمـا وكـشف عـن  ـب امـوال الـشعب ومـوارده لـصا النظـام االيرا ي مـروع لـسرقة و وتواطؤ خيـا
ـق  م واجباتھ و حماية حدود الوطن وضمان وحـدة أراضـيھ ، وعـن ممارسـتھ للتمز ك عن اداء أول وأ
اقــع العـــراق  ــل ذلـــك ألجــل خلــق أوضـــاع تمكنــھ مــن إعـــادة صــياغة و ــ لوحـــدة مجتمعــھ ،  ــد واملمن املتعمَّ
ـــ  ـــة ع و بيـــة وعرقيـــة وج يـــة ومذ ـــات دي و بـــراز  ـــ تقـــسيمھ و تمعيـــة لالمعـــان  تـــھ ا ـــ وتركي السيا

ة الوطنية املوحدة للعراق . و  حساب ال
 

ـــــ الفـــــشل الـــــذرع ملـــــشروع االحتـــــالل وعمليتـــــھ  نـــــت ع ـــــاف، الـــــ بر ـــــذه الـــــسنوات ال ـــــل  عـــــد مـــــرور  و
ا  اده من اجل اسقاط ل يوم ج ذه املؤامرات يواصل  ل  ي البطل الذي و  السياسية فان شعبنا اال
نـــوب والفـــرات  ـــل محافظـــات العـــراق مـــن البـــصرة الباســـلة ومحافظـــات ا ـــ  تفـــض  ـــش الوســـائل و
ــ  ــذا النظــام الفاســد العميــل وضــد وجــود ايــران االحتال ــرح ضــد  ــل ارجــاء الــوطن ا األوســط ومــرورًا ب

اقية. ا ع الشؤون الداخلية العر يمن  و
 

عانيــھ أبنــاء  ــل مــا  ــرغم  يــدة و ــ ا ن لثــورة الــشعب العرا مــس اديــة وا واليــوم ومــع حلــول الــذكرى ا
م املناضـــــلون البعثيـــــون وفـــــصائل املقاومـــــة  ـــــستل اســـــمة  ـــــذه املرحلـــــة ا ـــــ  ـــــد  ا شـــــعبنا الـــــصامد ا
م  ــ تــصد الــدة  ع عــشر مــن تمــوز ا ــ الــدروس الغنيــة لثــورة الــسا الوطنيــة وشــعب العــراق الــصابر الو
م املعطــاءة ،  ــا ثــور ــضة الــ حقق ــستذكرون معــالم ال ــا و ــم يتغنــون بمنجزا ــا  ــوال. ف ــذه اال ــل  ل
يمنـة الفارسـية واسـتعادة عافيـة الـوطن وحفـظ وحدتـھ  ـر الـشامل مـن ال م صـوب التحر ن نضال مواصل
ـ  ما اض ا ن تماما أن ذلك االستقالل لن يتحقق إال من خالل است وسيادتھ واستقاللھ التام ، مدرك
ـ شـاطئ الكرامـة  ا وتاخـذ بيـده ا تصرلـشع عادة االعتبار لالرادة الوطنية وقيام حكومة وحدة وطنية ت و
واالمن واالمان ، ع تحقيق مبادئ ثورة "البعث"  العراق ، والس قدم ا  طرق التطور واالنفتاح ع 
ــ  فــاظ ع ــة القــانون وا ــسان ونزا ــادة وضــمان حقــوق اال العــصر وترســيخ التحــوالت الديمقراطيــة ا
ــــداف  ــــوض الوطــــ والقومــــي لتحقيــــق اال ــــز ال عز ــــ و ا لتحقيــــق التقــــدم والر ــــ مــــوارد العــــراق و

اكية. رة واالش  السامية  الوحدة وا
 

م األب القائـد املرحـوم أحمـد  ـ مقـدم يدة و از لثوار تموز الذين فّجروا ثورة العراق ا تحية إجالل واع
ن رحمھ هللا . يد البطل صدام حس  حسن البكر، والش

يم حفظـھ هللا ورعـاه وسـدد  ـد عـزة ابـرا ا ـا القائـد ا وتحية حب ووفاء لفارس من فرسان الثـورة ورجال
 ع النصر خطاه .

ـــسبات  ـــة ودافـــع عـــن مك م القو ة وســـواعد ـــ ّ عقـــول ابنائـــھ الن وتحيـــة لـــشعب العـــراق الـــذي بـــ الـــوطن 
 ثورتھ لثالثة عقود ونصف.

ــضراء  ــ ســلطة املنطقــة ا ــا  ة الفارســية وعمال يمنــة الــصفو وتحيــة ملقاوميــھ االبــاة الــذين يتــصدون لل
يدة. ضاري كجزء ال يتجزأ من امتھ العرية ا  ليعيدوا للعراق استقاللھ و دوره ا
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ع عشر من تموز   ٢٠١٩ السا
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