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ــ��  ــسابع ع ــورة ال ــام   –�ن لث ــوز ع ــن �� � م ــ�ث�� ــق  ١٩٦٨الث قي �% � ــا &� دوره
� ع3 الصعد ا0قتصادية والثقافيـة  ا?نجزات العم�قة العظيمة للشعب العرا&�
ية والثقافية وا0ع�مية وا?عنوية والنفسية �فـة فـشيدت  عية والعسكر �Bوا0ج
� عـززت النـضال  �Fة الـGبيـة ا?عـا بذلك القلعة الناهـضة Iركـة الثـورة العر
قية  ة ال�� LM LIت اO P ية � قضية العرب ا?ركز ي لتحر�S فلسط�� �Vا?ص � LWالعر
� قادســية العــرب الثانيــة Z اغــاض  ان درســًا لــن تنــساه &� �Sللعــراق ولقنــت ا
� الغـا�b عـام  �Fثي�ا الثـ �eمعسكر اعداء البعث والعراق وا0مـة فـشنت عـدوا

اlS اللئ�j الذي ليس  ١٩٩١ LIصار ا0قتصادي اI Lm الذي سبقوه وأردفوه واعقبوه
م الغـادر الغـا�b عـام  �eشـنوا عـدوا �Fديث حـIا rالع � �& �Vشبيه او نظ u

� التاسع من نيسان عام  ٢٠٠٣ والـذي  ٢٠٠٣والذي اف�z اy احت�ل العراق &�
 � ة كفاحيـة حازمـة وتواصـل الـرد العـرا&� Leا L} اهدو البعث وا?قاومة L} ه Leجا
ان لقمـة  �S0 سـ~ت العـراق � �Vاهدي البعث وا?قاومـة ذلـك ان امـ L� ازمIا
 � اهـ�j ا0مـ�� LSاهـد عـزة ا Lء الرفيق ا��ص ذلك بدقة ووضوح وج � �� P سائغة
 ... �Sوالقائـد ا0عـ3 للجهـاد والتحـر �� ا �Vا0شـ � LWـزب البعـث العـرI العام
 � � ا?ـقيت�� �Wا �S0وا �� �Vا0م � اد العراق وا0مة ضد ا0حت�ل�� L� وهكذا يتواصل
� ا0كيـد  � وح�F يتحقق الظفـر اIـاb ونـr العـراق وا0مـة ا?بـ�� والبغيض��
 yبيـة لقيـادة ا0مـة ا هاد مناض�3 البعث وا?قاومة وابناء شعبنا وامتنـا العر L L%

د والرفعة . Lضفاف العزة وا� 

كLV ... وا�m ?نتrون.  و� ا
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 �jن الرحOب� � الر 

 �j( � نفس ذائقة ا?وت ) صدق � العظ 
 

� العام ا?ساعد للحزب وري ا0م�� �Mع�3 الر�� الس � �Sالرفيق العز 
�ته LSة � وOم علي� ور� الس

 ِ يتنا وإليه النشور وا?آب،ِ�� و الذي أحيا�m وهو الذي سوف �� �� u ه � عليه وغفرOزن نبأ وفاة شقيق� {مد رIما أْعَ�،  ما ع~نا ببالغ ا uأَخَذ و
ا فتحاً  LMينة السكينة وأث � وألِق ع3 النفوس اIز ��Oأر£ الرا �m تكO LS اللهم احط الفقيد ( َجٍل ُمَس¦¥

َl Lm ٍء ِعْنَدُه � �© ª�ُل» مصيبة قر  و LVيبًا. فالص
ّلد ودنيا�m فانية واIق � اIق هو صدق الق �}ُ �Vن ا?رء غ Lm ا lدا� �mة ا0ية تذكر®Iاننا ، وا ّلد قدر�m ومسار�m ودليل ا�� L وخشية � وتعم�V  لوبو%�

ت عرشك ار وأظل الفقيد {مد %� LSl0خيار واl0داء وا � وال°� � والصديق�� ��Iكتبه عندك من الصا �V والعدل وا0نسانية ، اللهم ا �I Lm م 0 ظل يو  الدنيا
 إ0 ظلك.

ية اl0خ l0خيه والرفيق لرفيقه وأقول ل� ما قاu ا?صط·� رسولنا الكر¶� ص3 � عليه وسµ: عظم � أجر³، وغفر ?يت� ي� تعز وأم� الصLV ، أعز
كة العمر .. وإ�m ¹ وإ�m إليه راجعون. LSوالسلوان ، ول� البقاء و 

 الرفيق
 �jاه LSعزة إ 

 �� ا �Vا0ش � LWزب البعث العرI العام �  اl0م��
 �Sع3 للجهاد والتحر l0القائد ا 

ان  �S٢٠١٩حز 
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س��º مـن إدانـة  � وا0« LWوالعر � L¼لي �Iاع ا LO0لوقوف ضد ا Lm ،م مكة �¾ � اء ببغداد &� �r�Iيكن موقف حكومة ا?نطقة ا À
 Áها ع3 حساب مصـاIمصا Â �Sان و �Sجانب إ yا، �نت إ �Ãيع مواق LO LVكومة، وعIذه ا يبًا، �� ان، مفاجئًا و0 غر �Sإ
� تـلـك الـقـمـم، وهـو مـوقـف  ا موقفًا غ�V الذي وقفته &� �Mالعراق وشعبه، ولكن الغريب حقًا أن ينتظر بعض العرب م
اطر ع3 العراق وشعبه، ولـكـن  � ذلك من {� ان ع3 ما &� �Sجانب إ yللوقوف إ � ييش الرأي العام العرا&� L يد %� �S ،هت Lm
�ن عـ3  �Vمـl0وسـاعـدت ا �mوقفت ضـد � �Fان ال �Sذه اللعبة ا?كشوفة يتساءل: كيف نقف مع إ �Âشعب العراق الوا

يبًا وفسادًا؟ ر � �% �mوعاثت ببلد �mل بلد� احت
 

ا عن إرادة شعبية  �Ãمواق � ا 0 تصدر &� �eران وأÈ � اء �É ذيل لو0ية الففيه &� �r�Iلقد أصبح معلومًا للجميع أن حكومة ا
ة. �Ëانية وا �Sا عن مصلحة إ  عراقية، وإ��

 
وساط الشعبية العراقية تؤكد أن موقف حكومـة  l0ا � ا من امتدادات &� �eا لد Lة الوطنية العراقية و� LMمانة العامة للجl0إن ا
 LVع � LFتؤكد أن ا?وقف الشع P ،Îدد �Mموقف شعب العراق ا?عروف بوقوفه مع أشقائه ضد أي خطر ي �Vاء هو غ �r�Iا

ان وخنقوا هتافـات هـذه  �Sهم مليشيات إÏ Lm ا �Mكتب � �Fم، الشعارات ال �mة الشجعان عندما أحرقوا، قبل أrعنه أبناء الب
ان. �Sجانب إ yالوقوف إ yتدعو إ � �Fان وال �S  ا?ليشيات ا?والية 0«

 
� ا?نطـقـة  � الوقت نفسه أن 0 س�م و0 أمن و0 استقرار &� ا تؤكد &� �eم مكة، فإ ة مقررات ¾� LMمانة العامة للجl0وإذ تثمن ا
 �Ñمقاومته البـاسـ � ، لذلك يتوجب العمل ع3 إزالته والوقوف إy جانب شعب العراق &� � �Wا �S بوجود نظام الو�y الفقيه ا0«

ر اl0شقاء. �È � ان إy خنجر مسموم &� �Sذيول إ uشقائه، بعد أن حوl0 يعود العراق سندًا ودرعًا �Òل � �Wا �S  ل�حت�ل ا0«
 

 اÓ0مانة العامة
ة الوطنية العراقية LMللج 
ان  �Sول من حز l0ا �  ٢٠١٩بغداد &�
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رطـوم  
 ا�� �� � 
� الـس�ي� 
ق ا�عتصم� 
 ارتكبت �� �ة ال� 
ر" 
 ا��# ا �
 ا&ش$ دانت القيادة القومية �زب البعث العر'�
يـة  يـارات السياسـية لقـوى ا�ر ام ا�� �� واحـ$ 
ـا والكـشف عـن مـص$
 ا�فقـود7 � ع=� 
ودعت ا@ ?اسبة ا�ـسؤول�

 الوقت الـذي Eنـت تنتظرفيـه  
 نصه. ��Jماي 
 K القيادة القومية �� L �M 
Nللناطق الر 
RSت 
 . جاء ذلك �� 
والتغي$
وح  �Z ة تفـاوض اتـسمت 
رجـات �ـل سـيا_
 بعـد مـس$ بيـة انفـراج ا&زمـة عـن ?� اه$
 الـسودان وا&مـة العر �e
g شـعب الـسودان  �hا ، فـو �j&ابية اغلب جو � 
لس العسكري وسادت ا&� �mوا 
ية والتغي$ � قوى ا�ر 
ا�سؤولية ب�
اد  noا استـ � عشية عيد الفطر ا�بارك نتج ع=� 
� الس�ي� 
ق ا�عتصمي� ة �� 
رتtب جر" �M بية اه$
 ا&مة العر �e ومعه
ء جاءت بعكـس ا�نـاخ الـذي Eن سـائدًا والـذي  
M �Z&ق ا 
 ارتكبت �� �ة ال� 
ر" ات وجرح ا�ئات . هذه ا�� nzالع
رجـات ا�ـل الـسيا_
 &دارة  �m يد �Z& ة قوى n" ان n{ابية �سار التفاوض ، |يؤ � 
ت ا� 
Mا �j @لوصول ا �M nzن يبE
ً Eنـت  
Mـة موصـوفة بـ� ا�قـاييس وا 
ة و�
 جر" 
ر" 
 نفدت هذه ا�� �ى النور. ان القوى ال� �Z ا&نتقالية ان �ا�رح�
 
 
 وشـده ا@ ا�لعـب ا&مـ�� 
 للحـراك الـشع���وقرا 
ب ا�ـسار الـد" �Sيد ان تـ �Z ا 
 حرضت ونفذت ،ا"� �هة ال� ا��

 العديـد مـن  �� 
 
 العـر'� دية عـسكرة ا�ـراك الـشع�� noاستحـضار �ـ 
 لفرض العسكرة عليه من موقـع ردالفعـل ��
. ان  
�وقرا 
ـاز التـغي$
 الـسيا_
 بوسـائل التـعب$
 الـد" � 
 ا�� اقه وحرفه عن اهدافـه �� �ساحاته والذي ادى ا@ اخ$
ـزة امنيـة موتـورة تـدعو ا@  ـا ا�� �
 ارتكب= �ة الـ� 
ر" � هذه ا�� 

 اذ تد7# ا �
 ا&ش$ القيادةالقومية �زب البعث العر'�
نائية والسياسية ،وهذا ما  ميلهم ا�سؤولية ا�� �ا و� � ع=� 
ا و?اسبة ا�سؤول� �jقيق شفاف لكشف � م�بسا �فتح �

 � ما انتجته ا�نظوميـة  
 من Eفة القوى ا�ريصة عJ انتاج حل سيا_
 ي�� 
اع سياس� �eب ان يكون ?ل ا � 
�

 وا&قتـصادي  &مـن الـوط�� �M ـا ا�تعلقـة ر سلبية عJ البنية الوطنية السودانية ب� جوان=� nMالسلطوية السابقة من آ

ية والتغي$
 ودون اية وصاية عليه. 
 وع$� تسل�
 Eمل السلطة للشعب �ثً� بقوى ا�ر nوا�عي� 
� � وا&ج�
 

ـدد الـسودان  �j 
 �ـاطر الـ� �mا �جـم ا� 
 وادرا ا الوط�� 
ماه$
 السودان وع= � 
 تك$� �� �ان القيادة القومية للحزب وال�


 جـدار  قـق والـذي فتـح كـوة واسـعة �� �
 الـذي � ـاز الـوط�� � 
 تؤكـد عـJ ا�يـة eايـة ا&��� �
 وا&ج� منه الوط�� �M

 ظلها  
 تصان �� �لسودان من ¢د ح¡ نظام الدو � ا&منية ا@ نظام الدو � ا�دنية ال� �M ل�نتقال 
ا&نسداد السيا_

 وحدة ا&رض والـشعب وا�ؤسـسات وهـذا يتطلـب تـصعيد ¤

�� 
 �وقراطية ¥ ا�قومات الوطنية ال� 
ت الد" 
Mا�ر
ية والتغي$
 لتحقيـق ا¦ـدف ا�ركـزي بتـصفية  ات قوى اع�ن ا�ر 
 وفقًا لتو���وقرا 
ماه$
 لنضا¦ا الس§
 الد" ا��
دف  �� تـس= 

 ا�يـاد7 �� � 
. واذا Eنـت ا�مـ�� ا&منيـة عـJ ا�عتـصم� 
�وقرا 
� النظام الساقط وبناء البديل الـد" gZEر
ن  g �M ثقة Jفإننا ع 
ية والتغي$ 
 تع$� افضل تعب$
 عنه قوى ا�ر �
 ب� ابعاده ومضامينه وال� وع السيا_
 الوط�� nzا�
ـت ايـة صـيغة اوايـة مـسميات.  �ـاوي لنفـسه � �عادة انتـاج النظـام ا�= �M لن تقبل � 
لت ا@ ا�ياد7 � �Z 
 �ماه$
 ال� ا��
 
 �� 
ية والتغي$ يار السيا_
 لقوى ا�ر م ا�� �$ �ا � �j g �M ا 
 سبق واعلنت موق»� �ولذلك فإن القيادة القومية للحزب وال�
ـا  �jو حـدة خطا Jـا ا�فـاظ عـ رجـات للحـل تتـم�� عـJ اطرا� �? Jالتفاوض ع 
 � و�� 

 ا�ياد7 ا للحراك �� �jادارا
و¢ا  nzا انط�قًا من مس�ات م كيب السلطة وتكوي=� �Z عادة& 
�وقف الدا� �M ا والتمسك� السيا_
 وس�ية حرا
 Jارتكبتـه قـوى حاقـدة عـ 
ة ماحصل عشية عيد الفطـر فعـل جـر® السيا_
 ا¦ادف &قامة الدو � ا�دنية معت$�
ا  �
 اســقط= �
 ح¯ــت البــ�د والــ� �ــا ا�ــشبوهة عــن ا�نظومــة الــسلطوية الــ� �jتلــف بــسلو�ا وارتباطا � �مــاه$
 و&� ا��
فـض  �Z ا �صلحة قـوى امنيـة �jلن تقبل ان تصادر تضحيا 

 اسقطت البش$ �ماه$
 ال� . هذه ا�� � 

 ا�ياد7 �� 
ماه$ ا��
قيقـه  �اض ما استطاعت ا�ركة الشعبية � ورت وتناور &�� �M 

 و��وقرا 

 الد" انتقال السلطة لقوى التغي$
 ا�د'�

 مناقبيتـه النـضالية  ب ا�ثـل �� ها و²ودها. ان القيادة القومية للحزب اذ توجـه التحيـة للـشعب الـذي ±� بص$�
 
Jوحـدة الـسودان وسـيادته وسـ�ه ا&هـ Jيـصة عـ تذى به تـدعو قـوى القـوى ا�ر 
وقدم النموذج الرائع الذي �
نتاج ا�ل السيا_
 &قامة الدو � ا�دنيـة ¥  �M التمسك Jوقراطية ا�ياة السياسية ان تكون شديدة ا�رص ع 
ود"
� واط�ق }اح  
�ديد والنار والكشف عن مص$
 ا�فقود7 �M ة فض ا&عتصام 
� عن جر" 

 ?اسبة ا�سؤول� التشدد ��
يــة  داء والــشفاء للجــرh وا�ر noــة للــeــزرة الرهيبــة. الر �mا 
Mــا �µ Jوالتعــويض ا�ــادي وا�عنــوي عــ � 
ا�وقــوف�

 ظـل نظـام  �� 
 � ا&مـن القـو®
 العـر'� gZEواحـدًا مـن ر �� ولتنتS ارادة شعب السودان الذي Eن وسيب¶ 
ل�عتقل�

. 
ا القو® م=� �M ددها �
 ماي= 
 الداخل ويكون سندًا ل�مة �� عية �� �
 يق�
 العدا � ا&ج�  وط��
 

 
# �
 ا&ش$ K القيادة القومية �زب البعث العر'� L �M 
Nالناطق الر 
ي �Zد شوeالدكتور ا 

ê×érÃÖ] êÎ^fÖ] ‚fÂ ‚ãÊ àÒ†Ö] …^éŞÖ] ð]ç×Ö] êÃßi ív×Š¹] l]çÏ×Ö íÚ^ÃÖ] ì ^éÏÖ]

 
 ب¸ · الرeن الرح�

 ِعَباِدي  َواْدُخ  ِ�� 
Jًِة  َفاْدُخ ِك َراِضَيًة َمْرِضي¾ ّبِ 
 ِإَ@ َرÁُِة  اْرِج ْطَمِئن¾ ُÂْْفُس ا ا الن¾ َ ُ�= ي¾

َ
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�� فكـر نـ� متنـور جـذري ثــوري  ا �� ا�شـ فكـر حـزب البعـث العـر��
� شـامل  �� وانـسا�# ا �قـرا'� واشـ � وقو+� ود(� قب وط-# شامل معطاء 01
وفاعـل ومعطــاء وســاطع ومــشع بقـوة ســطوع واشــعاع ا8بــادئ البعثيــة 
الـدة رسـا@�  #Bث اDالرفيعة الـسامية صـاحبة �رسـا�ت الـساموية الثـ
� الكــرI �Jمــد  عــN صــدر الرســا@� ا�ســDمية العطــرة للرســول العــر��
( صW X عليه وسV ) الـذي قـال فيـه الرفيـق القائـد ا8ؤسـس اOـد 
ة  �الــدة ا�ثــ #Bيــة ا # �Zاه مقولتــه التار ميــشيل عفلــق رOــه W وطيــب \0
 Xمـن عـ ( مـداI همb العرب فليكن العرب اليوم d مدI نf اذا )

وبعدها كتب مقا�ت ( mد البطـو@� )  ١٩٤٣مدرج جامعة دمشق عام 
وة اBياة ) عام  ١٩٣٣عام  ـا  ١٩٦٣و( \0 #q r كية �1 ا �ـا ا�شـ �sعـرف ف � ال-�

ميع  �Bب العمل امام ا � بفتحها �1
#v ا8وت Xياة عBياة وظفر اBا # �xد

� سـبيل  #z ) ت ـاف وكتـا�1 �Bتدع ا8وت ا� للعظام النخـرة واللحـم ا �
ــسينات القــرن  #O منتــصف � #z ( الواحــد �البعــث ) و( معركــة ا8ــص
�� ا8ــستقبX� للبعــث واBــرfت السياســياة الوطنيــة  #1 �� والــ ا8ــا�#

 � #z تــه نيــسان مــن d عــام وfن اخــر  ٧والقوميــة التقدميــة وخطا�1
سـيس  r # لـو�دة و�1 ��بـع � الذكرى الثانيـة وا�ر #z ة خطابه �ت ا�ث خطا�1

� الـسابع مـن نيـسان عـام  #z �� ا �� ا�ش قبـل  ١٩٤٧حزب البعث العر��
 �يــد اBــج ا�كــ اهــد �0 ــر 0J جــاء تطــو\� الرفيــق ا�� وفاتــه بثDثــة ا�0
كـرم مثـواه  اه وا # رOـه W وطيـب \0 ��الرفيق القائد ا8فكر صدام حـس
ية العمـل البعثيـة مـن خـDل قيادتـه للحـزب  لفكر البعث واضعًا نظر
 � #z يقنا خاص ة ( طر �الدة ا�ث #Bتمع ف�نت ا�طروحات ا والدو@� وا��
ــاة ) و( الــصيغ  وليــة للحي قراطيــة نظــرة �0 �� ) و( الد(� ا �البنــاء ا�شــ
ديـــدة للنـــضال الوحـــدوي ) و( الـــدور القيـــادي والتقـــاط نبـــض  �Bا
نـك سـتقع  r� Xا�عـ � ا8يدان ) و( �تضع عيناك نـصب ا8وقـع اBـز��
ي ) 0J جــاءت  �مــاه �Bالوســط ا � #z دونــه ) و( كــن مع�ــًا وت�يــذا
 � # ��# العـام للحـزب امــ ��اهـ�� ا�مـ اهـد عـزة ا\� ات الرفيـق ا�� تطـو\�
� وضـعه  #z زب الوحـدويBللجهاد والتحر\� لفكر ا Xالقطر القائد ا�ع
ـزأ  زئـة ا�� � �Z ) ية 8قاومـة ية والفكر ات واBلول العقائدية والنظر �Bا8عا
 Xكيــد عــ لتأ قرا'� �1 ه لفكــر البعــث الــد(� وتقــس�� ا8قــ� ) وfن تطــو\�
ا  #qــضمو ــا اBيــة (� �qقراطيــة الــشعبية وتطبيقا قراطيــة البعثيــة الد(� الد(�
ـة  �qا �I � #z �� ا �قرا'� ا�صيل وتطوره لفكر البعـث ا�شـ وIتواها الد(�
شع الذي خلقتـه ا8مارسـات الفاسـدة  �Bا �� � وا�ج�� ا�ستغDل الطب �
رافية ¢ـم  #Bيالية وا�متيازات ا #Bللنواب الذي منحوا انف¤م الرواتب ا
ــدراء  # وا8 �xــشار ــوزارات وا8ست ــوزراء وو¦ء ال ــDث ولل ســات الث r1وللر
ــة  ــزة ا�مني ــاء ا�§� ــش ورؤس ي �Bــرق وا ــالق والف ــادة الفي # وق ��ــام الع
# ورؤوساء وقادة ا�حزاب  ��اتية والسفراء وا�افظ ا\� وا�ستخباراتية وا�#

ان ... رمة �\�  وا8يليشيات ا��
 

�� النـ� ا8تنـور ا8نتـج  ا �� ا�شـ وهكذا هو فكر حـزب البعـث العـر��
يـة  � ا8ن� الوضاء الساطع الثاقب فكـر الوحـدة واBر ي ا8شع ا8¬# 0ال
يــة البعــث  # نظر ��دليــة اBيــة بــ �Bكية الــذي حقــق الوحــدة ا ا �وا�شــ
 # ��الدة ا8تجـددة ا8ـع #Bومبادئه السامية ورسالته ا �النضالية وفكره الن
ال0 ا8درار ل�مارسة والتطبيق من اجل الس� قدما لتحقيـق ا�هـداف 
ية الثDث الرفيقعة ا8قدسة الـسامية اهـداف البعـث والـشعب  # �Zالتار

كية. ا �ية وا�ش � الوحدة واBر #z وا�مة 
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ية تـستند ا  تقدم تطورات ا�نتفاضة السودانية ¯ا تعقدت اد@� جديدة عX ان اي انتفاضة شعبية بدون وجود قيادة مركز
راف بل  #ZDاتيجية ا8قررة مسبقا تتعرض ل �� مسارها طبقا لDهداف الس #z ±ة ) تتح �sواسع ( حزب ثوري او ج � تنظ�� شع-�
� وعـز@� نظـام البـش� حـ-� �حظنـا ان  ـرت بـوادر ا�نتـصار الـشع-� ا ان #² ا من قبل قوى ( الثورة ا8ضادة ) ، #³ �sوللسطو عل

 رجا�ت النظام خصوصا العسكر اتفقوا عX ابعاد البش� واستDم السلطة �عادة انتاج نفس النظام ولكن بوجوه جديدة.
 

ية وطنيـة سـودانية  � �Zا �دت انتفاضات هو ان ا�نتفاضة السودانية نتاج سـ 0� � بية ال-� # حا@� السودان وبقية ا�قطار العر ��ا وضـعالفرق الرئيس ب �s
يـة واسـع �اه �Oيـق و # عر �µر ـاه� بـل ¶� قـوى ¢ـا �1 �O Dبا ب # #Z وهذه القوى ليست ، �اء نظام البش #qالف عريض هدفه ا �Z � #z ة قوى وطنية متحدة

هـداف ا�نتف ا فبقيت القوى الوطنية ا8تحدة متمسكة �1 �qم مع شعارا �sاه � احتواء ا�نتفاضة ر·# (� #z ارب غنية، لذلك ¹ ينجح العسكر � �Zاضـةو  � #zو
ا مـن التـ �sم �Z واسعة �اه �O Xقرا'� و¶� معتمدة ع � د(� اء دور العسكر واقامة نظام مد�# #qته خصوصا ا ا اسقاط النظام ب�فة مكو#1 �sات صفيمقدم

� احتـواء ا�نتفاضـة واف #z ية ا�ـسنة ) عـن النجـاح �ز النسخة ( البـش ـالفاشية وتتحرك وفقا 8ا تتبناه قيادة ا�نتفاضة، وهذا هو سبب ½� #mا مـن را
بـة ر يـة ا�� �ماه �Bاقطار اخرى ان غياب القيادة ا � #z ي الضخم، بي�# �حظنا �ماه �Bماس اBقرا'� واطفاء ¢يب ا ا التحرري والد(� #qلقويـة وا مضمو

ـدد اهـداف d خطـوة قـد ادى ا احتـواء ا�نتفاضـات  �Zـة ا�هـداف و اتيجية وطنيـة وا¿# �اه� هائ�À منتفضة مقرونة بغيـاب سـ �O ور·# وجود
ييÁا .  ا�خرى و(�

 
� عام  #z ي� ) الصادر � ( متDزمة امر � كتا�� #z٢٠١٦  ) 0Äعن دار نEKUTUB  # ��ح تفصيX� للفرق ب � لندن والذي Êم من خDل امازون وغوغل �0 #z (

اه� وا �O يقة وتستند ا ت شعبية عر � مN وتونس مثD، وانتفاضة تقودها تنظ�� #z ي، وهو ما حصل �اه �O تنظ�� ثورة Dبوية ب # #Z سعةانتفاضة  � #zو
� اطـار ثـوري ( حـزب او #z منظمـة �ـاه �O Dبـة بـ # #Z كدت فيه ان انتفاضة تقودهـا دد خطوات ا8سار الثوري ، وا �Z ة اتيجية وطنية وا¿# � اطار س

ويلها ا نسخة من النظام السابق مع تغي� الوجوه و�قـة الوقـت �جـل ا �Zو � ا من Iتواها الشع-� #mحتواء وافرا� ا �1 �sكوم علI ( ة �sـاج #q ـاسO ء
ماه� ا8نتفضة . �Bا 

 
� عام  #z � يتـه بعـد متابعـة ميدانيـة Êيقـة  ٢٠١١وبدات بتاليف كتا�� #qوا ، Nقة انتفاضة تونس ومـDة مع انط اءه مبا�0 #qفصل بعد ا d @0 فصوÄون

نب ا�حتواء من قبـل قـو  � �Zكن ¢ا النجاح و وم الثورة التقد+� الذي يقوم عX ان الثورة او ا�نتفاضة �(� #Ìا تثبيت م #Îن هدf لـردة او ى اوتفصيلية
� ا�نتفاضـة  #z اه ا�ن ـة ، وهـذا مـا\# اتيجية وا¿# �اه� واسـعة وسـ �O ات ا8عادية ا� بوجود قوى وطنية تقدمية منظمة مستندة ا ا\� ودانية الـسا�#

 Xـوم الـشعبوي ¢مـا والـذي يقـوم عـ #Ì8بة قاضـية ا ا #Ï ت وم الثوري التقد+� للثورة وا�نتفاضة وو§� #Ì8كيد ا r � اعادت �1 د اعـ�� الشجاعة ،وال-�
. � �Ðاتي �نب التخطيط الس � �Zية وغياب التنظ�� الثوري و  العفوية الثور

 
� تنشط  ات ا8عادية وال-� ا ل�خا\� �ا يكون خط وم العفوي الشعبوي لDنتفاضة والثورة هو انه يسمح بوجود دور ر(� #Ì8ا � #z ما تظهـر عندولعل اخطر ما

م  �sب بة وفعا@� فتعمد ا احتواءها بتحريك من در ر �Iا قوى منظمة و �sم �Z � وائل غنـ�� وحركـة شـباب   –بوادر انتفاضة شعبية قوية Dيـل  ٦مث ا\�
Nم � #z- يـ �\ Ô ديد مسار ا�حداث �Zو Õات ا8عادية �حتواء ا\� ا1� شعارات غامضة تستغلها ا�# ارب Êيقة فيكونون ¿# � �Z لكون م �(� #qد، وهـو او ا

اتيـا  ا\� #I ل �ند�ع انتفضة شعبية تقدمية ووطنية يواجه بطـرح بـديل مـشبوه مـسيطر عليـه � اقطار غ� السودان .بل ان وجود اح�� #z ما حصل � #zو 
يقة Iسنة دون اقتDع جذور الفساد وا�ستبداد والتبعية للغرب والÖيونية . عادة انتاج النظام السابق بطر �1 �  هذه اBا@� ين×�

 
ن ا�نتفاضة تقودها قوى منظمة مستند ا تدرك بوضوح �1 #q� بية تتظاهر بد· ا�نتفاضة السودانية ات الغر ا\�  شعبية ة اوما نDحظة ا�ن هو ان ا�#

ـ #Z الواقـع تـدفع الوضـع � #z ـا #sلك �Øل سـB 0 عز@ ،و¶� توسط اطرافا متعددة وتدعوJ ت غطاءها �Z ا�نتفاضة Xلفضح من يتأمر ع � و واسعة تك #
ماه� وتطمح �ستDم اB± بد� من قيادة ا�نتفاضة اBقيقية ، وهـذه النـسخ �Bا ا �sشÙ من قبل قوى تقليدية ±Bم اDا است � خـذت ة احل يف¬#

ئ ، وهـذا خيـار واÚ# ا حـد كبـ� تدÊـ �\ � ك0 مـن مائـة سـودا�# ا ا �sي � راح ¿# زرة الفظيعة ال-� لس العسكري بعد ا�� ه تطرح بعد ان انكشف ا��
قت fفة اوراقه . �لبش� الذي fن متعاو1# مÁا بعد ان اح يكية فضّحت �1 وامر امر بية � تتحرك ا� �1  انظمة عر

 
كن احتواءها من قبل قوى الردة او ا�#  ية � (� ية وجذر رر �Z ات االدرس ا�عظم الذي نؤكده هو ان ا�نتفاضة الشعبية �� تتحول ا ثورة شعبية �\

� ا�نتفاض #z ا ، وهذا متوفر �sاتيجية وطنية متفق عل �ا، وس �qية تثق بقياد �اه �O بة تستند ا قواعد ر �I تاج لقيادة وطنية �Z لسودانية وهو ة اا8عادية
بية اخرى منـذ عـام  � اقطار عر #z حصل Ô مسارها Xا والسطو ع #Üا أ�ا �§� � اخذت تطل \� ا§ا الذي حرك ا�حتياطيات ا8ضادة ال-� � #Z �٢٠١١ 
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" د. سـا��  ( جزء مستل من كتاب "مـن اوراق سـعادة الـسف	�

� القاهرة عام  -سعدون   ) ٢٠١٠صادر &%

ـط ا0/سـتاذ  ة العمل الطويـل مـع إنـسان وقائـد مـن %2 بعد مس	�
نـسان  عرفة هـذا ا0= A2 ف CDلت AF ظوظI %Fأ K شعرت . % �Nطارق عز
ون،  ـا الـكث	� %Sـل م %T � UVدرسـة الـWـو ا %X ،عيته A2 العظ]� والعمل
� النجيـب،  A_ا0/صـيل والعـر � %Vع` وا0/ب والقائـد الـوطWن اaف
� ثقافتــه الواســـعة، وكفاءتـــه  � ا0/خـــdق العاليـــة، و&% مدرســة &%
ــة  بي ــه العر ــه وأمت ــه لوطن ــه ووفائ ــه وأخdص � و0ئ ة، و&% % ــم	� اWت
ــاع 0  A Cg ــد، وهــو ي ــع والفر � الرائ ــسا_% ن ــامh ا0= � تع ــدة، و&% ي Aiا
 Ujــدا � الع ــصف، و&% ــقي]� اWن � الت ــق، و&% nــاق ا � احق ــل &% ام A �p
ة حUV ولو  AFاiسوبية واiميع، وهو بعيد عن ا Anا % �qساواة بWوا

قرب  / AF ن ا0/مر يتعلقs–به رة رtيـة  -أقار �Fز � وأتذكر مرة كنا &%
� وقت متـأخر مـن الليـل جـاءF%  ١٩٨٠ليوغسdفيا عام  أة و&% A و|%

إ� دار الــضيافة أحــد أقــارب ا0/ســتاذ وهــو ا0/خ خالــد ( أبــو 
اغ ) وقـد  AN ) � � سـفارتنا &% وليد ) وsن أنذاك دبلوماسيًا يعمل &%
� رؤيـة  يقيـا.. أ� &% � أفر صدر أمر بنقـh إ� إحـدى البعثـات &%
� قطـار الفجـر.. tعـه ا0/سـتاذ وsن  ا0/ستاذ طارق لـ�� يعـود &%
ع� وشك النوم التقاه وsن مراده.. أن يتدخل ا0/سـتاذ طـارق 

� اWدارس!؟  0لغاء أمر نقh لوجود أو0ده &%
 

� الـوزارة و0 أعتقـد  ا0/ستاذ قال j.. أن هناك سياقًا للتنقdت &%
ــذه  ــن ه ــرج ع % �pــدًا و ــ` أح ــة يظ ارجي %nا �Nــعدون وز أن د.س
كــن ان أتــّدخل!؟ ونفــذ  0لتحــاق و0 �2 AF الــسياقات فأنــصحك
� عبـور امتحـان اللغـة  ا0مر وحUV عندما فشل ( ابـو وليـد ) &%
ــة (  ا للخارجي �Nــذي اصــبح وز ا0/جنبيــة نقــh ا0/ســتاذ طــارق ال

�  ١٩٩١ــــ  ١٩٨٣ %& % �qإ� خـــارج الـــوزارة أســـوة بـــ� الفاشـــل (
 ا0متحان.

 
� اWــصلحة  حيــة يتــدخل إذا sن ذلــك &% %F وا0/ســتاذ طــارق مــن
 ،hأدائـه و�ـ � %& % لـص ومتـم	� %Iالعامة ولـصا� مـن هـو كفـوء و
م  UTل دراسـا� AF % �qـح ل¡ـوظفt ارجيـة %nواثناء قيادتـه لـوزارة ا
يـب  % للدراسـة والتدر �qـوظفWالعليا، � أنـه بعـث العديـد مـن ا
لتفرغ لتع` اللغـات ا0/جنبيـة  AF لوا Ct السفراء UVوالتخصص وح

م! UTفة امتيازاaمع ا0حتفاظ ب 
 

� وصــول العديــد إ� مناصــب عليــا..  ولd/ســتاذ طــارق فــضل &%
ك	C من مرة تدّخل لdبقاء ع�  ، وا % �qوزراء وسفراء ومدراء عامي
ــم  UTــه بكفاء ــادة ا� اWركزWعرفت 0ع AF ــوا ــأوا فعوقب ســفراء اخط

 % �qولنجا£م، ومن مدرسته خـرج جيـل مـن الكتـاب والبـاحث
 ً . وsن فــوق ¥ ذلــك حــل¤� % �qمــعdال % �qوالــصحفي % �qميdعــ وا0/
ــو 0 يعــرف اnقــد وا0نتقــام حــUV مــع مــن حــاول  %X ًاIمــسا

� مصلحة البلد. نه 0 يفكر إ0 &%  ا0ساءة إليه 0/
 

 الوطنية والقومية
� حـUV قطـع النفـس،  A_حد النخاع وعرو � %Vوا0/ستاذ طارق.. وط
ضـع  UN � UVبية ال % نينوى العر A©العراق البار، وا % A©كيف 0.. وهو ا

% أصــdً   –ابناءهــا  �qــب والــو0ء  -� هــو شــأن ¥ العــراقيnا
ء،  AFـدnوصـل اWص للوطن وا0/مة،نعم أنـه مـن عـرب اdوا0/خ
ـم وأخd»ـم  /T0وصل ووWوهل هناك من يتنكر لعروبة أبناء ا

م؟!! USم وأم %Sلوط 
 

بيـة ¬ـذا  عداء اWغرضون النيـل مـن ا¬ويـة اليعر لقد حاول ا0/
نــسان العــظ]� كونــه مــسيحيًا فــأدعوا أن اtــه ( طــارق حنــا  ا0=
� شـيئَا و0 يـّغ	�  %Vن فانه 0يـعs و° يكن هذا ¯يحًا وان ( % �Nعز
نيـة  C¤مطلّع عـ� جنـسيته الع %Fمن اصالته ووطنيته، ومع هذا فأ
% عيـ² ) ، � أن  �Nه ( طـارق عـزtتؤكد أن ا � UVئق ال CFوبقية الو
ك	A ( فوزى ) وأخته السيدة أم يعرب ( أمل ) وأ´ء  شقيقه ا0/
 UVد ) وحـ �Fز ) �µبيـة ابتـداًء مـن ا0/خ ابـو مـر ابنائه وبناتـه عر
� بيـت  ا0/خ ( صدام ) .. الذي ولد وsن السيد الرئيس ضيفًا &%
 Ujًا بعد تعـرض ا0/سـتاذ طـارق ل¡حـاو /Nا0/ستاذ طارق عائدُا وزا
امعــة  Anا � � نفــذها حــزب الــدعوة العميــل &% UVا0جراميــة الــ

ء مولـــود جديـــد.. ١٩٨٠اWستنـــ¸ية عـــام  A¹ A	ـــاءه خـــ A %| ،،
 � فاســتأذن الــرئيس.. أن يطلــق عليــه ا« ( صــدام ) لوجــوده &%

 بيت ا0/ستاذ.
 

� عام  اتصل _A ( ½يد اWطبـ¼ ) وsن Iـررًا  ١٩٨٠وأتذكر أنه &%
% معلومات عـن  مع وتدو©� An يدة الثورة وبعد تقاعده فّرغ � جر %&
� للتوثيـق  ن ½Uh ل¡كتب الثقـا&% الرفاق أعضاء قيادة اnزب ¾%
ــد أن  ي ــد.. أر ــال ا0/خ ½ي % اnــزب، ق ر¿� UF ــة وكجــزء مــن كتاب
ا ا0/ستاذ طـارق  �Sولد ف � UVية ) ال أذهب إ� اWوصل 0زور ( القر
ــع معلومــات عــن طفولتــه ونــشأته.. أرجــو أن تــسأل  A½ ــدف AT
ــة؟!  ي ــه معلومــات عــن تلــك القر ا0/ســتاذ طــارق أن sنــت لدي
ــراءة  ــشغو0ً بق ــه وsن م � مكتب ــارق &% ــت عــ� ا0/ســتاذ ط دخل
ــه  � ذكــرى الثــورة فقاطعت ــرئيس &% ــسيد ال وتــصحيح خطــاب ال
 U_ا % ه �ا قاj ½يد! قـال ا0/سـتاذ طـارق ضـاحaً: مـن أ©� A	0خ
 � %Vولكـن أغلـب سـ dوصل فعWعلومة، أص�� من اWذه ا AT يد½

� بغداد. ا &% USقضي � U_حيا 
 

ـس وطنيتـه و0 قوميتـه،  U2 0ـذا ليـس مثلبـه و %X وكونه مسيحيًا
ك	C ع¡ـًا  % فأن ا0/ستاذ طارق، رÂ% ع¡انيته، أ ول¡علومات والتار¿�
% الـكث	�  A	زيف، وأنه يـWان ا �2 واطdعًا ع� ا0/سdم من دعاة ا0=
 % ســdمية وغــزارة معلوماتــه عــن الــد©� % بثقافتــه ا0= �qعمــمWمــن ا
سـdم.  ن روح العروبـة ا0= / AF مـؤمن � CVي بـع /s نيفnا ��dس ا0=
بيـة و0طdعـه ودراسـته  ك	C من مرة، لسdمة لغتـه العر � أ وأنه &%
، sن يــصحح مــا يــذكره  للقــرآن الكــر�µ وا0حاديــث والتفاســ	�
م مس¡ون ومعروفـون  %Tأ %Âت ليست ¯يحة ر �Fخرون من آÅ0ا
كـد  � التأ %Vع للقيـادة و طلـب مـ U¤مرة عاد من اج ! % �qم متّدي %T AF
بد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النـاس  ة ( فأما الز ية الكر�2 Å0من ا
ية تبـدأ  Å0هل أن ا .. كد �� / UF سا�� : dًا0/رض ) قائ � فيمكث &%
� ذكـرى  ا تـصّدرت خطـاب الـسيد الـرئيس &% %T0،بـ فأما أو أما
ـا  UTت القـرآن وجد �Fرس آ %X وز، وعندما عدت إ� C2 احتفا0ت
 %Fكـد / UF ..ابو ا½ـد..: dَفأما.. وعندها أتصل لتصحيح ا0ية قائ

!؟ CDوالصحيح "فاما" وليس " واما " فارجو التصحيح قبل الن 
 

انية ا0سـdمية  ءة ذات اWسحة ا�20 CFة الرÆ ون Cµ يتذكر الكث	�
يـدة الثـورة عنـد وفـاة  � جر ت &% CDا ا0/سـتاذ طـارق ونـ ASكت � UVال
ا0/ســتاذ ( أ½ــد ميــشيل عفلــق ) مؤســس حــزب البعــث بعــد 
يقـة  ـصيًا اطلعـت عـ� الور % Cg %Fمه قبيل وفاتـه ( وأdن إسdإع
سdمه وابدال اtـه  = AF ا �Sط يده يقّر ف % Ap رحوم عفلقWا ا ASكت � UVال

 إ� ( أ½د ) .
 

� مـن أفغانـستان عـام  U_ارجيـة بعـد عـود %nبوزارة ا � U&وعند التحا
ــتاذ ١٩٨٩ ــا ا0/س USن وقsو �Nــوز ــب ال � مكت ــل &% ــسبت للعم .. ن

ن اعرف اصل ا0/مـام أبـو  AF � %VفÇذات يوم و � طارق.. استدعا_%
ة.. أسـتاذ  CÈ؟ أجبـت مبـا � A_عـر �	أم غـ � A_حنيفه هل هـو عـر
كـد مـن ذلـك.. 0 أعـ`  / UF :ا0/صـل، قـال � � أنـه أفغـا_% U_معلوما
ًا  كـ	C مـن مـصدر وأخـ	� هدفه من السؤال حUV اليـوم! سـألت أ
وقـاف  حصلت ع� أحـد اWراجـع الدينيـة مـن مكتبـة وزارة ا0/
. وخـdل  � تؤكد.. أن أصل ا0/مام ابـو حنيفـة النعمـان.. أفغـا_%
ة طــويUh معــه ع¡ــت.. أن اWرحــوم الــدكتور ( أ½ــد  U	ــ�� لــف�
� Éد الرئيس الراحل ا½د  بية &% U	ال �Nواري ) وز Anعبدالستار ا
ـــا  م %Sـــروف ع ـــ�Ê ومع ـــديقه الشخ ـــو ص ـــر وه ـــسن البك ح
ؤس ا0/ستاذ طارق أو مـشاركته مـع  UN بذ �p 0 نs .. ( % ( التّد©�
اية  %Sال � !، ولكنه &% ��dس ر ا0= U2ؤWرات منظمة ا U2ؤW � U&الوفد العرا
ـرات لثقافتـه  U2ؤWضور مثـل هـذه اn هلية ا0/ستاذ طارق / AF أقتنع

سdمية وsن ا0/ستاذ طارق  %   –ا0= ز مـن  -لdمانة والتـار¿� ANأحـد أ
� مثــل هــذه  تــا�� &% %nيقومــون بــصياغة القــرارات والبيــان ا

رات. U2ؤWا 
 

 الوفاء وا0/خdص
ه عــام  %  ٢٠٠٣بعــد احتــdل العــراق وتــدم	� �qتــلiن دأب اs

� بغـداد،  م Ìن نصبوË عـ� رأس الـسلطات &% /Tdن و�s ا0م	�
 � U_ / �F مقدمـة ذلـك � � وقتـل إرادتـه، و&% U&نسان العرا داف ا0= USأس
ة أبنائه وع¡ائه وا0ساءة لرجا0ته  تصفية القيادات الوطنية وخ	�
ر ¬ـم  A	ـدوا مـا يـ A �p ° الـذي % �Nم ا0/ستاذ طارق عـز %Sء ومdا0/ص
� قـرا راعـدام  ـا مـشاركته &% %Sمَا مضحكة م UT تصفيته فألصقوا به

% عـام  �qظـل حـصار لـع � زن اnبوب &% % Ap % �qم USW١٩٩٢التجار ا ،
معــه ا0ســdمية!! ) ومــا إ�  Anة اdخطــب صــ ) � أو التــدخل &%
فًا عـــ�  CDن مــs ميــع يعــ`..أن ا0/ســتاذ طــارق Anذلــك.. وا
عdم و0 صj Uh 0 مـن  ارجية بعد قطاع الثقافة وا0/ %nالسياسة ا
لـشؤون ا0قتـصادية أو الدينيـة ومـع هـذا  AF قريب و0 من بعيد

لسجن (  AF وا عليه ظ¡ًاÍسـنه  ٢٢ح A	ك %Â0عدام ر AF Cµ عامًا (
يـف  CÈ � %Vدف التخلص منه ومن ¥ وط AT واستفحال أمراضه
فض خيانة الوطن والعماUj ل¡حتـل! ومـن اWتوقـع انـه  �Nرفض و

نه؟ Ag �  ست]U تصفيته &%
 

 � دفوه &% USمـن اسـ Ë وا ع� ا0/ستاذ طارق اليـومÍوهؤ0ء من ح
وبـة مـن حـادث  AÐ AF ـا A %p 0/مـس، اذ AF إجراميـة UjاوI من C	ك أ
امعة اWستن¸ية ا0جرا�� الذي نفذه حـزب الـدعوة  Anا �	تفج

� نيــسان عــام  ، والــذي كــD فيــه ذراعــه وظلــت ١٩٨٠العميــل &%
 % �qمـد حـسI ا فقد مرافقـه ا0خ �Sجسده وف � شظا�F ا0عتداء &%
 �Fات الـضحا CDعن ع dالراوي ( ابو فارس ) احدى عينيه فض
م عند افتتاحـه Wعـرض  �Fأخرى وبعد ا UjاوI � %& Cµ ،من الطلبة
 Ëان. واليـوم هـؤ0ء واسـياد � ساحة الط	� � صاUj العرض &% %& � %Vف
دافه و¥ رجـا0ت  USاس � Ë العدائية &% �Fفون نوا % �p0 ان �Nا ��dم
و0 ا� عامـة  % %N العراق من قيادة وطنيـة وكبـار القـادة والـضباط
،والعمـل  �Òصد العدوان الفار � الشعب Ìن دافع عن العراق &%
م،ومن ا0ستاذ طارق بشك خاص ليـس فقـط  %Sع� التخلص م
ــا Wوقفــه  بيــة وإ%2 0خdصــه ووطنيتــه وحبــه للعــراق و0متــه العر
ن سـنوات، يـضاف  C¤ن حرب الـ AFان أ �Nالصلب الشجاع ضد إ

إ� ذلك وفـاؤه وإخdصـه لوطنـه وللقائد،لقـد سـاوموا ا0/سـتاذ 
يـة  nر AF السلطة ومنـّوه � %& Ëن نصبوÌ ،Ëؤdن و�s طارق، ام	�
ـم  UTاما UT AF Ëغب العيش فيه إذا مـا أ يـد �N واختيار البلد الذي
م للرئيس صدام فـرفض بقـوة ووقـف إ� جانبـه اثنـاء  UTواساءا
ًا عن أخdقه  .. وقف إ� جانب مبادئه وتعب	� /dWته وأمام اÕ Iا
ـــة  ـــشجاعة والوطني ـــاء وشـــ]� الرجـــوUj وال � ا0خـــdص والوف %&

 اnقيقية.
 

 % �qقة مع الرئيس صدام حسdالع 
لـسيد الرئيـس  AF قـة ا0/سـتاذ طـارقdع % ـ	� U2 ميع يعـرف عـن Anا
 j %Vنه اليد اليـم AF يبًا منه ويوصف % حيث sن قر �qصدام حس
ز معاونيــه.. وهــذا أمــر طبيــ¼� 0/ن ا0/ســتاذ طــارق مــن  ANوأ
ثل  م وأخd»م للوطن والقائد الذي �2 /T0بو % �qعروفWا % �qالقيادي
به للقائد صدام وعdقته اnميمة به �Ö من  الوطن واWبادئ.. |%
ه ¬ـذا  % ـ	� U2عـن كفاءتـه وجدارتـه و dًصه ووطنيته فـضdب أخ AF
يبًا منه وشعاره.. مصلحة وسdمة الوطن وا0/مـة فـوق ¥  sن قر

 اعتبار.
 
 
 
 
 
 
 

% فـaن  �qمـ U	iا % �qوهناك حقيقة.. أن ا0/ستاذ طارق من القيادي
اهتـه، فعdقتـه مـع  % %Nاعتـه و A Cgامتـه و CØ عن dًالنفس فض % �Nعز
لرفيـق وهـو  AF قـة الرفيـقdميـع.. ع Anشاه ا % �p نs الرئيس الذي
امـل  A �p 0ن 0 يـداهن وs نÌ ( ا ينفرد بذلك A2ئل ( ورdمن الق
� عdقتـه  سح ا0كتاف ) &% لف و0 ( �2 % U	ارى أو ي و0 يتملق و0 �2
 ،ḩفاته وتعــام � ¥ تــ لــرئيس صــدام، sن صــادقًا وطبيعيــًا &% AF
وعندما يتحدث عن الرئيس يقول ( السيد الرئيس ) أو الرفيق 
ون..  دد � يفعـل كثـ	� �N 0اطبه بـ ( سيدي ) و % �p صدام وعندما
Ù ) ( القائد  AF نصورWن يقول ( الرفيق القائد ا /s القاب الرئيس
ورة ) ( السيد الرئيس حفظه Ú ورعاه ) وما إ� ذلك من  %̧ ال

 ألقاب!
 

بـون ) ا0/سـتاذ طـارق  �p 0 ) نÌ UVا ح AT ف U	قيقة يعnوهذه ا
صية أمثال ( حسن العلـوي ) إذ يظـن أن ا0/سـتاذ  % Cg 0/سباب
� عــدم توليــه مناصــب أعــ� ( وهــذا غــ	�  طــارق sن الــسبب &%
قية  CDبثتــه قنــاة الــ � يــو_% � لقــاء تلفز كــد العلــوي &% ¯يــح ) إذ أ

% الليـث ) قـال  ٢٠٠٨أواخر عام  A© مـدI افات U	ه ( اع AI %F AN � %&
اع وهـو ° يتملـق أو يداهـن  A Cg ولكنه % �N0 أحب طارق عز � %Vأن

؟! % �qصدام حس 
 

م  %̧ ـ %iا �Nبـوري ) الـوز Anوقريب من هـذا مـا ذكـره ( حامـد ا
كـ	C مـن  � أ � بثـت &% UVادته ع� العـ¸ الـ CØ � والسف	� السابق &%

ة الفضائية أواخر عام  �Nز Anقناة ا � Ü قاj "أن طارق  ٢٠٠٨حلقة &%
، � فعل ا0/خرون، أرضـاء لرغبـة الـسيد النائـب  � % ° ينتقد_% �Nعز
 � عـــdم &% ـــادي عـــن وزارة ا0/ ـــدما أراد ابع % عن �qصـــدام حـــس
السبعينات، فقد sن السيد طارق موضوعيًا وحديثـه عامـا دون 
% � فعــل  �qء مــن الــسوء ارضــاء لــصدام حــس � C²بــ � %Vأن يتنــاول
% مـن مـصدر القـرار ومـن ا0/سـتاذ طـارق  �qيب اخرون!! أن القـر

 يعرفون ذلك حق اWعرفة .



 

 

”Q  

يه �  عصا�� و��
� مع ا��ستاذ طارق بش�  وهناك حقيقة غ#� معروفة إ� للعامل��
� مـن أعـضاء  � ا3ـسؤول�� .. أنه قد يكون الوحيـد بـ�� مبا<= و>�
همـة مـن  BC اسـتحقاق ا3وفـد Eالـوزراء مـن � يـست HIقيادة وحـ

 �Lدو�ر بـسعر ر Mإ � HNويل الدينار العـرا HP )دو�ر للـدينار  ٣
ارج إذ أن هنـاك  �Tا Mيًا إVالواحد ) وهو حق ل� من يوفد ر
ـول  ّ �P � ) لـدو�ر.. فـ]ن ا��سـتاذ B\ صصات يومية مقطوعـة �_
سـة f gـeف جيـب والـذي  سـh الر\� H� ـا BC استحاقه ) مكتفيًا

م اTصار بـ (  لس قيادة الثـورة و  ١٥٠٠حدد أ\� B_ دو�ر لعضو (
ــًا مــع  ١٠٠٠(   �Cن كرq هــذا ا3بلــغ فقــد Hh؟ ومــع قــ! ) دو�ر للــوز��

ــاء  ــادق واثن ــضيافة والفن � دور ال �N ــدم � �P ــنvــه و بعــض مرافقي
الـــسفر. ســـألته مـــرة أســـتاذ.. 3ـــاذا � تـــسمح لنـــا بتحويـــل 
دك مـن  كـ#= } �� ّولـون أ �P � ، فأغلب ا3وفد|� �~ استحقاقك ال�=
سة وهو qف  � من الر\� �Iهو الذي يصل � HNسة؟ قال: استحقا الر\�
�ف الدوHg �ـHh صـعبة أخـرى!! ول��مانـة عندمـا  يد أن أ � أر
ــس  ــسيد الرئي ــت عطــا\� ال ــل اTــصار qن ــ#� قب � BP ن العــراقq
يــة � qنــت يــد العــراق مفتوحــة  ز B_ عــضاء القيــادة والــوزراء ��
! وqن ا��سـتاذ  � للجميع يغرف مـن جـوده منـه القـا�� والـدا��
ـا فيـه  BC كراميتـه عـ� � مرافقيـه ًا مـن ا طارق يوزع جـزءًا كبـ#�

اصة. ( Crew( ستاف  �Tة ا  الطا��
 

اهـة ونظافـة وعـصامية ا��سـتاذ طـارق  � والسيد الرئيس يعـرف ��
 � اهته حـHI مـن بـ�� � مانته و�� � B\ فضً� عن أنه � يوجد من يطعن
عــ�م عــام  مــن يعاديــه.. وأتــذكر خــ�ل نــدوة وزارة الثقافــة وا��

� � دوا�� الــدوHg �نتقــاد الظواهــر  ١٩٧٧ �N ــزبTنظمهــا ا � HIالــ
ـص  � السلبية.. � ما طرح ضد الـوز�� ا��سـتاذ طـارق مـن (  =
َا ف¤� بعد! ) فقط هو.. أن ا��سـتاذ طـارق qن  واحد اصبح سف#�
دات ( الستا�� )  B#ث وال =\ ديد ا�� B HPبتبديل و Hgيبذر اموال الدو

؟! َ  سنو\�
 

يـب ا��سـتاذ طـارق تـدخل الـسيد الـرئيس ( وqن  B �P وقبل أن
ًا هذه النـدوة قـائً�.. أ\� أتفـق مـع ذوق ا��سـتاذ  �̈ ئباً  ) وحا �\
ن و©ا يعطيان روحًا واندفاعًا  B\طارق.. فالتجديد والتغي#� مطلو
بـة وأضـاف.. أن  H\والر � ـددًا بعكـس الـروت�� B_ وحيوية ونشاطًا
من يطرح هذا الطرح، أ\� واثق ولدي معلومات، من أنه أراد أن 
يقة مشبوهة ولكن الرفيـق  ي�ق ( يبوك ) من أموال الوزارة بطر
اهـة ونظافـة الرفيـق  � ا أن هؤ�ء عارفون ب#� BCو ..g طارق » يسمح
ــدوا مــا  B �P « م لــذلك Hططــا يــق عــ� _� � تقطــع الطر HIطــارق الــ
سب g � عليه.. qنت هذه  �P ينتقدونه فيه غ#� ما طرحوه وهو
 � �N ا عنـدما كنـت �̄ ي ا بتفر H°وق � �N طة �فت => B\ Hhادثة مسجTا

. ية الصحفية التابعة 3كتب الوز�� ر H\السكر 
 

 Hgاعة ورجو B =  
ور±� ســعة صــدره وهدوئــه وقدرتــه عــ� التحمــل qن ا��ســتاذ 
 ً B\ا Hالـدفاع عـن العـراق ا�³= شـعبًا و� � �N ـادن اعًا �� B طارق  =
 � �Nــة و ي ها ا3ركز ــضا\� ــة وق بي ــة العر ــن ا��م ًء، وع H¤ــ وات وأن و�=
ف، ليس فـ¤�  � ذلك دور م�= �N gا القضية الفلسطينية، و H°مقدم

ـوث ومـا  BPكتبه من مقا�ت ودراسـات و g من مؤلفات وما ن�=
ـا  �Cيونية فقـط، وإ ات ولقاءات ´فية وتلفز �̈ ل g من _ا B 
قليميـة  µبية وا� � ا¶افل العر �N الدؤوب gونضا � اده ا3تم#� B̧  � �N
 eكيـة، هـذا العـ � ظل عe ا¹يمنة ا��م#� �N لذات B\والدولية و
ز  Bنـت أمامـه ا¹امـات، فـ]ن ا��سـتاذ طـارق أحـد أ� �Pالذي ا
 � �N معيـة العامـة BTلس ا��من وا B_ قاعات � �N ا¯ B ا��صوات وأ =
ــد  ى، ينتق B#ــك ــدول ال ــوا« ال � ع �Nــا و ــف وفين ــورك وجني نيوي
 Mويفضح عدوانية وطغيان ( جورج بـوش ) وإدارتـه، إضـافة إ
 � HIأحلـك الظـروف الـ � �N قيادته الشجاعة للدبلوماسية العراقيـة
ان وأثناء اTصار  ن سنوات مع إ�� ن حرب ال¤= B\ا العراق أ B مر

� الغـا³= عـام  �Iا�حتـ�ل وتـدم#�  ١٩٩١والعدوان الثـ�ثي HIوحـ
ــدوا وأشــادوا  ــم مــن أعــداء العراق،½= B°العــراق. _ــاوروه وأغل
� الدفاع عن قضية العـراق، واتذكـر  �N اعته Bبشجاعته وح¾ته و�
� استمرت سـنوات مـع اللجنـة  HIوال Hhجو�ت ا3باحثات الطوي
� حينه ( إزاHg أسـلحة الـدمار الـشامل  �N L ا BC اصة ا3¿فة �Tا
ــوس )  ــف ايكي ــدًا صــلبًا أمــام ( رول � العــراق ) حيــث qن ن �N

ا مـــن الــــ (  كيـــة  ( CIAرئيـــس هـــذه اللجنـــة وأعـــضا� ا��م#�
� وأنــصافًا للحقيقــة qن ا��ســتاذ  �Äيطانيــة. وللتــار B#ات ال Bــا� وا¶�
 �� � الـرد، و� �� �N التفاوضـية، شـديدًا Bطارق ومن خ�ل ا3نـا�
عــن أي أســاءة للعــراق أو لقيادتــه وا�لتفــاف عــ� قــضيته 
طها وع� ذلـك  و_او�ت طمس حقوقه والقفز ع� اTقائق و��

 شواهد عديدة.
 

 � اني�� �� µلقاء جنيف غ#� ا3با<= مع ا� 
انيـة  �� µرب ا�Tبعد عام ع� توقف ا–   � �N ٨/٨/١٩٨٨العراقيـة ،

� نيسان عام  �N ديدًا HPانيون ع� اللقاء مع وفـد  ١٩٨٩و �� µوافق ا�
 È عايـة ا�� B� ( ة ط أن تكون ( غ#� مبا<= � مفاوضات <= �N � HNعرا
� لÊنظمة الدوليـة  �Ëا3قر الصي � �N لفعل جرى اللقاء B\ا3تحدة، و
� الوسـط جلـس  �Nو � � جينف.. حيث جلس الوفدان متقابل�� �N
È ا3تحــدة ومعــه بعــض  � العــام لــ�� ( خــافي#� ديكــو�ر ) ا��مــ��
 � ـون ÌÍـم لـ��م�� B̧ انيون qنوا يو �� µدث ا� HP معاونيه، وعندما
 B#يقــة ( مباحثــات عــ د العراقيــون بنفــس الطر العــام وعنــدما ��
ــك  ضــًا عــ� ذل H#ن ا��ســتاذ طــارق معq ــد È ا3تحــدة! ) وق ا��
� دون اTاجـة  حًا أن تكون ا3فاوضات بش� طبيـ�Î ثنـا�� H#ومق
� أ¨وا عـــ� أن تكـــون ( غـــ#�  انيـــ�� �� µوســـيط، ولكـــن ا� Mإ
ًا مـا  ة ) !. وخ�ل هذه ا3فاوضات qن ا��ستاذ طارق كث#� مبا<=
 ( � H� كــ#B و�\� أســه ( عــ�� أ H#ن يq الــذي � ا�� �� µانــب ا� BTــم ا �Ïأ
لتـسويف  B\ انيـون �� µقـائق يقابلهـا ا�Tجة واT B\ ..ارجية �Tوز�� ا
ن العـراق هـو مـن بـدأ  � B\ ا3تحدة È م اقناع ا�� �Ðهد .. Hhوا3ماط
وحات ومداخ�ت ا��ستاذ طـارق ومـا لـدى  العدوان، ولكن <=
زهـا  Bمن بدأ العدوان.. وا� Ñ � اني�� �� µع� أن ا� Hgالعراق من اد
ــل  ــداد قب ــ� بغ ة ع ــغ#� ــة م اني ة إ�� ــا�� � اســقطوا ط ــراقي�� ان الع

انيـة  ٢٢/٩/١٩٨٠ ، وقبلهـا مقـاتHh ا�� � سـبوع�� � B\ ـربTبدء ا � �Äر H\
� العراق حHI عام  �N � {ع� حد ١٩٩٩}ثHh وظل طياراها _تجز|�

 � �N ـ��� � �N بعـد ذلـك إذ التحقـت قبـل ذلـك Eإذ � أع �Ôع
� تعــرض ¹ــا  HIبلغــراد} فــضً� عــن ا�عتــداءات الــ � �N الــسفارة
� البعثــات وا3ــدارس  �N نــوا يعملــونq ــنv العراقيــون وعــوائلهم
افـر  ان، والقـصف الـذي أسـتمر عـ� القـرى وا¶� � ا�� �N العراقية
قيقـًا  HP جتيـاح العـراق B\ انية �� µديدات ا� H°دودية العراقية والTا
اتيجة  H� H#ب�ء!؟ ) وفـق سـ ـر بكـر �C ر�� القدس HP ) � �Iي لشعار ×�
� أقناع  �N ان.. أن � فائدة "تصد�� الثورة " وعندما أيقن م��M ا��

يقة  ، فكروا بطر � م ضد  -خبيثة  –العراقي�� أخرى لتحقيق مرام°�
� العـام ( ديكـو�ر ) ..  اء ذمـة ا��مـ�� يقة <= العراق! وهذه الطر
� نفس  �N ً ، وqن مق¤� � ليجي�� �Tوقد نصحنا أحد الوزراء ا��شقاء ا
كونتنتـال ) مقـر أقامـة الوفـد  H#فنـدق ( ا�ن � �N ت وقت ا¶ـاد\=

 ( Úحركوا جيبـوب ) gن نتحرك ع� ( ديكو�ر ) بقو � B\ .. � HNالعرا
 Û] : ــضيفًا ــذنبون م � م ــ�� اني �� µــول ان ا� ــسأHg ويق � ا3 �Ýــ �Þ ي
ــة  ــة} زوجــة وابن د.. خــش�ت {مــصوغات ذهبي ــو ز\� ــل أب وكي
ًا إM جيــب  ــرج!؟. مــش#� �Tم مــن هــذا ا Hوفاeديكــوي�ر ومــ
ل ان  H¤ــاح وان ف ــوات ا�� ــل ف ــوا قب رك HP ..ــاف ــته] وأض دشاش
كن أن يفعل شيئًا لصاÚT!؟ »  �Cخذ و � انيون!.. أنه \� يسبقÚ ا���
 Ñــا و ــال أن اTــق معن ً وق B\ن مــستغرq ــق ا��ســتاذ طــارق يعل

 ا3عتدون.
 

رد  وا ( ديكـو�ر ) بـدليل.. أنـه بعـد ز\� H#انيـون واشـ �� µوفعلها ا�
ـرًا  ١٩٩١ديكو�ر للعراق عشية عدوان عام  HCع� العراق عقـد مؤ

لرئيــس  B\ ــدث فيــه عــن لقائــه HP .. ( ــان� ) ردن � ا�� �N فيــًا´
ــصوص الكويــت  � BP نتيجــة Mوأنــه » يتوصــل إ � صــدام حــس��
� ودون أن يـسأg أحـد عـن  Bâومفا � ر، بش� عر�� HCا3ؤ Hãوأخت
� قـائً�: أن  � صـارت مـن ا3ـا�� HIان وال � العراق وإ�� اTرب ب��

ان؟؟ ن سنوات هو ا3عتدي ع� إ�� � حرب ال¤= �N العراق 
 

 �  لقاء مع رفسنجا��
� الغـا³= عـ� العـراق عـام  �Iوعنـد  ١٩٩١واثناء العـدوان الثـ�ثي

 Mيقنـا إ � طر �N سة ا��ستاذ طارق بطهران �\ B� � HNمرور الوفد العرا
 ّ̈ موســكو 3ناقــشة ا3بــادرة الــسوفيتية لوقــف العــدوان.. أ
تيــب لقــاء ل��ســتاذ طــارق مــع الرئيــس  H� عــ� � ا�� �� µانــب ا� BTا
� وqن اللقاء منفردًا حيـث منعـت مـن  � رفسنجا��

=Lها � ا�� �� µا�
دود سـاعة واحـدة خـرج بعدهـا  BP الدخول وقد استغرق اللقاء
ــة قــائً�:  �́ ا��ســتاذ طــارق _مــّر الوجــه وع�مــات الغــضب وا
ــس  ردن ولي ــ#B ا�� ــداد ع ــودة إM بغ ــق الع ي ــل طر ــا�� أجع س

يد أن أرى هؤ�ء..!!  äران.. � أر
 

 � �Ëحاول التـش � .. أن رفسنجا�� �̈ مت من خ�ل إعداد ا¶ا �Ð
ــا  \� وقدراتن ــوا\� ــة ن � معرف �N ــشل ــد أن ف ــراق بع ــصل للع �P ــا BC

qن وم¯ــم  ــصمود بعــد ×ــم ا�مــ#� ..  ٣٣واســتعداداتنا لل Hgدو
ليساومنا بعد ذلك!! إذ أسـكته ا��سـتاذ طـارق بـشجاعة رافـضًا 
اهدي خلـق ) او الـåح  B_ ) العراق �ãديداته، اذ طالب بتسل H
 � م عـ� حـد قـول رفـسنجا�� � م!! �� H°لدخول لتصفي B\ � اني�� ل���
 Ú( منافقون ) فرد ا��ستاذ طارق هؤ�ء دخ�ء أما ا3نافقون فلديـ
 HIوفيلق بدر، والرسول _مد ( ص ) أجار حـ ( �ãكTا ) ثلهم �C
 � � دخ�ء فغضب رفسنجا�� يد\� أن نطرد مؤمن�� H� الكفار فكيف
� مباحثـات  �N الـشجاع تكـرر � HNو» يعقب! وهـذا ا3رقـف العـرا

. ( � H�  بغداد مع ( و�\�
 

� وبيكر  عز��
 �æي ارجيـة ا�مـر �Tمع ( جيمس بيكـر ) وز�� ا �# =çلقائه ال � �Nو

� عـ� العـراق عـام  �Iجنيف قبيل بدء العدوان الث�ثي � �N١٩٩١ ،
q ستعيد العـراق إM مـا قبـل  ن أم#� � B\ ( بيكر ) ديدات H وبعد
ا سّتغ#� القيـادة العراقيـة وتنـصب ح]مـًا  ، وأ� العe الصنا~�
� بـ� رجـوHg وثقـة.. نعـم  من أتباèا!أجاب ا��ستاذ طارق عـز��
 Úـة ولكنـ =Vلكون مـن قـوة غا HC ا BC تستطيعون تدم#� العراق Úان
لن تستطيعوا القضاء ع� العراق فعمره سـبعة آ�ف سـنة قبـل 
 Hgالزائلـون.، � رفـض اسـت�م رسـا Hãالعراق وان HËا3ي�د.. فسيب
� كتابـه الـذي  �Nـا غـ#� ا3ؤدبـة!.و H°بوش ا�ب للرئيس صدام للغ

لـذات عـن عـدوان  B\ة و H#١٩٩١إصدره ( بيكـر ) عـن تلـك الـف 
� الـدفاع عـن قـضية بلـده  �N اعة ا��ستاذ طارق B أمتدح كفاءة و =
ـن ( يقـصد  �Pفقـد بقـوا و � وقال.. لقد صدقت نبوءة طـارق عـز��
ــسلطة  � خــ�\� ال ــذ|� ان ) ال H#ــ ــ�= ومي ت H\ ــه ــوش ا��ب وحلفائ ب

 وخرجنا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاءات نيويورك
� وغـ#�  �� �Cلس ا��مـن الـدا B_ ومن اللقاءات ا3تعددة مع أعضاء

� اســتمرت لعــدة ســنوات (  HIــ � ال ي�� �Cــدا �  ٢٠٠٠  -١٩٩١ال HIــ ) وال
ا، qن ا��ستاذ طارق  ق   –رافقته ف°� BP–   يئـَا اعـَا وجر B مـدافعَا  =

ميـع خـائفون أمـام  BTومتمكنَا ر±� أن � ا��جواء عدائيـة وأن ا
د  ــ]ن �� ، ف �Þ ــ#� وت ا��م B#ــ BTــان ا ــف  –طغي ــزا±  -بعن ــ� م ع

� ويفندها ويثبـت للعـا»  يطاني�� B#لذات ال B\م و B qن وإذ\� ا��م#�
ـم يعرفـون  ، ولكن، � حياة 3ـن تنـادي!؟ أ� Hhط B\ امات Hا ا أ�
� الوقــت الــذي  �Nو q اTقــائق ولكــن اTــ]م مرعوبــون مــن أمــ#�
qن مـن خـ�ل  ً ا��مـ#� يقف فيه ا��ستاذ طارق، منتقدًا ومتحـد\�
ارجيـة ورؤوسـاء  �Tن بعـض وزراء اq،نيويورك � �N الدولية Bا3نا�
ـصية مـع  � دول اشقاء وvن ¹م ع�قـات طيبـة مـع العـراق و =
بون حHI من ألقـاء  ر H°ا��ستاذ طارق.. يتجنبون م�قاة وفد\� وي

 التحية و الس�م!!!
 

 �ëــًا مــا يعــ �Cن داqو � �Ëكــ#= مــن لقــاء ´ــ � نيويــورك عقــد أ �Nو
� شارحًا دون �ـل،  HNمادة للحديث عن ا3وقف العرا � الصحفي��
اتيجية حيـث  H#م¯د نيويورك للدرسات ا�س � �N g ة �̈ � _ا �Nو
 � ز معـاو�� Bنـه أ� � B\ ية إذ وصـفه يقة استفزاز قدمه مد�� ا3¯د بطر
ــدم، �  ل B\ ــان ــه ملطخت � ) وأن يدي ــس�� ــدام ح ــدكتاتور ص ( ال
م  أمطروه بوابل من ا��سئHh العدائية، ولكن وب� هدوء رّد عل°�
طة جأش وجرأة، حHI أن مد��  B\اعة ور B م ب�  = qذب°� مفندًا أ
 �Iلدموي..! أعتذر بـش� غـ#� مبـا<= واثـ B\ ا3¯د الذي وصفه
 Mالـدفاع عـن قـضيته.. وخـرج معنـا إ � �N يقتـه اعته وطر B� ع�

 الباب مودعًا.
 

� مع قناة (  يو�� � أول لقاء تلفز �NوCNN  رة � أول ز\� �N كية ) ا��م#�
ـ#� يعـده  ١٩٩١لنيويورك بعد عدوان عام  =½ îï �\ B� � �N أستـضيف

وميـًا  Bð ن أحـد©اqالسياسـية و îïا B#ر مقـد�� الـ أثنان من أ½=
اعة  B#خر اهدأ، ومع هذا دافع ا��ستاذ طارق بñوا� � وبنفس عدا��
� التـقي�ã مـن قبـل  H� � � اللقـاء.. \� HÝالعادة عندما ينـ � �Nو ، Hgورجو
ـن نعـرف.. أن  �P ] :ـا خ�صـته BC �ãـاء التـقي B �Ï îï �\ B#مقد�� ال
نظام صدام دكتاتوري حيـث نـسÎ للقـضاء عليـه، ولكـن نظـام 
اعـة وحنكـة ودبلوماسـية وثقافـة هـذا  B� ثل BC لديه وز�� خارجية
دارة  µ B\ جـد�� .. � السيا�ò ا¶نك والدبلوما�ò ال�مع طـارق عـز��

 الرئيس �نتون أن تفتح حوارًا معه]!!؟
 

ايت B#اللقاء مع أول 
سـة ا��سـتاذ  �\ B� � HNة.. لقاء الوفد العرا �# =çولعل من اللقاءات ال
 � q ( مــادل�� لــس ا��من/مندوبــة أمــ#� B_ مــع رئيــسة � طــارق عــز��

ايــت ) عــام  B#اف ١٩٩٤أول H#عنــدما قــام بتــسليمها أوراق ا�عــ ..
ديــدة مــع الكويــت بنــاء عــ� مبــادرة روســية لرفــع  BTــدود اT B\
لـوس  BTصار عن العراق، حيث أمر\� ا��سـتاذ طـارق بعـدم اTا
� البـاب حيـث  �N �\ايـت تنتظـر B#نـت أولqا، و B°عند دخول مكت
ئـق  دعتنا للجلوس فـE نفعـل وقـام ا��سـتاذ طـارق بتـسليمها و\=
امـا  H#ـصار احTفع ا B� بوعدها q ا ان ت#B أم#� اف طالبًا م°� H#ا�ع

م الروس ا´اب ا3بادرة.  �صدقا�



 

 

”R 

ا، وعنـد ا�غـادرة  ايت متأنقة ومبتسمة ع� غ�� عاد�� %نت أول�"
ء  � �6 سـائ4ً ا12سـتاذ طـارق.. هـل هنـاك )' � أم�� تقدم منا 789
 � ايــت؟ قــال ا12ســتاذ: 2، كــرر الــصح78 � أول�" 7D Eلفــت انتبــاه
ـذب أنظـارG؟  " �K Lايـت أ ك�' من مرة مضيفَا: صدر أول�" سؤاR ا
لنظر إT صـدر  "V ينا أجاب ا12ستاذ طارق ساخرًا : ما الذي يغر
 Zايت ) هل هو صدر شارون ستون و%ن لـ ( سـتون فيـ ( أول�"

� صا2ت نيويورك؟! 7D ،ا �cمغر جديد ) يعرض، وق 
 

ايـت %نـت تـضع  قامـة عgنـا.. أن أول�" بعد العـودة إT مقـر ا12
وش ) عبـارة عـن أفـi وقـد  "k ) ى من صدرهاmهة الي "pع� ا
تقصّدت بوضـعه بـشr 2فـت عنـد اسـتقبال وفـد7V 12ن أحـد 
� قـصيدة  7D ا 7xقـد وصـ ( � 1y7 ( غـزاي درع الطـا الشعراء العراقي{�
ـا  2فi وذلك قبل اللقاء �" "V ..يدة الثورة ببغداد � جر 7D منشورة

 �Tاليـوم التـا � 7D 'm�6 نـ � ا2مـ�� بـث   –بيوم واحـد!! الـصح78 7 "Kو
رز  "V ؟! –وبعنوان 7 ايت 2 يغري العراقي{�  صدر أول�"

 
 لقاء أنقرة العاصف .. مع تشيللر

ــشيللر )  ــسيدة ( ت ــة ال كي ــة ال�� ــسة اpكوم ــع رئي ــاء م و%ن اللق
ا ا12ستاذ طـارق  �cأنقرة عاصفًا، إذ رد عل � 7D منتصف التسعينات
� حـصارها  7D هـا لـدفا�ا عـن موقـف أدارة بـوش �Vًا أ 7 "Kبشدة مو
 7 ـدم الع4قـات بـ{� 7 �K 2 ا عـ� العـراق غـامزًا أن ذلـك وعدوا�7
%ن؟!! أراد أن يقـول �ـا.. أنـك  �7 ا12مـ�� �k ا كيا وإ�7 �kالعراق و
ـذا  كية ومن الطبي�i أن يكـون موقفـك �" نسية ا12م�� "p7 ا مل{� �K
لتو�k والزعل. ويبـدو  "V و مشحون " "K ياز! وقد انفض اللقاء 7K2ا
ز��  1 �V اك أدركـــوا أنـــه ليـــس مـــن الـــصحيح �k2أن ا12صـــدقاء ا
 �kـاء الـسيد ( عبـد� غـول ) و%ن وز " الع4قات مع العراق، �7
كيا إT مقر ا2قامة وتناول العشاء مـع  �k وهو اليوم رئيس ، �Rدو
 T7 أنقـرة اVلتلطيف ا2جواء حيث غـادر �Rاو� � 7D � �Dالوفد العرا

. �Tموسكو صباح اليوم التا 
 

 � 7Dـو غـ�� الـودي للقـاء، و "pا Tع4م أشـارت إ بعض وسائل ا12
ــس  ــشار الرئي كوف ) مست ــا �� �k � ــغي�7 ــسيد ( يف ــال ال موســكو ق
ق  'mكومة الروسية، وهـو مستـpالرو)� أنذاك ومن �' رئيس ا
رو)� ولديه ع4قة طيبة مع ا12ستاذ طارق.. قـال مازحـًا.. هـل 
 � 7D قpمي�� والفاتنة ( تشلل�� ) .. نعطيك ا "pعل ا ّ7 �k هناك رجل
ايت ) ولكن 2حق لك ف�� حصل مع الـسيدة  قسوتك مع ( أول�"

مي�� تشيللر؟! "pا 
 

 مفكر.. ومبدع
وا12ستاذ طارق ليس فقط الدبلوما)� البـارع وا�ـاور الـسيا)� 
7 ليـس  عـ4مي{� 7 وا12 7 وا�فكـر�� ز ا�ثقـف{� "kا يعد مـن أ ا�قنع وإ�7
، وهـو  � والعـا�� "y7 العر ا ع� ا�ستوي{� � وإ�7 �Dع� ا�ستوى العرا
� كتابة ا�قال الـسيا)� وا2فتتاحـات  7D ة 7 صاحب مدرسة متم��
 7 ات الـسن{� 'mوالتحليل ( أسلوبه ال¡ل ا�متنع ) إذ قـ 7 عـ
� والفكـري أذ  7Dعـ4¢� والثقـا � وا12 � العمل الـصح78 7D من حياته
ية والعراقية وع� يديه قامـت  � الصحافة اللبنانية والسور 7D ل£
 � مؤســسة ( دارالثــورة للــصحافة والنــm' ) و¤� ا�ؤســسة الــ��
 � 7D ً �Vبت اق4مًا عديدة �عت وأبدعت أع4ميًا و9فيـًا وفكـر " 7Kأ
ــا مؤســسة قوميــة L تقتــ¥ عــ�  7� بيــة 12 كــ�' مــن عا¦ــة عر أ
ميــع ا12شــقاء العــرب،  "p ــا %نــت مفتوحــة 7 فقــط وإ�7 العــراقي{�
دمة ا12مة  7p ر § طاقاته 7̈ م  7 وا12ستاذ طارق. صاحب فكر مل��
ــوث  "Kت و "Vمؤلفــات وكتــا Rية و ها ا�ــص�� �Vبيــة وقــضا العر

� هذا ا�صب. 7D ودراسات ومشار%ت عديدة تصب 
 

يــد  بيــة �" للغــة العر "V الكتابــة � 7D يــد وا12ســتاذ طــارق ª هــو �"
يــة وقــد %ن مثــار  7 للغــة ا2ن»�� "V ــديث والكتابــةpا � 7D 7 ومتــم��

اء  'k7 ا12جانــب لس4ســة لغتــه و ــاب العديــد مــن السياســي{� أ¬"
ــ�  ــرئيس الفرن ــاب ال ــا %ن وراء ا¬" ــذا م ــه، وه ــوع ثقافت وتن
يـه  7 � ا2ل�� 7D مع ا12ستاذ طارق R أول لقاء � 7D ( ان ( فرانسوا مي��
ايـة اللقـاء، عـ� ا12سـتاذ  نينات إذ عـرض، بعـد �7 منتصف ال�'
� معـه عطلتـه {إجازتـه الـصيفية}  طارق.. أن يكون ضيفه يق 7
� أمـور الثقافـة  7D يـف الفرنـ� ليتطارحـا � الر 7D ـاص 7pبيته ا � 7D

ان ) بشخصيته وثقافته ا�تنوعة! ً من ( مي�� "Vا  العامة أ¬"
 

بون منه، معرفة جيدة  ول14ستاذ طارق أيضًا، وهذا ما يعرفه ا�قر
ية جيدة غ�� منشورة، ولذوقـه  ، ª أن R �او2ت شعر � �وسي�8 "V
� قيـــام ³وح ثقافيـــة وفنيـــة  7D هـــا 'kة أ 7 الرفيـــع و�ـــساته ا�ـــم��
ء العراقيــة ) و ( مدرســـة  �Vز وســياحية راقيــة أمثــال ( دار ا12
ا�وسي�8 والباليـه ) و ( م´ـد الدراسـات النغميـة ) و ( الفرقـة 
القومية للفنون الشعبية ) و ( دار ثقافة ا12طفـال ) و ( مؤسـسة 
ــق  ــام أµ ا�راف ــضل قي ــضًا ف ــسجل R أي ــmح ) ، وي ــسي�7 وا� ال
 � 7D بانيـــة ) ( البانورامـــاpا � 7D الـــسياحية ( ا�دينـــة الـــسياحية
افـه  '̧ ـت أ �Kقامت ع� يديه و � ك ) ومن الفنادق ال�� "V انgس
ر  سية استعدادًا �ؤ�� 1Vمعات ر وم ) و�" " 7K سة موعة فنادق ( 7¹ "�

� عام  7D ياز الذي %ن مؤم4ً انعقاده 7K2لـو2  ١٩٨٢بغداد لعدم ا
، ومـن هـذه  � نيـود¿� 7D انيـة العراقيـة حيـث انعقـد �k À2رب اpا

ن ) –الفنادق ( الرشيد ) ( ا�نصور  �Vيد 7 م�� ميليا ) و ( فلسط{�
ـرات )  وي ) و ( قـ¥ ا�ؤ�� "kبـل او "V ) اتون ) و و ( عشتار ش��
مــع القادســية 2قامــة كبــار  مــوك و�" مــع ال�� ارديــة و�" "pمــع ا و�"

. �Rضيوف الدو 
 

ــت  ن ) حاول �Vــد ي ــدق ( م�� ــذة لفن كة ا�نف 'mــ ــذكر.. أن ال وأت
7 ) ويبــ�8 اÁــه  ــسقط Âــة ( فلــسط{� ختلــف الوســائل. أن ت "�
لغــاء  "V ــددًاÃ ³ّن ) فقــط، إ2 أن ا12ســتاذ طــارق أ �Vيــد ( ا���
ن )  �Vيد 7 م�� وا وظل اÄ ( فلسط{� 7 كة فر79 'mالعقد ومقاضاة ال

؟! �� 7p1 دج�� اÆل شوا  مرتفعًا يطل ع� أ¹"
 

كرة وعقل منّظم  كفاءة وذا
كـرة قويـة وعقـل  وا�عروف عن ا12سـتاذ طـارق أنـه كفـوء وR ذا
� عنـدما يـسأل  "yء، و%ن يث�� استغرا � و 2 ين أي )' 7È ،منظم
ــدة  ــل ع ــا قب ــاظ �" ــب ا2حتف ــد طل ــات %ن ق عــن أوراق وملف
جـع إT مؤلفـات  �k فـظ؟!! ومـن �K 7 أمـر أن سنوات ويتذكر أ��
وث وÂات ومداخ4ت ا12ستاذ طارق ف�� كتبـه أو  �Kومقا2ت و
ـرات أو نـدوات.. فأنـه ي4حـظ  شارك فيه من مباحثات أو مؤ��
هـا وتسلـسلها  7 �Kتستعرض الوقائع حـسب توار � جية ال�� 7cهذه ا�
كرتــه نــشطة ولــو كتبــت R اpيــاة  ا، ففكــره منظــم، وذا "Ìوتــدر
� 2سـتعرض بـr أمانـه  7DÍروج من �نته ومنح الوقـت الـ 7pوا
 7 �Ïر �V � 7D 7 7 2 بـل الـست{� وموضوعية أحداث السنوات ا7pمس{�
ــذه  ــصفات وه ــذه ال ــاL. و§ ه ــة والع بي ــة العر ــراق وا�نطق الع
ية وا�وضوعية  7 �Kية وا12مانة التار اهة الفكر 7 ة وال�7 "� جية ا��" 7cا�
ــ�  ــم ع 7 و1�4£ ــل{� ــن �ت ــراق م ــداء الع ــاوراء أ³ار أع ¤� م
 7 ــوطني{� ــراق ال ــا2ت الع ــن رج ــاR م ــن أمث ــه وم ــص من التخل

فاء. 'mوال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنسانية .. ومروءه
نـسانيته وأخ4قـه العاليـة وبتواضـعه  À "V وا12ستاذ طـارق معـروف
 � 7D ـم، أمـا �cمكتبـه للـس4م عل � 7D 7 ح�� أنـه %ن يـسبق العـامل{�
هــا، فــÍن وهــو عــضو القيــادة  ا�ناســبات العامــة، أعيــاد وغ��
والشخصية العا�ية البارزة، يقصد غرفة مد�k مكتبه Ãنئـًا وكـذا 
ميـع وهـذا مـا 2 يفعـ� مـد�k بـسيط!، ª أنـه %ن  "pال مـع اpا
 � ميع و2 يتأخر عن مساعدة ا�تاج و2 أذكر أنه سأل�7 "pيتفقد ا
م اpـصار  �Vأ � 7D7 معنا، و ساعدة أحد العامل{� احًا �" أو رّد �T اق��
، %ن  7 �� "kوبعــد اشــتداد وطأتــه عــ� أبنــاء العــراق الــصا Lالظــا
ة وعدم كفاية الرواتـب واpـصص  7Vعا� "V ا12ستاذ طارق، �عرفته
كـ�"  ـزء ا12 "pيع ا ري يقوم بتوز التموينية، عندما يستZ راتبه ال¡'
 7 ــه.. شــقيقته وعــائ�� شــقيقه وا�" ئ "Vقر ــة 12 ظــاريف مغلق ــه �" من
ــارس  ــو ف ــواي وا12خ أب ــذلك س ــد ب ــرف أي أح شــقيقه، و2 يع

.! �Vر 'Õ يصال هذه ا�بالغ 1 "V ( مرافقه ) الذي يقوم 
� حـادث ا�ستنـ¥ية  7D وعندما فقد مرافقه ( ابو فارس ) عينـه

دف حياة ا12ستاذ طارق..  ١٩٨٠اÀ2جرا¢� ( نيسان  �cالذي أس (
ـساعدة  تكفل بع4جه و�� أرساR إT لندن عـ� نفقـة الـدو�R و�"
كه بل، ح�� عنـد أحالتـه  صية من ا12ستاذ طارق الذي L ي�� 7 '̈

ــة و%ن  ــا³ اpماي ــازات عن ــن امتي ــه م رم �K L ،عــ� التقاعــد
 R ي¥ف Tو ة ا12 � الف�� 7D مات خارج العراق، و%نÃ � 7D كه 'mي

 !!٢٠٠٣راتبه من جيبه ا7pاص وظل اpال ح�� نيسان 

 
ًا، مرة قصد ا�كتـب أسـتاذ فاضـل %ن  �� دا�1 7pنت يده ع� ا%
زمي�T 4ً وشغل منصب مد�k عام وسف�� وان�Ù به ا12مر أستاذًا 
امعة ا�ستنـ¥ية.. شـÍ مـن عـدم كفايـة الراتـب pجـم  "pا � 7D
عائلتــه الــكب�� وأنــه L يعامــل بــشr جيــد مــن £ــادة ال»يــة، 
 R ـصل كتب السيد الـرئيس �7 ته بذلك.. أتصل �" وعندما اخ�"

) ألــف دينــار �' Û الــسيد وز�k التعــل�Ú  ١٠٠عــ� مــساعدة بـــ ( 
7 £يـدًا  العا�T ( د.Üام ) و%ن أحـد ا�عاهـد بـدون £يـد فـع{�
عيـة  لذلك ا�´د، و%ن 2 يتّخلف عن حضور ا�ناسبات ا2ج��
ــدما Áــع  ــأL عن � بت ــة ) ومــرة عــاتب�7 �Kــالس ( الفا ــذات �" ل "Vو
ًا للـسي�7 وا�ـmح  �kمتأخرًا بوفـاة ( عبـد ا2مـ�� معـ�� ) و%ن مـد

ع4م ورئيسًا لبيت اÝpة قائ4ً  �ـاذا L  -ووكي4ً لوزارة الثقافة وا12
تـه قلـت.. أسـتاذ أL 7V أÁـع إ2 اليـوم ومـع  �Kلنح¥7 فا � 7y "� 7 �K

. �Ùة قد ان �Kلس الفا  ا12سف �"
 

ـن ( حÝـت  وG %ن متأ�ًا عندما Áع بنبأ مقتل الزميـل ابـو ا��
ــث دخــل عــّ�  � £ــان، حي 7D � �Dــرا ــسف�� الع ــب ال ئ 7V ( ا�جــو
 ..Lع للقيادة قائ4ً بعـصبية وأ ا12ستاذ طارق و%ن قادمًا من اج��
ســتغراب  "V فزعــت وتــساءلت ( ــتÝح ) ســا¢ تــدرى قتلــوا
 � 7D 7 %نـوا موعـة مـن العـراقي{� كيف؟ قال.. قتل بوحشية هو و�"
7 �' عرفنـا أنـه قتـل وزوجتـه بعـد أن ذهـب  بيت أحد العراقي{�
ــر رمــضان الفــضيل ليــسZ جــواز ســفر  'Õ فطــار إذ %ن بعــد ا12
 .. 7 لـسÍك{� "V وهـو صـديقه.. فعنـدما دخـل قتـل طعنـًا µ12حد
� أول  7D .خر دخلت زوجته تـسأل عنـه فقتلوهـا أيـضًا 1 �V وعندما
ــن  ــارج، بعــد اpــادث، مــرر7V بعمــان و%ن ¦7 7pا Tرة لنــا إ �Vز
� ( صديق ) حيث ظن ا12خ��  �D7 شقيق رجل أ£ال عرا ا�قتول{�
 ً �Vد "V 7 %ن الزعـلVن العراق وراء مقتـل هـؤ2ء.. وعنـدما التقـا 1 "V

� مثـل  7D ا12ستاذ طارق.. قال مـا مـصلحة العـراق Zعليه و�ا ع
ة البشعة؟ مؤكـدًا أن ليـس للعـراق أيـة صـ�� بـذلك،  ر�� "pهذه ا
ريس التقينا هـذا  "V Tوبعد مرور سنة وأثناء أحدى السفرات إ
نـاة  "pردنية اثبتـت أن ا ( الصديق! ) .. فذكر أن التحقيقات ا12
� وفــاة صــديق ورفيــق £ــره وزوج شــقيقته  7D؟ و! 7 ليــسوا عــراقي{�
� ¹ـل  7D ًا وأ³ّ عـ� أن يـشارك ( ابو يعرب ) بß ا12ستاذ كث��

م. �Vينًا طلية أ ه، وقد %ن حز � ق�" 7D نعشه ومواراته 
 

ء والـشعراء  "V7 ا�رحوم ( %ظم جواد ) أحد ا12د ن ا�" "̈ وعندما 
� وزارة الثقافــة  7D �k7 والــذي %ن يدرجــة مــد 7 ا�عــروف{� العــراقي{�
�ناسـبة شـقيق  "V ًا {وهـو �kع4م عندما %ن ا12ستاذ طارق وز وا12
� العراق عند التأسيس  7D حازم جواد من قيادات حزب البعث

مـل ١٩٦٣رمضان عام  ١٤واحد قادة ثورة  �K ن ابنه الذي "̈  ..{
% والذي رفض ا2غـراءات  ء من أم�� �V 7 � الف�� 7D متياز "V ماجست��
 � 7D ــن "̈ � بلــد يعــادي العــراق!!..  7D لبقــاء والعمــل "V كيــة ا12م��
 7 �ناسـبة ا�" "V نه نصب ( دش ) ع� سطح داره.. وهـو بغداد 12
ــاوي ) مستــشارة  "â الــشاعرة الفلــسطينية ا�عروفــة ( ســ4فة
ا. تدخل ا2ستاذ طارق لدى مد�k ا12مـن  �cوق � 7D الرئيس عرفات
طـ4ق  1 "V ينفع قصد السيد الرئيس وحصل ع� أمر L العامة و�ا

 ̧احه.
 

� قاموس ا12ستاذ طـارق،  7D ء � و%نت ا�صلحة العامة فوق § )'
عــ4م ( حامــد ¹ــادي )  ذات يــوم %ن الــسيد وز�k الثقافــة وا12
� Ãرجان  7D ًا لتخلف الفنان ( %ظم الساهر ) عن ا�شاركة "¬ 7 م�7
ء %ظــم  � "ã منتــصف التــسعينات قــائ4ً.. عــدم � بــل ) الــف�7 "V )
سيعرضه اT عدم الäح R بدخول العراق ومنع بـث أغانيـه!؟ 
ك�" وÃامه اعظم، اV" رند..  قال ا12ستاذ طارق، مع أن مشاغ� ا
ــا لديــه ظروفــه  ا2عــ4م} G %ظــم الــساهر لــدينا؟ ر�" �kيقــصد وز}
ـذ  7 �Kـع ان اي اجـراء قـد اÁا L ا �cضور! وقpعدم ا � 7D وأسبابه
ء  ـى� ـق الـساهر! والـذي منعتـه ظـروف البلـد انـذاك مـن ا�" "K
ــدم  .. أن ســبب ع � �Dــرا ــشارع الع � ال 7D ــد أشــيع ــة؟! و%ن ق ني 'V
 � 7D أختطـاف �Rحضور الفنان %ظم الـساهر.. هـو تعرضـه �ـاو

ردن. اه ا12 " �K "V ًا "k ا العراق وذلك عند مغادرته �cآخر مرة زار ف 
 

� أو فنان أو أي مواطـن  �� أي أديب أو مثقف أو 789 " �K و%ن
ى انـه يـستحق ا�ـساعدة، ç أذكـره.. أن  �kعندما يستنجد بـه و
� èيـة ا2دارة  7D الفنانة العراقية الرائعة ( هند %مـل ) قـد قبلـت

�  ١٩٨٠وا2قتصاد عام  7D غـب �k ا2عدادية و%نت � 7D وفقًا �عد�ا
ــا موهوبــة وأÃــا الفنانــة ا�عروفــة  7� ميــ�� 12 "pيــة الفنــون ا %د�� أ
 � 7D القبـول � 7D يـشفع �ـا L ية الشندى ) ومـع هـذا السيدة ( فوز
ا  � مـساعد�� 7D يـة مهور "pسـة ا 1Vيـق ر ية، حاولت عن طر ا2%د��
 ªا�كتب والتقت مع ا12ستاذ طـارق فتـدخل، و � 7D ًا زارتنا وأخ��
يـــة  %د�� � ا12 7D خـــاص بقبو�ـــا �( 1Vاعتقـــد، �� أصـــدار أمـــر ر
ت ا�رموقــات وذات اpــضور  7Vــا ــ�� بعــد مــن الفن وأصــبحت ف

رج ا�عروف فيصل اليا¸ي. 7� "V وجت 7 �k ي وقد ماه�� "pا 
 

 



 

 

”S 

� أو فنان أو أي مواطـن  �� أي أديب أو مثقف أو ��� � و�ن ��
ى انـه يـستحق ا(ـساعدة، # أذكـره.. أن  عندما يستنجد بـه و�1
� 9يـة ا6دارة  الفنانة العراقية الرائعة ( هند �مـل ) قـد قبلـت :�

�  ١٩٨٠وا6قتصاد عام  غـب :� N1 نت�� ا6عدادية و وفقًا (عدOا :�
ــا موهوبــة وأQــا الفنانــة ا(عروفــة  �R S6 NTميــ �Vيــة الفنــون ا �Wد� أ
 � � القبـول :� ية الشندى ) ومـع هـذا ] يـشفع Oـا :� السيدة ( فوز
ا  NRمـساعد � يـة :� مهور �Vسـة ا S̀يـق ر ية، حاولت عن طر �Wد�ا6
 bستاذ طـارق فتـدخل، وS6ا(كتب والتقت مع ا � ًا زارتنا :� وأخ��
يـــة  �Wد� S6ا � �h خـــاص بقبوOـــا :� S̀أصـــدار أمـــر ر Nj ،اعتقـــد
ت ا(رموقــات وذات اVــضور  �̀ ــا ــ�m بعــد مــن الفن وأصــبحت ف

رج ا(عروف فيصل الياnي. �q �̀ وجت  � N1 ي وقد ماه�� �Vا 
 

 � �sمــد حــسt ) ــان ا(عــروف ــذكر وصــلتنا رســاNu مــن الفن وأت
 � � اS6صـل ولكنـه وعائلتـه مقيمـون :� �vوهو فلـسطي ( �xعبدالرح
S6سـتاذ  �̀ ـا  �yيـستنجد ف .. � �zـسينيات القـرن ا(ـا العراق من |�
اء بيـت لعائلتـه لتورطـه  ~n نحه موافقة عـ� �W طارق.. (ساعدته
نـع مـن ]  �W بغداد، دون ع�ه بوجـود قـرار � �: �jببيع البيت القد

� إحـصاء عـام  � بغـداد وغـ�� ا(ـسجل :� اء  ١٩٥٧يولد :� ~n مـن
� بغداد.. اS6ستاذ رفع طلبـه مـع توصـيه ورجـاء  أرض أو عقار :�
اء بيت، اعتقـد  ~n ع� u ا� السيد الرئيس 6ستثنائه وا(وافقة

 أنه Nj ا(وافقة!.
 

ــوزي قــائض عــام  NW زار الــسيد الــرئيس صــدام  ١٩٧٩وذات يـوم
ك  �̀ ــ�ان  ــة س � منطق ــسيا�� :� ــا ) ال ــع ( البانورام � موق �sــس ح
 � Nvـسد معركـة القادسـية الـ � م �� � �� � �vية، والبانوراما �ل ف ~1S6ا

ا ا(س�ون ع� الفرس وطردوا مل�م الذي �ن يتخـذ  �yانت� ف
ال ايـوان كـ�ى  � من تلك ا(نطقة مقرًا وسكنًا u ( حيـث مـا �1
ك ) �� التسمية  �̀ ى شاخصًا هناك ) ، وحNv �ة ( س�ان  ~1S6ا
 � �vك ) تـع �̀ ليل ( س�ان الفار�h ) ، و (  �Vا � الفارسية للصحا��
 � يف.. وما أن جلس السيد الـرئيس :� العفيف والنظيف وال�~
ـدم  �Vدر أحـد ا �̀  Nvينو السيا�� إ� جانب البانورامـا حـ ال�ز
 u زجاجة ( سـفن أب حـار ) لـسيادته فقـال �j( النادل ) بتقد
وب حار؟ قـال العامـل سـيدي  � (اذا ا(�~ �vالسيد الرئيس : اب
كـد مـن  S Ǹ � أجلـب الزجاجـة دون أن أ �vبـسيادت¡ جعـلت � Nvفرح

بداOا. S �̀ � سيدي j~ قام  ا.. اعذر�� NRود �1 
 

�مـل )  � �sبعـد ( حـس �mن مع السيد الرئيس مرافقه و£ره ف�
� ا(ؤسسة العامة للـسياحة ابـو  د�1 عام الضيافة :� �W الذي أتصل
 Tعامـ NTعاقبتـه بـسبب فعـ �W دّدا وواعدًاQ ( لوVأم�� ا ) خالد
ـىء فـورًا إ� موقـع البانورامـا.. يقـول أبـو  �q �̀ ( النادل ) وأمره 
�مــل ) �ــات قاســية  � �sخالــد.. ذهبــت و§عــت مــن ( حــس
وخشنة. وخوفًا من اS6ذى جاء الزميل أم�� راجيًا اS6ستاذ طارق 
عفائـه مـن  �̀ ̈م والـسياحة  عـ S6فًا عـ� الثقافـة وا الذي �ن م�~
نبـــًا (ثـــل هـــذه  � N� همـــة أخـــرى �W ـــة الـــضيافة وت©يفـــه ي مد�1
 � �ªنــه ســيتدخل ويــ S �̀ ا6شــ�6ت.. اS6ســتاذ طــارق طمأنــه 
� ) وأغلق ا(وضوع!؟! �sا مع ( حس Nyاتصل وق .. ً̈  ا(وضوع، وفع

 
 ( NTم الطـوي �̀ S6رج فـ® ( ا �t رج ا(�ي ( توقيق صا¯ ) هو �qا
اعــة الرئيــس  � لــذات °~ �̀ جــد نــضال حــزب البعــث و �W الــذي
 �jــدالكر ــزع�x عب ــال ال ــة اغتي ــشاركته بعملي � وم �sصــدام حــس

امـًا فـ�m كـرم اS6خـرون  NW ـرج �qاء العمـل أ±ـل ا Nyقا².. بعد ان
� مثلــت دور الــسيدة  Nvالناشــئة الــ NTــًا مبالغــًا فيــه.. فــا(مث �Wتكر
لـذهب والنقـود،  �̀ عقيNT السيد الرئيس ( ام عدي ) قد أغرقت 
 �mمل ) الذي أصـبح فـ�كذلك بطل الف® الشاب الغّر ( صدام 
� مـن  Nvوالـ �̀ S6مـوال واOـدا �̀ بعد £ر الـرئيس هـو اµ6خـر كـرم 
 � �sوالـفني � �sا(مثـل � N:لنسبة لبا �̀ ا سيارة حديثة وكذا اVال  �y �·
فقة أم�� اVلو أشار  S̈ستاذ طارق �1 رته ل �̀ � ز رج صا¯!؟ :� �qإ6 ا
ـات واسـتغرابه مـن نـسيانه؟! تدخـل  �Wللتكر ~nبش¹ غـ�� مبـا
ً̈ عـن اS6سـتاذ  اS6ستاذ طارق وكرمه الرئيس التكر�j ال¨ئق فـض

ية ا(كتب.  طارق الذي ساعده كذلك من ن�~
 

ومــن طيبــة وكــرم وعلــو أخــ¨ق اS6ســتاذ طــارق وإنــسانيته.. أن 
لسيد  �̀ اص  �Vالفراش ا ( اج حسنVا ) الرجل الطيب وا(ؤمن
 » ̈م �ن خـر¼� عـ S6وزارة والثقافـة وا � الوز�1 ( اS6سـتاذ طـارق ) :�
� ا6بتدائيـة  � ـر½� �V ل بقرار التوظيـف الدراسة ا6بتدائية وقد §~
� وظيفية، فأصبح بدرجة  م من �الية إ� عناو¿� �yفأبدلت عناوي
� خدمة اS6سـتاذ طـارق رافـضًا  �: � Nإ6 أنه ب� ( � �s̈حظ ( رئيس م
 � �¿ ً̈ وع� مسمع الـكث�� ديدة قائ �Vا6لتحاق بوظيفيته الكتابية ا
 � �vف ̀� ع� وشـك التقاعـد.. والعمـل مـع ا6سـتاذ طـارق يـ�~ ( أ

 وQما �ن نوعه ) .
 

.. � ْل .. طارق عز�1 ّ �° 
 � � العــر�� ــصيته tبوبــة عــ� الــصعيد¿� � و�ن اS6ســتاذ طــارق °~
 � اعتــه :� � ــه ويقــدرون °~ مون N� عــداء �� S6ا Nvن حــ�، و �Áوالعــا
ــشاطات  ز الن � أ�1 ــسا±ات :� ــ�� ا( ̈ده، و�ن كث ــ ــن ب ــدفاع ع ال

ــه أو  ــة، و�نــت رعايت ي ــة والفكر ــات السياســية والثقافي والفعالي
ًا..  � ً وحــضورًا متــم�� � هــذه الفعاليــات يعــO �Âــا وز̀� حــضوره :�
ة ولكفاءتـه وقدرتـه عـ� ا6قنـاع وشـّده ل�ـستمع  لثقافته الغـز�1

سلوبه اqبب وبذوقه الرفيع وح¨وة حديثه.  S �̀ 
 

� والدعوة لرفع اVـصار  N:ر للتضامن مع الشعب العرا NWمؤ � مرة :�
� فندق الرشـيد  فروـ أسيوي :� µ6ر للشباب ا NWالظا] عنه، عقد مؤ

، وبعد أن انـNª اS6سـتاذ طـارق مـن �تـه وتعقيباتـه ١٩٩٧عام 
ـض  �R .. NTسئS6ته عن ا �̀ � وأجا �sومداخ¨ته ع� �ات ا(تحدث
 � ة او الطــوارق :� ا�1 يقــة الــ�� ً عــ� طر ~mن مــل�� و �sأحــد ا(ــشارك
، وبعد أن أمتدح اS6ستاذ طـارق وأشـاد بكفاءتـه  � ا(غرب العر��
بيـة أختـNx حديثـه  ̀� العر وثقافته وأخ¨صه لقضيته ول¹ القـضا
يفة قال.. بعد ( أم ا(عـارك ) والعـدوان عـ� العـراق  بقصة طر

� ا(نـاطق الـصحراوية تـسمية ١٩٩١عام  ̀� و:� ̈د يف بـ � ر .. ك�~ :�
 Æ إذ راح النــاس يطلقــون هــذا ا²6 عــ� ( � �sصــدام حــس )
مولود جديد، اS6مر الذي أفزع السلطات فأصدرت أوامرهـا إ� 
ـذا  �R نع تـسجيل أي مولـود �W ( نسية �Vا ) � دواS1 التسجيل ا(د��
وامـر ا(نـع.  �̀ � ) .. جـاء مـواطن ] يـسمع  �sا²6 ( صدام حس
² الـرئيس صـدام قـال u ا(وظـف..  �̀ أراد تسجيل ا² وليـده 
� فقــط، قــال:  �sآخــر، قــال : طيــب.. حــس Éًا Nنــوع.. اخــ�Ê
وامـر  S6 خ�� أمتنعS6نوع! حاول البدوي أقناع ا(وظف إ6 أن اÊ
 Tـ ّ �° ( � �sعليا؟! فقال البدوي.. طيب بد6 من ( صـدام حـس

� القاعة.!! � ) فضحك من :�  ( طارق عز�1
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اري الذكرى اVاديـة   �Vوز ا NW ر ~Ë السابع ع�~ من � ل علينت :� N�
� لثورة السابع ع�~  �sمس�Vـوز عـام  -وا NW من � �sثـورة  ١٩٦٨الث¨ث

ا العم¨قة القلعة الـنـاهضـة  NRنجزا �W شيدت � Nvالعراق ال � البعث :�
ة العم¨قـة  بية ا(عاÎة وحققت ا(نجزات الكب�� Vركة الثورة العر
يـة  � تصفية شب�ت العماNu والتجسس الÏيونيـة وا6سـتـعـمـار �:
يـف  � الـر ذري والثورة الـزراعـيـة :� �Vا �Ð̈ح الزرا وحققت ا6ص
 � Nـ¡ الـذا�Vللقضية الكـرديـة وا �Ñقرا �Wالد �Òل السVوحققت ا
ـا  NR6بناء شعبنا الكردي وحققت الوحدة الوطنية الـعـراقـيـة وعـزز
� مـنـطـقـة  ك�� �لية تنموية سياحية �¨قة :� ا واطلقت ا Nyورصصن
مـ�x نـفـط  S Ǹ � و�وم العراق واصـدرت قـرار  Nكردستان للح¡ الذا�

ان عـام  � ا6ول من حز�1 الد :� �Vا � � ووظـفـت  ١٩٧٢العراق التار½�
ة التنمية العـمـ¨قـة والـبـنـاء  � خدمة مس�� ة :� عائداته ا(الية الوف��
ية اVـا§ـة الـعـصـيـبـة  � � هذه ا(رحNT التار�� �Ô الظافر و:� ا Nا6ش�
ـاهـد ا(ـقـدام الـدروس  �qيستلهم مناضلو البعث وابناء شعبـنـا ا
� لـثـورة  �sمسـ �Vادية واVية والقيمة البليغة للذكرى ا اVقيقية وال�~

ة   –السابع ع�~  جيج مس�� S Ǹ  � ا :� وز العظيمة وتوظي×� NW من � �sالث¨ث
 � قيق اهداف البعث وا6مة الساميـة :� Nهاد والتحر�1 الظافرة و� �Vا

كية. ا Nية وا6ش�  الوحدة واVر
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� ، ولعل احـدى أØ هـذه الثـورات �نـت ثـورة  ت وجه التأر¼� � غ�� Nv٣٠  -  ١٧مر العا] بعدد من الثورات ال  Øشـ©ت أحـد أ � Nvوالـ �Ô ا Nا6شـ� � الـدة بقيـادة حـزب البعـث العـر�� �Vـوز ا NW

� حيا nه و:� S �̀ � العراق  ط العيش :� �W � ا :� ا كب�� � العراق واS6مة ، حيث أحدثت هذه الثورة تغي�� ر¼� S Ǹ  � عية :� Nmة ة شالتحو6ت السياسية وا6ج موعـة كبـ�� �t Û ا Nعبه ..  ثورة قامت نتيجـة لـ�
لرجعية وال �̀ � ، فانNª ا(طاف  N:حياة الشعب العرا � عية والسياسية :� Nmياة ا6قتصادية وا6جVعدد كب�� من جوانب ا � Ø من ذلك هو اعادة السلطة تبعمن ا6خت¨6ت :� S6وا ، � �vجنS̈ ية ل
ا بناء ا(واطن ال �yساسية للبناء ومS6و� من الثورة �� سنوات اعداد القواعد ا S6نت السنوات ا�عيا ليتمكن مـن عرا للشعب الذي �Ü وعا�� الكث�� .. لقد  Nmوع�يا وسياسيا واج �̀ بو N1 � N:

� بناء وطنه ... مل ا(سؤولية :� N� 
 

ئب للرئيس الراحل ا(رحوم أ|ـد حـسن البكـر ، حـNv تـس�ه ال �̀ ا ، وهو  Nyالثورة منذ بداي "Þ ر|ه" � �sالد صدام حس �Vيد ا ~ßلقد قاد ال S̀عـام ر � � ١٩٧٩سـة :� ـدثت قفـزة نوعيـة :� �à ..
يع ا6ختصاصات �| � �: �xوض بواقع التعل �yبوية وال Nية ، وبناء ا(ؤسسات ال� �ت ا6حت�ر م�x النفط بعد أن �ن بيد ال�~ S Ǹ  Nxلطـرق ،  العراق ، ف�دميـة  �Vوبنـاء ا(ؤسـسات الـصناعية وا

حـدث اS6سـلح S �̀ � عقائدي وتـسليحه  N:ية ، وبناء جيش عرا ها ، والتنمية الزراعية والصناعية والتجار ء والطاقة وغ�� �̀ سور وا(اء وال�ر �Vتطـورة وتطـو�1 قدراتـه القتاليـة للـدفاع عـن ة اوا)
ية ... ية جذر و6ت ثور N� مة .. ف�نت هناكS6العراق وا 

 
̈بيـة والـش ـادات الط N�6ت وا �̀ قراطية .. فقد تـش©ت العديـد مـن النقـا �Wوقامت ببناء أسس للد ، � N:ية ل�واطن العرا � ذلـك بابلقد أعطت الثورة اVر عـت :� ~nية والعماليـة وا(هنيـة ، و

b .. �Ð أعطت ال Nmن ا6ج �âعت قانون العمل وال ~nوالعمال ، و � �sتؤكد وتثبت حقوق الطلبة والشباب وا(ع� � Nvال � �sمـن ثور القرارات والقوان � �sقوق القومية والدينيـة ل�فـة ا(ـواطنVة ا
 � �: � Nالذا� ¡Vعت قانون ا ~nها ، و يدية وغ�� � � وصابئة و�1 �sن وأقليات أخرى ومسيحيb N1كراد و ـازات  ١٩٧٠آذار عام  ١١أ � ن حقـوق شـعبنا الكـردي .. اضـافة لـذلك �نـت هنـاك ا�� �âلـ

تصة تسã لصناعة  �qنت الكوادر الع�ية ا�� ، و ار�� �Vا صناعة الصاروخ الذي أطلقه العراق بنجاح ا� الفضاء ا �yة م د ع� الكـوادر القع�ية وتقنية كب�� Nmدون ا6ع  � N:العرا �Ðمر الصنا
ئي �̀ ̈جات وصناعات åر مدات والث �qيد وا زة والت�� �æيون ا(لون "قيثارة" ، وأ بية  أنتجت التلفز � ة أاS6جنبية .. و�ن العراق أول دوNu عر خرى  ، والصناعات الغذائية ا(تنوعـة .. أمـا :�
̈حي معيات الف �Vفأنشأت ا ، � N:̈ح العرا � الزراعية والف �zرا S6 �̀ ال الزرا�Ð ف�نت القيادة تعت�� الزراعة نفط داSj ، ولذلك اهتمت  �qة و ا �xيـق نقـل التعـل � عن طر �s̈ح طورت قدرات الف

ا ا(دارس ، وأوصلت Oا ا(اء وال� �yوبنيت القرى النموذجية وأنشأت ف ، �çا6لزا �xمية والتعلS6و اt � وOم بقانو�� ية ، و§~ ̀� ا� القر � ر دمات اS6خرى ، وأدخلت الطـرق اVديثـة :� �Vء وا
ة التصحر ... �àديثة ، وبناء السدود ، وم�Vوأدخلت أنواع عديدة من طرق ا6رواء ا ، � �zرا S6̈ح ا  الزراعة واستص

 
 µ Ǹ  � ي� والـÏيونية والفـرس الـذ¿� ـم أمـر Nyطليع � � و:� عداء واVاقد¿� S6مصاف الدول ا(تقدمة # أغاظ ا � وا عـ� العـراق قلعـة العروبـة وحـاولوا مـران عظمة هذه الثورة وضعت العراق :�

� وسورها ا( �sصVمة اS6ثل درع ا �W ن�به الثوري الذي  � والنيل من شعبه وحز �vم الدنيئة اسقاط نظامه الوط NRططا �tم ا(شبوهة و NRؤامرا �Wع ...ني 
 

 �V̈ء وا به ا(ناضل وقيادته الفـذة بعـون Þ تعـا� و±ـة الغيـارى .. وسيحاسـب الـشعب العمـ � بقيادة حز �� S6ا � N:جـاءوا 6حتـ¨ل أرض العـراق  ونـةستنت� ارادة الشعب العرا � والـذ¿�
وات الشعب أي منقلب سينقلبون .  بوا أموال و1~ �Rقوا وnخانوا وظ�وا وقتلوا و � ى الذ¿�  ا(قدسة .. وس��



 

 

”T 
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ـاري   ر ا�� 
وز من الـ� � من �� �� 
� والع� � الثا�� ر علينا �� ��
� مـن  �� 
� والعـ� مـسون لثـورة الثـا�� الذكرى السابعة وا��

وز عام  ـت ال2ـد ا0لـ/�  ��١٩٥٢ � ا�4 � م8 الشقيقة ال�5 ��
مـ>� قنـاة الـسويس  = مهوري وحققـت <� واقامت النظام ا��

كية للبنـــوك وا0ـــصارف  ١٩٥٦عـــام  ا �HشـــJت ا �Lوالتـــأم
� العام  ها �� �Hية وغ وا0صانع وا0ؤسسات الزراعية والتجار

� من شباط عام  ١٩٦١ �� 
� والع� � الثا�� �  ١٩٥٨وحققت وحدة م8 وسور<� �� ي �� �Zونة من امثال الكز ا ا0رتدون ا�� �̂ � ارتد عل وال�5
� من ايلول عام  �� 
� الثامن والع� ة اJنفصال �� �  ١٩٦١سور<� فنفذوا جر�� � البعـث �� وتواصل نضال البعـث الوحـدوي eققـًا ثـور��

� سور<� عام  � العراق والثامن من اذار �� � والـسوري اl مـ8 واجتمعـا  ١٩٦٣الثامن من شباط �� وذهب الوفدان البعثيان العـرا��
� السابع ع�
 من نيسان عـام  � الوحدة الثoثية �� �pققe qال عبد النا �r رحلJا � سة الرئيس العر�� => �Z لوفد ا80ي �>١٩٦٣  � �pبـ

 � � اطار نضاw ا0لح�u القو�t العـر�� َ النور ح�5 يومنا هذا ويتواصل النضال الوحدوي للبعث �� �Z z م8 وسور<� والعراق والذي
 �tوالقـو � ـا الـوط�5 و}� ـا و�4 قـق تطورهـا وتقـد|ا وارتقا4= �� � بيـة الـ�5 ية لoمـة العر �Hهداف ا0صJا0عطاء لتحقيق ا 
Hا0تواصل ال
قيـق اJسـتقoل الـسيا�� واJقتـصادي النـاجز والتـام  يـق التحـر�Z الـشامل والعميـق و�� � الشامل والس�H قدمًا ع� طر واJنسا��
بيـة  � العـظ>� وامتنـا العر د والرفعة والكرامة الوطنيـة والقوميـة الغاليـة عـ� ابنـاء شـعبنا العـرا�� قيق العز وا�� اه �� � �� = Jقطارها و<�
ية ا�Jية الرفيعة اهداف البعث والـشعب واJمـة اهـداف الوحـدة  � ة بقوة وثبات اl مام لتحقيق اJهداف التار�� =Zيدة السا ا��

كية . ا �HشJية وا  وا�ر
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ـم  ن ا�ـدف الـرئيس Jعـداء اJمـة و� يـشنون عدوا�4 يتفق العـدو قبـل الـصديق <�
حتoل الـوطن �ن يتعـدى ويتجـاوز قاعـدة اJمـة  الغا�
 ع� العراق الذي توجوه <�
م قـد وظفـوا  وذجا .. لـذلك فـا�4 دف البعث فكرا وتنظ�L و�� �̂ ية ا0تقدمة بل يس الثور
�� مـن اجـل تـشويه صـورة  �LجـJيع وسائل التواصل ا �rم وoعJمسبقا � وسائل ا
ج 0ناضليه وما صاجب ذلك من قـرارات  �̂ داف � �̂ البعث مع ما رافق ذلك من اس
ـر�� مـن  � �� � �pقانون اجتثاث البعث وما تبعه مـن قـوان uا ما يس �̂ سيئة الصيت وم

وج Jف�ر البعث ..  �Zيدعو و 

 مـا Hكـ يانـة ، فـان ا 
 من ستة ع�
 عاما من تسلط زمـر العمـا�w وا��Hك �� مرور ا �Zو
ــق لنــا ان  ــا �� � نفــو م هــو ا� البعــث .. وهنــا ر�� يقــض هــاجس ويثــ�H الرعــب ��
 � £� الــ¢يو�� �HمــJا 
داف للبعــث مــن قبــل حلــف الــ� �̂ نتــساءل 0ــاذا هــذا اJســ

 الصفوي ؟

 
ـــسك  ـــدة و�� ال � اصـــا�w فكـــر البعـــث ورســـالته ا�� ـــدها �� � كـــن ان �� ـــة �� واJجاب
ق  عل اعدائه يدركون ان حزب طلي§� رسا�l �لبعث <� � بعقيدته وهذا ما �� �Hماه ا��
 � � � ارجـاء الـوطن العـر�� ماه�H الثابـت �� � وJء ا�� مع بقاء اJمة وان © قوته هو ��
� الـصفوي ، سـيعملون  £� الـ¢يو�� �HمـJا 
الف الـ� م ،اي �� للحزب . ومن هنا فا�4
اء اي امـل  لتاe �lاو�w ا�4 كنة ال�
 �او�w القضاء ع� البعث و<� ع� توظيف � ما
� هـذا العـاz .وعليـه فـان طبيعـة  ا �� � تليق �4 ا امتنا م�نتنا ال�5 �̂ خذ ف = بية <� ضة عر �̂ ب

ص�H ومستقبل امة . تبط �� �Zية و �Hا البعث مص و}� � �� �  ا0عركة ال�5
 

ت جسيمة وخرج من � واحـدة  د<� ته النضالية الطوي»� �� �Hمس � لقد واجه البعث ��
دي اعداء اJمة ..  
 قوة وصoبة .. واثبت انه اJقدر ع� ��Hك ا وهو ا �̂  م

 
ة جـدا حيـث  �Hت خـط � هذه ا0ـرح»� J نغـا�l اذا قلنـا ان طبيعـة التحـد<� اليوم و��
م القـضاء عـ� البعـث  �4Jـاوe لoـاء وجودهـا مـن خـ �4J مـةJاجتمع � اعداء ا
� اساليب تتناسب وطبيعة وخبث  �pخسئوا وخاب فئلهم .. وهذا يتطلب منا ناضل

: �̄ ة  ز وسائل ا0وا°� �Zونعتقد ان ا . � �pونة ا0ارق ططات ا�� �e 
 

بنا الرسا�l اJنسانية والعودة اl مـا  بادي حز لتمسك �� سيخ بيتنا الداخ�� <� �Z : Jاو
<� عليه ا�زب واجراء مراجعة يومية للنفس لتصحيح اي خلـل ان وجـد Jسـا²  ر<�

. ´ 
ــدي  � دون مــستوى ا0طلــوب µ يتطلــب التفــك�H ا�� نيــا : مــا زال العمــل الــوا¶� 
>
مـاه�H مـن  � ا�� �pلتحـرك بـ ية تـسمح 0ناضـ�� ا�ـزب <� Jستنبااط وسائل ·ل وا°�

 خ�oا ورفد ا�زب بطاقات جديدة خاصة وسط الشباب . 
 �̄  Jالرفـاق فليـس مـن ا0قبـول و � �pعية بـ �LجJقات اoكيد ع� تقوية الع لثا :التا 
>
داء ا�زب او عيادة ا0ريض مـن  
رة عوائل   من طبيعة اخoق ا�زب ان Jي>� ز<�

 الرفاق .
�� يقـصده  �LجـJوسطه ا � � ان يكون مصدر اشعاع �� 
رابعا : ان يس§ ا0ناضل البع5

. �Hماه سيخ العoقة ا�ية مع ا�� �Zنكفاء وJا �wبتعاد عن حاJونه وا �Hالناس ويستش 
ا .. J ند�� اننا قد اوفينا ا0وضوع حقه لكن حـسبنا ان وضـعنا بعـض النقـاط  �Hاخ

.. � �pا0ؤمن q ن ´ <� ة ·لنا وºنا ثقة <� �H0س 
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� يواصـلون   � الفـاد�� �pالبـاذل � �� �Zا0ثـا � �pا0عـط � �pحـرار ا0ـضحJاف النجبـاء ا 
©Jبطـال اJيواصل ا0ثقفون العراقيون ا
م يواصلون د·هم الفكـري  
 الفاعل ا0بدع ا��oق الواسع النطاق والتأث�H ا0هم «�Zا0ؤ �toعJوا � د·هم الفكري والثقا��
 � ـات القتـال ا0ـستعرة ا�تدمـة اJوار و�� �̂ � ج �� � �pا0قـدام � � الـشجعان ا�بـور�� �pم ا0قـاتل � واJعJ �toخـوا�4 والثقا��
 � �pء والكتاب وا0ثقـف وي الدماء الزكية الظهوررة لoد<� �Z يوم � � ف والكرامة الوطنية القومية �� 
د وال� خنادق العز وا��
ًا مـدرارًا  
Z � م الـس¼� � ارض العراق الطاهرة ا0قدسـة ا0عطـاء وبتواصـل عطـا4= �pالعراقي � � وا0صور�� �pوالفنان � �pوالصحفي
� مـع الـدم الـز£�  �pي � الثور �pالعراقي � �pج الدم الز£� الطهور ل¾ثقف� �Hبته الطاهرة ا0قدسة فيم �Zمتدفقًا يعفر ارض العراق و
� اJصـoء اJشـداء  �pالبـاذل � � الفاد�� �pا0عط � �pا0ضح � �pا0قدام � � اJشاوس البواسل الشجعان الصبور�� �pالطهور ل¾قاتل
� تـشع  � سوح البذل الرحبة الفسيحة الـ�5 �� � � الفاد�� �pالباذل � �pا0عط � �� �Zالصا � اف الصامد�� 
©Jار النجباء ا �ZJحرار اJا
ا ا0داد ا0داراة ا0تدفقة مـن اقـoم  � تسييل �4 يفة ال�5 
قق تعانق ال¾ات ا�رة ال� �H والعطاء ا0تواصل الدا�= الذي �� �� �>
ة  �HثـJالبعثيـة ا �wا0قو � �pققe شاوسJا � �pالعراقي � � لتعانق اطoقات رصاصات بنادق ا0قاتل�5 �pي � الثور �pالعراقي � �pا0ثقف

 ( القÁ والبندقية فوهة واحدة ) واي قÁ..!! واي بندقية..!!
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ـرج مـارد  � � أصعب الظروف �� من قلب رمال الصحراء و��
ية وثقافيـة  وي لنا قصص عـن منجـزات حـضار �Hبداع لJا

 ... � يع ا0ياد�� �r � � ·ارة اJ=رض والتطور �� فة �� 
 م�
� ظل ثورة  ققت �� �� � � ال�5 /� عن منجزات وط�5 �� �Æ١٧ق 

-   ٣٠  oكتب قليـ الدة بقيادة البعـث العـظ>� ، وسـأ وز ا�� ��
ازهــا لــصاÊ العــراق  � � �� ا�� ــا ، وهنــاك الــكث�H مــن الــ�5 �̂ م
� �ن  ــازات الــ�5 � ��Jمــة .. وســأدون بعــض مــن هــذه ا=Jوا
بية ، ون�
 التعـل>� ، وeـو اJ=ميـة ،  ا ن�
 الرسا�w العر هد«�
ـاء  � شـ�5 أ�� وبناء آJف من ا0ـدارس ومئـات الËيـات ��
دمـة  عيـة �� �LجJالوطن ،  وانشاء ا0ؤسـسات التعليميـة وا
يـــع ا0ـــدن والقـــرى ، وبنـــاء الـــكث�H مـــن  �r � ا0ـــواطن ��
يــع فــروع  �r � كــز الطبيــة والعيــادات �� ا0ستــشفيات وا0را
يـع  �r � زة الـضخمة �� �°=Jطباء ا0هرة وا=Jالطب واستقدام ا
م>� النفط ، وبناء جيش عقائدي وتسليحه  = ا�افظات ، و<�

حدث اJ=سلحة ، وتطو�Z الـصناعة والتـصنيع العـسكري  = �>
 ...  �Êوالزراعة والتجارة .. ا 

 
ك الكث�H الذي  �Z=J ، � ازات وط�5 � دثت عن القليل من ا�� ��
� لن أنÏ حـد<
 |مـا جـدا  ا ق�Æ .. ولك�5 �Ðيعجز عن وص
وفيـاء وماجداتـه اJ=صـيoت للحفـاظ  =Jا wـل رجـا· �Lحي
لدفاع عن حدوده والذود عـن rـاه ، وتـوف�H � مـا  عليه <�
ـم  �̂ يلزم لـذلك مـن رجـال وعتـاد وجنـود �نـوا أوفيـاء لوط
ــم ، فاســتحقوا حبــه ، ولبــوا نــداء الواجــب ا0قــدس  �̂ وأم

م ...   �̂ م وشع �̂  �ماية وط
 

الـد صـدام  يد ا�� 
ـا الـ� �̂ ان �ذا الـوطن قـصة عظيمـة كت
ــارى  ــه الغي ــال وأبنائ بط =Jــه ا اه ورفاق 
Z ´ ــب � طي �pــس ح
دمـة  هـد �� � � z يبخلـوا �� بيات الـذ�� =Jوماجداته ا � �pلص ا��
ت وبطـوJت  وي ح�<� �Hالعراق ل �Òمة .. وسيب=Jالعراق وا
ه  � حقوق اJ=مة ويكون دوما وÓ Ôد<� �Z �Òعظيمة ، وسيب

. lذن ´ تعا � ا0قدمة ، وستتحقق أهدافه <� �� 
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ا سطرته الثورة  م أمام � شعب العراق �� % عراقنا "ن الثوار قد زكوا ثور�� م و'& (% ثور�� & % ا56دب السيا0% يقال ان الثوار , من *% &'
يع قطاعات ا7ياة و  �: % وا تصاعد;% '& من منجزات نقلت العراق من الواقع اHتخلف الذي "ن فيه إ? مطاف الدول النامية �&
بية  يصة عQ خدمة الشعب والوطن وا56مة العر ول و"نت حر ا ا56 ا بيا�& % جاء �� �Uا ال &Vباركة � أهداHزت الثورة ا � &Yتمع فقد أ ا]�
و? إ? بدء حوار بناء مع القوى  [ا ا56 دمة و̂_عت منذ ا;% م إ? ا7& &̀ & م %aفصولHوأعادت ا & %aفاطلقت _اح السجناء السياسي
ق للقوى  %* e ميع واوجدت ا7ل ا56مثل للقضية الكردية والذي ت خيمته ا�7 �Y تمع � %Y إطار العراق الوطن الذي % الوطنية '&
يد ا6ستقرار jذا الشعب ولكون ا6ستقiل ا6قتصادي هو العمود الفقري لiستقiل  ا 6 *� % كو�& �Uء ا56جنiعادية للعراق ولعمHا

ان  % ا6ول من حز*% الد '& % ا6ول من آذار  ١٩٧٢السيا0% "نت معركة التأمk% ا7& لsمل '& ز ;� � &Yت  ١٩٧٣والذي أ & &uحيث ر
ة الوطنية والقومية التقدمية }% صيغة لxشاركة الفاع�w ل5iحزاب والقوى الوطنية  �̀ ية ل̂{وط العراق و6ن ا�7 ال̂{"ت ا6حتsر

 % ا '& �Vوز عام  ١٧"ن انبثا ية ودوjا فقد حاولت دول ا6حتsر وضع العراقية  ��١٩٧٣ أيضا و6ن قرار التأمk% أوجع ال̂{"ت ا6حتsر
 Qع & % حرب ت̂{�% &' �wضته وخاصة بعد مشاركة العراق الفاع يقاف تقدم العراق و�& بته ب� الوسائل �6 أمام خطوات الثورة و�ار
كراد ب� الد� اHادي واHعنوي إ? أن استطاع  & ا56 %aان تد� ا6نفصالي ية وا�Hية فsنت هذه الدول وخاصة إ*% & السور %aت �̀ ا�7

% العام  زا*5 '& يف الدم من خiل عقد اتفاقية ا�7 & % ̂�ل  ١٩٧٥العراق إيقاف *& ا التمرد ا6نفصا?% الكردي '& �̀ ار بسب % ا�& �Uوال
 العراق .

 
دمات اHقدمة  % نوعية ا7& % مع تطور '& % الوطن العر�� انب ا6قتصادي فإن دخل اHواطن العراق أصبح أعQ دخل '& وعQ ا�7
% العراق يوازي  &' %kستوطنة واصبح التعلHعدية واHستوى التعلي�% والص�% واصبح العراق خال من ا6مراض اHواطن وارتقاء اxل
 Qة اليونسكو لقضائه ع & % حصل العراق عQ جا*5 �Uا6مية وال Qللقضاء ع �wالشام �wفية وبدأ ا7م % الدول ا6سكند;& مثيiته '&

 ا6مية .
 

ها من مصانع  وية واHيsنيكية والغزل والنسيج وغ�% انب الصنا�% فقد �� بناء قاعدة صناعية متطورة للصناعات الك�% % ا�7 اما '&
% الكث�%  &' % ب من ا6كتفاء الذا�� يث أصبح العراق يق�� �Y ها وية الفوسفات والزجاج وغ�% وك�% ا7ديد والصلب والصناعات الب��
دة  %; & انب الزرا�% وال̂�وة ا7يوانية فقد ازدادت مساحة الرقعة الزراعية *� % ا�7 لتوازي "نت هناك ثورة '& من الصناعات و;�
 e العراق Qع % & واستخدام اHكننة الزراعية ا7ديثة � ذلك والتأمر العدوا�& %aزارعHوا & %aحiل وتقد�% الد� للف& يع الري وال�� مشار

 % ان '& % ا*% % ا � ا�7 '& &Uي بناء الشعب ح�U جاء :& شباط عام  ٩يتوقف بل "ن يتصاعد مع � خطوة جديدة تقد[ا الثورة 56
ك̂�  ١٩٧٩ % ا &' & %aاني & ا6*% %aسؤولHات ا %Yل ت�iالعراق من خ Qها العدوانية ع لكشف عن نوا;% مينية ;� حيث بدأت الزمرة ا7&

ا ما يعت��  &̀ % ووز*% خارجيته صادق قطب زادة اHعادية للعراق وم ا�& %* % صدر الرئيس ا�6 &Uات ابو ا7سن ب %Yمن موقع بدءا من ت�

لق ا6زمات وقام عنا¤ حزب الدعوة بعمليات إرهابية ضد أبناء الشعب  ركوا ¦iء, 7& &§ % لشؤون الداخلية العرا'� �; iتدخ
% نيسان عام  امعة اHستن�ية '& % ا�7 داف التجمع العا©% للطلبة '& �̀  ١٩٨٠والشخصيات السياسية وا6غتيا6ت و"ن حادث اس

داف موكب تشيع ال̂داء من بناية مدرسة ال̂{افة  �̀ س انية ;� %* واست̂اد وإصابة عدد من الطلبة وكذلك قيام العنا¤ ا�6
̂;رة  � �; % ا�& يد وجر®% وقيام ا6عiم ا6*% ^̄  & %aب & %aشيعHت اليدوية وسقوط إعداد جديدة من الطلبة وا لرما;& ية ;� % الوز*% انية '& %* ا�6
افر ا7دودية وبش�  داف القرى واHواقع وا]& �̀ س انية ;� %* ا قيام القوات ا�6 اف°� �* % &Uاو � زعزعت ا6من الوط�النعرات الطائفية و
سi±% ودول عدم  ر ا�6 بية والدولية ومنظمة اHؤ�� ان من خiل الرسائل اHبا̂_ة وع�� اHنظمات العر مستمر ور�& تنبيه العراق 6*%

 % % عQ العدوان '& افر ا7دودية فsن الرد العرا'� % قصف ا]& دي '& % ا¤ عQ ال�� &Uمي ياز ا6 ان نظام ا7& &Y6١٩٨٠أيلول عام  ٢٢ا  % &'
% الثامن من آب عام  ٨حرب دفاعية استمرت  % نفسه '& &Uي ا ال³ عQ لسان :& %̀ ان ف رعت إ*% � �Y حيث "ن يوم  ١٩٨٨سنوات

. & %aل� العراقي %kالن� العظ 
 

 sي % نفسه بعد سنوات ا7رب بل ¦دت الكويت وا6مارات وبتوجيه من أمر &Uكوا العراق يب ا e ي�� 5�i¦و sي ا6 ان أمر
ميل النفط إ?  فض سعر بيع *� & &Yغراق السوق النفطية حيث ا يطانيا ;� % بتsليف استخراجه  ١٤و*� دو6ر وهذا سعر 6 ي·&

اوز  � �Yلية و ^̧ % من حقول الرمي�w ال وتسويقه هذا من جانب ومن جانب آخر ¦دت الكويت إ? ا7فر اHائل و_قة النفط العرا'�
ي¹% شوارسكوف وجعل العراق هو الدو � العدو فsن  ال ا56مر &� ية بقيادة ا�7 يبات واHناورات العسكر خط ا7دود والقيام بتدر
 % & افشلوا ا7ل العر�� قرار دخول العراق الكويت وما رافق ذلك ا7دث من تطورات دراماتيكية "ن ابطاjا اs7م العمiء الذ�%

% مبارك الذي خان العراق مقابل  &Uي حس�Hقدمة ويقف الرئيس اHا % يار العسكري '& مليار دو6ر حيث اطفت  ١٢وجعلوا ا7&
ي¹% ا6طلº% عQ العراق فsن العدوان وا7صار الذي استمر  تبة عQ م� Hوقفه اHؤيد العدوان ا56مر ��Hالديون ا sي  ١٣أمر

يs وخونة ا56مة فقد لفقوا  مر أمر 5 �; % ضة العراق وe ين«� يع �& اد أقiم الرصاص وتعطلت مشار عاما منع عن العراق ح�U است�%
ر  � &§ % متiك العراق أسلحة الدمار الشامل و شنوا الغزو '& خارج ال̂{عية الدولية وخiفا  ٢٠٠٣آذار  ١٧ا6"ذيب ا6دعاءات ;�

& ليتسلطوا  & وال{اق الفاسد�% %aرم عراف واHواثيق الدولية واحتلت بغداد العروبة يوم التاسع من نيسان وجاؤوا ب� القت�w وا]� 5iل
% العام  ما '& ي¹% بقرار او;� يش ا6مر & وما زالوا ليومنا هذا فبعد انسحاب ا�7 %aرقاب العراقي Qان  ٢٠١١ع يs العراق 6*% سxت امر

ان . سiمية التابعة 6*% % ا6حزاب وا7ر"ت ا�6 &' & %aثلÀ ا 5�i¦ لiان من خ ات وسياسات ا*% �Áفاصبح العراق اليوم خاضعا لتو 
 

& jا فإننا عQ ثقة ان ثوارها ما زالوا  %aلذكرى ا7ادية وا7&مس تفل اليوم ;� &Y ن إذ &Yقاييس وHوز ثورة وطنية ب� ا لقد "نت ثورة ��
ك̂� من  يق التحر*% ا اب الوطن وان البعث العظk% الذي قدم عQ طر لسiح للدفاع عن *� �; & %aسكÀة  ٢٦٠ يد من خ�% ^̄ الف 

& و� العمiء الصغار.  %aمن ا]تل % &Uاب الوط يق التحر*% الشامل والsمل والعميق ل� ال�� % طر  رجا  Hاض '&
 

زوا من منجزات خiل  ٣٠_  ١٧فتحية لثورة  � &Yا أ م الزكية و�� م بدما�5 & فقد ز( الثوار ثور�� %aيامHية لثوارها ا �Y وز الوطنية والف ��
 ¦ر الثورة اHباركة .
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عية اHعروفة من قبل ̂_كة -١ قيق الب�ة لتتبع اموال اHنافع ا6ج�� �Y ية % مد*% يق ¦لها اHؤلف '& Ç تقÆ% فر اهة عن نتا®5 & نة ال�& يع  افصحت �7 قـiت النفـط العراقيـة عـQ مـشار &;

يع وزارة ال��  عيـة عـQ مـشار صـصة لxنـافع ا6ج�� % ¤ف اHبـالغ ا]& ات فساد '& كدت اللجنة وجود ش̀� �افظة الب�ة حيث ا % بية '& �افظـة البـ�ة وان اHبالـغ بيـوزارة ال�� % ة '&
% ا]افظة بلغت  بية '& يع وزارة ال�� صصة Hشار هيل  ٥٢٣٬١٣٨٬٠٠٠ا]& 5 ا عادة ;� قـiت النفـط العراقيـة  ٤٣مليون دو6ر وe ي�k بناء اية مدرسة جديدة وا�& ـا ̂_كـة ;& �̀ % حقق �Uمدرسة ال

" ٧،٢١٩،٢٦١،٠٠٠بلغت  % وزراعـة النخيـل اضـافة ا? مطـار البـ�ة الـدو?% وا &Ìهيل وتطو*% ا6را 5 ليـج د�% مليار دينار Í̂لت الصحة وقيادة ال̂{طة وصيانة شبsت اHاء و;� يـة ا7&
ـدر  Hليـارات �� �افظـة نينـوى .. هكـذا و;� % نيت '& ريب سعات ا6ن�� اهة عن تفاصيل احباط �� & ية كذلك كشفت هيئة ال�& % للدراسات البحر ال العـراق وابنـاء شـعبنا امـو العر��

ة تذكر .. ولكن العiج والدواء عند Ð والشعب.  واي دواء ..!! اهة من دون اية معا�7 & اف هيئة ال�& ع��  الصا*� اHض�% الصامد و;�
 
% اHوصل  -٢ ن '& انب ا%�6 % ا�7 ت ا6نقاض '& �Y ا %̀ % ع̂� عل �Uثث ال &  ٦٠٠جثة  ٧٢٠بلغت اعداد ا�7 %aثام & ا�7 %aوية وان بjا مدهو � ا &̀ ثـث وكـذلك وجـود  ٨٥١جثة م ت ا6نقـاض عـدد اخـر مـن ا�7 �Y وم ا]افظة ويوجد لغاية ا6ن¦ % % اjوية '& تعود 6طفال معرو'&

% تعيق عودة العوائل ا? �ل سكناها .. وهك �Uادى ا? حدوث العديد من ا7وادث وال Ñ بية لفات ا7ر % موازنة العام ذا العديد من ا6لغام والعبوات وا]& & يضعوها '& %aح % ت ا6نقاض وهدر ا6موال '& �Y ا % من التدم�% ووجود جثث ابنا�5 }% اHوصل البط�w تعا�&
ك�� �افظة عراقية بعد العاÓة بغداد وهكذا هو الظÒ .......والظÒ لو دام دمر  ٢٠١٩ % ا ة و}% ̂;�& % ذيل القا�5 &' 

 
٣- j مدمرة ليس &Ìينحدر البلد ا? فو %kيار منظومة الق يار اHنظومة ا6خiقية فبأ�& بiء استمرار ا�& % كر ـسكون مقاليـد ا6مـور مقـ�ون  احذر Àثل اHرجعية الدينية '& & ويقـول ان مـن �% %aالبغيـض % ا�& (% وا6*% & ا6م�% %aلiحتiل �wذر عنا¤ ا7ومة العمي %Yحدود و

& ابناء ا]�  %aب &Ìبوية 6شاعة الفو دف هذه اHرة منظومة القk% ا6خiقية وال�� �̀ يار وهكذا تس تمع من ا�6& % ا7فاظ عQ اا]� ا '& شاء ..!!تمعكث�% تكب الفحشاء واHنكر .. واي منكر ..!! واية §& & القد*% جل جi  سيطيح ب� ما *%  . ولكنه Ð العز*%
 
دى يوما ا̂* اخر جراء  -٤ % الطيب فاHنظومة ا6خiقية ت�� تمعنا العرا'� ��ة اHعروفة والقk% ا6خiقية الرفيعة عن  ار ا6خiق الكر�% &̀ 6قدام والتقـد*% ويكـون قـدوة ذت Õ& و;% للعجب ;� %Y ا % وe يتعاملوا مع السارق Öخلوق منبوذ وا�& لك فأن الsرثة تنتظر الشعب العرا'�

ون واHرتشون من اuاب الشأن واي شأن × ا & ا ا6خرون ويقلدوه ليصبحوا مثw .. وهكذا يص�% ال{اق واللصوص واHب�� عية يقتدى �� كون ا7رمات ويستحوذون عـQ العقـارات العامـة وينتحلـون صـفات امنيـة ن هاج�� �̀ دون رادع ين � %Y 6 & %aسلحHم اÙؤ6ء وم
ك̂� وان السلوكيات ا6  ك̂� فأ دوا ا تمع والدو � و6 مصدات مصدات او ¤احة "فية للوقوف بوجوههم ف�� دون رادعًا من ا]� � %Y 6وسياسية وiتلفة . و̂_ البلية ما يضحك .خ &�تمعية  ��تت تنت̂{ وتتسع وتشمل قطاعات  دية وغ�% اHنطقية ;� ��Hقية ا 

 واذا e تست�% فأ¦ل ما شئت .
 
٥-  & %aجة وب &̀ À 5تكبون جرا� %* % لب̂{ واHتسولون وحسب اHرصد العرا'� ار ;� � �Y6ن ¦ليات ا &Ó جة &̀ À 5را� � �Y رة يتورطونHتسولون هذه اH5سف الشديد يغدو الب̂{ سلعة ااi7ياء وال̂{ف .. وهكذا ول �; �w ة ا]& ط�% هات ا7كومية تقف وراء هذه اHمارسات ا7& ن ا�7

& ا7ي� وما ظxنا, ولكن "نوا انفم يظxون. % العز*% 6نسان العرا'� ينون ;� �̀ ا وهكذا يس ار �� � �Yiة ل � 5Yرخيصة را 
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ان وإسـت�م مـ��� �� و�ـران الـسلطة وعـ� رأ�ـم  ��طاحة بنظـام شـاه إ بعد ا)'
كيـا  �� � عيـة وا)قتـصادية .- � سادت ا8ؤسسات السياسـية وا)ج�4 مي9- ا8لعون ا;-
ان جـاء نتيجـة  ��� إ ـم ان مـا حـصل .- -Aون م �Bالـكث EBمشاعر متباينة.  فقد أعت
ـا قـوات  �Aإرتكب � Pت نظام الـشاه ;قـوق ا)نـسان وا� Mليـات القمـع الـ�9 ا �Aإن
كـد  Q �R ت هـذه النظـرة حيـث �Bعان ما تغX ولكن . � -Zا �� الباسيج ضد الشعب ا)'
-عـة  -Bرة الR̂هـا عـ� إ - �Bك �� EBعـ - ان عازمـة عـ� إR̂رة الق�قـل والـف_� ��كيا ان إ �Bل
هيـك عـن  -R ،ان ��� êل ا ا لسياسة إضطهاد ا)كراد .- �gرساhالقومية الفارسية و

س�م. ت عباءة ا)' �j الثورة ��ا بتصد �gX̂مبا 
 

� زعزعـة إسـتقرار ا8نطقـة  ه .- �Rونوا �lوع الفارn̂8امة ا - -o كيا �Bبعد أن إتضح ل
، Mلــت عــ� أن  - �rــد ــت غطــاء ال �j ــشعوذة وا)رهــاب ها للــدجل وال ��وتــصد
 -wتلـت الثـورة ا8زعومـة. ور � - سـنة الـ�9 بـع_� ر Q(ا �xتتعايش مع تلك الظروف طي
8قارنة مع  ER - �rالبلد - � الع�قات ب_� زر .- E;نت هنالك حا)ت من ا8د واP ،ذلك

� عـام  -. - �r �B8ـستقرة بعـد اتفاقيـة قـ| شـ ER اتـسمت � ما ال�9 �g١٦٣٩ع�قا  � والـ�9
ـت تلـك  -gية الع4̂نيـة والـدو�� الـصفوية آنـذاك. حيـث ا اطور EBا)م - عقدت ب_�
زت عـ�  E� � ما. لكن من ا8فارقـات الـ�9 -Aمن ا;روب بي �xا)تفاقية جو)ت طوي
 � -. �lو ا)سـ�م الـسيا -j ا للع�انية، اصبحت تنحو �Aرعاي -wكيا، ر ��الساحة أن 
� ومـسار  -Zا ��س�م: مسار إ ر مساران من ا)' ذا يكون قد �- Egة، و �BخQ(السنوات ا

. �� �� 
 

انية منذ  �� كية ا)' �Bوما بعدها ١٩٧٩الع�قات ال 
اك  ��Q(نتيجـة إيـواء ا ��لتـو ER ء ا8ـ��� � E� انية قبـل �� كية ا)' �Bاصيبت الع�قات ال
نفصال الكرديـة  ة مقاب�x دw الشاه ;ركة ا)' E� ة، ومن E� من - اني_� ��- إ 8عارض_�
ـا  �g �Rبدا � كيا ثـورة ا8ـ��� .- ��� مطلع السبعينات. لذلك أيدت  � êل العراق .- -.
. من  �� �Bا من كسب رضا الشعب ال -Aمك h ي� ا )مر �Aعن مناهض EBوراحت تع
نـسحاب  ' ER أ�ا آنذلك بولنـد أجاويـد �� � كية ال�9 �Bنية رحبت ا;كومة الR̂ حية -R
ـا  �gع�قا - ��ية ، ̂� سعت تلك ا;كومـة ا� تعـز ان من منظمة ا8عاهدة ا8ركز ��إ
ا)قتصادية مع �ران. وع� هذا ا)ساس بعث بولند أجاويد وز�� خارجيته ا� 

ان  ��� حـز رة ر�يـة .- �R - E�ا عـن نـوا�R  �١٩٧٩ران  �Bتـعب � ـمي9- حيـث اسـتقبx ا;-
نق�ب العـسكري  ان الس�ية. ا) ان تلك الع�قات Xعان ما تعB̂ت بعد ا)' ��إ
- تبنـوا فكـرة  �rموعة مـن الـضباط، والـذ E� مع - �rال كنعان ايفر -B E;ه اM - ��الذي 
ن  Q ER تـورك،  واعتقـاد� �Rكيـة � وضـ�ا ا �Bيـة ال �اية ا8بادئ ا)Qساسـية للجمهور
قطـار  Q( ER ن )رتبا�ـاP ً �Rية الع4̂نيـة وانـدحارها عـسكر اطور EBسبب تدهور ا)م
 � سـ��� .- م مـن الـصعود ا8لحـوظ للتيـار ا)' ـو¡- - �j س�مية، وكـذلك بية وا)' العر
تــدي  ��� الــذي  -Zا �� �� أن النظــام ا)' �Bيــش الــ E;كيــة. وقــد رأى ا �Bت ال ERا)نتخــا
، بيـ4- نظـرت �ـران  كية ول�Qمـن القـو�� �Bديًدا للع�انية ال �g ¤يش - �rعباءة الد
� تطمـح لتقويـض  P، الـ�9 �Bـا أمـ Eg ا "خـادم الـشيطان"، ويقـصد -gكيا ع� أ ��إ� 
- وانعـدام الثقـة  - الطـرف_� ديد ا8تبـادل بـ_� �Aالثورة. استمرت تلك التصورات وال
 � نتقـادات الـ�9 ديدة. ومن ا)Qمث�x ع� ذلك ا)' E;لفية ا Q(التسعينات وح�9 ا �xطي
تـدي ا;جـاب مـن إ�ل  �� � �  عـدم الـ©ح للنـساء الـ�9 كيـا .- ��ان ا�  ��ا إ �A Eو�
مـت  �gا;كومية. ومقابل ذلك، ا Q�� الدوا الدراسات العليا ومن تقلد ا8ناصب .-
 . ن فرض إرتداء ا;جـاب يعـد نـوع مـن التخلـف  وعـدم التحـ|- Q ER ان ��كيا إ ��
Xائيليـة،  كيـة ا)' �Bا إزاء توطيد الع�قـات ال او¡- ان �- ��اضافة ا� ذلك، أبدت إ
ـا  EAيـة. مـن جان قليـة ا)Qذر Q(كية ع� ا �Bا من فرض القومية ال � اعربت عن قل�
، لـذا ارسـلت قطعـات  � -Zحـزب العمـال الكردسـتا wا تد -g ER ان ��كيا إ ��مت  �gإ
ات. هـذا  Q�لطـا ER ابئـه ية  8طاردة مقات�� هذا ا;زب، وقصفت مقراتـه و�- عسكر
تــورك  �Rل أ� �̄ رة °- �Rانيــون مــن ز ��� الوقـت الــذي امتنــع فيــه دبلوماســيون إ -.
� أنقـرة تنكيـس عـ±  انيـة .- �� كيـة، � رفـضت الـسفارة ا)' �Bيـة ال مهور E;مؤسس ا

ا  �Bا مـن تلـك التـ|فات. وكثـ EAكيا وغض ��ناسبة وفاته h أR̂ر إمتعاض  E³ السفارة
ـا  �Aم �gكيـا وإ �� � سـ�مية ا8تطرفـة .- ماعـات ا)' E;ا wمت أنقـرة �ـران بـد �gما ا

� عام  -. . - �rالبارز - - الع�اني_� غتيال ا8ثقف_� ER١٩٩٧ � -Zا �� ، Pنت مشاركة السف�B ا)'
ثابة الn̂ارة  E³ لقرب من أنقرة ER عية ذات طابع إس��� أجريت � فعاليات إج�4 -.
ـم  E -j ل من إستقا�� رئيـس الـوزراء É  h ، "اشعلت "انق�ب ما بعد ا;داثة � ال�9
ء حـزب  � E� ئت�فيـة. بعـد ـاء حكومتـه ا)' -gبـ�ن مـن حـزب الرفـاه وإ - أر �rالد

� عــام  �� ا� الــسلطة .- �Bبعــد ٢٠٠٢العــدا�� والتنميــة الــ - ، إزداد تقــارب الــدولت_�
دة التنافس  �Rيا. وقد أدى هذا التقارب ا� ز E �jيديولوجية تدر �فات ا)' زوال ا;-
حتـ�ل،  كـز هـذا التنـافس عـ� العـراق بعـد ا)' ��ـا. و �Aم E�للسيطرة ع� ا8نطقة 
ـم مـن  �Aم ومكن �Aـرم Eا مـن حثـا�� القـوم و�· - � دw ا8وال_� ان .- ��حت إ E -j حيث
حافظـة  E³ يث اصـبح العـراق أشـبه Ej ،ا �Aم E�إح�م السيطرة ع� مفاصل الدو�� 

انية.  �� إ
� بداية ا)Qمر  -. . � EZبيع العر ان بعد حلول الر ��كيا وإ �� - إزدادت حدة التنافس ب_�
 � -. �Bتتمتع بنفـوذ كبـ � كيا ال�9 ��� صا¸  بية تصب .- ماه�B العر E;بدت تظاهرات ا
ان  ��ان لـصا¸ إ - �B8واقع ا;ال ومالت كفة ا �Bعان ما تغX وسط ولكن Q(ق اn̂ال
ية عـام  � الساحة السور . وh عزز هذا ا8وقف تدخل روسيا .- �Rسور � خصوصا .-

لتا�� عزز من إحتـ�ل  ٢٠١٥ ERذلك التدخل الذي ادى ا� إنسحاب ا8عارضة و
 � باركــة بــشار ا)Qســد الــذي ½ يبــغ شــيئا ســوى بقــاءه .- E³ل�مــل و ER �Rان لــسور ��إ
لتدخل ع� أساس الدفاع  ER ان ��كيا وإ ��ال امام  E¿ا �Rالسلطة. لقد فسحت سور
مــا، ولكـن ا;قيقــة تقــول ان  -Aم À ا� �Áتنتــ � موعــات ا8تــn̂ذمة الـ�9 E¿عـن ا
 � � سـور�R ;مايـة مـصا;هما .- مـا .- �Aنتـا تعـززان مـن م�نP ـا - إ³- - الـدولت_� هات_�
ذPء  ' ERتلفـة، و - فئـات الـشعب ا¿- يب والتفرقة ب_� ا)ت تشمل التسليح والتدر E�
� ½ تكن يوما موجـودة عـ� ارض الواقـع ا) بعـد  - السنة والشيعة ال�9 ا;-�ف ب_�

� الشأن نفسه. كيا .- ��ا  �Aا8نطقة وتبع � ان الفتنة .- �� ان زرعت ا
، ا) ان الواقـع يـش�B ا�  �Rان ظـاهر ��كيـا وإ �� - ع� الرw- من وجود خ�فـات بـ_�

مــا بــدأت منــذ أوائــل  -Aء ا8لعــون ١٩٧٩وجــود ع�قــات �يمــة بي � E� اي بعــد ،
، واستمرت تلك  �lالتبادل التجاري والدبلوما - ��يق تعز � للسلطة عن طر مي9- ا;-
عت  EÅ̂ � ان. من العوامل ال�9 ��ت ا8فروضة ع� ا ERالعقو -wن رÆ(الع�قات ;د ا
- بعـد إسـت�م ا8ـ��� للـسلطة نـشوب  �rالبلـد - ع� توسيع التبـادل التجـاري بـ_�

� عام  وس ضد العراق .- E¿ا ا -Aش � تبـاع ١٩٨٠ا;رب ال�9 ' ER كية �Bوقرار ا;كومة ال ،
اتيجية تصد�� ا8نتجات الـصناعية والزراعيـة ا� العـراق. وقـد Pن 8وقـف  �Bإس
� تنشيط التبادل التجـاري  انية دورا فاع� .- �� اه ا;رب العراقية ا)' E �j كيا ا¿ايد ��
� مقابــل  -Zا �� اد النفــط ا)' �Bكيــا مــن إســت ��ان، حيــث إســتفادت  ��كيــا وإ �� - بــ_�
ل  �Rـة أر Eا�È ان عـن ��كيا. اضـف ا� ذلـك إمتنـاع إ �� � البضائع ا8نتجة �ليا .-
 �xار̄� ا¿مــÉــة ا� العــراق والــ Eكيــة وا8تو� �Bلبــضائع ال ER �xالــشاحنات ا¿مــ

 . �� �Bان ال �Aة ا� ميناء ج Eوا8تو� � لنفط العرا.� ER 
 

انيـة،  �� اء ا;ـرب العراقيـة ا)' �Aان بعد إن ��كيا وإ �� - فض التبادل التجاري ب_� - -jإ
ة، خصوصـا بعـد توقيـع إتفاقيـة تـصد�� الغـاز  - �Bة وجـ �Bولكنه عاد وأنتعش بعد ف

� عام  كيا .- ��ان ا�  ��كـEB للنفـط ١٩٩٦الطبي�Ê من إ Q(ان ا8ـصدر ا ��. لقد Pنت إ
ان،  ��كيـة عـ� إ �BمQ(ت ا ERبعد العقو �Bكيا، ا) ان هذا ا8وقف قد تغ ��ام ا�  ا;-

 � ت. .- ERكيــا عــ� إعفــاء مــن تلــك العقــو ��ادات  ٢٠٠١رw- حــصول  ��ــم إ EË بلــغ
 - �rالبلــد - بليــون دو)ر، وبعــد عــn̂ ســنوات إرتفعــت  ١٬٢التبــادل التجــاري بــ_�

 بليون دو)ر.  ١٦لتصل ا� 
 

رة  �Rات الـز �Bشـ Q �R كيا القيود عن إصـدار ��� العجز التجاري، رفعت  ة .- -Rبعد معا
ذا إرتفع عدد السياح مـن  Egو ، - اني_� �� غراض السياحية ل�' Q٣٠٠ل�  � -. Q̄ الـف سـا

� عـام  ١٬٩ا� مـا يقـارب  ٢٠٠١عام  -. Q̄  ٢٬٥، ̂� ارتفـع العـدد ا� ٢٠١١مليـون سـا
� عام  -. Q̄  .٢٠١٧مليون سا

 
 nــ ان يف ��� إ ــت4̂رات .- ــم ا)س EËــادل التجــاري و ــا بتوســيع التب كي ��م  ــ�4 إن إه
كيـا ½  ��لـذكر أن  ER ��ـد E;ومـن ا . كية ضد نظام ا8ـ��� �BمQ(ت ا ERا للعقو �Aمعارض

� عـام  -. - Qrفرضـت بعـد أزمـة الرهـا � ت الـ�9 ERللعقـو - �rو½ ١٩٨٠تنظم ا� ا8ؤيد ،
ان،  ��ــا الدبلومــساية مــع إ �gتتخــل عــن تلــك السياســة حــ�9 بعــد تــدهور ع�قا
ان عــ�  ��� مــساعدة إ ــا دورا Èمــا .- كي ��ــسعينات. لقــد لعبــت  � الت خصوصــا .-

تفـاق  ام ا)' E�مـا. وبعـد إ ERـد أوÍ � كية خصوصـا .- �Bم ت ا)' ERالتحايل ع� العقو
 � ان .- ��P وإ �Bأمـ - كيـا الـصعداء حيـث عـززت تلـك  ٢٠١٥النووي ب_� ��تنفـست 

ان، خصوصـا قبـل  ��� توسـيع التبـادل التجـاري مـع إ كيا .- ��تفاقية من طموح  ا)'
 � تفاقيـة .- امب من تلـك ا)' �� �� �BمQ(والـذي أعـاد  ٢٠١٨إنسحاب إدارة الرئيس ا

ان  ��ـا مـع إ �gكيـا قـد حافظـت عـ� ع�قا ��ان. من الواÎ- إن  ��ت ع� إ ERالعقو
ء ا8ـ��� للـسلطة، وإتـسمت تلـك  � Eعقود ما بعد ا)طاحة بنظـام الـشاه و� �xطي
لعملياتية حيـث Mـل الطرفـان عـ� إبقـاء Pفـة القنـوات الدبلوماسـية  ER الع�قة

� عــام  � أســوأ ا;ــا)ت والظــروف.  .- مــا حــ�9 .- -Aكيــا  ٢٠٠٨مفتوحــة بي ��اتفقــت 
، وتوص� ا� القضاء  � -Zما بشأن حزب العمال الكردستا �gان ع� حل خ�فا ��وإ
مـا سـو�R 8نـع  ان، ̂� تبـع ذلـك وقو¡- ��� إ -. � -Zع� حزب ا;يـاة ا;ـرة الكردسـتا
لعراق، ولكن حفاظا ع� مصا;هما  ER كردستان العراق، ليس حبًا �Ïإستق�ل إقل
مـا  ما الوثيق، كثفـت الـدولتان بـدw رو�l وقو¡- -gد�� ع� تعاوQ(اصة. ومن ا ا;-
كيــا وا8عارضــة  ��� إدلــب بعــد أن بــدأت  ية وخصوصــا .- ضــد ا8عارضــة الــسور

ا.  �Aتسيطران عل � � ال�9 -Ðرا Q(ية ا8تحالفة م�ا بفقدان ا  السور
� عام  -.٢٠١٠  - �فـات بـ_� حـاو)ت دبلوماسـية ;ـل ا;- E³ يـل از EBكيا وال ��شاركت 

 � ان النووي. و.- ��ÑÒ إ -R EBان وا8تعلقة ب ��P وإ �Bبقبـول  ٢٠١١أم �� �Bصـدر القـرار الـ
 � ان الـ�9 ��كيا h أR̂ر حفيظة إ �Bب �Óل ا)طلê لف; � -Ôنظام الدرع الصارو n̂ن
ع  - -Bكيـا اسـتطاعت بـ ��كية. ا) ان  �Bال � -Ðا)را � ب تلك ا8نظومة .- هددت ب|-

انية. �� اوف ا)' دئة ا¿- �g كنت من ود دبلوماسية و�³ E� EBفتيل ا;-�ف ع 
 

انيـة، ا) ان الـسنوات  �� كيـة وا)' �Bال - � سياسـات ا;كـومت_� رw- وجود تنـاقض .-
اتيــة  -Mا EBــا عــ� الÕد مــا نتيجــة إع�4 -Aــانس بي E �jة أثبتــت وجــود إنــسجام و �BخـQ(ا

ان   ٢٠٠٢السياسية. ولو عدR- ا� عام  ��ار زار إ - �Bأ�ـد سـ �� �Bى ان الرئيس الـ -�
ــورك  ت �Rــن �ل أ ة ع ــا°- � �Öــ ــا، � ال كي �Bــة ل - ا8تا�- ــ_� ي ــاطق ا)Qذر ــد من وتفق
� يكــن ·ــا ا8ــ��� ا;قــد  يــديولوجيات الــ�9 وإيديولوجياتــه، تلــك الشخــصية وا)'
- خصوصـا  - الطـرف_� . وبعد سنوات تعززت أوا° الع�قت ا;ميمـة بـ_� - الدف_�

� عام  سـة عبـد × غـول ا� سـدة  ٢٠٠٩.- QR E�بعد وصول حزب العدا�� والتنمية 
عـادة إنتخـاب  ان )' ��نئة إ �Aا بØيع رؤساء دول العا½ وملو E� والذي تقدم ،Ú;ا
كيا  �� EBاع. و½ تع �Bق و�� صناديق ا)' - ��اة وسط أحتجاجات ضد  E -j مود أ�دي�

انية.  �� ييدها للسياسات ا)' Q �R ا� �Bيش h - �rا لقمع ا8تظاهر -Éعن رف 
 

ن  -Û .اه القضية الفلسطينة E �j بتR̂ كيا ع� موقف ��، ½ تكن  � � الشأن الفلسطي9- -.
� غـزة، وهـذا  اها تبتعد عن السلطة الفلـسطينية وتؤيـد حركـة �ـاس .- -�جانب 
ذا الشأن. � انه موقف متناقض مع دورها  Eg ان ��ا8وقف متطابق مع سياسات إ

� انقرة عام  � عقد لقاء .- - �مـود عبـاس، رئيـس الـسلطة الفلـسطينية،  ٢٠٠٧.- بـ_�
ـود رجـب طيـب  E� ن اللقـاء ³̂ـرةP ائيل. حيثXرئيس وزراء إ ، - �� �Bو̂�عون ب

- سور�R وإXائيل. وده للتوسط ب_� E� ما، اضافة ا� -Aاردوغان للتسوية بي 
 

ـاه العـراق.  E �j عـدوان مبطـن � كيا سلكت سلوP غـ�B مـسبوق .- ��من ا8علوم ان 
- دجـ�x والفـرات منـذ  �rقللت من حصة العراق من ميـاه الرافـد � اليست �Ü ال�9
م عـ� تلـك  �R Q(ن. ودارت اÆ(السبعينات، وما زالت تـسلك الـسلوك ذاتـه ;ـد ا
ان بقطع ا8ياه عن الروافـد ا8نتـn̂ة X̂ق  ��عتداءات البيئية، ح�9 جاء دور إ Q(ا
� الوقت الذي ½ تتمكـن فيـه مـن قطـع ا8يـاه، راحـت تـدس الـسموم  العراق. و.-
دفة ليس شـعب العـراق فقـط بـل ال�ئنـات  �Aار مس -g(الروافد وا � ت .- �Rوالنفا
ينـة ·ـا دأبـت عـ�  ا هذه مـستوحاة مـن قر �Aا. ويبدو ان سياس �Aة ف �Bا8ائية الوف

 تلك السياسة منذ عقود. 
 

ة ا�³  ا;-
ـا ا8زعومـة وتعـك�B صـفو  �gان مـن بـث �ـوم ثور ��كنت فيـه إ � الوقت الذي �³ -.
اتيـة،  -Mا EBل ER ع�قة إتسمت ��- حافظتا ع� تطو كيا، ا) ان الدولت_� ��ا مع  �gع�قا
ـات  Eو� � اية ا8طـاف، حـصل تطـابق .- -g � � الطويل. و.- - �Ýما التارĝمع إر l̂ ت�4
� العـا½  ـا يـدل عـ� أن السياسـة .- ء فإ³- �l̂ وذلك إن دل ع� ، - نظر ا;كومت_�
� الع�قـات ̂ Q �R يـديولوجيات، بـل اصـبحت خاضـعة ا� ßهـا ا)' �j مته ½ تعـد E�
يث  Ej حيان، وبعيدة عن ا8وضوعيةQ(بعض ا � قتصادية ا8ادية بصورة مقززة .- ا)'

نسانية.   تتخà عتبة الذوق وا)'
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وز عام  ١ ۞ � العراق الرفيق  ١٩٧٣	� لس قيادة الثورة وز�� الدفاع �� اد عضو %$ است)'
ظـم گـزار قبـل القبـض عليـه  رم �5 اب والذي اغتا7 ا$6 ول الركن <اد =' BCيق ا الفر
وكـب  ن الفقيـد 	$ 'Hتـشييع جـ �N زب والثورة وقدOبعد اندحار مؤامرته الدنيئة ضد ا

� الدو�7 واOزب �� � �Yه عدد من ا]سؤول  ^يب ح[�
 

وز عام  ٣۞ �	١٩٤٦  � �aالقطر السوري والـ � يدة البعث �� ول من جر BCصدور العدد ا
� وأصـدقاء اOـزب  �Yبي ا الرفاق اOز $g مة يكتبBCحرار اBC لنسبة ًا معرفيًا $5 � �kنت كm
رب nًا من اOدود  �g نتm العراق فقد � يدة خصوصًا �� ر $O $5 �kماه $Oم ا �Hونتيجة اه
نظمـة  BCا فقد تعرضت للتعطيل مرارًا مـن قبـل اvيدة وجرأة مواضي ر $Oو]وضوعية ا
� دمـشق  wـة �� يـدة العـصابة اOا ر $Oا xية قبـل أن تتـسلط عـ � سور ية �� الديكتاتور

�  ١٩٦٦شباط  ٢٣ا]نتح|� C} البعث منذ ردة  ـراف �� ��Cًا ا السوداء وقد mن وا��
يدة منـذ عـدد  ي للجر الـذي تـصدرته الـشتاBN لقيـادة  ١٩٦٦شـباط  ٢٤ا�Oط التحر��

ول من مناضليه وقائده ا]ؤسس الرفيق أ<د ميشيل عفلق BCزب والرعيل اOا 
 

ــوز عــام  ٣۞ يــش واOــرس القــو�� وكــوادر  ١٩٦٣	� $Oالــشعب وا �kــاه بتعاضــد <$
البعث �N احباط ا]ؤامرة اCنق�بية الشعوبية الدنيئة ا]سلحة لعدد من أفراد اOزب 

 � � القطر العرا�� ية ��  الشيو�� ضد سلطة البعث الثور
 

وز عام  ٣۞ حت ثورة  ٢٠١٣	� $ ان  ��٣٠ Cطاحـة بنظـام  ٢٠١٣حز�� � مـ[ $5 الشعبية ��
 %مد مر�� 

 
وز عـام  ٤۞ �	١١٨٧  � � اCسـ��� بقيـادة البطـل صـ�ح الـد�� يـش العـر�$ $Oانتـصار ا

الدة �Oا � �Yمعركة حط � �� � �Yلصليبي م $5 � اصطلح عx تسمي�� � عx الغزاة الذ�� يو�$ BCا 
 

وز عام  ٥۞ �	١٩٦٢  � $aحت�ل الفرن�� بعد نـضال وكفـاح شـعCمن ا Bزا� $Oررت ا ��
وقــد  ١٨٣٠عامــًا منــذ احتــ�ل القــوات الفرنــسية للجــزا�B عــام  ١٣٢طويــل اســتمر 

� بفعالية �aثورة التحر�� الوط �  سا�ت ط�ئع البعث ��
 

وز عام  ٥۞ انتقل إ� ر<ة � الدكتور بـش�k علـوان <ـادي العيثـاوي وز��  ٢٠١٨	�
�  ية الزراعة ورئيس ق� علـوم ا6اصـيل اOقليـة  � اBCسبق اBCستاذ �� الزراعة العرا��
ـاث الزراعيـة وقـد mن يـشغل قبـل  $� Bء ل� ًا ]ركز إ$5 � جامعة بغداد الذي mن مد�� ��

سة ٢٠٠٣اCحت�ل عام  B5ديوان الر � ة الشؤون الزراعية �� Bموقع ا]د�� العام لدا� 
 

وز عام  ٥۞ �	١٩٧٤  � �� � � ابل الس¤� س|� �� بية معركة $5 ة التحر�� العر خاض ثوار ج�$
اد  ا است)' � نتج ع�� ة وسقوط  ٤لبنان ضد قوات العدو ال§يو�� $� $Oرفاق من كوادر ا

̈ر ال§اينة $Oوا xعدد من القت 
 

وز عام  ٦۞ � مزرعـة حلتـا  ١٩٦٩	� سـ|� �� بية معركة $5 ة التحر�� العر خاض ثوار ج�$
اد  ـا استـ)' � نتـج ع�� � لبنان ضد قوات العدو الـ§يو�� ـة  ��٤ $� $Oرفـاق مـن كـوادر ا

̈ر ال§اينة $Oوا xوسقوط عدد من القت 
 

ــوز عــام  ٧۞ رتــه  ١٩٨٠	� � شــارون 6ــاو�7 اغتيــال أثنــاء ز�5 ــرم الــ§يو�� تعــرض ا$6
� القاهرة نفذها  بية ٥للعميل أنور السادات �� ة التحر�� العر  من ثوار ج�$

 
وز عام  ٧۞ ـر��  ١٩٩٤	� � دحـر التمـرد اCنفـصا�� العميـل و�� �� � �aيش اليـم $Oح ا $ ��

عية والوحدة � انتصار قوات ال©'  مدينة عدن وقد ساª صناديد البعث بفعالية ��

ــوز عــام  ٨۞ �	١٩٩٥  � ــر القطــري اOــادي عــ©' Oــزب البعــث العــر�$ انعقــد ا]ؤ	�
ــر ا]ــستجدات ا6ليــة  قــش ا]ؤ	� ــر العبــور ) وقــد �5 � قطــر العــراق ( مؤ	� ا �kشــCا

ا�B عx العراق $Oصار الدو�� اOضوء ا � ارجية �� �Oوا 
 

وز عام  ٨۞ اه®� اOسن مد�� اBCمن العـام سـابقًا  ٢٠١٣	� اد الرفيق سبعاوي ا�$ است)'
� العراق �� 

 
وز عـام  ٩۞ بيـة والقـوات اnCائيليـة بعـد  ١٩٤٨	� يـوش العر $Oا � �Yـدد القتـال بـ $ ��

و� BCة ا°دنة ا �kاء ف  ان��
 

ــوز عــام  ٩۞ �	١٩٩٥  � ــر القطــري اOــادي عــ©' Oــزب البعــث العــر�$ اختــ®� ا]ؤ	�
يـة  � ـر القيـادة التار�� ـر العبـور ) أ±ـا7 وقـد حيـا ا]ؤ	� � قطـر العـراق ( مؤ	� ا �kشCا
هــود ا]بــذو�7 للــدفاع عــن أمــن العــراق وســيادته  $Oوا � �Yاهــد صــدام حــس للرفيــق ا$6

 � �Yالعراقي xع Bا� $Oصار الدو�� اOة عن ا $ ر النا�� '5 ³Cفيف ا �  و��
 

ــوز عــام  ١٢۞ ــق العمــال  ١٩٤٦	� ــزرة مروعــة �$ $% � ــ�µ العــرا�� ارتكــب النظــام ا]ل
 � �� � mُور$5 بوا �� � أ·�  الشجعان الذ��

 
وز عام  ١٢۞ �	١٩٧٩  � ا �kشـCا � عقـدت قيـادة قطـر العـراق Oـزب البعـث العـر�$

� أمينــًا للــ© ¸  �Yــاع الرفيــق ا]ناضــل صــدام حــس $>C يــًا وانتخبــت $5 � ر�� عــًا �5 �Hاج
� n القطر �YمBC ئبًا اه®� �5  انتخبت الرفيق ا]ناضل عزة ا�$

 
وز عام  ١٢۞ �	٢٠١٧  �ºيـد الـراف انتقل إ� ر<ة � الرفيق ا]ناضل الدكتور عبد ا$6

 � � رئيس حزب طليعة لبنان العر�$ ا �kشCا � � العام Oزب البعث العر�$ �YمBCئب ا �5
� مـن  � لعقـد�� ]ـان اللبنـا�� $kال � � والـذي مثـل طـرابلس كنائـب منتخـب �� ا �kشCا
 � بعينيـات �� ر BCركة الوطنية اللبنانية منذ مطلع اOنشاطات ا � الزمن وأ=م بفعالية ��
� وح�a وفاته ¸ شغل العديد من ا]سؤوليات الوطنية والقومية خـ�ل  �� القرن الع©'

ية للحزب � القومية والقطر �Yالقيادت �  عضويته ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وز عام  ١٤۞  لتنـسيق مـع  ١٩٥٨	� اندلعت الثورة بقيادة تنـظ®� الـضباط اBCحـرار و$5
يـة العراقيـة  مهور $Oواعـ�ن ا �µـ« ا]لـOازا�7 ا � حـت �� $ �� � �aال � �aاد الوط ��Cة ا ج�$
 � �� � �Yي � وعـسكر �aـاد الـوط ��Cـة ا � ج�$ �� � �Yمـن مـدني � �Yبطال البعث ا]يـام BC نmو
� حـشد  � تنفيـذها و�� � التخطيط للثـورة و�� تنظ®� الضباط اBCحرار دور رئي�� و^م ��
ار من مقاومة الثورة إC أن الطاغية  � منع فلول النظام ا]�� ات ا]ؤيدة للثورة و�� �kا]س
ا عن مـسارها  كن من nقة الثورة وحر¼� ؤازرة القوى الشعوبية 	� عبد الكر�N قا} و	$
ق أحرار الشعب ففجر كـوادر البعـث  ازر �$ القو�� التقد�� الوحدوي وارت¾ب ا$6

� القا¿�  ١٩٦٣شباط  ٨اBCشاوس ثورة  O« الشعو�$ � أطاحت $5 �aا]باركة ال 
 

وز عام  ١٤۞  ـزرة  ١٩٥٩	� $% � ارتكبت القوى ا]والية O« عبد الكر�N قـا} الـشعو�$
� كركوك  مروعة ��

 
وز عام  ١٥۞  ازي أحـد كـوادر حـزب البعـث  ١٩٨٠	� $kاد الرفيق عصمت الـ است)'

ان  �� ÁC �|ت الغـدر الطائفيـة العميـ � لبنان بعد أن أقدمت عصا$5 �� � ا �kشCا � العر�$

� حيدر ج أ�$ � منطقة �$ �� 7 � �kاغتيا7 أثناء عودته من ±| إ� م xع 
وز عام  ١٦۞ �	١٩٧٠  �Ãلس قيـادة الثـورة ر د دسـتور العـراق  ٧٩٢صدور قرار %$ �Hعـ $5

� دسـات�k  ٢٠٠٣ا]ؤقت الذي ظل ساري ا]فعول ح�a اCحت�ل الغـا}' عـام  �� وهـو 5'
ية بعد ثورة  مهور $Oوز  ٣٠-١٧ا ا]ؤقت وقد  ١٩٦٨أيلول  ٢١حيث سبقه دستور  ١٩٦٨	�

ـن مكتـسبات الـشعب الكـردي بعـد بيـان  �Å١٩٧٠آذار  ١١ت��� النواقص فيـه و  � ��
 فقراته

 
وز عام  ١٦۞ �	١٩٧٠  �Ãلس قيـادة الثـورة القـانون ر �  ١٩٧٠لـسنة  ١٥١أصدر %$ � �Èالتـار

]قارنـة  � العـراق $5 اهـدة �� قانون العمل والذي يعـد ثـورة حقيقيـة للطبقـة العـام|� ا$6
لقانون السابق الصادر عام  ـج التقـد�� لثـورة  $5١٩٥٨ ا حواه من مواد تؤكد ال�� $	١٧-

وز العظيمة ٣٠ �	 
 

وز عام  ١٦۞ � العراق بقيادة حزب  ١٩٧٣	� ة الوطنية والقومية التقدمية �� $� $Oمي�د ا
 � �Yالتقـــدمي � �Yـــشيو�� والقـــومي � ومـــشاركة اOـــزب ال ا �kشـــCا � البعـــث العـــر�$
 � قرا�É الكردسـتا�� ة اOزب الد	� $� $Oبعد ذلك إ� ا �Ëان 'N � �Yا]ستقل � �Yقراطي والد	�
ـة منعطـف  $� $Oن ميـ�د اmالُكـرد و � �Yوحركـة التقـدمي � واOزب الثوري الكردسـتا��

ة ثورة  �kمس � �� � � �Èر ية  ٣٠-�5١٧ قرا�É لسلطة البعث الثور ج الد	� كيد عx ال�� B وز و�5 �	
 التقدمية

 
وز عام  ١٦۞ �	١٩٧٩  �Ãلس قيـادة الثـورة ر بقبـول اسـتقا�7 الرفيـق  ٨٩٤صدور قرار %$

 � ـا �� $g تقدم � �aفة ^امه الm ب القائد أ<د حسن البكر منBCـوز  ١٠ا والقـرار  ١٩٧٩	�
 �Ãه رايـة قيـادة الـدو�7  ٨٩٥رÌرئيـسًا وتـس � �Yنتخاب الرفيـق ا]ناضـل صـدام حـس $5

لس قيادة الثورة ئبًا لرئيس %$ اه®� �5  والرفيق ا]ناضل عزة ا�$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ية العراق ) ١٧ ۞ مهور $O � �aوز ( العيد الوط �	 
 

وز عام  ١٧  ۞ � ثـورة  ١٩٦٨	� ا �kشCا � رت قيادة حزب البعث العر�$ $ �Íـوز  ٣٠-١٧ �	
� الفــردي اBCســود  �aي ــ©' ــديكتاتوري العــسكري الت Oــ« ال � أطاحــت $5 �aــ ــدة ال ال �Oا
ضة العـراق اOديثـة  �g دهاÎ � قق �� �� � �aية التقدمية ال وشيدت سلطة اOزب الثور

لـس قيـادة الثـورة وأصـدر  ٢٠٠٣قبل اCحت�ل الغا}' عام  $% Ïاليـوم ذاتـه تـش � و��
 �Ãية عبد الر<ن %مـد عـارف ورئيـس  ١البيان ر مهور $Oاقا�7 رئيس ا xالذي نص ع

ار مسؤولية منـع  ما واقصاء اOكومة و<ل النظام ا]�� �a من مناص�$ الوزراء طاهر ��
� Ð تسبب بنكـسة  � معركة العرب ضد العدو ال§يو�� �� � ا�$ $ ��Cام ا=Cالعراق من ا

ان  ٥ ووعد بن[ة الشعب وا]قاومة الفلسطينية وحل القـضية الكرديـة ¸  ١٩٦٧حز��
 �Ãية ١١أصدر البيان ر نتخاب الرفيق ا]ناضل أ<د حسن البكر رئيسًا للجمهور $5 

 
وز عام  ١٨  ۞ � السوري واOرس القو�� وكوادر البعث  ١٩٦٣	� يش العر�$ $Oأحبط ا

� القطر السوري وتـسببت ل�Bسـف  مؤامرة انق�بية مسلحة دنيئة ضد سلطة البعث ��
نسحاب النظام ا][ي من ميثاق  �  ١٩٦٣نيسان  $5١٧ الوحدوي مع العراق وسور�5 ��

وز  ٢٢ ة  ١٩٦٣	� �kـدم مـس � �� C اعـات· � بيـة �� ودخول أطراف اOركة القوميـة العر
 Bـم للـدوا� زمـة وتبعي�� BCفجـري ا[ ��ء القـو �HنـCيـف ا بية اتضح Cحقـًا ز الثورة العر

بية وال§يونية لية الغر �5 $kمCا 
وز عام  ٢١ ۞ ى ضد اCحت�ل الفرن��  ١٩٢٥	� $kية الك  اندCع الثورة السور



 

 

”MN 

ـوز عـام  ٢١۞  
� للثـورة رئيـس الــوزراء ووز��  ١٩٨٠� ��لـس الــوط اد عـضو ا"! استــ&%
ارجية السوري قبل ردة  �ز  ١٩٦٦شباط  ٢٣ا1 � البيطـار أحـد أ�! السوداء صـ>ح الـد:�

ية عام  ب النظـام الـسوري  C١٩٥٨ند�A الوحدة ا@?ية السور �Gأذ Iبعد أن اغتـا
 � O:ا � ا1
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وز عام  ٢٢۞  
ن عـضو القيـادة القوميـة 1ـزب  ١٩٧١� �Tمـد سـلV :اد الرفاق است&%

� [ قيـادة قطـر الـسودان للحـزب و]ـودي العـزاوي  �̂ _� أمـ ا 
̀ � اaش !bالبعث العر
لقـرب مـن البحـر  !G م ا@تجهـة للـسودان 
h Oطـم طـا� 
i م بعـد ! �i ووليد jوص>ح صا
ـضور عـدد مـن  !i بغـداد � �l يـبC موكب � �l داء � ال&% �̂ 
 تشييع جثامr ر وقد[Oaا
 � �bارهابيــة شــعواء للنظــام الــسودا 
tامــن مــع ]ــ � 
̀ ل !G وا1ــزب 
Iالــدو � �l � �̂ ا@ــسؤول

 � �̂  العميل ضد البعث والبعثي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

á^Ûé×‰ ‚Û¦ ‚éã Ö] ÐéÊ†Ö]

 
وز عام  ٢٢۞  
كتشاف مؤامرة دنيئة ضـد ا1ـزب والثـورة  ١٩٧٩� أعلن العراق عن ا

يش � ا1زب وا1! �l تفاق مع زمرة خائنة مندسةa !G ها النظام السوري العميل  د�!
 

وز عام  ٢٢۞  
� عضو قيادة قطر  ٢٠٠٣� �̂ بطال: ق~� صدام حس Oaاد الرفاق ا است&%
� [ ا@كتـب العـسكري للحـزب  �̂ ئب أمـ �G �_ ا 
̀ � اaش !bالعراق 1زب البعث العر
 � 
lالعـرا � ��لـس الـوط � عـضو ا"! �̂ مهوري وعدي صدام حس ف ع� ا1رس ا1! ا@�%
اد العام لشباب العراق رئيس اللجنة  
iaلطلبة العراق رئيس ا � ��اد الوط 
iaرئيس ا
 � �̂ � لكــرة القــدم نقيــب الــصحفي 
lــاد العــرا 
iaو@بيــة الوطنيــة العراقيــة رئيــس ا Oaا
� صدام عضو مكتب الطلبة والشباب ا@ركزي للحـزب  ��ف ع� فدائ � ا@�% �̂ العراقي
فة  م معركـة مـ�% ��� بعـد خـو %Aوعبـد الـصمد ا1ـدو � �̂ ومصط�� ق~� صدام حس

� ا@وصل �l � �̂ يكي  ضد الغزاة اOaمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وز عام  ٢٢۞  
� عضو قيادة قطر العراق  ٢٠١٧� فا�! �اد الرفيق Vسن خ?� ا1 است&%
 
tون ا1كومة العمي !� � �l �_ ا 
̀ � اaش !b1زب البعث العر 

 
وز عام  ٢٣۞  
لنظـام  ١٩٥٢� !G أطاحـت � 
�يدة ال ر الضباط اOaحرار ثورة يوليو ا"! ! ��

 � �l ــة ي مهور ــت ا1! ــ�� ا@ــ?ي وأعلن ان  ١٨ا@ل ا  ١٩٥٣حــز�� 
ــض� �h ?ــت @ــ وحقق
ية � د� ثورات العرب التحرر �l ا1ديثة وأ�مت 

 
وز عام  ٢٣۞  
ـساندة أهـا��  ١٩٧٥� بيـة و�! ة التحـر�� العر كن شباب البعث وج�! 
�

@عـدات  !G فادحـة Oم خـسا� !h � �̂ � ملحق �bلبنان من دحر العدوان ال�يو � �l � كفر
ة مـن اOaسـلحة  �̀ م �يات كبـ �� القت� قائد القوة ا@عتدية وغنموا م� �̂ رواح ومن ب Oaوا

 Oوالذخا� 
 

وز عام  ٢٤۞  
ا القائد يوسـف العظمـة  ١٩٢٠� !h د � است&% 
�وقعت معركة ميسلون ال
� ا@عركـة  �l دفاعًا عن دمشق وقـد شـارك � �̂ � للغزاة الفرنسي وعدد من جنوده متصد:�

 �Gسور � �l تواجدوا آنذاك �  عدد من أبناء العراق الذ:�
 

وز عام  ٢٦۞  
ـًا  ١٩٥٦� مـ � قنـاة الـسويس مو�! O 
G ¡ال عبد النـا أعلن الرئيس ]!
اف  دارة وا[% ¢ !G ول مـرة Oa مة لتـصبح القنـاةOaا أحرار ا !h ج 
بة موجعة للغرب اب� �¡

ات ا@ؤيدة للتأم �  �̀ � ا@س �l م?ي وقد سا¦ كوادر البعث 
 

وز عام  ٢٧۞  

 لؤي  ١٩٦٣�Iية قبول استقا � سور �l لقيادة الثورة � ��لس الوط قرر ا"!

 وقائـدًا عامـًا Iا1ـافظ رئيـسًا للـدو � �̂ �A وانتخاب الرفيـق ا@ناضـل Vمـد أمـ 
G Oaا

I للجيش والقوات ا@سلحة خلفًا 
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ــوز عــام  ٢٨۞  
�١٩٨٠  � !bــان 1ــزب البعــث العــر ــادة قطــر لبن اد عــضو قي ــ&% است

ان  ب إ�� �Gبناء أذ _� الرفيق الشاعر واOaديب موA شعيب بعد أن اغتاI ا1! ا 
̀ اaش
 � �bا �� ¢aـا النظـام ا !h !ªهنـاك قـصيدة هـا 
وت من العراق حيث أل� �̀ ا�% عودته إ� ب

� ا1اقد !bالشعو 
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ــوز عــام  ٢٩۞  
ــة التحــر��  ٢٠٠٧� اد الرفيــق أ]ــد جرغــون عــضو قيــادة ج�! استــ&%

� خان يونس �l بية  العر
 

ــوز عــام  ٣٠۞  
يد البطــل صــدام  ١٩٦٨� ــر صــناديد البعــث بقيــادة الرفيــق الــ&% ! ��
 � �l انتفاضــة بيــضاء متممــة للثــورة البيــضاء � �̂ ــوز  ١٧حــس 
¬ــرت الــسلطة  ١٩٦٨�

� ع� الثورة من بقا�G النظام السابق  �̂ � الطارئ �̂ � العراق من ا@ندس �l السياسية 

ا البيـان ر®
  ٣٠-١٧فتحررت ثورة  !h وعد � 
�� تنفيذ ا@همات ال �l وز من القيود لتنطلق 
�
١  
لس قيـادة الثـورة البيـان ر® !V رئيـس  ٢٧للثورة وقد أصدر 
Iالـذي نـص عـ� اقـا

ما  اهـ � عبـد الـر]ن الـداود مـن مناصـ�! الوزراء عبد الرزاق النايف ووز�� الدفاع ا�!
 � �l ا1كومة ا@ؤلفة 
Iوز  ١٨واقا 
�١٩٦٨ 
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وز عام  ٣١۞  
�١٩٦٨  
� العـراق البيـان ر® �l لس قيـادة الثـورة !V بتـشكيل  ٣٢أصدر

سة الرفيق ا@ناضل أ]د حسن البكر OG ديدة �!  ا1كومة ا1!
 

وز عام  ٣١۞ 
�١٩٧٥  � �l سـفة �G بيـة مـن زرع عبـوة ـة التحـر�� العر � ج�! ��كن فدائ 
�
ها مقتل  �̀ � .مصطلحات  ١١سوق الكرمل نتج عن تفج �bيو�رم  !V 

l^v×Ş’Ú
íé‰^é‰æ íè†ÓÊ Üéâ^ËÚæ

يفـات ببعـض ا@ـصطلحات وا@فـاه �  � تعـرض تعر 
�تواصل الثـورة تقـد�r هـذه الزاويـة الـ
ثـل  
� a � 
�� والـ �bنـسا ¢aوا �́ � والقـو ��� الفكـر الـوط �̂ ية والسياسـية ا@ـستقاة مـن مـع الفكر
اتيجيته  
̀ يبة من فكر ا1زب وعقيـدة البعـث واسـ ا �µ قر �يفًا بعثيًا نصيًا وإ� ورة تعر �ل? !G
ًا دقيقًا وشـامً> عـن موقـف ا1ـزب  �̀ ̀! تعب ا يع �ا ، بل أن بع� 
hالسياسية ومواقفه وتطبيقا

اتيجية . 
̀ ية واaس  ورؤيته الفكر
 

 � �̂ � العـراقي �̂ وم الوطن � ̧و اهد:� � وا"! �̂ � البعث �̂ دف هذه الزاوية ا� إغناء ثقافة ا@ناضل 
hو
اهـد الـصا�! ولتكـن ¹ـم  وم أبنـاء شـعبنا ا"! � ل>حت>ل بل ̧و �̂ � العرب ا@ناهض �̂ وا@ناضل
ارسـه ا"تلـون  ́� الـذي �� عـ> ¢aوا � �lوالثقـا �Aظل التشويه الفكري والـسيا � �l � �̂ ̀� مع خ
ية  �̀ م التدم 
hططا �V ء ع� تنفيذaا يساعد هؤ ييف والتضليل �! � 
̀ � ابشع صور ال �l م Oh< ̧و

 ضد العراق واaمة .
 

مـا ويلهمهمـا  
ي¼ ̀� طر ـا ينـ اسـًا @مارسـاتنا السياسـية و�! !̀ � ½ا ن 
�� وعقيدتنا الGذلك أن فكر
 � �lة و �̀ �ا الوطنية والقومية ا1 �ة لبلوغ أهدا¿ �̀ �� ا@سارات الصائبة وا1 �l العزم ع� أن تكون
وم ا1زب وا@مارسـات  �ا م¼ � يتعرض ف�� 
�ة شعبنا الظافرة ال �̀ هادية من مس 
 ا1!tهذه ا@رح
� ظـل اaحتـ>ل وÁرسـات ¸>ئـه عـ� صـعيد العمليـة  �l بية ا� ابشع صيغ التشويه ا1ز

( � !bوقع ا1زÄوم ( التصور العقائدي ل �� هذا العدد م¼ �l ئة وسنتناول 
̀  السياسية ا@ه
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ـدد قيمتـه وÇحتـواه ومـضمونه  �i هو تصور فكـري نظـري � !bوقع ا1زÄالتصور العقائدي ل
� الثوري الدقيق �وقع  %�ومه البع �� م¼ !bا@وقع ا1ز �Èصيل فالتصور العقائدي يعaالثوري ا
يـة والسياسـية والتنظيميـة  � ا1ـزب و�وقـع I مواصـفاته الفكر �l !̀ للخدمة اaعـ� واaكـ
يــة للبعــث  �� اaعــ� هــو موقــع خدمــة وتــضحية � !bوالنــضالية وبــذلك فــان ا@وقــع ا1ــز
� هـذا  �lو � �̂ � البـعثي �̂ فع والتعا�� ع� بقية الرفاق ا@ناضـل 
̀ والشعب واaمة وليس موقعًا لل
� ر]ـه  �̂ ̀! الرفيق القائـد الفمكـر صـدام حـس يد ا1ج اaك اهد �% الصدد يقول الرفيق ا"!
 � !bتـضع ا@وقـع ا1ـزa ) الـدة �يـة الرائعـة ا1 كرم مثواه قـال مقولتـه الثور اه وا É وطيب �%
الـدة  �ة ا1 �̀ قولتـه التارخيـة الرائعـة اaثـ ـا �! �نك ستقع دونه ) وارد¿ Oa ع� نصب عينيكaا
� الوقـت  �l ا �̀� وتعÊ م� ماه ي ) اي عÊ ا1! �̀ ماه � الوسط ا1! �l يذًاÄًا وتÄخرى ( كن معaا
 �̀ مـاه � ( عـÊّ ا1! �̂ 
 لينIا مقو �ية العا@ية وم� 
 تفاعل مع ا@قوaت الثورIهذه ا@قو � �lذاته و

ا )  � وتعÊ م�



 

 

”MO 
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 � ت الشاعرة ا�مارتية أ�ء صقر القـا�� �� ان  ١١ن�� ـر حـز�� � صـدر  ٢٠١٩مـن #� و��

ا عـن مناجـاة  ت ف,� �9 ( فيس بوك ) قصيدة ع/. ا ع/. وسائل ا�تصال ا�ج;: صفح,:
ـ�E وتعلـق  . :F ـا ة وف,� � رؤ�H صـادقة ومـع/. �� � �Jالقائد صـدام حـس Mداء الع لسيد #�
ـت عنـوان  :F بيـة ... وجـاءت القـصيدة ق لPمـة العر � مؤمن بغد م�� .Tوعرو � �Tانسا

 -( وعد ا�لق ) :
 

� مناما :Wمقل �  رY الندى ��
� لون اZدى صداما  فرأيت ��

سل طيفه  وعرفت انه سوف ��
ميع من الرفيق سPما .bى ا  ل/�

 ويقول للوقت الذي جئنا به
 ا�H من هناك رأيتg أحPما
jرا قادما سيقودk ورأيت 

ء عE اZدى إlاما � �nر ي . �o 
gاقkأ � p وعد العز �� �Wسيج 

اما �k ويشق من عبق الوجود 
jاجساد �  سيمر صوت اZاء ��

 ويسطر الر�u الصف/� tما
 � :Wويعاود الطوفان خطوته ال 

ها l �Hxا أعPما  من خ/�
� خيطه .y �Hالد � �� Y  الوقت ��

عل للقلوب إماما . �Fنورا و 
حرف p .H سيطهر } الزمان 

ا اZستحيل وساما  ويكون ف,�
 

END
� منـاطق متعـددة مـن  � طالـت حقـول القمـح والـشع/� �� :Wرائق الbت موجة ا استأ��
تلفـة ....  ع��P ع/. وسائ� ا�� م ا�� � بنصيب هام من ا�ه;: :� � ال�� ل العراق و�� ��
ة اbـصاد  � فـ/: �� � �JـزارعZقـول ا .F قـتb � :Wالفادحـة الـ p�ـسا �bا Eوركز الكتاب عـ

لعراق من جراء ذلك. .H تلحق � :Wا�قتصادية ال p�سا �bهيك عن ا �H 
 

ــق  ة ســبقت حــا�: اbرائ ــشا�. ــر م ــون ظواه ــاحثون وا�لل ــاب والب واســتعرض الكت
ـرا�p ذات ا�pهـداف  .bرتـ�ب مثـل هـذه ا .H ا ان او ميليشيا�: ا إ�� مت ف,� اZتعمدة ا�:
ــ�� حــW: عــE اZواطــن  � :F � � :Wــ ــة ال عي ــة وا�قتــصادية وا�ج;: غرافي السياســية والد��
ــا أصــدرت  اء اZــسؤولية ر�� ا�� �Mــ �bنطقــة اZالبــسيط ... و�ــل الكتــاب حكومــة ا
ـرا�p او زkهـا ان اbرائـق  .bرتـ�ب مثـل هـذه ا .H ـا تنـظ�� داعـش مت ف,� ت ا�: �Hبيا
 � طية �� ـزة الـ�� .�pالنقيـض � أفـادت بـه ا� Eرارة عـbحصلت من ارتفاع درجات ا
هيـك  �H ا من فعـل فاعـل كدت ا�� � �نت ميداZ �Hثل هذه اbوادث وأ :Wا�افظات ال
ــام  ــصورة قي ل .H ــت �9 تثب ــ;: ــصال ا�ج ــائل ا�ت ــا ا  وس ي¡: ــذت طر ــPم اخ ــن أف ع

فتعال هذه اbرائق. .H � PZيليشيات التابعة لنظام اZا 
ان  ـر حـز�� � مـن #� �¢ ـامس والعـ�� �bا � �uميـل بتـار .bسيار ا � �د£� p٢٠١٩ون�� ا�  � ��

 � ـت عنـوان ( ¤ هـذه اbرائـق �� :F �9 مقـا� موقعه عE صفحات التواصـل ا�جـ;:
 العراق ) جاء فيه :

 
ـا،  � أغل,. تعّود العراق عE سلس�: كوارث مستمّرة ومتنوعة، ومتعمـّدة بفعـل فاعـل ��
 ،nـ ُ:F � :سلـس� �

� ¤ فصل من فصول السنة، �رثة جديدة تعقـب أخـرى، ©� ف��
: :�ا جرا�p ارتكبت من دون مساء ن الكوارث أخ/� �« 

 
ريف  . :F �� ، اري الMف الص� ، �� انسداد ®. � �Jر العراقي فاف وقطع اZياه عن أ�� .bا
 � دث �� �F ما ّ ت، �� �Hر، مآ°� الفيضا �� pا� � � ا��pك �� �JيPتسم�� م ّ ار النخيل، �� . �́ أ
� اbقـول الزراعيـة واbـرب ا�قتـصادية  اZستشفيات وصو� ا إ  إشعال اbرائـق ��
 � . واZـش·ه: أنـه � أ�� للحكومـات العراقيـة اZتعاقبـة أبـد اا �� � �Jالشعواء ضّد العراقي
ا  اطرهــا، بــسبب ضــعف هــذه اbكومــات وهشاشــ,: ــم الكــوارث، ودرء ®� إيقــاف «.
 � �Jهـول نـاة مـن ا�. .bـا. أّمـا ا ا، وهيمنة قـوى سياسـية متنّفـذة عل,� وانعدام مسؤوليا�:
 � رحـون �� ا زالوا ي�حون و�� م أشّد العقاب، »� م، ومعاقب,: � الوسع القبض عل,� �� � الذ¢�
� حرائـق  ان ¤ يـوم �� مها النـ/� � اZزروعة تل,: را¼� pكتارات من ا�lالعراق. آ�ف ا ¤
� ®افظـة نينـوى  ، خـصوص اا �� � موY حصاد اbنطة والشع/� ن ا�¿ن �� �Fمتعّمدة، و
� العـراق،  ق �� :/ :F ى ونسمع أّن ®اصيل الناس j. و�� ا من النظام اbا اZغضوب عل,�
 . � لـغ الـسوء لPقتـصاد العـرا�: .H وته الوطنيـة، إذ هـذا أمـر � �F � � وهذا ما يؤÂ ¤ عرا�:
 :Wوع، حـ �Mـت الـزروع والـÃ � أ :Wان الـ م الن/� ن نسمع عن «. �Fو ، �nومنذ شه ر م

 وصلت إ  أبواب اZدن. 
 

ل العراق خـPل  �� � � اZناطق الزراعية �� مات اbرائق �� .Ä ا يث/� ا�نتباه تضاعفÅّو
� اZوصــل وتوابÆــا، إذ دّمــر  ــر واحــد، وخــصوص اا �� �# � ة. ��  ٢٣٩ا�pســابيع ا�pخــ/�

ك/� من  يق اا أ �اصـيل. وقـد بلغـت  ١١٠٠حر .H ة � � الزراعية اZكت/� را¼� pهكتار من ا�
ك/�   اليوم أ

 من ستة آ�ف هكتار. 
 

ا من kل تنظ��  È أ�� �uو ناة، ولكن تن�� مزا� #�: ال/: .bا Eأ� يقبض ع :�ومن الÊو
ســPمية ( داعــش )، وسـواء �نــت مــن  ه، فــإّن اbكومــة ”  داعـش“الـدو�: ا�� أو غــ/�

كـ/� مـن فـصيل  ـام سـيوّجه إ  أ ، وإّ� فـإّن ا��: :�ناة للعدا .bالعراقية ملزمة بتقد�� ا
 � � تـدم/� اZـوارد العراقيـة �� ، أو مليشياوي، وإ  ¤ من � مصلحة حقيقية �� سيا°�

 هذه اZرح�: الصعبة.
 

 Eأو ”  داعــش“وسـواء �نــت الــشكوك منـصّبة عــ ، � �Jبعــض الــس�ن ا�ــلي Eأو عـ
È ارتفاع درجات اbرارة سـيجعل ا�pمـور أسـوأ، وأن اbكومـة  �uو ا�كتفاء بسذاجة �:
، فــضP عــن  �Hــم الــضحا �Î ،ــمlPم وحlم وأمــوا � وحيــا�: �Jعــن العــراقي :��Ï اZــسؤو

ة اbرائق. �oم� � ة ا�لية �� �ÐباZا ا  مسؤولي,:
 

س  �Ðــر، مــن أ كــ/� مــن #� نبــاء، منــذ أ pــا، حــسب و��ت ا�Æوصــل وتوابZا � �Tوتعــا
ّيــة حرائــق غامــضة،  �Ñ ل العــراق �� � اbرائــق، إذ �نــت حقــول القمــح والــشع/� ��
 � � تلـف آ�ف اlكتـارات مـن أرا¼� ـا متعّمـدة، مـا تـسبب �� طة رÒيا أ�� أثبتت ال��
� البـPد. وليـس اZهـم  ة �� � الكب/� ./ �bنطقة س�: اZا � ا�اصيل. وتعت/. #ول اZوصل ��
م،  :,Ó لفعل و®ا .H ناة .bمعرفة ا Ô pا ت معينة، ولكن ا� .� Eم اللوم ع �Õبع � أن يل�:
ماعات، حW: إن أشار آخـرون  .bت أم تلك ا .Hا هذه العصا ة نفذ�: ر�� .bسواء �نت ا

اعات العرقية ا�لية. كيف؟  � ام إ  ال/� صابع ا��: p .H 
 

ت سيطرة ما  :F اlّ ا �نت ك � العراق، Ñيح أ�� لية �� بعة أقال�� �� بت اbرائق أر �x
� عـا��  �Jقـل بـ pا� Eعـ �H مية جـزئ اPس ـا  ٢٠١٩و  ٢٠١٩يسØ بتنظ�� الدو�: ا�� ، وأ��

� الواقـع،  ـة. �� pالنا� �HPـ �bب التنظ�� الوحيدة، أو مـا تبـ�: مـن ا pHن تقاطع ذ �Ù ظلت
ــن  �Ù ــة موعــات اZتنوعــة اZو�.ّ ت وا�. .Hالعـصا Úنــاطق مــ�ح اا لــZغـدت هــذه ا
� اZدن، و�Ï قـادرة عـE إيـذاء الدواخـل  ا وتنّفذت �� أجندات مضاّدة سيطرت عل,�
ـصبة واbقـول  �bاري ا � الـ/. � اZدن وتوابÆا، فكيـف � تـستطيع إشـعال اbرائـق �� ��
�9 صــور اا لقطــع  الزراعيــة. وقــد نــ�� بعــض النــاس عــE وســائل التواصــل ا�جــ;:
 Pل حـرارة الـشمس دليـPشعال النـار مـن خـ زجاجية أو عدسات مستخدم ا ة، ��

ا �نت متعّمدة.   عE أ��
ن  p .H طة ـرم ضـد فاعـل،  ٣٣وZا xّح مسؤولون من ال�� .bلـوا فيـه ا ّ .́ يق اا قـد  حر

p اا  �Wيـة شـ ناة إعPميا؟ وZاذا Â نسمع من اbكومة اZركز .bاذا � يعلن من يكون اÜف
� وحـده، بـل للبيئـة بـشك ل عـام،  عن هذه الكوارث اZهّددة ليس لPقتـصاد العـرا�:
، زّراعــا  � �Jملوكــة لعــراقيZــارات ا ــدم/� مئــات اlكت ــدور عــن ت ذلــك أن اbــديث ي
ــّرر مــا  كــن أن �� �� � .  �Hود � � ®افظــات كركــوك ونينــوى وصــPح الــد¢� �� ، � �JكPومــ

ن  p .H ح به مسؤولونMّّن ”  داعش“ي p� ،قـل pا� Eرائـق عـbسؤول عـن بعـض اZهو ا
سـPمية. وإذا  يعة ا�� وجـب الـ�� يبة مفروضـة �. �x �Ïرفضوا دفع الز�ة، و � �JزارعZا

ن أشعل اbرائـق ا�pخـرى؟ وإذا �ن ضـابط ”  داعش“�ن بعض اbرائق من فعل  �«
 � �Jن الفاعل p .H حxّ كركوك قد � طة �� �Ð“ ،رائـقbيـة، وبـدأوا ا لدراجات النار .H جاءوا

طفـاء إ  هنـاك � تنفجـر عنـدما يـصل الـس�ن أو رجـال ا�� :Wتفجرات الZوزرعوا ا” ،
� ®افظـة كركـوك  �� � ة آخر¢� قل، وأصابت ع�� pا� Eاص ع � �́ سة أ لغام �� pوقتلت ا�
شـعال  � .H إلقـاء اللـوم � اء �� ـ/. �bدد ا ية؟ ي/: ا �Ï هوية من يقود الدراجة النار وحدها، »�
ــوى  ة عــE ق ــ/� ام كب ــضعون عPمــات اســت¡� ــدو اعــش، إذ ي ــق عــE ال ــع اbرائ ي .�

ا  م يقول إن اbرارة الشديدة بلغت درجا�: �Õا أن بعÜدرجـة مئويـة،  ٩١متشيطنة، ع
ر ال�رثة أي ا ضا بقو� إن  ّ و�Ï �فية ��حداث ظروف جفا ف شديد. وهناك من ي/.

ك/� خصوبة بة أ عل ال/: .b ،ك بورا � ُت/: :Wقول الbا � ت �� :Hرقون النبا �F � �JزارعZا 
 � :Wالسنابل الـ � �JيPرق م :F :Wح pا� موعة �. � ليسوا ®. �JزارعZولكن ا ، � اZواY اZقب�: ��

فاف. .bا Yا من مو ة، وما أعق,. ا عدة أسابيع من ا�pمطار الغز��  أنضج,:
 

 � �Jـا �نـت  ١٠% و  ٩٠تنتج ®افظة نينـوى وحـدها مـا بـàّمـن ٩٠% مـن القمـح، و %
اث  ك/: ات العاZية، مع عدم ا � التقد�� ى �� اbرائق قد طاولت حقوlا، فإن ال�رثة ك/.
رافـات  .bا مـن ا Pأصـ � ا، فـضP عـن عـدم توّفـر مـا يكـ�� اbكومة العراقية و�مبا��:
ـاد اbرائـق. وقـد زحفـت  � إ�� اصة لÜـساعدة �� �bات ا p�طفائيات والطا واbفارات ��
م القليـ�: اZاضـية  �H pا� � ان إ  أحيـاء أطـراف اZوصـل. ويقـول شـاهد عيـان: �� الن/�
áــال، Zــاذا Â يتحــّرك  ات اbرائــق. الــسؤال هــو: مــا هــذا ا�� ــد�H عــ�� وحــدها، #�
اق حW: اbدائق العامـة،  م ال�رثة؟ ومن غرائب ال�رثة اح/: اZسؤولون للحّد من «.
ل�مل  .H ة قد أحرقت ل اbدائق القد�� � قلب اZوصل، و�Ï من أ�. داء �� �Êديقة ال �o
ت اZوصـل مـن اجـل ا�سـتحواذ  .Hغـا � وتناÏ الينا ان حرائق متعمّدة قـد شـبت ��

ا ؟ ن ذا الذي يدافع ع,� ا ، »�  عل,�
 

 ، � ا، ماذا تسØّ هذه ال�رثة اZتعمـدة إ� ®ـاو�: قـذرة لتـدم/� ا�قتـصاد العـرا�: وأخ/�
. اbكومــة  � م مــن ا�¿خــر¢� ادا�: م، عــE اســت/� pغــذا� � � يعتمــدون، �� �Jوإبقــاء العــراقي
 � ا �� يع، وأن تكشف للعاÂ عن مسؤولي,: ن تعلن مدى فشلها الذر p .H العراقية مطالب ة
. وهـل سـتكون هـذه آخـر  ـات�: را�p والكوارث، وأن تعلن اbقائق بـدل ا�� .bإخفاء ا

� ذلك.   كوارث العراق؟ أشك ��
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ان  � الثالـث مـن حـز�� � لنـدن �� � الـصادرة �� .Tيفة القدس العـرÑ ت مقـا�  ٢٠١٩ن��
ـا للناشـطة السياسـية العراقيـة  pاز حلفا� � � ملفات اب/: p ام/� �W ت عنوان هل �: :F ا مث/�

بيـة؟  �  «هيفاء زنكنة تطرقت فيه عن تقاY آلية استخدام مع الـدول العر :T آر   –آر
 � .y«  بـط تـت �: .H � :Wليـة الـ ت اbديثـة اZـåة �� مـا �Ï هـذه ا�¿ �Hعطيات والبيـاZا

بية بP استثناء؟  عظم الدول الغر يكية �.  ا�ستخبارات ا�pمر
 

ي� للحـرب ضـد  بيـة؟ وهـل تـستخدæا أمـر لنـسبة ا  الـدول العر .H ـا وما �Ï أáي,:
ـا أيـضا؟ وتثـ/� هـذه ا�ليـة تـساؤ�ت  pاز حلفا� � عداد اZلفات �ب/: رهاب فقط أم �� ا��
� مـضيق هرمـز  ة فوق اZياه الدوليـة �� كية اZس/� ة ا�pم/� p�راهنة عن حقيقة اسقاط الطا
ــو  �F ت قبــل ــا نــ�� وان Â تتطــرق ال�تبــة هيفــاء زنكنــة ا  هــذا اZوضــوع �ن مقال,:
� جـرى اعPميـا  :Wة الـ ات التجسسية اZس/� p�من حادثة اسقاط أحدث الطا � �Jأسبوع

ا الباهظة ...  ا التقنية وÃف,: ا وقدرا�: ا�: � �/Å لطول والعرض وعن .H ا  اbديث ع,�



 

 

”MP 

ة  كية الفائقة تث�� اللبس حول ظروف سـقوط طـا�� ان مثل هذه القدرات الفنية ا#�م��
0 اخـذوا عـ-  كيـ�1 0 ام ان ا#�م�� 0 الطـرف�1 ة وتواطـؤ بـ�1 التجسس وهل �9 8لية مد�7
كيــد ومــن  لتأ 0 غــرة. ومــن يHحــظ مــا رافــق اFــادث مــن تغطيــات تــستحق ?7 حــ�1
كيــة عــن ظــروف رد  امــب ومــا تــNبه الــصحافة ا#�م�� P� �Q يــدات الــرئيس ا#�مــ�� تغر
امب عن رد الفعـل قبـل  P� ت وغض النظر من قبل �Q من اع- اXستو?� الفعل ا#�م��

� تساؤ#ته. 0Z قFا [ \ ]Nفاظ ع- أرواح البFا a 0  عN[ دقائق من التنفيذ �7
 

íÖ^Ï¹]“Þ
ــدا عــن  ــشن حــرب أخــرى بعي ــة ل يكي � أجــواء اســتعدادات ا#دارة ا#�مر 0Z تمــر 0 Pi
� غالبا ما يPj ادعاؤهـا  Pkكة ال ا ]Nم التعاون أو ال 7mملحة حول مدى و Pnا، أسئ �qأراض
كـ�[  ـة أخـرى. ولعـل أ 7s م العـرب مـنtـFـة وا 7s يكية مـن من قبل ا#دارة ا#�مر
0 وP\v ا#سـتخبارات  � بـ�1 Pwية، هـو مـدى ودرجـة التعـاون ا#سـتخباراxالتساؤ#ت أ
 P\vنــت وv لتحديــد 8ــا اذا بيــة، و?7 ــزة ا#ســتخبارات العر 7sيكيــة وا الوطنيــة ا#�مر

ــة(  يكي ــو�� ا#�مر ــن الق ــدول  )  NSAا#�م ــع ال ــة م ــا� آلي �  «تتق Pw آر–   �  »آر �7
 � Pkليـة الـ بيـة؟ �[ مـا �9 هـذه ا#� ت اFديثـة اXـ�ة العر استخدام اXعطيات والبيـا?0
بيـة بـH اسـتثناء؟ ومـا �9  عظـم الـدول الغر يكيـة �7 بـط ا#سـتخبارات ا#�مر P� تت 7?
رهـاب  يt للحـرب ضـد ا#� بيـة؟ وهـل تـستخد�ا أمـر لنسبة ا� الدول العر ا ?7 Pqيxأ
ت اXتحــدة  ــا أيــضا؟ ليــس �ا قــدرة الــو#?� از حلفا�� 0 Pلفــات #بــ�Xعــداد ا فقــط أم #�
ـم ومـن �[  0qعلومـات عXميـع ا 7 Piـاص و 0 ]� �Hات ا�اتفية لXtXيكية ع- مراقبة ا ا#�مر
هـا اسـتخداما، منـذ اFـادي  ك�[ تلفـة، لعـل ا ت ذرائـع �0 Pi م P� 7i اذ اجراء رادع 0 Piا

رهـاب  «.عN[ من ويعود الفضل، بش� خاص،  / أيلـول  »اFـرب عـ- ا#� سـبتم�7
يt ا� أدوارد  ية مؤامرة يتداو�ا اXوسومون بكراهية أمـر ثبات ما vن يعت�7 نظر هو #�
 £¤ 0? يكيـة الـسابق الـذي �ب تفاصـيل �7 سنودن، موظـف وP\v ا#سـتخبارات ا#�مر
ــد��  ــانغ م ــانينغ واس ــسكري م ــت، والع ن Pن� ــف وا#� ــدة للهوات ت اXتح ــو#?� ــة ال مراقب
 � 0Zنـا ونفيـا، و ار اFقيقـة �7 ن إ©0 م يدفع، منذ سنوات، �[ 0qويكيليكس. ] واحد م
¬ جراءهـا، إذا مـا قامـت  مـة سـيحا P� 0 � ]Nـة مـا # يقـل عـن عـ 7sموا £ حا\P أسـا®0

 .tي يطانية بتسليمه ا� أمر  السلطات ال�7
 

ا فضحت وأثبتـت دورهـا  0� يكية #� vن لتNيبات سنودن وقع كب�� ع- ا#دارة ا#�مر
� فرنــسا  0Z راقبــةXضــافة ا� ا �# 7? 0 يكي�1 0 ا#�مــر � اXراقبــة اليوميــة اXــستمرة ل°ــواطن�1 0Z
� اXعروف بباحثيه، ا�  �wبة ا#ستقصاNXئق ا وايطاليا واXانيا. وتش�� اعادة قراءة الو?[

 tي سيبت  «ان أمر Pمن قبل موقع ليست البلد الوحيد الذي استفاد مـن هـذه  »ان�
ئـق، ويعـاد تقييمـه ا#�ن، هـو جانـب  ا#مtنية بل ان ما اxلتـه القـراءة ا#وليـة للو?[
 . £ و®� ليـة مثـل الـ�0 ـا اسـتخدام ذات ا#� 0q0 دول ± يكن معروفا ع التعاون اXتبادل ب�1
 P\v0 و ـــ�1 � ب Pwـــة، هـــو مـــدى ودرجـــة التعـــاون ا#ســـتخبارا ـــساؤ#ت أxي كـــ�[ الت أ
بيـة فـضح سـنودن قـوة  ـزة ا#سـتخبارات العر 7sيكيـة وأ ا#ستخبارات الوطنية ا#�مر
 0 � ]Nتـ � 0Z فغانستان � 0 افتتحا بقاعدة بوغرام ?7 نة تقا� ا#ستخبارات، ووجود مركز� P³ر

 7� /نو0³ � 0w٢٠١٩الثا  � Pkت الـ ـة البيـا?0 7Fحيث بدأت هناك أي نظام معا .»  � Pw آر   –آر
 � � عام  »�7 0Z ا#�مـن القـو��  �٢٠١٩مة تطو�� ما يعرف ب أدخلت P\vمـن قبـل و ،

يكية  ايـد قـوة اXقاومـة  )  NSA(    ا#�مر 0 P� ل العـراق وأفغانـستان، ومـعHل احتـHخـ
ت مـن مـصادر عديـدة، مثـل ا�واتـف  0 البيـا?0 ـز� 0 Pi -العراقية. هذا النظام قادر عـ
ـزة ا#ستـشعار  7sـا مـن أ¼ 7½ Pjيـ � Pkشـارات الـ ت وا#� ا¿مو\P والغارات وا#ستجوا?7
ــار  P³ ات بــدون طيــار وا#� رضــية، وكــذلك بواســطة اXنــصات ا¿مــو\P جــوًا والطــا�� ا#�
ول مــرة، القــدرة عــ- الوصــول  الــصناعية. بواســطته أصــبح ¿لــ-� ا#ســتخبارات، #�
ديدة والبحث  7Fعلومات اXها مع ا ، ود�7 ت وP\v ا#من القو�� ة إ� قواعد بيا?0 مبا�[
� ذات  0Z 0 0 ا¿ـلي�1 ي�1 ، وهذا هو ا#Â، تباد�ا مع القادة العـسكر ليلها. ومن �[ Piا و �qف
ـاذ اجـراء �يـع،  0 Piفيـه حـدث مـا ( الوقـت الفعـ-� ) ، ويتطلـب ا Pjالوقت الذي ي
وقراطيــة ا#�خــذ والــرد  دفة بــدون اللجــوء ا� ب�� PqــسXهــداف ا�# ــة ?7 vلقــصف أو قا��
بــة النظــام  تــ�7 ا#ول لتجر وانتظــار ا#وامــر اXكتوبــة. واذا vنــت افغانــستان �9 ا¿0

� عام واحد،  0Z ،ستحدثXـا قتلـت  »عدو  «ا 0� يكيـة ?7 حيـث تفتخـر القيـادة ا#�مر
، فان العراق هو اtXن الذي �P فيـه التطبيـق  ٤٢٥٦ 0 متجاهPn أعداد الضحا?� اXدني�1

ــاز  7 0iا Âايــوس، القائــد العــسكري للعــراق ا Pال دافيــد ب� ــ�0 7Fــا وصــفه اX ا#حــدث
نه متجاهH هو ، »عسكري �P استخدامه   «سابقا، ورئيس ال�Ç آي أي السابق، ?7

ة التمرد  0Ètف من  »م# اح 8ليات ا#�خر مئات ا#� 7 0i � 0Z �Çا#�ن. وعامل رئي Pkح
ايوس، بعد ان مّكـن النظـام وP\v ا#مـن  Pوجاء النجاح، حسب ب� . 0 الضحا?� اXدني�1
ـسب، ولكـن أيـًضا للهيمنـة عـ-  0È القو�� ليس ع- مراقبة ا#تصا#ت من العـراق

� لتـصبح ] اXعلومـات  PÊقيـFالعراقية، لفتح بوابة الوقـت ا Pبيو�Ëزة ا�اتف وال 7sأ
0 والعسكر. لعراق متوفرة ل°حلل�1  اXتعلقة ?7

 
ب أن يكون النظام ، 7 �i نv»  سيبت Pمن أجل تغطية بغداد، حـسب تقـر�� أو  »ان�
ت وصــفية،  ــHت بيــا?0 مليــون أو  ٠١١قــادًرا عــ- اســتيعاب  »حــدث مXtــة  «�7

ل  ١١٠تسجيHت ل°Xtات ا�اتفية، و  ت وصـفية  »صوت  «مليون �7 ومليـون بيـا?0
نت  Pن� ميـع ا#شـارات التقليديـة   –أخرى ع�7 ا#� 7 Pi � 0Z يا 7 �iو# تدر Pi 0Ìاقت Í .يومًيا

ء وخزنـه.  � ]Î [ ع 0 فقط ما هو مطلوب للعثور ع- أي ½7 ز� 0 Piع و ميـع  «.من ½7 7 Pi
� كومــة قــش  «إ�  »كومــة قــش  0Z ة 7� 0  »ا#� � غــل�1 �wا#ستقــصا � 0Zــصحا وحــسب ال

يــع أشــtل  7½ 0 ــز� 0 Piــع ومراقبــة و ــاول ½7 Pi ا#�مــن القــو�� P\vينوالــد )  أن و  »غر
ــاص #  0 ــاة  «ا#�[ ــط حي ــل  »�0 ــوم بتحلي ــا تق � ا�0 0kــع ي  «.Ð ي ]Nــ ــل الب التواص

ـسة  لعـراق ½0 7? 0 0 اFاجة. لـذلك بلـغ عـدد ا¿لـل�1 �1F سب بل 0È � 0w داف ا#� PqسHل
انية آ#ف.  � افغانستان �[ 0Z0 و Ñ Âستشار� ر�� P� Pjآ#ف، ي 

 
ـا  7�� � Pkاحد التقـار�� الـ � 0Z ثال ع- العمل ا#ستخباري، ما جاء ذكرهÑ ، � 0kاستوقف
لقـاء القبـض عليـه،  �# 0 نت، حيث فشل أحد ا¿لل�1 Pتوفرة ا#�ن ع- ا#ن�Xسنودن وا

نه ، مـره  «#� � � vن يتعمـد تفكيـك هاتفـه  »مشكوك ?7 PZن تواجـد عـراtديـد مـ Pi � 0Z
تابعـة اشـارات  � الشعPn ببغداد، فقام ا¿لل �7 7Ò ن سكنهtب من م Pا يق�Xوال حا 7Fا
بطهـا بتحـرvت  �ـا ومـن �[ ر 0 ا?� ـا وروتـ�1 P�vر Pi 0 صـورة عـن هاتف زوجته وتكـو�

ا، ا� ان �P القاء القبض عليه. 7sزو 
 

ية  يt لتـوف�� هـذه ا#نظمـة ا#سـتخبار يعيد?0 اXثال ا� التساؤل حول استعداد أمـر
� وموقفـه  0wيوÓبية؟ وما هـو دور الكيـان الـ زة استخبارات الدول العر 7s�# تقدمةXا
كـن  يt حليفـا # �� � أمر 0Z ون �� 0 0 العرب الذ� ازاء ذلك؟ وماذا عن اtFم واXسؤول�1
ـوم الـسيادة الوطنيـة؟ مـا �9  ديد نـسبيا إزاء م�0 7Fا#ستغناء عنه، إزاء نظام ا�يمنة ا
م وحياة افراد عوائلهـم  Pط حيا� ا انظمة ا#ستخبارات الذكية عن �0 Pqل 7� � Pkا#�ار ال

ــم ا#�ن ولكــن 0qــا ليــس للتخلــص م ت …  ر�7 ــا?0 ت عــدم اســتخدام البي 0? 0Ö �9 مــا
ـوم اوسـع  ـن هنـا أمـام م�0 0i ؟ وهلHم ككومة القش مستقب 0qعطيات ا¿فوظة عXوا

� موقع سلطة؟ 0Z ل� من هو Pnم 7F �� ال×ل ?7 �? از ا#م�7 0 Pب�Hل 
 

ت Ùيفـة ا#هـرام اXـØية بدايـة  ]Nنـ � 0Ê 0Fانية: الظاهر وا �� �ائيلية ا#� العHقات ا#�
ان  ــز�� ــوان  ٢٠١٩ح ــت عن Pi ــري � البك 0Êــصط ــدكتور م ــØي ال Xا � �Ûدv �Hــ ــا# ل مق

. � 0Ê 0Fانية: الظاهر وا �� �ائيلية ا#�  العHقات ا#�
 

� Üـد  0Z ف الـوز�� ـا سـا�� �[ ئـق زوده �7 ـا ا� و?[ �qاسـتند ف � Pkمقالتـه الـ � 0Z وكشف
رات العـدو  ]Ýقـات واسـتHعن طبيعـة هـذه الع ،Þي الراحل عبد الناØXالرئيس ا
 Ðائيـل ...و� Xوت #� 7? ��HX0 من شعارات اaان ع- الر � إ�� 0Z ة حاليا � القا�� 0wيوÓال
ـسًبا لعمـل  Pi غـرب آسـيا عـ- أطـراف أصـاب¼ا �jوقفت شعوب إقل : P\قاXا � 0Z جاء
ب أهـداف  0Øعاونة إ�ائيلية ل يكية �7 ت اXتحدة ا#�مر عسكري شامل تقوم به الو#?�
ــام  ــه أم ــع أßم ــات الوجــود ) ورف ثب امــب ( #� P� مــن P\حــاوÑ ان � إ�� 0Z اتيجية Pاســ�
 � 0Z ك شـاردة أو واردة Pف الذي # ي� � الوز�� ا#�سبق سا�� �[ 7w معارضيه، وقد اتصل
م �تمون  ى أ�0 ا Xن �� 0qسل مقتطفات م ا و�� �qية إ# ويقرأها ويعلق علXالصحافة العا
اهـا  0� Í ائيلية ليست� انية ا#� �� � اتصا\ ا#�خ�� أن العHقات ا#� 0Z �� مر، وقد ذكر�# 7?

ا ع- مستقبل اXنطقة. ً ث�� � P? ]ك� Â وا#� ا هو ا#� 0qم � 0Ê 0Fزء ا 7Fالظاهر، وأن ا � 0Z 
 

ا  ته Ùيفـة يـديعوت أحرنـوت أخـ�� ]Nن Ð ب�� رفيع الشأن فقرات 0Fوأرسل �� ذلك ا
 0 ان منـذ ثـHث�1 ـددان إ�� يكية وإ�ائيـل �� ت اXتحدة ا#�مر تعليًقا يش�� إ� أن الو#?�
ــصًيا áــن  0 بون العــرب وليــس الــدو\P الفارســية، وأ?0 �[ 0Øالواقــع يــ � 0Z ــم 0qعاًمــا ولك
تيـب العHقـات الدوليـة  P� � 0Z فية تلعـب دوًرا أساسـًيا 0Fيظنون أن قنوات ا#تصال ا
قليمية، فقد يبدو الظاهر لنـا متجًهـا صـوب أهـداف معينـة بيـ0Ý الواقـع  وضاع ا#� وا#�
0 كتبـوا عـن  اًمـا. لـذلك فـإن الـذ� P� ـا إ� عكـسه � يـش�� إ� غـ�� ذلـك بـل ور�7 0Ê 0Fا
ــاءات  ــتخبارات واللق ــزة ا#س 7s0 أ ــ�1 ــل ب ــارة إ� التواص � إش 0Z ــة في 0Fــات ا اFكوم
ـات  7sواXجيل ا � P?تيب ا#�حداث و Pتقوم ب� � Pkا �9 ال 0 العمHء يدركون أ�0 كة ب�1 Pش�Xا
� السنوات  0Z ا ً ، لقد ãعنا كث�� � 0kما تكن درجة العداء العل� P\تبادXا äصاXوتنسيق ا
ت اXتحـدة  0 ©ـران والـو#?� 0 ©ـران وإ�ائيـل وبـ�1 ة عن قنوات مفتوحـة بـ�1 ا#�خ��
نطــق أن ا#ســتعداد  ســكة �7 PÝــدو م ــصارعة تب ــا أن ا#�طــراف اXت ــة و#حظن يكي ا#�مر

� لشبح وقوÜا، فا#ستعداد للحـروب  PÊا ودق طبو�ا هو إبعاد حقي للحرب والتلو®� �7
0 داخـل  انيـ�1 �� ـود ا#� �qاء يتحـدثون عـن دور ال ـ�7 0Fن كث�� من اv0 �ا، وÊا أن ً �åهو دا
ت اXتحــدة  ــو#?� ــودي داخــل ال �qال � 7wــو ــار الل ــل و0Z إط ــا ب Pــل ذا� ان و0Z إ�ائي إ��
ـــصحيفة  � ال 0Z ورد إ� منـــشوًرا Ð أورد هنـــا مقتطفـــات � 0kـــإن ـــذلك ف يكيـــة ول ا#�مر

�ائيلية اXذكورة:  ا#�
 

0 مليـار  انيـة يتجـاوز ثـHث�1 �� � ا#� 0æرا �ائيليـة داخـل ا#� رات ا#� ]Ýم ا#ست 7m أوً#: إن
ـا  7qان وأغل يـة مـع إ�� ار 7 Pi قـاتHع �jقـل تـق وديـة عـ- ا#� كة �� ]� � Pkأن مائ Í ،دو#ر

ال الطاقة داخل الدو\P الفارسية. 7� � 0Z ت نفطية تستثمرv ]� 
 

ـم مـن  P� �Ýـودي يتلقـون تعل � ألـف �� PkـائXإ�ائيـل ا � 0Z ان ـود إ�� نًيا: يتجاوز عـدد �� ]?
ان منـذ عـدة  كـ�7 يديـد?� شـوفط اXقـرب مـن حـtم إ�� ان اFاخام ا#� � إ�� 0Z مرج¼م
8ال اFـرة واXقـاو#ت العامـة Í أن �ـم  � التجارة وا#� 0Z عقود، وهؤ#ء �م نفوذ واسع

. �ائي-� ا بقيادة جيش الدفاع ا#� ً ا سياسًيا ونفوًذا كب�� ً ث�� � P? 
 

 � 0Z 0 أهل السنةÝودي بي � معبد �� Pkران وحدها تتجاوز مائ© � 0Z ود �qلًثا: إن معابد ال ]?
ان # يـسمح �ـم  � إ�� 0Z 0 مليـون نـسمة � ]Nـسة وعـ 0½ Â0 يتجـاوز عـدد ©ـران والـذ�
انيـة  �� � العاçـة ©ـران أو اXـدن ا#� 0Z أحيا?0ً وليس �م مسجد Âمساجد � 0Z ةHلص 7?
ـود داخـل إ�ائيـل  �q0 حاخامـات ال ان وب�1 0 إ�� ى، كذلك فإن حلقة الوصل ب�1 الك�7

يل داويدى سال.  � ود�è ( حاخام ) أور 0wا يt أيًضا وحاخام إ��  بل وأمر
 

ـودي  يد عـ- سـبعة عـN[ ألـف �� 0 يطانيا وفرنسا ما �� ود كندا و�7 �� 0 رابًعا: إن من ب�1
لـس  7� � 0Z م أعضاء 0qم ومß�#ت اv ى إ� جانب �[ vت نفطية ك�7 لكون �[ �� � 0wا إ��
 � 7wيكيـة عـ�7 اللـو ت اXتحدة ا#�مر � الو#?� 0Z ودها ان تستفيد من �� اللوردات، Í أن إ��
ك تقدمــه  Pان مقابــل تعــاون مــش� ب إ�� 0Þ يكيــة بعــدم دارة ا#�مر قنــاع ا#� � ــودي ?7 �qال
 0 يكي�1 ود ا#�مر �q0 ال ان ب�1 ودي من إ�� �� ]Nع � 0kأن هناك أث Í ،ودية vت �� ]Nران ل©
ـودي إذ إن  �qال � 7wاللـو � 0Z ا ً يكيـة وÂ يـشéون عنـØًا مـؤ�[ ت اXتحـدة ا#�مر � الو#?� 0Z

جلسيه. رس �7 7 0iلكو م أعضاء ?7 0qم 
 

 � Pkـا إذاعـة راديـس الـ 0qان إذاعات تبث من داخل إ�ائيـل وم ود إ�� �qخامًسا: إن ل
ان.  م إذاعات أخرى ع- نفقة إ�� انية متtمÍ Pn توجد لد��  تعت�7 إذاعة إ��

 
 P\غــرب آســيا خــارج دو � 0Z ً�?ــود ــا �� مًع 7 Pi 0ëتــ P\كــ�7 دو ان �9 أ ــعت�7 إ�� ــا: ت سادًس
0 ألـف  0 داخل الدو\P الفارسـية يقـرب مـن ثـHث�1 اني�1 �� ود ا#� �qإ�ائيل إذ إن عدد ال
ضــافة إ� أن كبــار حاخامــات  �# � إ�ائيــل، ?7 0Z م قــار�7 � ــودي ± يقطعــوا تواصــلهم ?7 ��
ان و�م نفوذ واسع داخـل اXؤسـسات الدينيـة  انيون من أص�0 � إ�ائيل Â إ�� 0Z ود �qال

ان ذاته. ان ع�7 حاخام معبد أص�0 �� � تبطون ?7 ية و��  والعسكر
 

� إطار  0Z ائيلية فإننا نقرأها� سابًعا: إذا وضعنا هذه اXعلومات ع- Üدة الصحيفة ا#�
ت اXتحـدة  � وهو يتوعد العـرب وليـس الـو#?� 0wا �� ديدات اXستفزة لوز�� الدفاع ا#� Pqال
ـص�� مـشابه للرئيـس  ليـج �7 0Fم اtـة داميـة، وينـذر حـ 7sوا يكية أو إ�ائيـل �7 ا#�مر
� العراق أو  0Z � 7wبل ويضيف إ� ذلك أن الوجود العر ، 0 � الراحل صدام حس�1 PZالعرا
0 سـوف  � البحـر� 0Z عـن أطمـاع Hًكستان فض � أفغانستان و?7 0Z Pkاليمن أو سور?� وح
ه ذلـك وسـط أجـواء اFـرب  �iØليج وهو يد� بت 0Fمنطقة ا � 0Z 0 القوى يغ�� مواز�
� اXنطقـة  0Z هـو صـاحب الـسيادة �Îالفـار Øنطقة، مؤكًدا أن العنـXا ا � مرت �7 Pkال
� وصـلت إ� تلـك اXنـاطق،  Pkمية الـHسـ í ع- الفتوحات ا#� Pqوليس العرب، بل وي
� أن ذلك التØ®� هو تv �®Øشف ل°شاعر القوميـة اXكبوتـة لـدى القيـادة  0k0 ظZو

انية.  ��  ا#�
 

ة  ا تؤكـد لـدينا معلومـات كثـ�� 0� ا أمام القارئ #� �qا �ا وما عل � أضع هذه اFقائق �7 0kإن
رقام ل�ï تؤكد أنـه  �# ا ?7 Pي� خذ طر � P? �9 إطار الشائعات ولكن ها � 0Z وضعناها من قبل

يتام ع- مائدة اللئام! �#v يصبحوا # Pkر، فليستيقظ العرب ح  # دخان بغ�� ?0
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