
 

 

íéu^jjÊ÷]
‚Â^’jÚ Ø‘]çjÚ Ù^–Þ
°fÚ ‚éÒ] †’Þæ

  

اســـــمة  ة شـــــعبنا الـــــصابر ا عـــــد اخـــــر تتـــــصاعد وتتعـــــاظم مـــــس يومـــــًا 

مــة  عــزز ال ــ بمــا  ي الفار يو ــي الــص لــف االم الــصاعدة ضــد ا

ــــــــدفع نــــــــضال الــــــــشعب خطــــــــوات جديــــــــة حاســــــــمة ... واذ  النــــــــضالية و

ـــــــن  ـــــــد الـــــــذكرى التاســـــــعة والثالث ا ـــــــي ا ـــــــشتذكر ابنـــــــاء شـــــــعبنا اال

ع من ايلـول عـام  ي الغاشم ع العراق  الرا  ١٩٨٠للعدوان االيرا

ــــــرة ودروس نــــــصر  ــــــذه الـــــذكرى االليمــــــة املر لمون دروس  ــــــس م  فـــــأ

ــــ الثــــامن مــــن اب عــــام  ــــن  ة  ١٩٨٨العــــراق واالمــــة املب ملواصــــلة املــــس

ـــر  ـــاد والتحر ة ا ـــ مـــس ـــد العظيـــم  ا الكفاكيـــة البنـــاء شـــعبنا ا

ـــ  ء ع ر املـــ ا البـــا ـــسنا ـــشع  رة ل ـــة العـــراق الطـــا ـــ ارض وتر ع

ا ...  االرض العرية  مشارق االرض ومغار

 

ـد  ا نـا بقيـادة الرفيـق ا نـا وشـعبنا وامت كذا يتواصـل نـضال حز و

ــ  ــر ع ــاد والتحر ــ ل ــزب القائـد االع ــن العــام ل يم االم عـزة ابــرا

ة  اســـــــم ومواصـــــــلة املـــــــس ـــــــ العـــــــراق وحـــــــ الظفـــــــر ا ـــــــاط  ارض الر

ي وابنـاء  ا ـي االشـ الكفاحية الصصاعدة ملناض حزب البعـث العر

يـــــدة وحـــــ تحقيـــــق النـــــصر املؤكـــــد  شـــــعبنا املناضـــــل وابنـــــاء امتنـــــا ا

ــــ تــــارخ الــــسفر  ئة جديــــدة  ــــن الــــذي يفتــــح صــــفحة مــــشرقة مــــض املب

ــ  يــة امــة الرســاالت امــة حــضارات العــرب  ــ لالمــة العر النــضا الب

ـــــي  ـــــد الرســـــول العر ـــــ ع يـــــة االســـــالمية ع عـــــصر صـــــدر الرســـــالة العر

ـــ اشـــالم  ن  الكـــرم محمـــد ( صـــ هللا عليـــھ وســـلم ) وحـــضارة االمـــو

ا  ــــسنا ــــضارات الــــ شــــعت  ــــذه ا غــــداد  ــــ  ن  وحــــضارة العباســــي

ــضاري  ــا ا م اليــوم عطا ــستل ــسانية جمعــاء والــ  ــ اال ر ع البــا

د والرفعة . تنا الكفاحية نحو ذرى النصر وا  ملواصلة مس
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ـــــي  ـــــزب البعـــــث العر ـــــن العـــــام  يم األم وجـــــھ الرفيـــــق عـــــزة ابـــــرا
ـــس  ـــ رئ نئـــة إ ـــر برقيـــة  ـــاد والتحر ـــ ل ي القائـــد األع ا االشـــ
ــــ  ــــة والتغي ر ــــ الــــسودان وقــــوى ا لــــس الــــسيادي  وأعــــضاء ا
قية  بمناسبة التوقيع ع االعالن الدستوري وفيما ي نص ال

 
 سم هللا الرحمن الرحيم

 
لــــــــس  ــــــــس ا ــــــــان رئ ــــــــق االول الــــــــركن عبــــــــد الفتــــــــاح بر االخ الفر

م  السيادي ا
ــــ تحالــــف  مون. االخــــوة  ــــ لــــس الــــسيادي ا االخــــوة اعــــضاء ا

مون  رة والتغي ا  قوى ا
 

ـ بالتوقيـع  دث التار العظيم الذي تج تمام كب ا عنا با تا
عيـــد  ـــ االعـــالن الدســـتوري الـــذي يؤســـس لبنـــاء دولـــة مدنيـــة و ع
ــــــ املواطنــــــة والتعدديــــــة  ــــــ قاعــــــدة املــــــساواة  ن الــــــسلطة ع تكــــــو
ـــــات العامـــــة والعمـــــل بقواعـــــد العدالـــــة  ر ام ا السياســـــية واحـــــ

 االنتقالية.
 

امــًا  خيــًا  لقــد قــدمتم لــشعب الــسودان الــشقيق انجــازًا وطنيــًا تار
ـ  ـ ع من خالل تأكيد االعـالن الدسـتوري وقبلـھ االعـالن السيا
ان حمايـــــة املقومـــــات االساســـــية للوحـــــدة الوطنيـــــة الـــــ تتجـــــسد 
ـا  ات ال بدو بوحدة االرض والشعب واملؤسسات  من االولو
ـق التحـول  ـ طر ستقيم اية عملية سياسية تضع الـسودان ع ال 

ضاري .  الوط الديموقراطي ا
 

عــاد الوطنيــة  ــل جوارحنــا اال ــش معكــم ب ع ــ الوقــت الــذي  اننــا 
ــــذا االنجــــاز التــــار الــــذى تحقــــق بفعــــل  ــــسانية ل والقوميــــة واال
ـــ  ـــشد ع ه وصـــموده  ياتھ وصـــ نـــضاالت شـــعب الـــسودان وتـــ
ـــ مـــا اتفقتـــم عليـــھ لبنـــاء الـــسودان  ايـــديكم ونتمـــ لكـــم التوفيـــق 
اتيجية االمــن  ــ اســ نائية  ميــة االســت ــو البلــد ذو اال ديــد و ا
ـــــــ القـــــــرن  ـــــــسط الـــــــسالم واالســـــــتقرار  ـــــــي خاصـــــــة و القومـــــــي العر

 االفرقي.
 

ـــ ادخـــال الـــسودان مرحلـــة جديـــدة  نئكـــم بنجـــاحكم  اننـــا ونحـــن 
ـــ  ات والتحـــديات ال ـــم الـــصعو مـــن حياتـــھ السياســـية ، نـــدرك 
ـــــــارج الذيـــــــن  كم مـــــــن قبـــــــل قـــــــوى ردة الـــــــداخل واعـــــــداء ا تـــــــواج
ـــــي وداخلـــــھ ،  يـــــة مـــــن مـــــداخل الـــــوطن العر بـــــصون باألمـــــة العر ي
ــــ  ــــ حمايــــة االنجــــاز التار حرصــــكم ع ة بكــــم و ولكــــن ثقتنــــا كبــــ
ًـا ســلميًا  ـ ــ وحــدة القــوى الــ ادارت حرا ناد ا الــذي تحقــق باالســ
ـــــ  ـــــش الوط ي الـــــذي لعبـــــھ ا ـــــ الـــــدور االيجـــــا ناد ا كمـــــا باالســـــ
ـــ  ركـــة الـــشعبية ورفـــضھ االصـــطفاف  ـــ مطالـــب ا بانفتاحـــھ ع
ـــــ  ـــــة للـــــشعب الـــــذي فـــــرض التغيـــــ بوســـــائل التعب خنـــــدق املواج

 الديموقراطي.
 

ــــــراك  يــــــة فخــــــورة بكــــــم ألنكــــــم اعــــــدتم االعتبــــــار ل ان امتكــــــم العر
ــ اكــ مــن ســاحة  اق املعــادي  عــرض لالخــ ــي الــذي  الــشع العر
عـــول  ـــو مـــا  مـــا  ـــ ا ـــان ع تـــم مـــن جديـــد ان الر يـــة واث عر

اقع. ا املتعددي املشارب واملو  عليھ  نضال االمة ضد اعدا
 

وفقكـــم هللا وســـدد خطـــاكم الدخـــال الـــسودان مرحلـــة جديـــدة مـــن 
ــل معطيــات  ــا  ــرب وتتحقــق ف حياتــھ السياســية تتوقــف فيــھ ا
ياتية. ل مضامينھ االجتماعية واالقتصادية وا  السلم اال ب

 
ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر اســـم القيـــادة القوميـــة  باســـ و
ـــــ  ـــــي الكب ـــــ مـــــساحة الـــــوطن العر ـــــ العـــــراق وع ـــــل مناضـــــليھ  و
ـة  اد والتحرر نتقدم اليكم بأحر التحيـات االخو ة ا اسم ج و
بقى ســــندًا  ــــان وســــ ــــ شــــعب الــــسودان الـــشقيق الــــذي  كم ا وعـــ

ا القومي. دد ام ة االخطار ال   المتھ  مواج
 

 اخوكم
يم  عزة ابرا

ي ا زب البعث العري االش ن العام   االم
اد والتحرر  القائد االع ل
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”N 

 سم هللا الرحمن الرحيم

َنا ُ ْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْس ُ ْم َفَزاَد ُ اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْو اُس ِإنَّ النَّ ُم النَّ ُ ِذيَن َقاَل َل ُ  ﴿ الَّ ْعَم َّ ِ  َو

 ُ َّ ِ َو َّ َبُعوا ِرْضَواَن  اتَّ ْم ُسوٌء َو ُ ِ َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْس َّ َفْضٍل  ُذو اْلَوِكيُل  َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن 

 َعِظيٍم   ﴾

 صدق هللا العظيم

 

 

 

 

 

 ) ١٤٨بيان رقم ( 

اقية ــ االيرانية رب العر اسم  ا  بمناسبة ذكرى النصر ا

 

ا الشعب العرا العظيم  أ

يدة  يا أبناء امتنا العرية ا

ة الباسلة  يا أبناء قواتنا املس

ــ  يــدة وال مــة القادســية ا ــ م ــذه األيــام الــذكرى الواحــدة والثالثــون ليــوم النــصر العظيــم  تمــر علينــا 

ــ  يــة الفارســية حيــث انت ــ العنج امتــدت لثمــان ســنوات خالــدة عنــدما انتــصر شــعب العــراق العظيــم ع

ــذا الــشر  فــا وكــذبا ،  ــس بلبــاس الــدين ز ــل طوائفــھ ضــد الــشر القــادم مــن الــشرق واملتل ــساءه و رجالــھ و

ــــي مــــن خــــالل بوابتــــھ  ــــ العــــالم العر م العقيمــــة إ م املــــشئومة بمــــا ســــ بثــــور الــــذي تبــــ تــــصدير نظــــر

ــل  ــش العــراق الباســل بمــساندة شــعبنا العظيــم ب طولــة ج ــان أداء و ــة املنيــع . لقــد  الــشرقية وســد العرو

ــن  اع النــصر املب لــة وقاســية مــن انــ اال بمعــارك طو ــ ــرب الــ اســتمرت  ــ ا اســم  أطيافــھ العنــصر ا

ــ يــوم  ــا بالنــصر النــاجز الكبــ  ــرب أوزار ــاس الــسم الزعــاف عنــدما وضــعت ا م مــن تجــرع  جبــار كبــ و

 النصر العظيم ..

 

يد  يا أبناء شعبنا ا

ة الباسلة ا الفرسان  قواتنا املس  أ

ميـــ وثورتـــھ  ـــ تحديـــد خطـــر املـــشروع ا ــان لإلحـــساس املتقـــدم الـــذي امتلكتـــھ القيـــادة السياســـية  ـ لقـــد 

ـــان  ـــ وتحقيـــق النـــصر النـــاجز .. و ـــ حـــشد طاقـــات الـــشعب العرا ـــ العـــراق واألمـــة ابلـــغ األثـــر  املزعومـــة ع

ـ  ود  ن السياسـية والعـسكرة األثـر املـش ـن القيـادت ام التـام ب ـ ك واال سيق العميق والعمل املش للت

ة واالقتـــدار  اعـــة املتمـــ لـــة ذلـــك املـــستوى الرفيـــع وال ـــرب الطو تحقيـــق النـــصر العظيـــم .. وقـــد أفـــرزت ا

م امليدانيــة  م الفــذة وقــدرا ــار م املتمــ وم عطــا ــش البواســل وفرســانھ الــذين تمكنــوا  العــا لقــادة ا

ة  ـــش العـــراق وقواتـــھ املـــس ي النـــاجز .. فتحيـــة لرجـــال ج ـــا ـــسم ال ـــ ا يـــد  ـــذا التـــأرخ ا مـــن كتابـــة 

ـــ يـــوم األيـــام  ـــ ذكـــرى النـــصر العظيـــم  ـــم بيـــان البيانـــات الـــذي ١٩٨٨/    ٨/    ٨الباســـلة  ـــم الـــذين أشـــار ل . و

ـذر الـدائم مـن الـشر القـادم مـن الـشرق  م باالحتفـال بالنـصر العظيـم وا يـد وطـال صدر  ذلك اليوم ا

طرقتكــم  ة احتفلــوا مــع شــعبكم وأمتكــم أيــضا و ــ قواتنــا املــس ــا الرجــال  وكمــا ورد بــالنص (( وأنتــم أ

ــن  مايــة أرضــكم .. احتفلــوا بنــصركم الرســ املب ــ الــشرق  ــا إ اصــة .. دون أن تفقــد عيــونكم اتجا ا

تم )) .. عابكم وثمار عرقكم ودمائكم وما قاس  احتفلوا بقطوف أ

 

يد  يا أبناء شعبنا ا

ان ل م ا األحرار    أ

عـد أن انقـ مـا يقـارب  لـة و ذه السنوات الطو عد  ذه املناسبة التارخية العززة البد لنا اليوم و و 

ن ملـــا  ٣١ ن املنـــصف اقب ـــل املـــر ـــا  قـــائق الـــ يرا ـــن جملـــة مـــن ا ـــ النـــصر املبـــارك البـــد لنـــا أن نب عامـــا ع

ـار مـع  ـي قـد تزعـزع إن لـم نقـل انـھ ا حصل للعراق والبلدان العرية اليوم حيث نرى جميعا أن األمن العر

انوا أداة حقيقية الحتـالل العـراق  عد أن تخ العرب و دار العرا  البوابة الشرقية و يار ا تدا وا

باحة أرضھ واملس بكرامة شعبھ  العام  ظ لعدم  ٢٠٠٣واس . فيدفع العرب اليوم الضربة والثمن البا

مــساعده ومباركــة  ــ إيــران و ن  طــط اإلجرامــي الــذي يقــوده آيــات الــشياط ــدي تجــاه خطــر ا م ا عــامل

ـ دفـع اإلتـاوات وقبـول  م ع ـ إجبـار ى  از الدول الك نفس الوقت يتعرضون إ ضغط واب أمركية .. و

م. ة حماي م ع األرض العرية ب اليف بقاء م ودفع ثمن وت  القوات الغازة ع أراض

 

ـــ وخرقـــھ املتكـــرر  ـــل قاصـــدا او غـــ قاصـــدا عـــن جـــرائم نظـــام املال غافـــل وتجا تمـــع الـــدو فقـــد  أمـــا ا

ــ جــرائم نظــام  ــش ا ــ نحــو خطــ .. وللتــذك فقــط فإننــا  ــ وواســع وع ــ نحــو فا ــسان وع قــوق اإل

اقيـــون او  ـــ إعدامـــھ لألســـرى العر يـــدة ســـواء  ـــسان خـــالل حـــرب القادســـية ا قـــوق اإل خميـــ وخرقـــھ 

ـــــم او الـــــصليب األحمـــــر  لـــــة جـــــدا دون إشـــــعار ذو ـــــم لـــــسنوات طو غيي ـــــشعة او  م بـــــصورة  تقطيـــــع أوصـــــال

ــم وســائل  ــم وجعل يــة ودفع ر ــ األعمــال ا ــم  ــشع لألطفــال وزج م ال ــ اســتخدام م ،، وكــذلك  بوضــع

ـم  ـا تلـك الـشعارات الطائفيـة ودفع ـضراء املكتـوب عل عـد أن يتـم وضـع القطـع ا لتفج حقول األلغام 

ـــا  طـــالق النـــار الـــ طالبـــت  ـــرب و م لنـــداءات وقـــف ا ـــوم .. او عـــدم اســـتجاب أمـــام القطعـــات خـــالل ال

ــذا النظــام  ا تكفــي إلســقاط  ــذه لوحــد ــا وان  ــان الوســاطة األخــرى والكثــ غ املنظمــات الدوليــة او 

شرة من شروره.  املتخلف وتخليص ال

 

يد  يا أبناء شعبنا ا

ان ل م ا األحرار    أ

ــــ  يــــدة العطــــرة نجــــد لزامــــا علينــــا أن نحــــ القيــــادة السياســــية الــــ أدارت الــــصراع  ــــذه الــــذكرى ا ــــ  و

عـا ورفاقـھ البواسـل .. وان نقـدم  ن رحمـھ هللا  يد القائـد صـدام حـس ا الش يدة وع رأس القادسية ا

ـــــوي  ـــــش والـــــدفاع ا ان ا ـــــة وطـــــ و ـــــشنا الباســـــل مـــــن القـــــوة ا ـــــل صـــــنوف ج ـــــ  نئـــــة إ التحيـــــة وال

ندســــة العـــسكرة واملعــــدات  ــــ واملدفعيـــة وال اصــــة واملـــشاة والــــدروع واملـــشاة اآل والـــصوارخ والقـــوات ا

ندســة اآلليــة  ن والنقــل واألمــور الطبيــة وال ــابرة والــصنف الكيمــاوي واملعــدات الفنيــة والتمــو الفنيــة وا

ــسيمة  يات ا ــد وقــدموا التــ ميــع عنوانــا للبطولــة وا ــان ا ائيــة والــصنف اإلداري .. حيــث  ر الك

م .. انــــھ  م وعطــــاء يا ــــ مجلــــدات عديــــدة لتوثيــــق تــــ ــــم يحتــــاج ا ــــل م ــــدود ، ف والعطــــاء الــــ غــــ ا

ر .. م ان يفخروا بھ ع مدى الد يد والذي يحق ل م املبارك ا  نصر

 

ن بــالعراق  ــدين املــؤمن ا ــل ا الــدة ول يــدة وأم املعــارك ا ــش القادســية ا ــد للعــراق العظيــم و ا

تــل الغــازي وسياســاتھ ومــشارعھ وأذنابــھ  ــ مقارعــة ا ــسطرون مالحــم البطولــة  الواحــد املوحــد الــذين 

ن.  الدجال

 

يد األضــ  م شــ يــدة يتقــدم يــة ا ــش العــراق العظيــم واألمــة العر ــش القادســية ج داء ج الرحمــة لــش

يم حمــاه هللا القائــد  يــب الــركن عــزة إبــرا ــد امل ا ق ا ــب والــوالء لقائــد جمــع اإليمــان والبــ الــسعيد. وا

ة. اد والتحرر والقائد العام للقوات املس  األع ل

 

ھ  تحية إ شعبنا العرا العظيم من أق شمالھ إ أق جنو

 

ة  القيادة العامة للقوات املس

 غداد املنصورة بأذن هللا

٢٠١٩/  ٨/  ٨ 
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 سم هللا الرحمن الرحيم

ل نفس ذائقة املوت ))  )) 

 صدق هللا العظيم

 

ـد  ـا ـ أسـم الـرفـيـق الـقـائـد ا ا و ي باسم ا زب البعث العري االش تن قيادة قطر العراق 

ـر  ـاد والـتـحـر ـ ـ ـ لـ ن سر قـيـادة قـطـر الـعـراق الـقـائـد االعـ زب ام ن العام ل يم االم عزة ابرا

ـ ثـائـرا مـن ثـوار ثـورة  ـ تـمـوز  ٣٠/    ١٧حفظھ هللا ورعاه وفاة الرفيق املناضل خالد جاسم التكـر

عد صراع مع املرض. يدة   ا

 

ـ الـقـديـر ان يـتـغـمـده بـرحـمـتـھ  سـأل هللا الـعـ ـذا املصـاب االلـيـم و ـ ل الـفـقـيـد ورفـاقـھ  عزي أ

ـن وحسـن أولـئـك  ـ ـ ـداء والصـا ـن والشـ ـن والصـديـقـ يـ سكنھ فسيح جناتھ مع الن الواسعة و

لھ ورفاقھ الص والسلوان. م أ  رفيقا وان يل

 

 وانا  وانا اليھ راجعون 

 

 قيادة قطر العراق

ي ا  زب البعث العري االش
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 سم هللا الرحمن الرحيم

ل نفس ذائقة املوت ))  )) 

 صدق هللا العظيم

 

ـد عـزة  ـا ـ ـأسـم الـرفـيـق الـقـائـد ا ـا و ـي بـاسـمـ ا ـ ـي االشـ ـزب الـبـعـث الـعـر ـ تن قيادة قطر الـعـراق 

ـر حـفـظـھ هللا  ـاد والـتـحـر ـ ـ ـ لـ ـن سـر قـيـادة قـطـر الـعـراق الـقـائـد االعـ ـزب امـ ن العام ل يم االم ابرا

 ورعاه وفاة الرفيق املناضل عبد محمد ذياب.

 

ـم  ـ ـ أذلـت وأركـعـت الـفـرس واذاقـ ـ قـادسـيـة الـعـرب الـثـانـيـة الـ اعًا من مقاتـ ان رحمھ هللا مقاتًال 

 أس السم الزعاف.

 

ـ الـقـديـر ان يـتـغـمـده بـرحـمـتـھ الـواسـعـة   سـأل هللا الـعـ ذا املصاب االليم و ل الفقيد ورفاقھ  عزي أ

ـلـھ  ـم أ ن وحسن أولئك رفيقا وان يل داء والصا ن والش ن والصديق ي سكنھ فسيح جناتھ مع الن و

 ورفاقھ الص والسلوان.

 

 وانا  وانا اليھ راجعون 

 

 قيادة قطر العراق

ي ا  زب البعث العري االش
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اقـع االسـتعمار واالحتـالل والتجزئـة ـا الفاسـد و اقع يـة لو ـاض العـس ملعانـاة االمـة العر ي ولـد مـن ا ا ـي االشـ ـل الوانـھ وا ان فكر حزب البعـث العر اد التعـسفي ب ـشع واالضـط السـتغالل الطبقـي واالجتمـا ال

ذري الثو  اقع ا بدالھ بالو الھ واصنافھ والتخلف الفكري والثقا واالعالمي واالقتصادي واالجتما والعسكري املرع الس ديد الواحد املعاصر الوطـ والديمقراطـي ري وانواعھ واش تمع ا اقع ا ديد و ا

ر  داف التارخية الثالث  الوحدة وا ي الفاعل املعطاء الثاقب مجتمع التحضر والتقدم مجتمع اال سا ي واال ا سانية جمعاء.ة الوط والقومي واالش داف البعث والشعب واالمة واال اكية ا  واالش

 

ن م متجدد وضاء سـاطع بقـوة واشـعاع وسـطوع املبـادئ البعثيـة الـسامية الرفيعـة املقدسـة الـسامي ـذري الثـوري الـشامل الفاعـل ة و ان فكر البعث فكر ثاقب متجذر متطور مت ـ النـ املتنـور ا فكـر البعـث ال

ايــات دومــًا وابــدًا الغــراض ال ظــل فكــر البعــث مفتــوح ال ي الفاعــل الــشامل و ــسا ــ نحــو مبــدع وخــالق دؤوب مثابــر تطــو املعطــاء الوضــاء الثاقــب الوطــ والــديمقراطي والقومــي واال ن ع ين املتفــاعل ر واالغنــاء املتمــ

اتيجية البع ــداف الــس ــداف املرحليــة االنيــة والظرفيــة كجــسر للعبــور لتحقيــق اال ــ ليحقــق اال ــن متجــذر متطــور م ــة  يــدةومعطــاء متجــدد ومتــألق مت ن والــدالالت العلميــة الثور املــدى الواســعة االفــاق والــضام

ئة الـساطعة بقـوة  ة املـض لة االخاذة املشرقة املتألقـة املنـ اقعية الثورة ذات املديات العميقة واالماد الزمنية الطو ية والو وع واشـعاع املبـادئ البعثيـة ففكـر البعـث املتطـور الـذي يتفاعـل مـع معطيـات وسـطاملن

ات وعقبات ... ا من معضالت ومشكالت وصعو تج عل ا ومع ما ي ل ية الشاخصة وعواملھ الذاتية  اقع وطروفھ املوضوعية العيانية ا  الو

 

ر واصل فكر البع زب النضالية وممارساتھ املبدعة يف ا انتاج حلقات عقائدية نظرة وفكرة مضافة ا جو ن نظرة ا ـذري الـشامل الوطـ والديمقراطـي ث اوان التفاعل ب ملعطاء الثاقـب النـ املتنـور ا

يــة ا ة املمارســة والتطبيــق لتجــسيد العالقــة ا ء الــصفحات اللقادمــة والالحقــة مــن مــس ي الفاعــل الــشامل لتــ ــسا ي اال ا ــ دليــوالقومــي واالشــ ــة النــضالية ومعطيــات املمارســة والتطبيــق وح ــن النظر ة ب

سانية جمعاء.  تحقيق املصا العليا للشعب واالمة واال
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ــازر  اقــع التواصــل االجتمــا منــذ ايــام بــصور مروعــة عــن ا تــ مو

ــــاء مــــن  ــــشد الــــشع بحــــق االبر ــــس با ــــا مــــا  الوحــــشية الــــ يرتك

ــــ  ــــي او االســــالمي او الدو ــــ الــــضم العر ابنــــاء شــــعبنا ، مــــن دون ان 

ا جرائــــم  ـــرائم الـــ فاقـــت بوحـــشي ــــذه ا لمـــات ادانـــة ل حـــ ولـــو ب

ــستطيع ان ينكــر حقيقــة  نالــك مــن  عــد  ولوكــست املعروفــة ..ولــم  ال

ـــشرة  ي ملـــا يجـــري مـــن تـــصفيات  ملـــا كومـــي او ال التواطـــؤ الرســـ ا

نــــوى ، مــــا  ة واالنبــــار وصــــالح الــــدين ون ــــا الــــصقالو ــــن مــــن ا للمعتقل

ـــ مراحـــل  ي يجـــري تنفيـــذه ع ـــ مخطـــط شـــرر وشـــيطا ـــدلل ع عـــ و

ر  شد الالشع  جرف ال ون ا ن   لتصفية جميع املعتقل

ـــؤالء املعتقلـــون املغيبـــون  ـــا ..  ـــة ال ا الـــ يمنـــع دخـــول ايـــة ج وســـوا

ــع ســنوات مــن دون تحقيــق رســ او محاكمــة حــ وان  منــذ اكــ مــن ار

ن  م ب اوح اعداد لية ت ـ  ١٧انت ش ـم اال  ٧ا االف مـواطن الذنـب ل

ــــــم  ــــــ الــــــسفيھ معاديــــــة ل ا اذنــــــاب وعبيــــــد الو عــــــد ــــــم مــــــن منــــــاطق  ا

ـــ مـــسؤولوه  ب ـــران الـــذي ي ـــ ط ـــ  ـــ العنـــصري الفار ولنظـــام املال

ـــم فـــان  ة خـــسئوا وخـــسأ عمال م الكـــسرو ـــ حظـــ بارجـــاع العـــراق ا

ــــ  عثــــھ ال بھ وســــلم الــــذي  ــــ ــــ الــــھ و رســــول هللا صــــل هللا عليــــھ وع

عــــد  ــــي قــــد قتــــل كــــسرى وال كــــسرى  ن قــــال " ان ر القيــــوم رحمــــة للعــــامل

ذا الكـسرى الـذي مـزق كتـاب رسـول هللا صـل  اليوم " ومعروفة قصة 

ـــــ  عثـــــھ اليـــــھ بـــــل وامعانـــــا  بھ وســـــلم الـــــذي  ـــــ ـــــ الـــــھ و هللا عليـــــھ وع

ــ  ــان مــن النــ الكــرم الــذي لــم يــدع ع اســتعالئھ رفــسھ برجلــھ ( فمــا 

احــد مــن ملــوك االرض ســواه بقولــھ مــزق هللا ملكــھ ، ومــا لبــث ان قتلــھ 

ھ .. ). و  ابنھ الكب ش

 

ــ  ع ــي واالســالمي والــدو  تمــع العر ان الــصمت املطبــق مــن قبــل ا

ـ  ع بـة  ام ور م يث عالمات اسـتف ما االول ان سكو امرن الثالث ل

مـــة االبـــادة  ـــ جر رمـــة  ـــذه العـــصابات ا م غـــ املباشـــر مـــع  اك اشـــ

ـذه  يع  ـ عـ  و االخطرانھ  ي و ماعية بحق ابناء شعبنا والثا ا

ـــذه  ـــرائم الوحـــشية بـــدم بـــارد وان  ـــد مـــن ا ـــاب املز ـــشيات الرت امليل

ــــا للعــــراق وشــــعبھ  ر يــــة قــــد دارت ظ يــــة او اســــالمية او اجن الــــدول عر

غة  ـــــسليم العـــــراق لقمـــــة ســـــا ــــا باحتاللـــــھ و ـ مت مـــــع ام عـــــد ان ســـــا

ا. ة واذنا  اليران الصفو

 

ـــو موقـــف االنظمـــة الرســـ فـــاين دور منظمـــات حقـــوق  ـــذا  ـــان  واذا 

ـ  ـا ال و موقف االمـم املتحـدة ومنظما ا ؟ وما ا واور سان  ام اال

ـــــان  ــــ النظــــام الوطـــــ والقومــــي الــــذي  ا ع قلبــــت الــــدنيا ولــــم تقعـــــد

ــــ وادعــــاءات و يافظــــات وشــــعارات  يقــــوده البعــــث قبــــل االحتــــالل ب

يــــة  اليــــات العر انــــت ردة فعــــل ا اذبــــة ؟! وكيــــف  زائفــــة ومخادعــــة و

ــــــــ  رة نظمــــــــوا ؟ وما ــــــــا ؟ وكــــــــم تظــــــــا ــــــــا واور ــــــــ ام اقيــــــــة  ــــــــا العر وم

ــــــي  ـــــي واالور ـ ــــــك الــــــرأي العــــــام االم ــــــا لتحر الفعاليــــــات الــــــ قــــــاموا 

ـــذه املنـــاطق مـــن بطـــش  ـــازر الوحـــشية وحمايـــة ابنـــاء  ـــذه ا اليقـــاف 

رم ؟ شيات الطائفية ال تنفذ اوامر النظام الصفوي ا  امليل

ــــم يــــرون ان  نــــاك و نــــا و ــــا باتــــت تثــــار  ــــذه وغ ة مثــــل  اســــئلة كثــــ

ا .. فــــال يمكــــن  مــــة ووحــــشي ر ن دون مــــستوى ا اقي ـــات للعــــر ـ التحر

ولــــة بــــل ان  لمــــات ادانــــة  نــــاك وال ب نا و ــــشر االكتفــــاء بمقــــاالت ت

ـــــ  نفارا غـــــ اعتيـــــادي يتـــــم فيـــــھ التحـــــرك ع ـــــازر يتطلـــــب اســـــ ـــــول ا

اقطــار  ــا و ـا واور ـ ــ ام ن ومنظمــات مدنيــة  رملــاني غــرس و اعــضاء كو

ـشطاء سياسـيون  ـ الـدول االسـالمية وتحفـ كتـاب و الوطن العري و

م وفـــــــ مـــــــا ترتكبـــــــھ ايـــــــران  ف بلـــــــدا ـــــــ ـــــــ  واعالميـــــــون للكتابـــــــة 

ـــل بلـــدان  ـــ  ل عاجـــل اطـــالع الـــراي العـــام  ـــش ـــا كمـــا مطلـــوب  وعمال

ــــــازر وتفنيــــــد  ــــــ طبيعــــــة وحقيقــــــة ا ــــــا ع ـــــا واور ـ العــــــالم خاصــــــة ام

رات  ـ تنظيـم تظـا نـاك ع ـا  ملان وحـث اال كومة وال ادعاءات ا

م التخــاذ موقــف حــازم وحاســم ضــد مــا يرتكــب  ــ حكومــا للــضغط ع

ــ تنظيــم  ــشد الــصفوي الــسرة والــدعوة ا ــ معتقــالت ا مــن جــرائم 

ـذه  ارة  ية لز سان االور ان من االمم املتحدة ومنظمات حقوق اال

ـــــــول الوحـــــــشية وطبيعـــــــة  ـــــــ  ء ليطلعـــــــوا ع ل مفـــــــا ـــــــش املعتقـــــــالت 

ناك ..  ات ال تجرى  ا  التعذيب واالن

 

ن ونقول ان ضم العالم قد مات بـل  شائم ا .. ال نرد ان نكون م اخ

ع  ــــــا شــــــرا ــــــو ايــــــضا حالــــــة ســــــلبية التقر ــــــش حالــــــة ســــــبات و ع مــــــا  ر

نــــا مــــع االيمــــان بمبــــاديء حقــــوق  ن الوضــــعية وت الــــسماء وال القــــوان

ـــان لـــسرعة العمـــل  ـــل م ـــ  ـــي  ـــسان ، لـــذا نـــدعو ابنـــاء شـــعبنا العر اال

و  قــــــــق اذا لــــــــم تــــــــ م املــــــــوت ا تظــــــــر ــــــــاء ي ن ابر اقي مايــــــــة عــــــــر

ي قد بلغت .  د ا م اش  ضمائرنا .. والل
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شياوي املدعو رعد الش شد املل ا احد قادة ا رائم حدثت قبل ايام قليلھ  محافظھ بابل و مسرحيھ فاشلھ قام  شع ا ـراء ع.. وك. واحدة من ا ا الز يـھ اسـم س جمعيـھ خ . البدايھ قدم نفسھ بانھ رئ

ـــ و ولـــة ال ـــا جثـــث مج ـــ فـــرض مـــا صـــرح بـــھ ا ـــ كـــرالء .. ع ـــا  ـــ بابـــل ودف ثـــث مـــن الطـــب العـــد  ب عـــشرات ا ـــ ـــو قيامـــھ  ي و ـــسا عمـــل ا م!!ة !قـــام  ـــسانيھ بـــدف تـــھ اال ي ـــسانيھ قامـــت   ! ومـــن ناحيـــھ ا

ـا تـص ـ منـاطق حـدثت ف تمـون ا ـم ي ـوالء  ـذا االجـراء وان  ـسائل النـاس كيـف يتـم  دث املرعـب .. و ذا ا ى ل ھ الك ن ثارت ال عد يوم ـل ! فياو او ب وا ر والـسده واملـس ـ منـاطق جـرف الـ ت طائفيـھ 

شيات الطائفي ذه الفعلھ بدفن املغدورن ..  من قادة املل عد ان تم صارت القضيھ .. قضيھ رأي عام  وان من قام  ل  الحقا  ـ ھ اوانف  ـھ او غ و ـ ال و ـسوا مج ـم ل علم تماما ا ع انھ  ذا  ابيھ .. و الر

م ؟؟… معلومي االسم والعنوان  عرف ايضا من غدر  و

 

ـ النـاس خاصـة انـھ  م ع م وعـرض صـور ر ـان عليـھ ان يقـوم بتـصو ـس  ـ ال شياوي لوجھ هللا !! كمـا اد ان نية املل سائل ايضا .. لو  نا ن ـساء واطفـال مـن تلـك علـو لت بفقـد شـباب و ـ اوي باملئـات  م بـان شـ

م؟؟ ناك فرصھ للتعرف  ع ابنا  املناطق .. ح تكون 

 

م .. قوموا بدف ن .. و رم غلقوا اي باب ح ال ينكشف سوء فعل ا م بصراحھ يردون .. ان  ذا االجراء ال بوا ل  لكن لم يذ

مـھ سـ ر ـذه ا م .. ان  ـم وجـرم غطـي فعل ايا ان  اب الـذي طمـروا بـھ تلـك الـ ـستطع الـ مـھ مكـشوفة ولـم  ر ـذه ا م .جعل  ـاء تكو لكن هللا كشف ـؤالء االبر مجيـھ وسـادية مـن قـام بقتـل  ـ  ن دليـال اخـر ع

انوا من طائفة اخرى !!  ن ال ل فعلوه وانما   املساك

 

سانيھ  عد من جرائم ضد اال رمھ ال  ذه ا م تخيططا  وتنفيذا لطمر  ل من سا نال   وان القصاص س

ئھ رمھ الدن ذه ا م  ل من سا داء املغدورن ... والعار ل  الرحمھ للش
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ن مـن  اقي مع الكـشف عـن جثـث مئـات العـر
ــــــــي للعــــــــراق تتــــــــصاعد  ايا الغــــــــزو االيرا ـــــــ
الـــــدعايات الـــــسود مـــــرة اخـــــرى حـــــول املقابـــــر 

ـــــ مـــــا كـــــشف عنـــــھ  ـــــا للتغطيــــة ع ـــــم النظـــــام الوطـــــ  ماعيــــة و ا
ـسنوات  ـا  ـن مـن حداثـة االغتيـاالت والـ حـدد زم مؤخرا ،رغم ما تب
ــــــ مــــــدن  ــــــشيات االيرانيــــــة ع ات ســــــيطرة امليل ا فــــــ ــــــ نفــــــس قليلــــــة 
اقيـة خصوصـا ابنـاء محافظـات االنبـار وديـا وصـالح  ومحافطات عر
ــــــ  ر ،اضــــــافة ا غــــــداد وشــــــمال بابــــــل كجــــــرف الــــــ الــــــدين ومحيــــــط 
غــــول الفــــرس تحــــت  ــــشيات  ــــم ميل نــــوى ،والــــذين اختطف ايا ن ــــ
عـــض  ــم واالن كــشف عــن  ــ اثــر ل عــ ع ــم ولــم  غطــاء التحقيــق مع

ثث للمفقودين حيث اش ا ان  ل ا س  عـود البنـاء  ٢٠٠ول جثة 
ـــم مـــن الرجـــال مـــ  ـــساء واغل ـــم اطفـــال و ـــررة ) بي املنـــاطق ( ا

ا   سنوات  ثالجات الطب العد ببابل . ٣عل
 

ثـــــث ملــــــا ســـــ ( بمنظمــــــة  ـــــسليم ا ــــــو  ــــــساؤالت حـــــدة  ـــــد ال ومـــــا يز
عـــة لقـــوات الغـــزو االيرانيـــة  ـــ منظمـــات تا م و ي ) لـــدف مجتمـــع مـــد
ا  ــسليم ــا او  و ثــث قبــل تحديــد  وســط صــمت حكومــي .ودفــن ا
ــــو  ــــن ،و ــــ جــــرائم قتــــل املغيب ــــ التغطيــــة ع عتــــ مــــشاركة  ا  لــــذو
ــــــ جـــــــرائم ابـــــــادة  ســــــلوك يؤكـــــــد وجـــــــود مــــــشاركة متعـــــــددة االطـــــــراف 
ــرائم تطــرح اســئلة البــد مــن االجابــة  ــذه ا ن.و جماعيــة ضــد املدني

ا :  عل
 
ــــ  -١ ــــم الــــدافع الكب ــــم العـــرب تحديــــدا ولنف ــــرائم  ــــذه ا ية  ـــ

ــــي الرســــ تجــــاه العــــراق  م البــــد مــــن التــــذك بــــاملوقف االيرا البــــاد
عـــــد  قـــــان قـــــال حرفيـــــا : ( ان العـــــراق  ـــــر الـــــدفاع حـــــسن د  ٢٠٠٣فوز

ـي  يـط العر ـ ا اطورة الفارسية ولـن يرجـع ا اصبح جزءا من االم
ـشون فيـھ ان  ع ـ العـرب الـذين  عود دولة عرية مرة اخرى وع ولن 
ـــــ  ــــا مــــن املوصــــل وح م القاحلــــة الــــ جــــاؤا م را ــــ ــــ  غــــادروه ا
ــ  ــا. ) واضــاف : ( لــدينا  ــم إخال نا وعل ــذه اراضــ حــدود البــصره.. 
ـــ  ـــسكت اي صـــوت يميـــل ا ـــشد الـــشع الـــشي س العـــراق قـــوة ا
ـي ) وقـال ( ان العـراق  س بمحيطھ العر جعل العراق يدور حول ما
ــ كمــا  . ) و ( لقــد عــدنا دولــھ عظ ــ ــ الفار ــ محيطــھ الطبي عــاد ا
ــذا نحــن اســياد املنطقــھ، العــراق  ــم  ميــع ان يف ــ ا كّنــا ســابقا وع
ـــــ  عـــــود ا ـــــا  ل ـــــب  ا والبحـــــرن عمـــــا قر ـــــستان واليمـــــن وســـــور افغا و

ر الطبي ) شبكة االحواز  ا ا و مجال  .٢٠١٧-٧-٢٤أحضاننا و
 

غـول الفـرس العـرب  ـي يـرد  صا عاديـا  س  ذا كالم وزر دفاع ول
نـا عـن اعـادة االشـارة لعـشرات  غن ـو  ، و ـ ع عن رايھ ال انھ 
ـو موقـف  ـي علنـا ، و ـر الـدفاع االيرا التصرحات املماثلة ملا قالـة وز
ـــن العـــرب مـــن العـــراق بـــالقوة  ـــ مالي نفيـــذ خطـــط ت جم عمليـــا ب يـــ

 الوحشية .
 
ــ  -٢ غي ــ  ــشيات  ــ امليل عتمــد ع ذاالتــصرح يؤكــد بــان بلــده  ــ  و

س للقيـام باالبـادة  ب الـرئ ـ ان الـس و تأكيد ع انية،و كيبة الس ال
ــرة القــسرة للعــرب مــن العــراق وانــھ  ــادة ال ــو ز ماعيــة للعــرب  ا
ــازر مــع  ــران، كمــا ان تــزامن الكــشف عــن ا ــا تنفيــذا الوامــر ط قــام 
ـــــــــل ضـــــــــعفھ  كومـــــــــي،رغم  ـــــــــش ا بدال ا ـــــــــسرع خطـــــــــوات اســـــــــ
ـــــة اســـــرائيل  ـــــو تكـــــرار لتجر ـــــشد الـــــشع و تـــــھ الطائفية،با وتركي
و  سرع  ب ال ش وس رس الثوري بديال عن ا الشرقية بجعل ا

ي  ي حول العراق . –احتدام التنافس االمر  االيرا
 
عـــــــد ســـــــنة  -٣ افظـــــــات ٢٠٠٣والبـــــــد مـــــــن التـــــــذك بانـــــــھ  دت ا ، شـــــــ

ـــــــ  يمنـــــــوا ع ن الـــــــذين  ـــــــائال لإليـــــــراني يـــــــة تـــــــدفقا  نو اقيـــــــة ا العر
ــ محافظــات النجــف وكــرالء  ة،وخاصــة  مختلــف الفعاليــات التجار
يــاة اليوميــة لتلــك  ــ ا ــسود  والبــصرة. واصــبحت اللغــة الفارســية 
ـشرت آالف املراكـز  املناطق وسيطرت العملة اإليرانية التومان، وان

ّشرة بوالية الفقيھ ومرجعية اسرائيل الشرقية. د امل  واملعا
 
ابرات االيرانية دمرت  -٤ وكجزء من مخطط تفرس العراق فان ا

ـــي تبقــــى  ـ ــــا وتواصــــل تــــدم املــــزارع  ع عمــــدا وتمنــــع اعــــادة بناء املــــصا
ــ الوحيــدة الــ تلــ حاجــات النــاس ،كمــا عطلــت  الــسلع االيرانيــة 
ـــون الطماطـــة، واحـــرق مفقـــس كبـــ جـــدا للبيـــض  معامـــل النتـــاج م
ـــــان مــــــصمما لتلبيــــــة  ـ ــــــ جنــــــوب العــــــراق مؤخــــــرا و يــــــة الــــــدواجن  وتر
ـار ، واغرقـت  ـسميم اال ـن االسـماك ب حاجات العراق، وابيـدت مالي
ـران الول  ران املزارع  جنـوب العـراق بامليـاه الثقيلـة، وقطعـت ط ط
ــــ دجلــــة فــــزاد العطــــش  ــــا وتــــصب  بــــع م ة الــــ ت ــــر الــــصغ مــــرة اال
ـــــــ جنـــــــوب العراق،ومنـــــــع توفـــــــ الطاقـــــــة  وماتـــــــت املـــــــزارع مـــــــن ديـــــــا ا

ران . ا من ط اد ي يتواصل است ائية  ر  الك
 
س سوى تأكيد لوجود خطة ايرانيـة قديمـة تقـوم  -٥ ما سبق ذكره ل

ان العـــــراق تـــــدرجيا واحـــــالل غـــــ العـــــرب محـــــل  ـــــة ســـــ و غيـــــ  ـــــ  ع
نـــــــود  افغـــــــان و ن و اكـــــــستاني العـــــــرب ( ســـــــنة وشـــــــيعة ) مـــــــن فـــــــرس و
ا  ـــسب يـــة الـــساحقة والـــ  ـــاء االغلبيـــة العر ـــو ا ـــم  م الن امل وغـــ

انــــت اكــــ مــــن  طــــة؟ تتــــم بــــالقوة ٨٥حــــ الغــــزو  % .فكيــــف تنفــــذ ا
ـساء  مـا بوحـشية متطرفـة لالطفـال وال ا القتل ا املفرطة وابرز
ـــشر ثقافـــة العـــدو ولغتـــھ بـــالقوة بفتـــح  ع القاتـــل و ـــالتجو والـــشيوخ و
يل  ــس خــھ الــذي يــزور االحــداث ل علــم لغتــھ وتار مئــات املــدارس الــ 
ـــــــــــــن  ـــــــــــــشراء الـــــــــــــضمائر للـــــــــــــشيوخ والبارز انية،و ـــــــــــــة الس و غيـــــــــــــ ال

م لتفرس بقية الناس.  واستخدام
 

ـــسية واألحـــوال املدنيـــة العامـــة  ادة مـــصدر مـــن دائـــرة ا وطبقـــا لـــش
اقيــــــــة ل ــــــــسية العر ــــــــي  ٣٬٥فقـــــــد منحــــــــت ا افغا ــــــــ و مليــــــــون فار

ـــــــــــ  ـــــــــــذا الـــــــــــرقم الـــــــــــذي قدمـــــــــــھ ( املركـــــــــــز الوطـــــــــــ العرا م. و وغـــــــــــ
ــــن اخــــرى  نــــاك مالي ــــى الثابــــت باالدلــــة ف ــــد االد ــــو ا للمعلومــــات ) 
ــــسا  ـــان رئ ـ عفــــري حينمــــا  يم ا اقيــــة فــــابرا ــــسية العر منحــــت ا

ــــــ عــــــام  ــــــسية  ٢٠٠٥للــــــوزراء  ــــــ تــــــصرح رســــــ بانــــــھ منــــــح ا قــــــال 
د العــراق  ص. وشــ ــ ن ونــصف املليــون  اقيــة الكــ مــن مليــون العر
ــــ العــــراق بــــدون  ن ا نــــود والباكــــستاني ن وال ــــن االيــــراني ادخــــال مالي
ـــ  ـــم  قـــي كثـــ م ـــارة االمـــاكن املقدســـة و ا تحـــت غطـــاء ز ـــة او فـــ و

 العراق ودمجوا وسكنوا ومنحوا العمل.
 

اقيـــــة الكـــــ مـــــن  ـــــسية العر وتقـــــول تقـــــارر اخـــــرى ( بانـــــھ تـــــم منـــــح ا
ـــــ اقليـــــم  ا  ن ونـــــصف املليـــــون مـــــن اكـــــراد ايـــــران وتركيـــــا وســـــور مليـــــون
كردســــــــتان ومحافظــــــــات ديــــــــا وصــــــــالح الــــــــدين واملوصــــــــل وكركــــــــوك 
غـــــداد ) ،واذا جمعنـــــا االرقـــــام الثابتـــــة فقـــــط يـــــصبح رقـــــم مـــــن منـــــح  و
! امـــا رقـــم مـــن  ـــ ـــن غـــ عرا اقيـــة اكـــ مـــن ثمانيـــة مالي ـــسية العر ا
ـــر خـــارج  ـــن م ـــ اكـــ مـــن ســـتة مالي ـــر مـــن عـــرب العـــراق فيـــصل ا
قيقـة  ـر لنـا ا ذلك تظ ن نازح بالقوة داخلھ، و العراق وخمسة مالي
طـر  ـ العـراق وصـلت مرحلـة ا انية  ات الـس يفة و ان التغي ا
ــــذه  ــــي الطــــالق تــــصرحھ  ــــر الــــدفاع االيرا ــــو مــــا دفــــع وز قيقــــي و ا

 الوقاحة.
 
ا من  -٦ ي تدعمھ اسرائيل الغرية النھ يخلص طط االيرا ذا ا و

ـا  ـ ــ ، وتدعمــھ قــوى الغــرب االســتعماري خصوصــا امر طــر العرا ا
ي  ا ــ بلــد اصــطنع فيــھ تــوازن ســ يا ع ــس ــا ســيطرة امنــة  يــح ل النــھ ي
تــھ  و ــشوء مقاومــة فعالــة لالستعمار.وتقــسيم العــراق ومحــو  يمنــع 
د  ـــذا شـــ ـــذه االطـــراف الثالثـــة ول ـــن  ك ب ـــو القاســـم املـــش يـــة  العر
ي اثنــاء وجــود قــوات االحتــالل االمركيــة  ا ــ الــس العــراق بدايــة الت
ا  ا ــشيات االيرانيــة وشــر ــ الــ بــدأت بــالت واســتخدمت امليل و
ــــ  ن ع اقي االمنيــــة مثــــل بــــالك ووتــــر لــــضمان بــــث الرعــــب الجبــــار العــــر

 ترك العراق .
 

ـ انـھ لـم يتـم  رة تـدعم مـا سـبق ذكـره و ـ ظـا نـا مـن االشـارة ا والبـد 
ان للعـام  ـا  ٢٠٠٧اجراء التعداد العـام للـس ـان املوعـد الجـراءه دور و

ـــ عـــام  ــي ،وتكـــرر ذلـــك  ـ ـــ ظـــل االحتـــالل االمر ـــان ذلـــك  ـــ  ٢٠١٨،و
لون االغلبيــــــة  ــــــش ــــــدف جعــــــل العــــــرب ال ــــــي ، ظــــــل االحتــــــالل االيرا

ـانوا قبـل عـام  ـن  ٢٠٠٣الساحقة كمـا  بـل ان يـصبحوا ( قوميـة مـن ب
ــــا بقولــــھ متعمــــدا  مــــر ا ــــو مــــا اكــــد عليــــھ دســــتور بر القوميــــات ) و
ـذا قبـل  ييف بان ( العراق يتكون من قوميـات وديانـات ) وحـدث  ال
ـ وجـود  ـ تأكيـد اخـر ع ـا  ـد ل مة وم ـ الـ ان تبدأ عمليـات الت

ة العراق . و كة لتغي   خطة مش
 

ماعيــة الــ وجــدت  ــم حقيقــة املقــابر ا ــ ضــوء مــا تقــدم يمكننــا ف
ن العــــــــرب  اقي ــــــــشف الحقــــــــا وضــــــــمت رفــــــــات االف العــــــــر والــــــــ ستك
ـــــا  ـــــي ومـــــن قـــــام  ـــــاء العـــــراق العر ي ا ـــــا ا ال ـــــدف االصـــــالء حـــــصرا ف
ـــــا. ولكــــن مـــــا  س امر ـــــم جواســــ س اســـــرائيل الــــشرقية وقبل جواســــ
ـــ  ـــو وجـــود مـــن يـــصرح او يلمـــح لوجـــود مقـــابر جماعيـــة  يلفـــت النظـــر 
ــران او  ــشيات ط ــصنفھ بقائمــة واحــدة مــع ميل كــم الوطــ و زمــن ا
اق  ــم االخــ ــ  ــش ا رة  ــذه الظــا ات االمنيــة االمركيــة، و الــشر

ي. ابرا  ا
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ــــ أي وقــــت مــــن  ــــة مفــــضلة ملــــن اراد قــــضاء أجازتــــھ  انــــت لبنــــان وج
وت  ـــا بـــ ـــا جبـــال  -اوقـــات الـــسنة ألن ف بـــارس الـــشرق األوســـط، وف

ــا شــتاء وصــيفا. اللبنــانيون شــعب  ــا وطبيع يئ ــشبھ جبــال األلــب 
افـــــــة شـــــــرائحھ واطيافـــــــھ املتنوعـــــــة، يحـــــــب الغنـــــــاء والطـــــــرب  ـــــــع ب را
ن اطياف شـعب لبنـان، أندلعـت  س ب سيطة. ورغم التجا ياة ال وا

لية  عام  ن، أحرقـت  ١٩٧٥فجأة حرب ا واستمرت لعشرات الـسن
ـــد اآلن، اذ حـــصل شـــرخ  ـــا قائمـــة  س، ومـــا زالـــت آثار األخـــضر واليـــا
ـــــ وقتنـــــا  ـــــي  ـــــشرذم العر ـــــ ظـــــل الفرقـــــة وال كبـــــ يـــــصعب إصـــــالحھ 
ليـــة وكيـــف حـــدث ذلـــك  ـــرب األ ــان وراء تلـــك ا ـ اضـــر. تـــرى مـــن  ا
لـــة  ـــستد بحوثـــًا طو ـــساؤالت  ـــذه ال ـــ  الـــشرخ املـــدمر؟ األجابـــة ع
ــــشوء حــــزب هللا ( حــــزب  ــــديث فقــــط عــــن  ومعمقــــة، لــــذا ســــيكون ا
ليــــة  ــــرب األ ــــ ا س واملباشــــر  ب الــــرئ ـــان الــــس ـ الــــشيطان ) الــــذي 
ـ  ايـة املوضـوع ا تطرق   صول الشرخ املذكور. وس والذي أدى 
عــــــد صــــــورة طبــــــق األصــــــل  ــــــزب بــــــداعش الــــــ  ــــــذا ا ــــــشابھ  مــــــدى 

 لعصابات حزب الشيطان  لبنان.
 

ــسية مــن  ــي املولــد وا ص إيرا ــ ــ الــصدر،  يبــدأ املوضــوع بمو
ـــ لبنـــان عـــام ١٩٢٨مواليـــد  عـــد تخرجـــھ مـــن جامعـــة  ١٩٥٨. وصـــل ا

ــــس  ــــ قــــرار الرئ ــــسية اللبنانيــــة بنــــاء ع ــــ ا ــــران، ثــــم حــــصل ع ط
ـشأ!  ـي املولـد وامل اب ع الرغم من أنـھ إيرا ي آنذاك فؤاد ش اللبنا

مي الذي ترطھ بھ صلة قرابة.  تتلمذ ع يد ا
 

ــ الــصدر بــزرع الفتنــة  يات القــرن العــشرن بــدأ مو ــ بدايــة ســبعي
ــوع لبنــان وخصوصــا املناطــق  افــة ر ــ  والطائفيــة بإلقــاء محاضــرات 
عــــد  ـــو معانــــاة الـــشعب  ــــساس، اال و ــــ الوتـــر ا ا ع يـــة ضـــار نو ا

نــاك اســتمرار إســرائيل ١٩٦٧حــرب  ، وقــد تــزامن مــع وجــود الــصدر 
ء فإنمـا  ذا إن دل ع  ا ع جنوب لبنان. و ما ا و باعتداءا
تفاقــــات مــــع حركــــة الــــصدر لــــشن تلــــك  مــــات و ــــ وجــــود تفا يــــدل ع
ــس  االعتــداءات اإلســرائيلية مــن اجــل تأكيــد مــصداقية الــصدر وتكر

تــــــارخ  ت إســــــرائيل  ١٩٧٠أيــــــار  ١٢الــــــدعوة لاللتفــــــاف حولــــــھ. و شــــــ
ــق خــسائر  دوديــة جنــوب لبنــان ممــا ا ــ القــرى ا عــدوان واســع ع
ن عـن  وح اآلالف مـن اللبنـاني ب بـ ـس ـات، و فادحة بـاألرواح واملمتل

م.   مناطق
 

ــ الــصدر املوقــف وعقــد إجتماعــات مــع رؤســاء مختلــف  إســتغل مو
ــــة العــــدوان  ــــشد الطاقــــات ملواج نــــوب  ــــ ا يــــة  الطوائــــف الدي
نــــــوب"،  يئــــــة نــــــصرة ا ــــــشكيل " . نتــــــج عــــــن اإلجتمــــــاع  االســــــرائي
يئــــــة،  ــــــو رئاســــــة تلــــــك ال ــــــ  ــــــن ليتو تمع افقــــــة ا ــــــ مو وحــــــصل ع
عـــــد  ـــــا املطـــــران انطونيـــــوس خـــــرش ( الـــــذي أصـــــبح فيمـــــا  عاونـــــھ ف
نـــوب  يئـــة تنـــادي بحمايـــة ا ــًـا للطائفـــة املارونيـــة ) . وراحـــت ال ر بطر

ـــــــل ذلـــــــك مـــــــن اجـــــــل كـــــــسب تأييـــــــد  وتطالـــــــب بمـــــــشارع تنميـــــــة فيـــــــھ. 
ـــــوع لبنـــــان. وقـــــد  افـــــة ر ـــــ  نـــــوب فقـــــط، بـــــل  ـــــ ا ـــــس  ن، ل اللبنـــــاني
ن فعـال حينمـا دعـا الـصدر الـشعب  ـ تأييـد اللبنـاني يئة ع حصلت ال

ر يــوم  ي للتظــا ــ  ١٩٧٠أيــار  ٢٦اللبنــا نــوب. وقــد أعت ــل ا لنــصرة ا
ًا. إجتمـــع مجلـــس النـــواب  رة حـــدثا وطنيـــًا كبـــ اللبنـــانيون تلـــك املظـــا
رن الـــــ جـــــاءت  أقـــــر بطلبـــــات املتظـــــا رة و كـــــردة فعـــــل لتلـــــك املظـــــا

ملـــــان بتـــــارخ  قانونـــــا  ١٩٧٠يونيـــــو  ٢بلـــــسان الـــــصدر، حيـــــث اصـــــدر ال
ـــم أســـباب  نـــوب وتوفـــر ل ـــل ا ـــشاء مؤســـسة "تلـــ إحتياجـــات أ إل
ــــــ تلــــــك املؤســــــسة إســــــم  نــــــة والكرامــــــة". أطلــــــق ع الــــــسالمة والطمأن
نـــــــوب" وقـــــــد إرتبطـــــــت تلـــــــك املؤســـــــسة برئاســـــــة مجلـــــــس  "مجلـــــــس ا
ــز صــمود  ة "لتعز انيــة ماليــة كبــ لــس م ــذا ا ــن ل الــوزراء الــذي ع
م عـــــــــن األضـــــــــرار واإلعتـــــــــداءات  ـــــــــض عو ي و نـــــــــوب اللبنـــــــــا ـــــــــا ا أ

نوب." دمات  عموم ا  اإلسرائيلية واإلنفاق ع مشارع ا
 

ــــ النحــــو املطلــــوب وراحــــت  نوب"ع عــــد أن ســــارت أمــــور "مجلــــس ا
ـ عـام  ـ الـصدر  ، أسـس مو حركـة  ١٩٧٤بذور الطائفية تنمو وتكـ

ـــذه  ـــشكيل  يراتـــھ ل ـــ ت ن" وجـــاء  ـــروم ا "حركـــة ا جديـــدة أســـما
ــسلط عليــھ  دافــھ و نــوب" قــد إنحــرف عــن أ ركــة أن "مجلــس ا ا
. لـــــــذلك خوفـــــــا مـــــــن ســـــــقوطھ وســـــــقوط مخططاتـــــــھ  ـــــــ إقطـــــــاع سيا
ـــــذا  ـــــاء  الراميـــــة لـــــزرع الفتنـــــة بحـــــصول صـــــرخة شـــــعبية تطالـــــب بإ
ـن أفـراد رئاسـتھ  ـشرى ب لس والتحقيق  مدى الفساد الـذي إس ا
نـــــوب، طالـــــب  ـــــا ا وأعـــــضائھ وكميـــــة األمـــــوال الـــــ ســـــرقت مـــــن أ
، والــــــس  ن" انطالقــــــا مـــــن "إيمانـــــھ بـــــا ـــــروم س "حركـــــة ا بتأســـــ
ـــسان"، حـــسبما يـــزعم. اال أن  تمـــام بكرامـــة اال لـــصيانة الـــوطن، واال
ـــستوجب منـــع  ليـــًا، إلن اإليمـــان بـــا  ـــ عكـــس ذلـــك  ـــش ا ع  الوقـــا

ـــشرة جمعـــاء  ن وال ن َطاِئَفَتـــاِن   –إراقـــة دمـــاء املـــسلم عـــا "َوِ قـــال 
ْخَرٰى 

ُ
َ اْأل َما َع ُ َغْت ِإْحَدا َ َما ۖ َفِإن  ُ َ وا َبْي ُ ِ ْص

َ
َن اْقَتَتُلوا َفأ ُْؤِمِن

ْ
ِمَن امل

َمــا  ُ َ وا َبْي ُ ِ ْصــ
َ
ِ ۚ َفــِإن َفــاَءْت َفأ َّ ْمــِر 

َ
ٰ أ ــ َ ٰ َتِفــيَء ِإ ــ َّ ــ َح ِ ــ َتْب ِ

َفَقــاِتُلوا الَّ
َن".  ُْقِسِط

ْ
َ ُيِحبُّ امل َّ ْقِسُطوا ۖ ِإنَّ 

َ
أ  ِباْلَعْدِل َو

 
ع ان الــصدر ومــن لــف لفــھ إنمــا  امــا صــيانة الــوطن فقــد اكــدت الوقــا
ـــن أن  ـــ ح ـــس لبنــان وحـــده.  ــي برمتـــھ ول ـــت الـــوطن العر جــاءوا لتفت
ـــا أولئـــك املعممـــون  ـــشدق  ـــو مزحـــة ي ـــسان" ف م "كرامـــة اإل شـــعار

شرة.  لتضليل ال
ن جميعــــا  ــــن اللبنــــاني ــــون صــــراع طــــائفي ب راح الــــصدر وأتباعــــھ يؤ
ـــــ  ـــــ اســـــاس وجـــــود فئـــــة متنعمـــــة وفئـــــة محرومـــــة مـــــن الطائفـــــة ال ع

بعھ.   ت
 

ليــة بــدأت عــام  ــ حــرب ا ــي يتحــول ا ــذا الــصراع ل  ١٩٧٥ثــم تنــامى 
ـ  ن ع ـروم ـا حـازت حركـة ا ل القوى اللبنانيـة. حي ا  شابكت ف
ــــم  ــــ تأييد تأييــــد واســــع مــــن أتبــــاع الــــصدر ( الــــشيعة ) ، وحــــصلت ع

ــشكيل جنــاح عــسكري عــام  "أفــواج  -اطلــق عليــھ حركــة أمــل  ١٩٧٥ل
ركة بتأييـد شـع كبـ خصوصـا  ذه ا املقاومة اللبنانية". حظيت 

نــوب لبنــان عــام  ، كمــا حظيــت بتأييــد ١٩٧٨عــد اجتيــاح إســرائيل 
ـــــ  ـــــ الـــــسلطة  ـــــسلم املال عـــــد  ـــــدير بالـــــذكر ان ١٩٧٩إيـــــران  . مـــــن ا

ركـــة، والـــذي  ـــذه ا ـــو مـــسؤول التنظيـــم األول ل مـــصطفى شـــمران 

عد  را للدفاع  نظام املال بأيران   . ١٩٧٩أصبح وز
 

ــــن  ع ب ، نجــــد أن أي اعتــــداء إســــرائي ١٩٧٥و ١٩٧٠ــــ قــــراءة للوقــــا
نــوب، أو حركــة أمــل،  لــس ا ــات  امن مــع وجــود تحر ــ لبنــان يــ ع

 أو أي حركة أخرى جاءت الحقا، خصوصا حزب الشيطان.
 

ـران  ٦اجتاحـت اسـرائيل جنـوب لبنـان يـوم  مــات  ١٩٨٢حز لـردع 
انـت  ية الـ  ـر الفلـسطي املقاومة الفلـسطينة ممثلـة بمنظمـة التحر
ـــس  ـــا. وقـــد قـــال منـــاحيم بيغـــن، رئ تتخـــذ مـــن لبنـــان قواعـــد انطـــالق ل
يجـــــــــة محاولـــــــــة  وزراء إســـــــــرائيل آنـــــــــذاك، ان ذلـــــــــك اإلجتيـــــــــاح جـــــــــاء ن
ن قتـــــل شـــــلومو أرجــــــوف، ســـــف اســـــرائيل لـــــدى اململكــــــة  الفلـــــسطين
ـــــــدير بالـــــــذكر ان ذلـــــــك االجتيــــــــاح  ـــــــن. مــــــــن ا ـــــــ ذلـــــــك ا املتحـــــــدة 
عاطف العالم االسـالمي بأسـره مـع امللـف  اإلسرائي للبنان ادى ا 
ـــــشكيل  التـــــا حظـــــي  ية، و ـــــ نـــــصرة القـــــضية الفلـــــسطي ي وا اللبنـــــا
يـــــة واســـــالمية عديـــــدة ملقارعـــــة  حـــــزب هللا دعمـــــا مباشـــــرا مـــــن دول عر

ن.  االسرائيلي
  

أحاطت القوات اإلسرائيلية أثنـاء ذلـك اإلجتيـاح، بالتعـاون مـع دولـة 
ـــم مـــن املوارنـــة،  عـــض عمال ـــا ســـعد حـــداد و ـــر الـــ تزعم لبنـــان ا
ــــات  ــــل اإلتجا ية مــــن  ــــر الفلــــسطي أحــــاطوا بمقــــات منظمــــة التحر
اشراف فيليب  عد مفاوضات مطولة، و وت. و وخصوصا  غرب ب
ــب مبعــوث الواليــات املتحــدة، فتحــت القــوات االســرائيلية ممــرا  حب
م بزعامــــــة ياســــــر  بت قيــــــاد ــــــ ــــــر وأ لعبــــــور مقــــــات منظمــــــة التحر
ــــــي  ــــــذه العمليــــــات إلســــــرائيل ان تأ ــــــ طــــــرابلس. أتاحــــــت  عرفــــــات ا
مّيـل. وقـد أرادت اسـرائيل إبـرام  ـش ا ا  أس ا ي بحكومة عميلة ل

ـــــستمر ألكـــــ مـــــن  ســـــنة. اال ان إغتيـــــال  ٤٠اتفاقيـــــة ســـــالم مـــــع لبنـــــان 
ــ أيلــول  مّيــل  قــد جعــل موقــف اســرائيل حرجــا خصوصــا  ١٩٨٢ا

وت  بت اســـــرائيل مـــــن بـــــ ـــــ ا وشـــــاتيال. لـــــذلك إ عـــــد مجـــــزرة صـــــ
ــان تحــت ســيطرة  ــ جنــوب لبنــان الــذي  ــا  ــ بقــاء قوا وحافظــت ع
ــ  ــزام األم عــد ا ــر والــ اصــبحت فيمــا  ــشيات دولــة لبنــان ا ميل

عـــــد إتفـــــاق  ـــــن لبنـــــان  ١٩٨٣أيـــــار  ١٧نـــــوب لبنـــــان والـــــذي تأســـــس  ب
سرائيل.   و

 
ـــ  ـــا  بت القـــوات اإلســـرائيلية مـــن املنـــاطق الـــ احتل ـــ عـــد أن إ
قايــــــا  ــــــن الفــــــصائل اللبنانيــــــة، و يمــــــات ب لبنــــــان، انــــــدلعت حــــــرب ا
ـــــا  ا الـــــ شـــــرعت تقاتـــــل حلفا ية وســـــور ـــــر الفلـــــسطي منظمـــــة التحر

ن.  ن السابق ي  الفلسطي
 

ا  ن بتوحيـــد صـــفوف ـــ الوقـــت نفـــسھ ، بـــدأت مجموعـــات مـــن املقـــاتل
ـــــشن حـــــرب عـــــصابات ضـــــيقة املـــــستوى،  ا وراحـــــت  بـــــدعم مـــــن ســـــور
ـــــا  اط نـــــوب لبنـــــان، و ـــــا موجـــــھ نحـــــو االحتـــــالل اإلســـــرائي  ر ظا

ــذا الوضــع طيلــة  ســنة  ١٥لتــصفية رجــال املقاومــة األصــالء. إســتمر 
يــأ الوضــع امــام  ــن ابنــاء الــوطن الواحــد ممــا  مــن الــصراع الــدموي ب

امل. ا لتحتل لبنان بال  سور
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ا نـواة حـزب  ن مـن سـور ن املـذكورن املـدعوم انت مجموعات املقاتل
ـة والوحـدة  ر م إقامـة العدالـة وا انت شـعارا الشيطان  لبنان. و
تمــام بقــضايا االمــة  ــ اإل ، اضــافة ا الوطنيــة ورفــض الوجــود األجنــ
ــــــ  ــــــزب ع ية. وركــــــز ذلــــــك ا يــــــة خصوصــــــا القــــــضية الفلــــــسطي العر
ـ اسـرائيل. وممـا ال شـك  الشعار الكبـ مقاومـة اإلحتـالل والقـضاء ع
ــي  م تأييــد العــالم العر م العــسكرة الــ اكــسب فيــھ ان بدايــة عمليــا

ـــ لبنـــان عـــام  ـــسية  كيـــة والفر ـــسف مقـــرات القـــوات األم  ١٩٨٣ـــ 
ي. ٣٠٠وال اسفرت عن مصرع   جندي ام

 
ـل الزوايـا، نـرى ان اسـرائيل تـذرعت بمحاولـة  لو تأملنا املوضـوع مـن 
ــا تحــاول اإلنتقــام مــن املنفــذين. فمــا الــذي  ا، وأ لــ ــ إن ا  قتــل ســف
غلغلــت داخــل لبنــان وضــرت ( ضــرة معلــم ) للتخلــص  فعلتــھ حقــًا؟ 
ن أبناء البلـد،  من رجال املقاومة األبطال، وزرعت الفتنة والطائفية ب
ـــــ  ـــــا  ن ل مت بتموضـــــع افـــــراد مـــــوال ن، وســـــا ـــــار وتخلـــــصت مـــــن ا

ن إليران. خطة مدروسة! م من املوال م  جنوب لبنان، أ
ة، حيـث  س حزب الشيطان بمباركـة سـور مت إيران  دعم تأس سا
ـــــر  ـــــشيا دولـــــة لبنـــــان ا تة مـــــن ميل تمكنـــــوا مـــــن تجميـــــع شـــــراذم مـــــش
ــدود مــع إســرائيل وشــراذم أخــرى مــن  ــ ا نــوب ع ــ ا املتمركــزن 
ـذا  كذا اصبح  ا تحت سقف طائفي واحد. و ن إليران وجعلو املوال

سرائيل. الة عن إيران و عمل بالو زب بتصميم من رجال الدين   ا
انـــت تحتـــل لبنـــان آنـــذاك وحـــدة  ا الـــ  ـــق ســـور عثـــت إيـــران عـــن طر

ـــرس الثـــوري لتـــدرب تلـــك  ١٬٥٠٠عـــسكرة مؤلفـــة مـــن  مقاتـــل مـــن ا
ــــ  ما ــــزب الــــشيطان الــــذي شــــرع يخاطــــب ا عــــة  ــــشيات التا امليل
يـــــــــة "ووضـــــــــع حـــــــــد ألي كيـــــــــان  ـــــــــ طـــــــــرد القـــــــــوات األجن ـــــــــدف ا بأنـــــــــھ 
ــت عكــس ذلــك، حيــث  اقــع أث ــ ارض لبنــان. ولكــن الو إســتعماري" ع
ي وزرع  ــــــ زعزعــــــة الــــــداخل اللبنــــــا عمــــــل ع ــــــشيات  راحــــــت تلــــــك امليل
ا بدأت  عد سد. و : فرق  ن بالشعار األز ن، عامل ن اللبناني الفتنة ب
يـــــة  ـــــشمل عـــــددا مـــــن الـــــدول العر ـــــسع ل ابيـــــة تمتـــــد وت م األر أعمـــــال

ــ الــذي أطلقــھ امللعــون  ــا خدمــة للمــشروع الفار ــ ف ــشر الفو ولت
مي ( تصدير الثورة ) .   ا

ـة إسـرائيل، اال أن  ع الرغم من أن حـزب الـشيطان رفـع شـعار محار
ا قيــــــادات مــــــن  ي تــــــصدر انــــــت مــــــن الــــــداخل اللبنــــــا اياه  ــــــ أوائــــــل 
ت سلــــسة عمليــــات نوعيــــة ضــــد  انــــت قــــد شــــ املقاومــــة الوطنيــــة الــــ 
. وطالـت عمليـات االغتيـال االـ لـم تخـدم  ش االحتـالل اإلسـرائي ج
ـــــم  ـــــ املقاومـــــة الوطنيـــــة، م اال مـــــشارع خفيـــــة قيـــــادات وطنيـــــة بـــــارزة 
ن مـــــروة  ـــــدي عامـــــل، واملفكـــــر حـــــس املفكـــــر حـــــسن حمـــــدان امللقـــــب بم

م. ب عبد الصمد، وغ ب لب  والطب
 

ـــي"  ــان حـــزب الـــشيطان ســـالح إيـــران األبـــرز لتـــصدير "املـــشروع اإليرا ـ
ـــ  ـــ دول املنطقـــة، بـــدءا مـــن لبنـــان، حيـــث عمـــل للـــسيطرة ع الـــدي إ
غيــــــب واســــــتخدام شــــــعار مقاومــــــة  يــــــب وال البــــــالد، عــــــ سياســــــة ال
ـ تقاطـع  إسرائيل ال قدمت  أك من مناسبة خدمات مجانية لھ 
ــــى، إن لــــم نقــــل تحالفــــا شــــيطانيا. لــــذلك،  ــــد األد مــــصا مــــشبوه با
ــــــــزب أنــــــــھ حركــــــــة مقاومــــــــة  ــــــــداف املعلنــــــــة ل ـــــــستطيع القــــــــول أن األ
ـــــــــر  إســـــــــالمية ضـــــــــد االحتـــــــــالل اإلســـــــــرائي للبنـــــــــان ورفـــــــــع شـــــــــعار تحر
ــم  ن وصـرف أنظار ـر باملـسلم ن للتغر ـ فلــسط املقدسـات اإلسـالمية 
م، وقـــد  عـــاطف م و فيـــة، والســـتمالة قلـــو ـــزب ا عـــن مخططـــات ا
مــــھ مــــن خــــدمات  ب مــــا قدَّ ــــس ــــن النــــاس  ــــزب ب ــــذا ا زادت شــــعبية 
داف غ املعلنة  سانية بدعم من حكومة إيران. أما األ اجتماعية و
ــ  ــ الوجــود الــشي الــدائم  فــاظ ع ــ لبنــان، وا ــشيع  ــشر ال ــ  ف
يئـــــة موطـــــئ قـــــدم  ـــــ منافـــــذ القـــــوة فيـــــھ، و ـــــذا البلـــــد، والـــــسيطرة ع
ــــا  داف ا وأ ــــشاء لتحقيــــق مــــصا ــــ املنطقــــة مــــ  إليــــران للتــــدخل 
ـــــ  يـــــة التحتيـــــة للبنـــــان، وجـــــّره إ ية.وكـــــذلك ضـــــرب الب القوميـــــة والدي
ـذا جـزء مـن تـصدير  ـ لبنـان و ـزب الـسيطرة ع ذا ا ّ ل س حرب لي
ــــالل  ــــ العــــالم اإلســــالمي، ومــــن أجــــل إقامــــة دول ال الثــــورة اإليرانيــــة إ
ـ القـول ان حـزب  سعون لھ. وال اتـردد  الشي حسب ما يخططون و

ن  ـــــــص ـــــــو الـــــــدرع ا لتھ مـــــــن خونـــــــة االمـــــــة  ـــــــ شـــــــا الـــــــشيطان ومـــــــن 
 السرائيل.

ــ عــام  ــ العــراق  حتــل العــدو الفار ن، و  ٢٠٠٣تمــ األيــام والــسن
ـــر مـــن  ذا بحـــزب الـــشيطان يظ . و ـــ الـــصورة وتتـــ أكـــ فـــأك فتنج
تــل.  يئــة ( القاعــدة ) ( وداعــش ) للــدفاع عــن العــراق ضــد ا جديــد 
ـــشيات اإليرانيـــة تحـــت رايـــات مختلفـــة مدعيـــة املقاومـــة  تجمعـــت املل
د ضـــــرات  ـــــشا ـــــان ولـــــم  ــــي، فلـــــم نـــــر خـــــروج األم ـ تـــــل األم ضـــــد ا
ــوع محافظــات األنبــار وصــالح  ــ ر م. بــل تجمعــت داعــش  نوعيــة ضــد
ي ( ذيــــــــل إيــــــــران األكــــــــ ) يبعــــــــث  رم املــــــــال ذا بــــــــا نــــــــوى. و الــــــــدين ون
ذا بـــاالوامر تـــصدر  نـــوى لغـــرض مقاتلـــة داعـــش، و ـــ ن ة جـــوا ا باالســـ
ــــــــشيات داعــــــــش )  اب مــــــــن املوصــــــــل، وتحتــــــــل ( ميل ــــــــ ــــــــش باإل ل
ـان  ل  دية لداعش.  افة الذخائر  تھ و ش اس ك ا املوصل و
ـــزب  ذلـــك محـــض صـــدفة؟ ثـــم اســـتحكمت داعـــش ( صـــورة مطابقـــة 
س دون رادع. ان مــــا فعلتــــھ  الــــشيطان ) وراحــــت تحــــرق األخــــضر واليــــا
شھ  ن لإلنتقام من العراق وشعبھ وج داعش ينم عن حقد فار دف

م السم الزعاف.   الذي اذاق
 

ــــشن  ــــ  ــــ اســــرائيل و أيــــن حــــزب الــــشيطان الــــذي يقــــف متفرجــــا ع
ــــــشد  ــــــس ا ة ومعــــــسكرات مــــــا  ــــــا ضــــــد مــــــستودعات االســــــ غارا
ــزب امللعــون ان  ــذا ا عــة إليــران؟ الــم يجــدر  ــ العــراق التا الــشع 
ـا مئـات االمتـار مـن جنـوب  ـو يبعـد ع ن السـرائيل و يرد الصاع صـاع

 لبنان؟ 
ــــي  و ــــ وحــــزب الــــشيطان وا يــــران املال لقــــد اســــتطاعت اســــرائيل و
ن ضـــــد  م الـــــدف م وحقـــــد ـــــم بمكـــــر رمـــــة املرتبطـــــة  ـــــشيات ا واملل
ا ... العــــراق  ا أن تــــدمر أجمــــل بلــــدا يــــة ومــــستقبل حــــضارة االمــــة العر
ـــذه القائمـــة أســـماء  ـــ  ا ولبنـــان واليمـــن، وخوفنـــا ان يـــضاف ا وســـور
ـ مـا يجــري وال  ن ال  ن ومتفـرج يـة أخـرى إذا مـا بقينـا متفــرق دول عر

ئًا!  نفعل ش
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ـا ان اللعبـة االمركيـة  ا ع لألحـداث ومجر عد خافيا  ع اي متـا لم 
عــــددت وســــائل  ا واحــــدة وان  ــــداف يونية  االيرانيــــة واحــــدة وا الــــص
ن الثالثــة عالقــة تخادميــة  ــؤالء الــشياط ــن  ا  الن العالقــات ب تنفيــذ
يجــــة  ــــ الن ــــل عــــداءه لالخــــر اال انــــھ  ــــر  ــــ آن واحــــد وان اظ امليــــة  وت
ـل الوسـائل  ـي وتجـزأة أقطـاره ب ـ اذابـة الـوطن العر عمل ع ميع  ا
يـــة وقـــد  ـــل مقـــدرات األمـــة العر ـــ  ـــو الـــسيطرة ع م واحـــد  ـــدف الن 
ــــــــي  ي اإليرا يو ـــــــي الــــــــص ـ ـــــــت الــــــــسنوات املاضــــــــية التعــــــــاون األمر أثب
ـــا تــــزود  ـ انــــت أمر اقيــــة اإليرانيــــة حيــــث  ــــرب العر وخاصــــة أثنــــاء ا
ـــــ  ـــــ ع ـــــش العرا ــــات ا ـ إيـــــران بـــــصور األقمـــــار الـــــصناعية عـــــن تحر
ــذا  ة واملعــدات و ــا باألســ ي يزود يو ــة والكيــان الــص امتــداد ا
ـــــل  نيـــــة حيـــــث اتـــــ أن  عـــــد ســـــقوط الطـــــائرة األرجنت مـــــا تكـــــشف 
ي  وكذلـك  يو ا  من صنع الكيـان الـص انت ع مت ة ال  األس
مت إيران وساعدت  عمليـة غـزو واحتـالل العـراق وكيـف  كيف سا

عــد  ي زار إيــران ســرا  يطــا ــس الــوزراء ال يومــا مــن بــدء الغــزو  ١٨ان رئ

يجــة صــمود مدينــة ام قــصر  والعــدوان وتكبــد قواتــھ خــسائر فادحــة ن
ــ الــسماح لقــوات برطانيــة بــاملرور  الباســلة وتــم االتفــاق مــع إيــران ع
كـــذا حـــسمت  ـــ قـــوات ام قـــصر و عـــ األحـــواز والعبـــور وااللتفـــاف ع
يجــــــة خيانــــــة حكومــــــة ايــــــران   ن ن يطــــــاني معركــــــة ام قــــــصر لــــــصا ال
ـــــس  عـــــد االحتـــــالل  حيـــــث صـــــرح ناىـــــب الرئ واســـــتمر حـــــال إيـــــران مـــــن 
ـا مــن غــزو واختــالل  ـ ــي بــالقول ( لــوال ايــران ملــا اســتطاعت امر االيرا
ا من السيطرة ع  ا اإلسالمية وال مكن العراق ) ومن خالل أحزا
ـــة  ـــل مقـــدرات البـــالد طيلـــة ســـتة عـــشر عامـــا ونـــصف مـــن خـــالل تقو
ـــ  ـــذه األحـــزاب باالســـتعانة مـــع مرجعيـــة النجـــف الفارســـية ال نفـــوذ 
ـ أكـ مـن مـرة باعـادة انتخـاب أحـزاب الـسلطة العمليـة اليـران   أفتت 
ـة داعـش  ـذا املوضـوع مـن محار دعوى محارة داعـش تـم تحرـف  و
ـــــو الـــــشعب  اســـــر  ـــــ العـــــراق وا ـــــ حـــــرب إبـــــادة طائفيـــــة  لـــــھ إ وتحو

م الفائزون . سرائيل  ا و يران وامر تھ وشيعتھ و س  العرا 
 

ـــــل مـــــن  ـــــ  ا  ـــــا وتمــــدد عـــــد أن تجـــــاوزت إيــــران مـــــا مرســـــوم ل واليــــوم 
سـرائيل تقليـم  ـا و ـ أمر ـان لزامـا ع ا واليمن  العراق ولبنان وسور
ـــ خطـــة متفـــق  ـــي  فعمـــداق إ ـــ العمـــق االيرا ا  ـــس ضـــر ـــا ول أظافر
ـــ العـــراق  ـــشيات إيـــران  ة لبعـــض مل ـــو ضـــرب مخـــازن األســـ ـــا  عل

ــي  ــا تأ ــذه الــضرات لــن تــضعف إيــران كو ا ولكــن  ــ ســور ولبنــان و
افيـــة اإليرانيـــة  غر طـــر داخـــل ا ـــ األمـــاكن البعيـــدة عـــن منـــاطق ا
ا والكيـان  ـا نفـس ا املوزعة بمعرفة وعلم واتفـاق أمر بل   أذرع

ي . يو  الص
 

ــد  ن الثالثــة واملز ديــد الــذي تخطــط لــھ دوائــر الــشياط ان املــس ا
ــ ســالم منــافع مزدوجــة  ــشيات  و اقــع املل داف مو مــن عمليــات اســ
ـــي لــــدول  ـ از أمر ــــا وســــيلة ابــــ ي وإليــــران أل يو ــــا والكيــــان الــــص ألمر
ي  ا س بصفقة القرن والسالم ال ا تمرر ما  ليج النفطية وثان ا
ــا شــرطي   ــ دور ي وثالثــا اســتمرار إيــران  يو ــن العــرب والكيــان الــص ب
ــــاذب إلســـــرائيل  ـ ن العـــــداء ال ـــــ عنـــــاو ـــــار أع ـــــي مـــــع إظ ليـــــج العر ا
ـــــدف الكبـــــ عـــــو  ن الثالثـــــة  وال ـــــ ثالثـــــة االثـــــا والـــــشياط ــــا و ـ وامر
نـاك  تقسيم العراق لك يتم السيكرة ع بقية اقطـار املنطقـة وان 
ــــــذه  ــــــل  ــــــاء  ثــــــة إل ــــــذه االحــــــداث مــــــن اتــــــصاالت حث افق   مــــــا ســــــ
اسر  ا وا ا وامتيازا ذه الدول منافع ل من  االحداث بما يضمن ل
يانــة والعمالــة   ــ ركــب ا امــھ ســائرون  ــي مــا دام ح ــو الــشعب العر
ـي ملـا  ـ توعيـة الـشعب العر ـة  وتبقى مـسؤولية القـوى الوطنيـة ال

ي. سا دد وجوده الوط واإل  يحيط بھ من مخاطر 
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ــــــ نحــــــو واســــــع النطــــــاق  ي ع مــــــا ط الــــــشع ا يتــــــصاعد الــــــ
ل فعــــــال ومثــــــابر ودؤوب ومبــــــدع وخــــــالق ومــــــشع ينقــــــل حركــــــة  ــــــش و
ازمــــة  اســــمة ا ــــة ا ذر خيــــة ا ية التار ــــزب النــــضالية املــــص ا
ة متقدمــــــــــة عيانيــــــــــة شاخــــــــــصة محسوســــــــــة  خطــــــــــوات نوعيــــــــــة كبــــــــــ
ــق البنــاء الثــوري الــشامل الفاعــل الــذي  ــ طر ــ امــام ع وملموســة ا
ئ املرفـــــــھ الـــــــسعيد الرغيـــــــد  ـــــــا ـــــــش ال ـــــــ والع يحقـــــــق الرفـــــــاه املع
ـ والعـسكري  ار الفكري والثقـا واالعالمـي والسيا وتحقيق االزد
تفاقـــــــم  ط الـــــــشع يتـــــــأ و ظـــــــل الـــــــ واالقتـــــــصادي الـــــــشامل و
ـــــــارة  ابراتيـــــــة امل تـــــــصاعد حـــــــ يطيـــــــح بالعمليـــــــة السياســـــــية ا و
ـ  ي لتقـ ا ـا ـ وال ت ـة الـسقوط ا او ة  درك ومنحـدر و او امل

ا طرًا وع االطالق .  االبد غ مأسوف عل
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ـع مـن أيلـول عـام  ضارة والتأرخ  الرا ة وا م ع عراق العرو ن للعدوان الفار ال  ١٩٨٠تمر علينا الذكرى التاسعة والثالث
اطيـــة" واحتـــالل مناطـــق  اقيـــة "نفـــط خانـــة ومنـــد وزر دوديـــة العر والـــذي بـــدأ بالعـــدوان والقـــصف املـــدف للمـــدن والقـــصبات ا
ــسالة العــدوان الغاشــم  ــل صــمود و ــشنا البطــل وأبنــاء شــعبنا الغيــارى ب يلــة" .. فقــد جابــھ ج ــن القــوس وخــضر و "ســيف ســعد وز

تلة ...   وحرروا املناطق ا
 

ــل  ــي ورفــضھ ل انــب االيرا عنــت ا كيمــة  عــدما أيقنــت قيادتنــا ا ي والعــشرن مــن أيلــول ،  ــ الثــا اســم  ــ ا لقــد جــاء الــرد العرا
ــشھ الباســل  ــا العــراق بقيادتــھ الظــافرة وج ــرب الــ اســتمرت ثمــان ســنوات حقــق ف ــ اشــعال نــار ا املبــادرات الــسلمية واصــراره ع

ـ الثـامن مـن آب عـام  للت بالنصر العظيم  ي أروع االنتصارات ، وت ـ  ١٩٨٨وشعبھ األ ـأس الـسم ع ميـ  م الكبـ ا وتجـرع دجـال
ه ... عب  حد 

 
عـــد احتـــالل العـــراق عـــام  بـــة واأللفـــة  ٢٠٠٣و ـــ ا ـــسيجة االجتمـــا املبـــ ع ـــت  ـــ تـــدم العـــراق وتفت ـــ  انـــت اليـــران اليـــد الطو

ــ  طــف والقتــل ع ــن أبنــاء الــشعب الواحــد وا ن مــن خــالل اشــاعة الفتنــة والعنــصرة والطائفيــة املقيتــة ب والتــآ منــذ آالف الــسن
ة والت القسري وتدم املدن ...  و  ال

 
ة ندعو جميع القـوى الوطنيـة والقوميـة وأبنـاء  ي الغاشم ع عراق العرو ن للعدوان االيرا ستذكر الذكرى التاسعة والثالث ونحن 
ـن العـام  يم األم دي البعث واملقاومة األبطال بقيادة الرفيق املناضل عزة ابرا م وااللتفاف حول مجا شعبنا الغيارى لرص صفوف
ـــــ الـــــصفوي ودحـــــر  ـــــة الغطرســـــة االيرانيـــــة والتمـــــدد الفار ـــــر ملواج ـــــاد والتحر ـــــ ل ي القائـــــد األع ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر

ثة وأطماعھ التوسعية وح تحقيق نصر املؤزر للعراق واألمة ...  ب  مخططاتھ العدوانية ا
 

الــد صــدام  يد ا ــة وقائــد النــصر العظيــم الــش داء العــراق والعرو م ســيد شــ داء معركــة القادســية األبــرار يتقــدم لــود لــش ــد ا ا
ش الشع الصناديد  الذين صنعوا النـصر وجرعـوا الفـرس مـر  شنا الباسل ضباطا ومراتب ومقات ا ن .. وتحية ألبطال ج حس

زمة .  ال
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ــــاري الــــذكرى التاســــعة   ر ايلــــول ا ــــ العــــشرن مــــن شــــ تمــــر علينــــا 
ـــي القومـــي الكبـــ جمـــال عبـــد الناصـــر  عـــون لوفـــاة القائـــد العر واالر

يــــــة الــــــ حققــــــت تــــــأميم قنــــــاة  ٢٣قائــــــد ثــــــورة  ــــــ مــــــصر العر يوليــــــو 
ع واملــــــــصارف  ١٩٥٦الــــــــسوس عــــــــام  وحققــــــــت التأميمــــــــات للمــــــــصا

ــــــن  ــــــن قطر يــــــة ب اكية وحققــــــت اول وحــــــدة عر والتأميمــــــات االشــــــ
ي والعـــشرن مـــن  ـــ الثـــا ن القطـــر املـــصري والقطـــر الـــسوري  شـــقيق

ــــــ الثامــــــن  ١٩٥٨شــــــباط عــــــام  مــــــة االنفــــــصال  ــــــت بجر والــــــ جو
ـن  ١٩٦١والعشرن من ايلول عام  يـة ب وال قوضـت اول وحـدة عر

ا النــضال  عــد ا وتواصــل  مــا مــصر وســور ن  ن شــقيق قطــرن عــر
ا عـــــام  ـــــ العـــــراق وســـــور ـــــي البعـــــث  البعـــــ القومـــــي فتـــــم تفجـــــ ثور

ا  ١٩٦٣ ـ سـور ـ و ـ التوا  الثامن مـن شـباط والثـامن مـن اذار ع
ــــ مــــصر ليجتمعــــان  ا ا ــــب الوفــــدان البعثيــــان مــــن العــــراق وســــور ذ
س القومـي الراحـل جمـال عبـد الناصـر  بالوفد املصري برئاسـة الـرئ
ا  ـــــن مـــــصر وســـــور فـــــصدر عـــــن االجتمـــــاع ميثـــــاق الوحـــــدة الثالثيـــــة ب

سان عام  ع عشر من ن والذي لم يّر النور ا  ١٩٦٣والعراق  السا
ـذا بفعـل تـآمر العناصـر والقـوى العميلـة والرجعيـة الـ تــرى  يومنـا 
ا غ املشروعة  دد مصا طر الكب الذي   الوحدة العرية ا

ا ...  يازا  وامت
دمـة وخـ وصـالح  كذا يتواصل نـضال البعـث والـشعب واالمـة  و

سانية جمعاء  وض وتطور وارتقاء اال  وصعود و
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م املثقفـــــــات  اقيـــــــون مــــــسنودين بـــــــاخوا يواصــــــل املثقفـــــــون العر
ـــــسل  ـــــ الـــــذي  م امل ـــــاد يـــــالت ج اقيـــــات الـــــشرفات الن العر
جـت بـدماء ابنـاء  ـرة الكرميـة الـ ام م الـشرفة ا بدماء اقالم
ـــــ ســـــوح الـــــشرف والعـــــزة والكرامـــــة الوطنيـــــة  ن  الـــــشعب املقـــــاتل
ة ( ان  اجـــــة منــــــ ـــــن بحــــــق وحقيقـــــة ســــــاطعة و والقوميـــــة محقق

ة واحدة ) ...  القلم والبندقية فو
 

اب القلم الشرف  خنـادق العـو واملـروءة  ذلك يتخذون ا و
م  م الزكيـــة فديـــة البنـــاء شـــع ـــسفحوا دمـــا والـــشرفف الرفيـــع ل

يدة.  افحة الظيمة ا م امل  وام

امل  م ال اقيون االباة االبطال تخندق وسيواصل املثقفون العر
ــد والرفعــة خنــادق الكرامــة  ــ خنــادق العــز وا م  مــع ابنــاء شــع
ـــد ولقـــد بـــذل املثثقفـــون  ا الوطنيـــة والقوميـــة البنـــاء شـــعبنا ا
ـــة  يد صـــرح ا ـــش ـــة والثقافيـــة ل م اللفكر ـــود اقيـــون ج العر
ــ املــستعر  ــةة نــضال الــشعب العرا نــة املــؤازرة  الثقافيــة املت
ـــان  ـ ــــن االم تل ـــات ا ـ ن البغــــضاء وتر ــــن االيــــراني تل بوجــــھ ا
ــــاد واملثــــابرر والــــدؤوب واملتواصــــل  ــــ امــــام للنــــضال ا واملــــ ا
تــوى االصــيل للتحــرر  لتحقيـق التحــرر االقتــصادي املــضمون وا
ـــــو  ـــــ الـــــشامل والعميقـــــق والنـــــاجزوالتحرر االقتـــــصادي  السيا
تمـــع  يـــة ا ـــ ب ـــة  ذر ـــة ا ـــ تحقيـــق التحـــوالت الثور املفـــ ا
وة النفطيــــــة  التحتيــــــة واالقتــــــصادية الــــــصناعية والزراعيــــــة والــــــ
واملعدنيـــــــــة والــــــــــشروع لتنفيــــــــــذ املـــــــــشارع الــــــــــصناعية والزراعيــــــــــة 
اقــــــــع البلــــــــد وتطــــــــوره وتقــــــــدم اقتــــــــصاده  ــــــــوض بو واالروائيــــــــة لل
ة البنــاء الثــوري الــشامل وتحقيــق  وصــروررة العــراق اساســا ملــس
ـــــــ البنـــــــاء شـــــــعبنا الـــــــصابر  ـــــــوض االقتـــــــصادي والرفـــــــاه املع ال
افــة  والتطــور الفكــري والثقــا والنفــ واملعنــوي البنــاء شــعبنا 
يـة  وض االمـة العر ضة العراق الشاملة و ة  ا  مس وتوظيف

سانية جمعاء.  خدمة لال



 

 

”U 

gÃ Ö] h^Šu
Ã Ö] á^Û×‰

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ـ منطقـة املعقـل بمحافظـة البـصرة  -١ دمات املقدمة  اقع املشارع وا ا املؤلف لرصد و ة عن نتائج تق عمل ا يأة ال ت  اف

اقـــع حـــال املنطقـــة عنـــد اعـــداد تلـــك املـــشارع مـــن قبـــل اللمحافظـــة  ـــ املـــشارع لعـــدم وجـــود دراســـة و ة  ـــصة حـــدوث توقفـــات كثـــ م
ـاك اثنـاء التنفيـذ  ـ حـصول ار ـ التنفيـذ بمـا يـؤدي ا عـد الـشروع  ـة االخطـاء  ا اضافة فقرات جديدة ملعا يأة  تقرر ل صت ال و
ـ املنطقـة والـذي ـ املبـازل املوجـودة  ـ الـشوارع والبنـاء ع فـر والنفايـات والتجـاوزات ع ة ا يجـة كـ ن ن ـر معانـاة املـواطن  ورصد التقر
طوط الناقلـــة  ـــسرات بـــا ـــ حـــصول  ـــا تجـــاه املتجـــاوزن اضـــافة ا عـــض الـــشوارع وعـــدم قيـــام بلديـــة البـــصرة بواجبا غـــررق  ب  ـــس ي
اري وع الشوارع وت ات املاء وا اري والبلديات اية خطوات  حاالت التجاوز ع شب ا.راكللمياه الثقيلة ولم تتخذ مديريات املاء وا  م النفايات ف

 
رروب  -٢ عد  ا ا العراق و دودي املمنوع دخول يض املائدة  منفذ مند ا نة تحقيقية بخصوص شاحنة محملة ب دودية  لت املنافذ ا ـ بحوزتـھ امـوال سش ا تم القاء القبض ع مـسافر عرا ائق

م الصغ . م مخدرات من ا ن بحوز ن مسافرن اثن ية و مطار البصرة تم   محلية واجن
 
ــرت فيــھ  -٣ اقــع التواصــل االجتمــا فيــديو ظ اقيــة مــن مدينــة النجــف. وتــداولت مو ية عر ــي يحمــل رتبــة مــالزم أول بــضرب امــرأة خمــسي ــ الــضرب الــشديد اقــام ضــابط إيرا ا إ عرضــ ــ تتحــدث عــن  ملــرأة و

ــ مقطــع فيــدي ــا مدينــة النجــف وســط العــراق  ــ مــن أ اقيــة االبيــة ، و ــي بمطــار املدينــة، وقالــت املواطنــة العر ، إن و توالــسب مــن قبــل الــضابط االيرا اقــع التواصــل االجتمــا انــة ”ناولتــھ مو ا لإل عرضــ
ا عرية عود أل ي  ، من قبل الضابط اإليرا  “.والضرب يوم األحد املا

اص يرتـــ ـــ ـــذه املدينـــة ضـــبط خمـــسة أ ـــ  ن، أعلنـــت قـــوات الـــشرطة  اقي قـــصد اآلالف مـــن العـــر ـــ مدينـــة قـــم وســـط إيـــران الـــ تـــضم مرقـــًدا شـــيعًيا، و ن،  دون و اقي از الـــزوار العـــر ا يقومـــون بـــاب ـــا عـــسكرً زً
الة أنباء  م من قوات األمن. ذكرت و م بذرعة أ م وسرقة أموال عملية اعتقال قومون  سنا”و ـسرقة “  إ فوا  م اعـ موعة الذين جرى اعتقال ـم مـن الـزوار األجانـب  ٢٠٠اإليرانية، أن أفراد ا ص أغل ـ

ــش م  داف ن واســ اقي ــ العــراق والعــر ــي ع ــذه املمارســات الــشائنة لتكمــل حلقــات مسلــسل التجــاوز االيرا ن. وتتواصــل  اقي م مــن العــر ن الــذي لــم  اوغــالبي م الــدف ين عــن حقــد لوســائل واالســاليب معــ
 دأ ابدا.
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ـــــ  ـــــر ال و ة وواحـــــدة مـــــن صـــــور ال ـــــداع الكبـــــ واحـــــدة مـــــن صـــــور ا
ـــــــ  ابراتيـــــــة االحتالليـــــــة  ـــــــشكيل العمليـــــــة السياســـــــية ا رافقـــــــت 
ــ اإليحــاء بمــشاركة جماعيــة  عــد أيــام مــن غــزوه واحتاللــھ  العــراق 
يـة والسياسـية،  يـة واالث ـ الدي ملا ُسـ بــ (مكونـات) الـشعب العرا
وحقيقــة األمــر أن العمليــة السياســية قــد صــممت باألســاس لتكــون 
يرانيـة  ، و طائفية مفتتة لشعب العراق وممزقـة لطيفـھ االجتمـا
عـــض األطـــراف مـــن غـــ (شـــيعة  ـــة، ولـــم يكـــن اشـــراك  و ـــوى وال ال
ـسة لـشرعنة الـسلطة  ـ العيـون ومحاولـة با إيران) سوى ذر للرماد 

ائنة.  ا
ـا العميلـة  اقع خلقتھ قـوات الغـزو وأدوا م العميق لو ذا الف ان 
ـــــــــــ شــــــــــعبنا وقــــــــــواه الوطنيــــــــــة والقوميـــــــــــة  ــــــــــ و رمــــــــــة حاضــــــــــرًا  ا
ــشطة الــ أتيحــت ألحــرار  ــل األ واإلســالمية، وتــم التحــذير منــھ عــ 
ن فكوك ذئـاب االحتـالل  اعًا من ب عت ان العراق واألمة، أو ال ان
ـــات  ـــا شـــرفاء العـــراق بوضـــوح إن تـــورط ج مـــن دول وأدوات، وقال
ّدعون تمثيـل سـنة العـراق أو  معينة من الذين جاؤوا مع االحتالل و
ا  ــشيا ــا وميل ا شـرعنة ســلطة إيــران وأحزا ــدف مـن الــداخل إنمــا 

.  ال غ
عــضنا قــد حــذر مــن مغبــة االطمئنــان لتيــار مقتــدى الــصدر،  بــل إن 
ــ الفلوجــة مثــًال،  اقيــة  اق املقاومــة العر ــ اخــ وخطــورة محاوالتــھ 
ــ  ــدي) أك ــش امل ــش مقتــدى (ج ــل حــ مــارس ج ولــم يمــر زمــن طو

غــــداد عـــام  ـــ  مـــة إبـــادة طائفيـــة  ــــ  ٢٠٠٦جر عـــد أن حـــصل ع م، 

ـــــ  ا ع عـــــد إقـــــدام ـــــابرات الفارســـــية  ـــــل قدمتـــــھ لـــــھ ا ل غطـــــاء م
ـــــر  ـــــ ســـــامراء، وانكـــــشف ظ ـــــار  اقـــــد األئمـــــة األط مـــــة تفجـــــ مر جر
أدعيــاء املــشاركة بالعمليــة السياســية لغــرض درء االخطــار عــن جــزء 
ـــ مـــدن  ـــا وخاصـــة  ا وأحزا ـــشيا دفھ إيـــران وميل ـــس مـــن شـــعبنا 
رمـــة لتعطـــي غطـــاًء  العـــراق العـــصية، ثـــم جـــاءت صـــناعة داعـــش ا
ـــــ  ـــــ كب ـــــس ألحـــــزاب إيـــــران فقـــــط، بـــــل ولتحـــــالف دو أوســـــع وأكـــــ ل
ــشع واألوســع  مـة األ ر ـا لتنفــذ ا ــ أم عمـھ دولــة االحتـالل األو ت
اذبـة مــزورة  ـة ملفقـة  ًا ب ًا ونزوحــًا وتـدم ـ ضـد شـعبنا قتـًال وت
ة محارة  ابراتية الوحشية أال و  مصنوعة  علب الليل ا

اب ممثًال بداعش.  االر
عــــــة للمــــــوت واالعتقــــــال واإلخــــــراج مــــــن الــــــديار  ولــــــم تكــــــن داعــــــش ذر
ـــ  ـــروب  عـــض مـــن تّجـــار ا ـــا  ـــ مخيمـــات نـــزوح (جـــاد  ـــشرد  وال

ا: م من ذلك إ ارج) بل وأ  الداخل وا
 

ــي  ــم مــسوغًا إلنتــاج حــرس ثــوري إيرا عــة الــ منح انــت الذر أوًال: 
. شد الشع   العراق أسموه ا

 ثانيًا: سيطرة إيران ع مدن العراق العصية الثائرة.
غـــداد،  ـــ حـــزام  م عمليـــات التغيـــ الـــديموغرا  ـــ ثالثـــًا: تنفيـــذ أ
ــ  ــ ديــا واألنبــار وصــالح الــدين واملوصــل وكركــوك، وال وامتــدادًا إ

 مازالت تجري ع قدم وساق.
 

لــة  ز ــ االنــضمام لكيانــات  عــًا: ارغــام مواطــ املــدن العــصية ع را
ـــي) صـــبغة  ـــشد (الـــشي اإليرا ـــشد) إلعطـــاء ا مـــن تفرعـــات (ا
ــــ شــــرعنة مجلــــس  اك  ــــ خدعــــة االشــــ وطنيــــة تمامــــًا كمــــا حــــصل 
ــــــــــــا  ا اللقيــــــــــــط وقواني كــــــــــــم والعمليــــــــــــة السياســــــــــــية بدســــــــــــتور ا

 االجرامية.
نـوى مثـًال،  ل ن ر وسـ شرة  جرف ال خامسًا: صناعة مسا 

ــة  عــة محار ــة وتحــت ذر ــساًء وأطفــاًال ب ن رجــاًال و اقي لــذبح العــر
ــــــــ  م  م، إضــــــــافة لــــــــذبح م وشــــــــوارع م وحــــــــارا ــــــــ بيــــــــو ــــــــاب  االر

ون واملعتقالت.  ال
ــع  ــ ترو ــ االجــرام، و ــي  ــشد اإليرا ــشيات ا لقــد أطلقــت يــد ميل
ـــشيات جرائـــم  ـــذه املل ــان، ومارســـت  ـــل م ـــ  ن  اقي ــاب العـــر وار
ابيــــــة  ــــــن داعــــــش االر ــــــا جب ثــــــث ينــــــدى ل قطــــــع رؤوس وتمثيــــــل با
ات  لة بفيـديو ا ممارسات داعش اإلجرامية، و م ست م و
ـــش بديـــل  ـــ ج ـــشد رســـميًا إ ـــازج التـــوحش، وتحـــول ا ـــا أ افق تر
ب منــھ الــصالحيات  ــ ــش الرســ لــسلطة االحتــالل و يحتقــر ا

ة.  واألس
عــــــد مــــــن وصــــــف يناســــــب مــــــن ادعــــــوا االنتمــــــاء للعمليــــــة  ــــــذا لــــــم  و
ــــة خلـــق التــــوازن وحمايــــة (املكونـــات غــــ الــــشيعية)  السياســـية ب
ـم ال يمثلـون طيفـًا  ـسة خاطئـة، وأ اب تقـديرات با ـ ـم أ سوى أ
ـــم  ـــ تـــارخ العـــالم، إ ف دمـــًا ومعانـــاة قـــد تكـــون بـــال نظـــ  ـــ نـــزَف و
عمــــــالء خونــــــة مــــــدانون ومجرمــــــون بــــــأدوار أخطــــــر مــــــن عــــــدو العــــــراق 
م تجار مآ ومنتفعون  شيات إيرانية، إ وشعبھ من أحزاب وميل
ـــخ  ـــذا التار ـــل  عـــد  ـــم اآلن و ي، واألجـــدر  ـــسا بـــال ضـــم وال وازع إ
ــــــــشّيع  ــــــــاب الــــــــذي مارســــــــھ ساســــــــة ال ء بالــــــــدم والعنــــــــف واالر ــــــــ امل
غـــادروا العمليـــة السياســـية، ففـــي ذلـــك نـــزع  ـــي أن  الـــصفوي اإليرا
ـــــ الوســـــيلة  لـــــشرعية مزعومـــــة، وخطـــــوة انقـــــاذ للعـــــراق وشـــــعبھ، و
ـ  اقيـة إ يـاة العر عـادة ا ن و عـودة النـازح األنجع إلعـادة االتـزان 

ا إيران بحماية أمركية.  مدن العراق ال تذبح
 

ـــــ  عينـــــھ وأدّنـــــاه لدخولـــــھ  ـــــ طـــــرف  ـــــديث ع ذا كنـــــا قـــــد ركزنـــــا ا و
العمليـــــة السياســــــية، ألنــــــھ صــــــار ســـــتارًا لإلجــــــرام بحــــــق شــــــعبنا فــــــإن 
ـــــل مـــــن شـــــارك بالعمليـــــة السياســـــية  يح جـــــدًا ل ـــــ نـــــا  التعميـــــم 

 االحتاللية.
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ـــــرا  ـــــ تقر ع عـــــشر مـــــن تمـــــوز املا ـــــ الـــــسا الـــــة االناضـــــول  أوردت و
انـة الكرامــة والعـسف الـ تمــارس  موسـعا عـن حــاالت التعـذيب وا
ــــــاء. ونقلــــــت  ــــــم مــــــن األبر ــــــن وجل ون املوصــــــل ضــــــد املعتقل ــــــ ــــــ 
م  ــــات الــــ تمــــارس ضــــد ا ــــشعة عــــن االن كيــــة صــــورة  الــــة ال الو
ــــم عــــن وســــائل  عــــض م ــــن الــــذين تحــــدث  والتقــــت ببعــــض املعتقل
ــــن بمـــا يخــــالف الــــشرعة الدوليــــة  ــــاك حقــــوق املعتقل التعـــذيب وان

سان.  قوق اال
تـــــــك العـــــــرض ح  ـــــــر املعنـــــــون بالتعـــــــذيب والتلـــــــو ـــــــ التقر ”.. وجـــــــاء 

ع  نوى تن افات “ون ن  ” : االع
نوى :   ن

ــــشار العبــــادي ( ــــستذكر حمــــزة والــــده  عامــــا)،  ٥٠بــــدموع ال تجــــف، 
املوقوف  مركز احتجاز الفيصلية بمدينة املوصل شما العـراق، 
ــــــ  ــــــور باملوصــــــل،  ــــــ الز وقــــــد اعتقلتــــــھ قــــــوة عــــــسكرة مــــــن داره ب

اب. ل اإلر مة تمو ، ب /أيلول املا تم  س
ة   مة املوج لكن نجلھ حمزة قال إن والده مظلوم وال عالقة لھ بال

ــن للمؤســسة  ــا أحــد األقــارب املنتم ــان مكيــدة دبر إليــھ، واعتقالــھ 
صية ترجع إ خالفات. افع   العسكرة، بدو

ـ مركـز احتجـاز الفيـصلية،  وأضاف أن والده ال يـزال قيـد التحقيـق 
ئة  مــا تكــون ســ علــم حالتــھ، الــ ر ــسن للعائلــة مقابلتــھ، وال  ولــم ت

ون. ات داخل ال ا ديث عن وجود ان  عد ا
قوقيـة الدوليـة  ـش ا ـس وو يومن راي ـر -وكشفت منظمة  ـ تقر

ــــاري  ر ا ـــــع مـــــن الـــــش ـــــ الرا ــــا  ـــــ معاملـــــة  -ل ينـــــة  عـــــن أوضـــــاع م
نوى. ناء بمراكز االحتجاز  محافظة ن  ال

أفــــــادت املنظمــــــة بأنــــــھ يوجــــــد  ــــــم مئــــــات األطفــــــال  ٤٥٠٠و ــــــل، بي نز
ــــــ تــــــل كيــــــف  ــــــس االحتيــــــاطي الثالثــــــة، و ــــــ مراكــــــز ا ــــــساء،  وال
ـــا  نمـــا تبلـــغ طاق ـــ مجمـــع الفيـــصلية)، ب ات ( ـــسف والفيـــصلية وال

يعابية   فقط. ٢٥٠٠االس
 

ن ت  قيد التحقيق منذ س
عامـا) معتقـل  ٣٩لكن سلوان يتحدث بخالف ذلك، فـشقيقھ ثـامر (

ن، وال يزال قيد التحقيق  مركز احتجاز تلكيف.  منذ عام
ـــــ ذلـــــك املركـــــز  وجـــــد  ـــــم  ٢٤٩٠و ـــــن موقـــــوف ومحكـــــوم، بي نـــــزال ب

اوح  ٣٠امـرأة، و ٢٢٠عامـا)، و ١٨من األحـداث (دون  ١٠٥٠ طفـال تـ
ن وسبعة أعوام. ن عام م ب  أعمار

ب عــــــــراك مــــــــع ضــــــــابط  ــــــــس وقــــــــال ســــــــلوان إن أخــــــــاه ثــــــــامر اعتقــــــــل 
ش،  مايو/أيار   .٢٠١٧با

مـــــة التعـــــاون مـــــع تنظيـــــم  ار اعُتقـــــل شـــــقيقھ ب عـــــد الـــــ وأضـــــاف 
ــ العتقالــھ، غــ أن  ــسمع عنــھ أي خــ طيلــة الــسنة األو الدولــة ولــم 

ن تلكيف. م أفادت بوجوده   ادة من مفرج ع  ش
ــــــول  ــــــ العــــــراق تكفــــــي وشــــــاية مــــــن مخــــــ مج اذبــــــة-و انــــــت   -ولــــــو 

انــت تحــت قبــضة تنظيــم الدولــة  اص مــن املــدن الــ  ــ العتقــال أ
ن. ن ومسؤول ان محلي اء، وفق س انوا أبر ن   ح و

ات صارخة ا  ان
ــھ، إن موقوفــا قيــد  نــوى محمــد العبــد ر وقــال النائــب الــسابق عــن ن
عـــــة لـــــوزارة  ـــــ املوصـــــل، التا ـــــة االســـــتخبارات  التحقيـــــق لـــــدى مدير
ـ  ات األمنية عن ذلـك أو تخ علن ا الداخلية، تو قبل أيام ولم 

شأن أسباب الوفاة. لھ، ما يث الشكوك   أ
ـات  ا نـاك ان ي، فقـال إن  ردا وان الدو نوى ش أما النائب عن ن
ـــــــــا اكتظـــــــــاظ مراكـــــــــز االحتجـــــــــاز  ـــــــــن، أبرز قـــــــــوق املعتقل صـــــــــارخة 
ـم  انوا ع قيد التحقيـق أو مـن الـذين صـدرت بحق الء، سواء  بال

ام قضائية.  أح
ــ مراكــز االحتجــاز املؤقتــة  ن  كــوم ن وا وكــشف أن عــدد املوقــوف
ـــــــم مئـــــــات األطفـــــــال واألحـــــــداث  ـــــــ ســـــــتة آالف، بي ـــــــد ع نـــــــوى يز بن

ساء.  وال
نـــوى أســـوأ بكثـــ ممـــا  ون ن ـــ ي أن الوضـــع داخـــل  ردا ع الـــدو وتـــا
ارثة". ش، محمال وزارة العدل مسؤولية "ال س وو  جاء  تقرر راي

وجد  العراق  نـوى أي  ٢٦و ا، وال يوجد  محافظـة ن نا مركز
ن  ــــ ــــ املوصــــل  ــــا، إذ فجــــر تنظيــــم الدولــــة، خــــالل ســــيطرتھ ع م

ون اإلصالحية.  ان من أك ال  بادوش، و
ـــ العـــراق أكـــ مـــن  ن  كـــوم بلـــغ عـــدد ا ـــم  ٣٥و ألـــف  ١٧ألفـــا، بي

اب.  محكوم  قضايا إر
ــــا يتعلــــق بقـــــضايا  ــــسعة آالف، أغل ـــام اإلعــــدام  ـ تجــــاوز عــــدد أح و

اب.  إر
ــ  نــوى بأك ــ مراكــز احتجــاز ن ن قيــد التحقيــق  قــدر عــدد املوقــوف و
ـــ أرجـــاء العـــراق،  ـــن ألفـــا  ص، وأكـــ مـــن ثالث ـــ مـــن خمـــسة آالف 

 بحسب أرقام رسمية.
ـــــــو تـــــــأخر إجـــــــراءات التحقيـــــــق مـــــــع  ـــــــد مـــــــن تفـــــــاقم الوضـــــــع  ومـــــــا يز
ون االتحاديـة، مـا  ن حاليا إ الـ كوم ن، وعدم نقل ا املوقوف
ة مــــــــن  ــــــــ اكتظــــــــاظ مراكــــــــز االحتجــــــــاز املؤقتــــــــة بأعــــــــداد كبــــــــ أدى إ

لوس. ا النوم أو ا ن، لدرجة يصعب مع  املعتقل
 

 مذكرات اعتقال
نــوى،  ــ ن ن ألــف مــذكرة اعتقــال  دد عــن صــدور ســبع ــشأن مــا يــ و
ــــن  ي أن تلــــك املــــذكرات صــــدرت بحــــق جميــــع املنتم ردا ــــ الــــدو أو

نوى فقط. س ن  لتنظيم الدولة  أرجاء العراق، ول
ـــــــ العـــــــراق تـــــــرى أن أغلـــــــب تلـــــــك  ـــــــسان  لكـــــــن مفوضـــــــية حقـــــــوق اإل
ـــــاء ال  ـــــ معلومـــــات كيديـــــة ومغلوطـــــة وشـــــملت أبر املـــــذكرات ُبـــــ ع

نظيم الدولة. م ب  عالقة ل
ـــ  يل أك ـــ ـــا، إنـــھ تـــم  ر ر ا ـــ مـــ ـــس املفوضـــية ع وقـــال نائـــب رئ
ــــن  نـــوى ب ـــ ن مـــن مئـــة حالـــة وفـــاة داخـــل مراكــــز التوقيـــف املؤقتـــة 

 ألسباب مختلفة. ٢٠١٩و ٢٠١٧عامي 
ـــــن تجـــــاوزت مـــــدة  ـــــاالت ملعتقل ع أن املفوضـــــية وثقـــــت مئـــــات ا وتـــــا
ميـــــة  ـــــ أ ـــــ ذمـــــة التحقيـــــق، وشـــــدد ع ن ع ــــامل ـ ن  م عـــــام تـــــوقيف
عذيــــب  اوى ومعلومــــات عديــــدة تفيــــد بوجــــود عمليــــات  يل شــــ ــــ

ن، داخل مراكز االحتجاز.  للمعتقل
عـــــذيب جـــــسدي  ـــــا بـــــأن لديـــــھ معلومـــــات تفيـــــد بوجـــــود  ر وأردف ا
م مـا  تـك أعراضـ ـن  ديـد املعتقل ن، وأحيانـا يتـم  ونف للمعتقل

ة التحقيق. فوا بما ترده ج ع  لم 
عـــــد  ـــــن، إال  م ن مـــــن التواصـــــل مـــــع امل ـــــام وقـــــال إنـــــھ يتـــــم منـــــع ا
ــــــ  م، وكــــــذلك منــــــع الفــــــرق الطبيــــــة مــــــن االطــــــالع ع تــــــصديق أقــــــوال
ـــ اعتمـــاد  ـــو مـــا ســـاعد  ة التحقيـــق، و ن، خـــالل فـــ حـــاالت املوقـــوف

ون ومراكز االحتجاز.  التعذيب بال
ـــش،  ـــس وو يـــومن راي ـــر  ـــا تقر ة اإلعالميـــة الـــ أثار ورغـــم الـــ
ـــ العـــراق طـــي الكتمـــان، وال  ن  ة خاصـــة بـــاملعتقل تبقـــى حقـــائق كثـــ
عــة  ون ومراكــز احتجــاز ســرة، تا ــ ســيما مــع أحاديــث عــن وجــود 

ن. ا آالف املغيب داخل ة،  مناطق عديدة، و  لفصائل مس
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ــــ ذات الــــسياق تــــداولت وســــائل التواصــــل االجتمــــا رســــالة مــــن  و
ـي  وت ) ا الرأي العـام العر ن الناصرة ( ا ناء  معتق و
ــــــذا  ــــــ  ــــــم  ــــــا الظــــــروف القاســــــية الــــــ تحيــــــط  ــــــشرح ف والــــــدو 

يب .. ومما جاء  الرسالة : ن الر  ال
ون  اقـــــــــع الـــــــــ ا و ـــــــــ ن اصـــــــــبح وا اغيثـــــــــوا صـــــــــرخة املستـــــــــضعف

ن الناصرة و ن   ـ الاملأساوي ومايتعرض لھ املعتقل يخفـى ع
ون  ـــ ـــ  ـــاك الكرامـــة  انـــات وان ـــشع صـــور التعـــذيب واال احـــد ا
م االعـــالم  ل ـــم الـــصمت وتجـــا تلع ـــا و املقـــابر دفنـــوا ف ـــم  باتـــت ل
ل معيــــب ومخــــزي علمــــا ان اغلــــب  ــــش ــــسان  ومنظمــــات حقــــوق اال
ــم  ن وال ين الــسر ــ يجــة الــدعوات الكيديــة وا الء اعتقلــوا ن الــ
رائم تحــــت التعــــذيب وحكمــــوا ظلمــــا واليــــوم  فوا بــــا امللفقـــة واعــــ
ــد  ن املؤ ــام علينــا بالــ ن الناصــرة وقــد صــدرت االح ــ ونحــن 
انــــــــات  عانيــــــــھ مــــــــن مــــــــضايقات مــــــــن التعــــــــذيب واال واالعــــــــدام ومــــــــا 
ــسدية اصــبحنا نتمــ املــوت اليــوم قبــل غــدا وحــ ال  النفــسية وا

ن : ن اللع ذا ال ي منھ   عا  اطيل عليكم فاذكر لكم اقل ما
عانون ١ م  الء للطبابة مع العلم ان اغل . اليرسلون املر من ال

 من امراض مزمنة
امعــة ( القيــود ) بايــدينا حــ ونحــن داخــل الزنزانــة ٢ . يــضعون ا

ل مستمر  ش
ر لــــم ٣ عــــضنا الكــــ مــــن شــــ . عــــدم توفــــ املــــاء الســــتحمام حــــ ان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــارة جـــــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــــذه االجـــــــــــــــــــــــــــــــــواء ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــستحموا و
ـــــــ ٤ نا جـــــــسيديا ونفـــــــسيا ح ـــــــن واالخـــــــر بتعـــــــذي ـــــــن ا . يقومـــــــون ب

وننــــــــا ان كتــــــــب تنفيــــــــذ  ــــــــسية او يخ يــــــــدخلون علينــــــــا الكــــــــالب البول
ـا نفـسيا عـذبوننا  اذبة  ن و اخبار   االعدام قد وصلت ا ال

الء حـــــــ يكـــــــون نومنـــــــا وصـــــــالتنا بالـــــــدور ٥  . ازدحـــــــام الزنزانـــــــة بـــــــال
ـــــــــــــــــــــــل٦ ـــــــــــــــــــــــئ وغـــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــا لال  . الطعـــــــــــــــــــــــام املقـــــــــــــــــــــــدم لنـــــــــــــــــــــــا رد
ـا باملـاء٧ دات املوجـودة اليزودو  . اجواء الزنزانة حارة جـدا الن املـ
ــــ عــــشرات ٨ يــــع لنــــا بمبــــالغ تــــصل ا ــــستغلنا و ــــانوت  ــــسبة ل .بال

ا  االضـــعاف عـــن االســـعار الطبيعيـــة فمثـــال الفانيلـــة الرجاليـــة ســـعر
ائر والفواكــة ــسبة للــس ــال بال ــ وكــذلك ا  عــشرة االف دينــار عرا

ــا ٩ وننــا بالــشراء  لنــا بــل يج ــا لنــا ا .عــدم ايــصال املبــالغ الــ يبع
انوت  من ا

ـان ثـالث سـاعات يوميـة االن اصـبح خمـس ١٠ س  شم سبة لل . بال
رولــة  طلبـون منــا ال قيــدون ارجلنـا وايــدينا و او عـشر دقــائق فقـط و
ــــة لنــــا..  ــــا اصــــبحت عقو ا ــــسقط اغلبنــــا ارضــــا و نا حــــ  مــــع ضــــر

ان . ا قدر اإلم عمم  ارجو ممن يقراء رسالتنا أن 
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ــــن  عي ــــ  يفــــاء زنكنـــة األمــــم املتحـــدة ا اقيـــة  ودعـــت الناشــــطة العر
ن للقيـام  ـن مـستقل اء دولي رسـال خـ ـسان، و قـوق اإل مقرر عـام 
ــــــ  ــــــق مــــــن مف ــــــشاء فر اقــــــع االحتجــــــاز، و ــــــارات منتظمــــــة ملو بز

اقبة األوضاع . ن ملر ون املستقل  ال
ـــ  قوقيـــة  ـــ مقالـــة تحـــت عنـــوان ( مئـــات املنظمـــات ا وجـــاء ذلـــك 
ي والعـــشرن مـــن تمـــوز  ـــ الثـــا ا  ـــشر العــراق : الـــشعب إذن بخـــ  ) 

يفة القدس العري الصادرة  لندن .  املا ب
ليـــــــــة  نت الناشـــــــــطة زنكنـــــــــة وجـــــــــود مئـــــــــات املنظمـــــــــات ا واســـــــــت
ــــذه  دى  نمــــا تـــ ــــ العـــراق ب ـــسان  عـــ بحقــــوق اال والدوليـــة الــــ 
ـ  ل سافر من غ ان تقف عند حد ...... وجـاء  ش ك  قوق وتن ا

 -املقالة :
ــــش» ــــس وو ــــا عــــن حــــال «يومــــان راي ر ا ، الــــصادر بدايــــة الــــش

عنــــــــوان  ناء  ــــــــن والــــــــ ــــــــم »املعتقل تجــــــــزن، م العــــــــراق: آالف ا
ينة قوقيـة  «أطفال  أوضاع م ــ أن العـراق خـال مـن املنظمـات ا

ــــــ  ــــــة مطلقــــــة  ليــــــة حر ليــــــة والدوليــــــة، مــــــا يمنــــــح الــــــسلطات ا ا
ـــذه  ـــن، بـــال مـــساءلة، وأن  ـــسان، خاصـــة املعتقل ـــاك حقـــوق اإل ان
ل  ــــس روقــــات، ف ــات وا ـ ا ــــ الوحيـــدة الــــ ترصــــد االن املنظمـــة 

ا، كما يحدث عادة. ل ا أو تجا ر شكيك بتقار  ال
ة  اصـــــــة بأوضـــــــاع مـــــــشو ولـــــــة ألجـــــــساد م ـــــــر مـــــــزود بـــــــصور م التقر
ـ  ون الرجـال، و كمـا  ـ ـ  ن،  اتيكية، من األحداث واليـافع أكرو
ــــــس باألمـــــــر  ــــــو ل ــــــساء. و ون ال ـــــــ ــــــ  ــــــساء واألطفــــــال  أجــــــساد ال
يعابية القــــصوى ملراكــــز  املــــستغرب إذا مــــا علمنــــا أن الطاقــــة االســــ

ـــــــ  ـــــــ شـــــــمال العـــــــراق، مثـــــــًال،  ـــــــس االحتيـــــــاطي الثالثـــــــة   ٢٥٠٠ا
نـــــــاك، بحلـــــــول يونيـــــــو/ تجـــــــزن  نمـــــــا وصـــــــل عـــــــدد ا ص، ب ـــــــ

ـم  ٤٥٠٠حزران، إ  بًا، مـن بي ص  ١٣٠٠ن ومحتجز تقر ـ
ر  غداد منذ ستة أش ون  م إ  ب نقل ان ي دينوا و

ُ
ُحوكموا وأ

غـــداد  ـــ  ـــساء  ن ال ـــ ينات  ـــ األقـــل. ووصـــل عـــدد الـــ  ٦٠٢ع
الـــــــــــــــك لغـــــــــــــــ  ن امل ـــــــــــــــسع بنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــ نمـــــــــــــــا ال ي  .٢٠٠امـــــــــــــــرأة، ب

ــ  قوقيــة ع ي مــن قلــة املنظمــات ا عــا ــ أن العــراق ال  قيقــة  ا
ــــــــ  ليــــــــة، باإلضــــــــافة إ نــــــــاك مئــــــــات املنظمــــــــات ا اإلطــــــــالق، إذ إن 

ـــسان» قـــوق اإل ـــ منظمـــة حكوميـــة تقـــدم «املفوضـــية العليـــا  ، و
لت بموجـــب قـــانون عـــام  يئـــة مـــستقلة شـــ ا ك ، لتعمـــل ٢٠٠٨نفـــس

قوق »ع  سان وحماية ا ام حقوق اإل عزز اح ضمان حماية و
ـــدات  ن واملعا ـــ القـــوان ـــ الدســـتور و ـــا  ـــات املنـــصوص عل ر وا

ــــا مــــن قبــــل العــــراق برملانيــــًا،  .«واالتفاقيــــات الدوليــــة املــــصادقة عل
ــــسان»نــــاك  ــــم  ١٢املكونــــة مــــن  «نــــة حقــــوق اإل عيي نائبــــًا (تــــم 

نــــة  ــــذه ال اصــــصة)، وتختــــص  ــــا-وفــــق نظــــام ا  -حــــسب موقع
ــــا  مــــات، مــــن بي ــــ »بثــــالث م ــــن  ناء واملعتقل عــــة شــــؤون الــــ متا

ون   .«ال
غطي  ٢٣دوليًا، لدينا فروع  منظمة من منظمات األمم املتحدة ال 

ـع  سان، وعدة منظمات حقوقيـة دوليـة تتا افة جوانب حقوق اإل
ــس  يومــان راي ــا: منظمــة العفــو الدوليــة، و ، مــن بي ــ الــشأن العرا

 ، ــــش، ومراســـــلون بـــــال حـــــدود، ومركــــز العدالـــــة االنتقاليـــــة الـــــدو وو
 وأطباء بال حدود.

ـو  ـا نفـوذًا  اتـب، عمليـًا، وأك ـسان»وأبرز امل  «مكتـب حقـوق اإل
عثة األمم املتحدة ملساعدة العـراق (يونـامي) ـسھ  -  الـذي تـم تأس

ـــــران  ـــــ حز ع لألمـــــم املتحـــــدة  وفقـــــًا لواليـــــة قـــــرار مجلـــــس األمـــــن التـــــا
ــــــــ ٢٠١٨ ــــــــسان »، للعمــــــــل ع ــــــــز املــــــــساءلة وحمايــــــــة حقــــــــوق اإل عز

ي مــــن أجــــل توطيــــد ســــيادة القــــانون  ي والقــــانو ، «واإلصــــالح القــــضا
قليــــــــــم كردســــــــــتان »مــــــــــن خــــــــــالل العمــــــــــل  مــــــــــع حكومــــــــــ العــــــــــراق و

تمـع  ـسان الوطنيـة وا لية ومؤسسات حقوق اإل كومات ا وا
قــــــٍة حياديــــــة ــــــسان بطر ــــــز حقــــــوق اإل ي لتعز اختــــــصار «املــــــد ، أي و

ــــل مــــن يتلفــــظ أو يــــد أو يمثــــل  ــــ العمــــل مــــع  ــــدف إ شــــديد، إنــــھ 
ــــ أصــــغر مؤســــسة،  ــــ الدولــــة ا ــــ ســــلطة  ــــسان مــــن أع حقــــوق اإل

. ي والدو تمع املد  مرورًا بمنظمات ا
ـــــــ  ي ال تمـــــــع املـــــــد لـــــــھ غيـــــــض مـــــــن فيـــــــض مـــــــن منظمـــــــات ا ـــــــذا 
ن. ومــن يراجــع  ون ــن واملــ ــشأن املعتقل ــا  يتخــصص العــشرات م
عرفـــھ تمـــام املعرفـــة عـــن حـــال  ـــا بمـــا  قار ـــذه املنظمـــات و اقـــع  مو
ـساءل عـن جـدوى  ي،  عموم البلد، ال بد وأن ي سا ن الالإ املعتقل
كوميــــــة والدوليــــــة،  ليــــــة وا ائــــــل مــــــن املنظمــــــات ا ــــــذا الكــــــم ال
ا،  حــصائيا ا و ونيــة، واملطبوعــات امللونــة بجــداول اقــع اإللك واملو
والـــدعم املـــادي الكبـــ للمؤتمـــرات والورشـــات، والتغطيـــة اإلعالميـــة 
صـــــــــدار  ون، و يـــــــــل والـــــــــ ـــــــــارات التفقـــــــــد ملراكـــــــــز التأ للوفـــــــــود وز

 البالغات؟
 

ـادة  ال، عدد مـن املنظمـات املـستقلة، فعـًال، ا ناك، بطبيعة ا
م عرضـــــة  ـــــا أنفـــــس ـــــا، والـــــ غالبـــــًا مـــــا يجـــــد الناشـــــطون ف ـــــ عمل
از واملــضايقات وحــ االختطــاف. منظمــات تحــاول أن  ديــد واالبــ لل
اب. أما  زة باإلر ا امات ا ًا خارج حدود الفساد واال ا ح تجد ل
ـــــ الدعـــــم  ـــــا ع نـــــافس فيمـــــا بي ـــــا ت ، فإ ـــــ كـــــ بقيـــــة املنظمـــــات، و

ا منفـــــصًال عـــــن تبعيـــــة األجنـــــدة السياســـــية   –املـــــادي الـــــذي ال يـــــصل
ـــــــــا تمثـــــــــل   –الطائفيـــــــــة  ـــــــــي -العرقيـــــــــة. أي أ ز ـــــــــل ا بحكـــــــــم التمو

كومــــي والفــــساد ــــ  -وا ــــات ال ا روقــــات واالن أداة الســــتمرارة ا
ا، ولكن تحت غطاء تمو زاه يـد الديمقراطيـة  ر بمحار تتظا

سان.  وحقوق اإل
ــــذه املنظمـــــات ســـــيجد صــــورًا عـــــن لقـــــاءات مـــــع  مــــن يراجـــــع أعمـــــال 
ـــــم يقـــــدمون  ـــــزة اإلعـــــالم و ـــــسمون أمـــــام عدســـــات أج ن يب مـــــسؤول
ـــــــ  ـــــــم يؤكـــــــدون ع ـــــــ املنظمـــــــات الدوليـــــــة و ـــــــ ممث دروع التقـــــــدير إ

اوى واملناشـــــــدات » ـــــــ اســـــــتقبال الـــــــش اعتمـــــــاد الـــــــسبل القانونيـــــــة 
ــــ حــــال عــــدم اســــتجابة  ــــ حــــد إقامــــة دعــــاوى قــــضائية  ــــا إ ع ومتا

ـــــــات املعنيـــــــة ـــــــ القنـــــــوات  .«ا ـــــــذه التـــــــصرحات  تـــــــم تـــــــداول  و
ــ  ا ع ــد عــدد عــة ألحــزاب تلتحــف  ٢٠٠التلفزونيــة الــ يز قنــاة تا

ــــــستمر فيــــــھ التعذيــــــب  ــــــ الوقــــــت ذاتــــــھ الــــــذي  ــــــسان،  بحقــــــوق اإل
ون املكتظـــــــــــــــــــــــــــــــــة.  واالعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــال واملـــــــــــــــــــــــــــــــــوت داخـــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــو محـــاط بادعـــاءات  ــات، و ـ ا ية االن ـــ كيـــف يتعامـــل املـــواطن، 

سان؟  الديمقراطية وحقوق اإل
 

ــــ  ــــوء إ ــــ ال ــــن  ــــذه املنظمــــات للمعتقل ا  ــــسد النــــصيحة الــــ 
ـــ حـــاتم الـــسليمان (  ـــذا مـــا فعلـــھ الطالـــب ع عامـــًا)  ٢٣القـــضاء. و

غــــداد، عــــام  ــــ  قــــھ مــــن الفلوجــــة إ ــــ طر ــــان  ، إلجــــراء ٢٠٠٥الــــذي 
ــشابھ اســمھ مــع  ب  ــس ــش  ــ نقطــة تفت االمتحانــات، وتــم اعتقالــھ 

ـش حيـث عـذب.  اب. تم اقتياده إ مقر ل م باإلر ة م شيخ عش
ــس املرصــد  ــا مــصطفى ســعدون، رئ ادتھ الــ كت ــ شــ ــ  يقــول ع
عـد عـشرة  لـھ،  ـ أ سليمھ إ ن تم  سان، بأنھ ح قوق اإل العرا 
نـــــا، وعظـــــام  بتا بالغنغر انـــــت كفـــــاه قـــــد أصـــــ أيـــــام مـــــن التعـــــذيب، 
ــل الوحيــد  ــان ا ــك يديــھ، ف ــ تحر عھ مكــسورة وال يقــوى ع أصــا
ــــــ  ــــــ النــــــصيحة، فأقــــــام دعــــــوى قــــــضائية  ــــــن. نفــــــد ع ــــــو بــــــ الكف
ــ وزارة الــدفاع  ــب إ ــاكم. حقــق القــضاء بمــا حــصل معــھ، ثــم ذ ا
عــوض.  ــ أمــل نيــل  نــاك ع أكــ مــن مــرة ملقابلــة قيــادات عــسكرة 
ـال مـستقبل  عـوض و عد خمسة أعوام من املراجعات بال  وال يزال 

الدين. ال عقاب ل  و
ـــــ  عتمـــــد، باألســـــاس، ع ـــــذه املمارســـــات الوحـــــشية  إن وضـــــع حـــــد ل
ـا  دو ـا، قانونـًا وممارسـة، و س فعًال لوضـع حـد ل وجود حكومة 
اكم املظـالم كمـا حـدث  ـل الـشعوب، تـ نـا وتجـارب  ت تجار كما بي
ختلـــــط  ـــــ روح االنتقـــــام، و تقـــــل إ ـــــب والبعيـــــد، وت ـــــ القر ـــــ املا
انــت  مــا  ــ م ي داخ ــا ــ أي داعــم خــار أو إر ــوء إ العنــف مــع ال
دم البلد ع  سيل الدماء، و دافھ، فتعود الدورة من جديد، و أ
م مرة أخرى. لن يتـم تجنـب دورة االنتقـام والتخرـب  ل لھ  رؤوس أ
م اآلنيــــــــة  عــــــــد مــــــــن مــــــــص ا أ إال بقيــــــــام حكومــــــــة يــــــــرى مــــــــسؤولو
ـــ أن يتحقـــق ذلـــك، لعـــل الـــضغط  ونـــة بالطائفيـــة والفـــساد. إ امل
رســـــال  ـــــسان، و قـــــوق اإل ـــــن مقـــــرر عـــــام  ـــــ األمـــــم املتحـــــدة لتعي ع
اقــع االحتجــاز،  ــارات منتظمــة ملو ن للقيــام بز ــن مــستقل اء دولي خــ
اقبة األوضاع ـ قـد  ن ملر ون املستقل شاء فرق من مف ال و

يح.  يكون خطوة باالتجاه ال
 

ÝøÂ÷] ð^–Ê àÚ
EPD

ì† Â ínÖ^nÖ] íè†ÛÏÖ] ï†Ò„Ö] »
]…çi^jÒ àÓè Ý]‚‘ JJå ^ã j‰ý

 
ــــــ  ونيــــــة  يفة رأي اليــــــوم االلك ــــــ ــــــ مقــــــاال  ٤١ــــــشرت  آب املا

ـــــ الـــــذكرى  ـــــ ســـــفيان بـــــن حـــــسن تحـــــت عنـــــوان : (  اتـــــب التو لل
اده. صدام لم يكن دكتاتورا ) ش  القمرة الثالثة عشرة الس

 جاء فيھ :
 

س املـصري املعـزول حـس مبـارك سـنة  از عـرش الـرئ ـ  ٢٠١١مع إ
ــــــي  ـ س األمر ـــــــس “ليقـــــــول ”  بايـــــــدن“خـــــــرج نائـــــــب الـــــــرئ إن مبـــــــارك ل

ــو صــديق للواليــات املتحــدة  ، لــم يمتلــك مبــارك شــرعية “دكتــاتورا و
ــــي وال دعــــم  مــــا للــــشارع العر ـــان مل ـ ــــة وال  إنتخابيــــة وال شــــرعية ثور
يـة تأييـدا لـھ  ـ عاصـمة عر ة  ثائرا أو مقاوما وال خرجت  يـوم مـس
نــاجر خــارج دائــرة حكمــھ وال حيكــت حولــھ أســاط  تفــت لــھ ا وال 
ن، مبــــــارك وطيلــــــة عقــــــود ثالثــــــة مــــــن حكمــــــھ لــــــم يكــــــن يقــــــود  ــــــامل ا
الشعب إ حيث يرد الشعب أو ترد األمـة لكنـھ رغـم ذلـك لـم يكـن 
ـــذا تحديـــدا لـــم  ـــل  مـــا ألجـــل  ــي، بـــل ر ـ ـــوم األمر دكتـــاتورا وفـــق املف
ديــد  عــا للنظــام العــاملي ا يكـن دكتــاتورا، يكفــي أن يكــون الــزعيم تا
ــة  ــسقط عنــھ صــفة الدكتاتور ــ أعتــاب أعتابــھ حــ  يجــر الــشعب إ

 ولو حّول البلد إ مزرعة خاصة لھ ولعائلتھ.
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ـ العـراق  أنا من جيل تفتح وعيھ السيا مع العدوان الثالثي ع

ية صغارا  العاشرة من العمر ”أم املعارك“العظيم أو مع  ، كنا ص
عـضنا بأننـا لـو تـصفحنا  عم  نـا فـ ا نتداول األساط  ما بي أو دو
عــود  ــن صــفحاتھ وأن تلــك الــشعرة  القــرآن الكــرم لوجــدنا شــعرة ب
ف  ــــ املــــ ا  قــــسم أحــــدنا بــــأغلظ اإليمــــان أنــــھ وجــــد لــــصدام، و
ـان صـدام  ا آلية بأن الرجـل يقينـا منـصور مـن عنـد هللا،  امع و ا
حــــــارب  ة رجــــــال خارقــــــا يقــــــود املعــــــارك بنفــــــسھ و اننــــــا الــــــصغ ــــــ أذ
يكية مجوفــــة  ة بالســــ م بأســــ ــــ خــــداع ــــن  تف تــــصر و األعــــداء و
رة  ــــدفا ثمينــــا، ظـــــا م املعتــــدي بأنــــھ أصـــــاب  مملــــوءة بــــالنفط تـــــو
ـ املواليـد  ـ آبائنـا فـأطلقوا إسـمھ ع صدام تجاوزتنا نحن الصغار إ
ــ  ئا مــن صــفاتھ  ــدد يحملــون شــ افــدين ا ــا بــھ لعــل الو ــدد ت ا
ـــــا بأســـــماء  ـــــس أبناء انـــــت فيـــــھ العـــــرب  ـــــ تقليـــــد قـــــديم  عـــــودة إ

وارح، وعن ذلك قال السلف  ، ”ـس أبناءنـا ألعـدائنا“األسود وا
ــ  ــان يتلــو بحمــاس نــادر ع ــسيا راحــال  عا تو ة مــذ ــ تلــك الفــ وأذكــر 
ـار الـشر  ـارة ألو ن والعبـاس وا ـس اإلذاعة خ تدم صـوارخ ا
ـــ باكيـــا ومـــرددا  ــان صـــا جغـــام ينقـــل ا ـ ـــب،  ـــ تـــل أب والرذيلـــة 

ك صــــوت املــــذياع ”  هللا أكــــ هللا أكــــ“لعبــــارة  ــــان يــــ ــــي  وأذكــــر أن أ
د  ــش ديــد فلــم  مرتفعــا طيلــة الليــل عــّل صــا جغــام ينقــل إلينــا ا
ـب  ـ تـل أب ات الـسابقة مـن حياتـھ سـقوط بنايـة واحـدة  ي  الفـ أ
ــا  اننــا مــع الــزمن ونمــت داخل يــة. نمــت اذ ــسواعد عر يــع  أو تــل الر
نـــــاه زعيمـــــا  ـــــق، أحب صـــــورة صـــــدام الفـــــارس القـــــادم مـــــن زمـــــن اإلغر

ا  ـسلم“مد ا وال مس ر ـا ”  ال ممعنا  ا ثابتـا قو ثـم مقاومـا ثـم أسـ
عــدما رأينــا فيــھ صــورة  نــاه  ــشانقيھ، أحب ازئــا  مجــادال ثــم شــامخا 
ايــات قبــل النــوم  ــ ح ــدات  ــي الــذي تحــدثت عنــھ ا الفــارس العر
ان  عض من  ميل وأحبھ  وتحدثت عنھ كتب التارخ والقصص ا
ديد. يالية األمركية وللنظام العاملي ا  أك وعيا منا لتحديھ لإلم

ـــــة املباشـــــرة مـــــع قـــــوى الـــــشر رغـــــم  وحـــــده صـــــدام حمـــــل لـــــواء املواج
ا، لـــم تكـــن األمـــور تقـــاس  يات ســـيكون كبـــ ـــم التـــ إدراكـــھ أن 
ا،  ــشر نمــا بمنطــق القيــم واملبــادئ الــ  ــسارة و بمنطــق الــرح وا
يون خلــــف  ــــ مــــن العــــدوان إصــــطف الفلــــسطي ومــــع الــــساعات األو
يــــة  مــــا العر ــــم الــــسواد األعظــــم مــــن ا اقيــــة ومع القيــــادة العر
وة الـــــذي نـــــادى بـــــھ العـــــراق  ـــــع العـــــادل للـــــ املـــــة بالوحـــــدة والتوز ا

ــ مبــارك بتــارخ  ــ رســالة مــن صــدام إ ال، و أوغــسطس ســنة  ٢٣طــو
س املـــصري كتـــب صـــدام قائـــال  ١٩٩٠ اح تقـــدم بـــھ الـــرئ ـــ إقـــ ردا ع

ــــ “ ــــ العــــراق وع عــــاون معــــھ، قــــد بــــدأوا التــــآمر ع ــــدا، ومــــن  إن ف
ن  ن أن العـراق وصـدام حـس ـم بـاليق عد أن تأكـد ل ن،  صدام حس

ــــ األمــــة  ــــس مــــع م ــــ …  مــــع فقــــراء العــــرب ول ولنفــــس األســــباب ال
ــ صــدام ــا عبدالناصــر وتــآمروا عليــھ، تــآمروا ع ــوا ف ــ ”كر ، (إنت

عيـدا  ن  ن إنصاف عراق صـدام حـس اإلقتباس) واليوم ع املؤرخ
ــــم  عــــض مــــن تبقــــى مــــن رفــــاق صــــدام أ عــــن املراجعــــات الــــ يــــد 
عـد أن خـرب وسـلفھ  ـت  ـا لقـارون الكو يجـة ل ـا وتأسـفوا ن قاموا 
ــــ  ــــان العــــراق تجنــــب العــــدوان إال بتغي العــــراق واألمــــة، لــــم يكــــن بإم
اقفــــــھ الدوليــــــة وخارطــــــة  سياســــــاتھ اإلقتــــــصادية واإلجتماعيــــــة ومو
ـــ دعمـــھ  ــاد يكـــون وحيـــدا  ـ ــان العـــراق ي ـ ة  ـــ تلـــك الفـــ تحالفاتـــھ، 
ا أمـــــــام  ـــــــدود ا  ن إثـــــــر إغـــــــالق مـــــــصر واألردن وســـــــور ي للفلـــــــسطي
ب غيـــــاب  ـــــس ية الفدائيـــــة ولـــــم يبـــــق إال لبنـــــان  األعمـــــال الفلـــــسطي

ا، حمــل العــراق لــواء  ــ ضــبط حــدود ــة قــادرة ع ــة قو ســلطة مركز
ونـــــة أو الـــــدكتاتورون العـــــرب،  س وا واســـــ األمـــــة فتـــــآمر عليـــــھ ا
ــــــي  نــــــا بمعــــــ الــــــس عكــــــس تطلعــــــات الــــــشعب العر ــــــة  والدكتاتور
ــــ  ن عــــدنا إ ــــي و ـــان ممثــــال حقيقيــــا للــــشعب العر ـ وآمالــــھ، صــــدام 
ــ  ــان أك ــوم مــصط الديمقراطيــة بأنــھ حكــم الــشعب فــصدام  مف
يـــــــة مـــــــن  مـــــــا العر م تأييـــــــدا مـــــــن ا ـــــــام ديمقراطيـــــــة وأكـــــــ ا
ليج، وما الدكتاتورة إال الـس عكـس تيـار الـشعوب  األطل إ ا
ــ  ــان العــدوان ع ــا،  ــ عــن ثواب ا والتخ ال البيــع بــال ثمــن ملقــدرا و
ــــ  ــــي مــــن عدمــــھ فمــــن وقــــف إ ــــاكم العر العــــراق إختبــــارا لفــــساد ا
مـــا ومـــن ســـاند العـــدوان أو  ـــ صـــفوف ا جانـــب العـــراق إنـــضم إ

ن باألمة. بص ان خادما بو منھ أو بدون و للم  برره 
ـــ املنطقـــة  ـــو الطـــا ع كـــم الـــشمو  ـــان ا ـــ العقـــود املاضـــية 
يف أنظمــة تلــك  يــف تــص ــسيطة ومــن ا يــة ومعظــم أرجــاء ال العر
ة وأردنا  ام تلك الف شھ اليوم، فإن أنصفنا ح ع ة بمعاي ما  الف
ـان  ـو مـن  ـم فـسيكون الـدكتاتور  ن وخالف ـن دكتـاتور م ب يف تص

عـــد  تـــون وودز“خادمـــا للنظـــام العـــاملي مـــا  ـــب دول ”  بر ـــن  الـــذي ق
ا السابقة، لـم يكـن ناصـر دكتـاتورا وال بـن  العالم املتقدم ملستعمرا
يــة معــاداة  ومــدين وال القــذا وال صــدام، وأكــ األنظمــة العر بلــة و
ــ  ــان إ يونية والــذين جلبــوا األمر ــم املطبعــون مــع الــص ا  لــشعو
ــــ ومــــن  م تقمــــص دور إبــــن العلق ــــ نفــــس رتــــضوا ع أرض العــــرب و

م  ت األبيض صاغرا ذليال.” اإلتاوة“دفع م  إ ساكن الب
ــــ محكمــــة اإلحتــــالل عبـــــدهللا ”  أنــــت لــــم تكــــن دكتــــاتورا“ ـــــا قا قال

صـــــــــرارا  ـــــــــا اليـــــــــوم أكـــــــــ يقينـــــــــا و ن ونردد العـــــــــامري لـــــــــصدام حـــــــــس
ــــ “ يــــل  يدقــــھ، أمــــا صــــدام ففــــارس ن ــــو خــــادم الغــــرب و الـــدكتاتور 

ا ن.” زمن الكول  رحم هللا صدام حس
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ـن الفكـر الوطـ وال ـة والسياسـية املـستقاة مـن مع يم الفكر ات واملفـا عرفـات ببعـض املـصط عـرض  ة الـ  ذه الزاو ـ قومـتواصل الثورة تقديم  نمـا  عثيـًا نـصيًا و فـًا  عر ي والـ ال تمثـل بالـضرورة  ـسا ي واإل
ًا دقيقًا وشامًال عن موقف ا عب ع  ا  عض ا ، بل أن  اقفھ وتطبيقا اتيجيتھ السياسية ومو زب وعقيدة البعث واس اتيجية . زبقربة من فكر ا تھ الفكرة واالس  ورؤ
ن لالحتـالل بـل ــض ن العـرب املنا ن واملناضـل اقي ن العـر ـدين وعمـوم الـوطن ا ـن وا ن البعث ـ إغنـاء ثقافـة املناضـل ـة ا ـذه الزاو ـدف  ھ وع و ــشو ـ ظـل ال ـن  ـم خـ مع ـد الـصابر ولتكـن ل ا مـوم أبنـاء شـعبنا ا

ؤالء ع تنفيذ مخططا ساعد  ييف والتضليل بما  شع صور ال م  ا تلون وعمال ية ضد العراق واالمة . مالفكري والسيا والثقا واإلعالمي الذي يمارسھ ا  التدم
ــ املــسارات الــصائبة و  ــ أن تكــون  مــا العــزم ع م ل مــا و مــا ينــ طرق اســًا ملمارســاتنا السياســية و مــا ن ــذلــك أن فكرنــا وعقيــدتنا الــ  اديــة مــن ا ــذه املرحلــة ا ــ  ة و ــ ا الوطنيــة والقوميــة ا ــداف ة لبلــوغ أ

ھ  ظل االحتالل وممارسات عمالئھ ع صع شو شع صيغ ال زية ا ا زب واملمارسات ا وم ا ا مف ة شعبنا الظافرة ال يتعرض ف ئة يد مس  العملية السياسية امل
اق الثوري ) وم ( املن الو ذا العدد مف ناول    وسن
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اقـ ـشرح الو يعاب و ـم واسـ ـ ف ـو يتمـ  و من عل ثوري اعتمدتھ الثورات الشعبية االصيلة  العالم اجمع و اق الثوري  دمـة ع و املن الو ًا  ـًا وجـذر ه ثور غيـ لـھ و ـات الالزمـة لتمو لـول واملعا وضـع ا

ن : ين االتي ط ن ا دد لألنزالق  احد املوقف اق الثوري م ة الشعب واالمة واملن الو  مص
 االول : 

ــ مغــام ــ واالنــزالق  ــ والفع اقــع العم ــ معطيــات الو ــع ع ــي بمــا يثملــھ قفــز مر ا العقال ــا ومــضمو ــة املفرغــة مــن محتوا نــوح نحــو الثور ة التغيــ الثــوري واملوقــف رة ا ــ االنحــراف عــن جــادة مــس ــشة تفــ ا طا
ط .  االنحرا ا

ي :  الثا
ـر وتفـس  و عليـھ دونمـا تطو ـ مـا ن ع اقـع الـرا قاء الو سليم بجمود و اوي العقالنية عن اطار الثورة و ذلك  نوح واالنزالق  م دي والـسقوط   و ا ـ بـراثن الـ ـا  ـة ووقوع ة الثور ـاس املـس ـ انت بمـا يـؤدي ا

يح دونمـا تحقيـق ايـة نتـائج عمليـة ملموسـة لـصا العمليـة ا ا انحرفت عن الطرق الصائب واملن الثوري االصـيل الـ ي أل ا ت وال ـم لثو ا يل القو ـو الـس ـ الثـوري  اق ـ الو ـن ان املن ـ ح ـة املـستوردة  ر
ن  . اسم والنصر االكيد املؤزر املب  لتحقيق الظفر ا
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ـــزب البعـــث  ١٩٥٩أيلـــول عـــام  ١ ۞ اختتـــم املؤتمـــر القومـــي الثالـــث 
عد أن بارك قيـام الوحـدة  وت أعمالھ  ي املنعقد  ب ا العري االش
ية القاســمية ضــد  ابيــة الــشعو ملــة االر املــصرة الــسورة ونــدد با

 كوادر البعث والقوى الوطنية والقومية وأحرار الشعب  العراق
 
ــــــ  ١٩٦٥أيلــــــول عــــــام  ١ ۞ ــــــ للمجلــــــس الوط لــــــسة األو عقــــــدت ا ا

لــسة الرفيــق القائــد  ــي الــسوري، وقــد افتتــح ا ــ القطــر العر للثــورة 
ـــــشيل عفلـــــق، وانتخـــــب األعـــــضاء الـــــسيد منـــــصور  املؤســـــس أحمـــــد م
لــس  لــس أعــضاء ا ــسًا للمجلــس، وقــد ضــم ا ســلطان األطــرش رئ
ـزب  ـة الـسورة والقوميـة  ن القطر الوط آنذاك وأعضاء القيـادت
ن وممثلــــــــون عــــــــن القطــــــــاع  ي مــــــــن الــــــــسور ا ــــــــي االشــــــــ البعــــــــث العر
ي واالتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام  ــسا العــسكري وال
ن واألطبــــاء  ــــام ــــن وممثلــــون عــــن نقابــــات ا ــــن ونقابــــة املعلم للفالح
ــــــــــ  ــــــــــسية  يئــــــــــات التدر ن والــــــــــصيادلة وممثلــــــــــون عــــــــــن ال ندســــــــــ وامل

ــــــ  لــــــس  امعــــــات ومواطنــــــون تقــــــدميون، وقــــــد تــــــم توســــــيع ا  ١٤ا
ــــادة مــــشاركة الــــشعب والقــــوى السياســــية الوطنيــــة  ١٩٦٦شــــباط  لز

ـــــشرعية وصـــــناعة القـــــرار، وقـــــد  ـــــ الـــــسلطة ال والقوميـــــة التقدميـــــة 
الـــــسوداء بقيـــــادة تكتـــــل صـــــالح جديـــــد  ١٩٦٦شـــــباط  ٢٣اغتالـــــت ردة 

ـــــــــس باســـــــــم البعـــــــــث ثـــــــــورة   ١٩٦٣آذار  ٨وحـــــــــافظ أســـــــــد الطـــــــــائفي امل
ــــــــة الوليــــــــدة املــــــــستوحاة مــــــــن مبــــــــادئ البعــــــــث  ــــــــذه التجر وأحبطــــــــت 

 الديمقراطية
 
ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق عبـــــاس خلـــــف  ٢٠١٣أيلـــــول عـــــام  ٢ ۞ انتقـــــل إ

ي  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر ارجيـــــة  عـــــضو مكتـــــب العالقـــــات ا
 سف العراق  روسيا االتحادية قبل االحتالل

 
ـ رحمـة هللا الرفيـق ضـياء عبـد الـرزاق  ٢٠١٥أيلول عام  ٢ ۞ انتقـل إ

ـــي  ـــزب البعـــث العر حـــسن عـــضو مكتـــب الثقافـــة واإلعـــالم القومـــي 
ي ا  االش

 
 
 
 
 
 
 
ـ حـزب  ٢٠٠٣أيلول عام  ٣ ۞ ـشر  ـ وال ـاز اإلعـالم السيا أصـدر ج

ــــــ  ــــــاج السيا ي قطــــــر العــــــراق مقدمــــــة للم ا ــــــي االشــــــ البعــــــث العر
اقية اتي للمقاومة العر  والس

 
ــــــ  ١٩٨٠أيلــــــول عــــــام  ٤ ۞ ــــــ األرا ت إيــــــران عــــــدوانًا واســــــعًا ع شــــــ

ـــــ املناطـــــق  عـــــد حملـــــة مـــــن االعتـــــداءات املتكـــــررة ع ي  اقيـــــة يـــــأ العر
ـــدود مـــع إيـــران اســـتمرت عـــام ونـــصف ليكـــون  اذيـــة ل اقيـــة ا العر
ـــ العـــراق رغـــم محاولـــة  ـــي ع ـــذا التـــارخ يـــوم بدايـــة العـــدوان اإليرا

قيقــة واســقاط مــا قبــل  ــران تزيــف ا ــام ط مــن  ١٩٨٠أيلــول  ٢٢ح
رب  ذاكرة ا

 
ـــــدد مـــــن قبـــــل قيـــــادة البعـــــث  ١٩٦٤أيلـــــول عـــــام  ٥ ۞ ــــان اليـــــوم ا ـ

ي  ١٨لتفجــــــ ثــــــورة تطيــــــح بــــــردة  عيــــــد  ١٩٦٣ــــــشرن الثــــــا الــــــسوداء و
ــ  ١٩٦٣شــباط  ٨الــسلطة لثــوار  ــسرب إ ئــة  ر ولكــن خــ العمليــة ا

ـــــزة نظـــــام عبـــــد الـــــسالم محمـــــد  ت أج االســـــتخبارات العـــــسكرة فـــــش
ــــة حملــــة اعتقــــاالت  ٢٤عــــارف قبــــل  ســــاعة مــــن موعــــد العمليــــة الثور

ــم بالبعــث أدت  عالق ــزب وأصــدقائھ واملــشكوك  ــل كــوادر ا بحــق 
يد القائــد  ألســر الرفيــق األب القائــد أحمــد حــسن البكــر والرفيــق الــش
ن  ــزب املتقــدم وعــشرات املناضـــل ـــادر ا ن وآخــرن مــن  صــدام حــس
اكمــــة ضــــد  ــــاب الــــسلطة ا لتبــــدأ صــــفحة جديــــدة مــــن صــــفحات ار

ن  البعث والبعثي
 
أحـــد  ١٩٥٢أيلـــول عـــام  ٩ ۞ ـــ مـــصر  ـــ  صـــدر قـــانون االصـــالح الزرا

امــة لثـــورة  ـــسفت االقطــاع ومكنـــت  ١٩٥٢تمــوز  ٢٣املنجــزات ال الــ 
ـــادح مـــن االســـتفادة مـــن األرض الزراعيـــة  جمـــا الـــشعب املـــصري ال

يمنة واستغالل طبقة االقطاع  عيدًا عن 
 
ــت ) وجــھ العــراق  ١٩٨٧أيلــول عــام  ٩ ۞ ــة  ١٣( يــوم الكو ضــرة جو

ــــــ  ــــــت ال ــــــي ثــــــأرًا للكو ــــــ العمــــــق اإليرا ــــــة  ــــــشآت حيو ــــــ م مــــــدمرة إ
 عرضت العتداءات إيرانية متكررة آنذاك

 
ـــشر  ١٩٨٩أيلـــول عـــام  ٩ ۞ تـــم اجـــراء آخـــر انتخابـــات للمجلـــس ال

ــــ  ي قبــــل ســــيادة األوضــــاع الــــشاذة غ كــــم الــــذا ملنطقــــة كردســــتان ل
يجة العدوان ع العراق  الطبيعية  املنطقة ن

 
اتي للمقاومـة  ٢٠٠٣أيلول عام  ٩ ۞ ـ والـس اج السيا صدر امل

اقية  العر
 
شام  ٢٠٠٨أيلول عام  ٩ ۞ انتقل إ رحمة هللا الفرق األول الركن 

يــــــدة وأم  صــــــباح الفخــــــري أحــــــد أبطــــــال منــــــازل قادســــــية صــــــدام ا
ــــ الدولــــة قبــــل  اقــــع  الــــدة والــــذي شــــغل العديــــد مــــن املو املعــــارك ا
ـــ للعمليـــات  ـــش العرا ــان ا ـ س أر ــان معاونـــًا لـــرئ ـ االحتـــالل حيـــث 
ًا  ـشارًا عـسكر غـداد والتـأميم ومس ـابرات ومحـافظ  ـاز ا س ج ورئ

ورة م   رئاسة ا
 
يــــة مــــن زرع  ١٩٧٧أيلــــول عــــام  ١٠ ۞ ــــر العر ــــة التحر تمكــــن ثــــوار ج

ــــــــا ملقتــــــــل العديــــــــد مــــــــن  ــــــــ القــــــــسطينة أدى تفج عبــــــــوات ناســــــــفة 
اينة  الص

 
ـزب البعـث  ١٩٩١أيلول عام  ١٢ ۞ عقد املؤتمر القطري العاشر  ا

ـــاد والبنـــاء ) وقـــد ناقـــش  ي قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر ا ا ـــي االشـــ العر
عــــــــد منازلــــــــة أم املعــــــــارك  ارجيــــــــة  ليــــــــة وا املؤتمــــــــر املــــــــستجدات ا
ــــ العــــراق الــــذي أعقبــــھ  ــــائر ع ــــصار الــــدو ا ــــ ضــــوء ا الــــدة  ا
ـــــ  ـــــاب  ـــــب واالر العـــــدوان الثالثيـــــ الغاشـــــم وتبعتـــــھ حـــــوادث التخر
يـــــة  نو افظـــــات ا عـــــض ا ا  د يانـــــة والغـــــدر الـــــ شـــــ صـــــفحة ا

 والشمالية
 

ــــــزب  ١٩٦٣أيلــــــول عــــــام  ١٣ ۞ ــــــامس  عقــــــد املؤتمــــــر القطــــــري ا ا
ـــو أول مؤتمـــر قطـــري ينعقـــد  ي قطـــر العـــراق و ا ـــي االشـــ البعـــث العر

ليـــــة  ١٩٦٣شـــــباط  ٨عـــــد ثـــــورة  وقـــــد نـــــاقش املؤتمـــــر املـــــستجدات ا
ع تطبيق ميثاق  ارجية  ضوء  سان  ١٧وا  الوحدوي  ١٩٦٣ن

 
ـزب البعـث  ١٩٩١أيلول عام  ١٣ ۞ اختتم املؤتمر القطري العاشر 

ــاد والبنـــاء ) أعمالــھ وقـــد  ي قطـــر العــراق ( مؤتمـــر ا ا ــي االشــ العر
ـــــ  ـــــصار الدو ـــــة ا ـــــ مواج ـــــش  ثمـــــن املؤتمـــــر صـــــمود الـــــشعب وا
ـ  ـة الزمـر االجراميـة  سال  منازلة أم املعـارك ومواج ائر واالست ا

يانة والغدر  صفحة ا
 
رة  ١٨٨٢أيلــــــــــول عــــــــــام  ١٤ ۞ عرضــــــــــت العاصــــــــــمة املــــــــــصرة القــــــــــا

ـــــــــــھ بمقاومـــــــــــة واســـــــــــعة  ي الـــــــــــذي جو يطـــــــــــا لالحتـــــــــــالل العـــــــــــسكري ال
مـــــــن طـــــــرد  ١٩٥٢تمـــــــوز  ٢٣وانتفاضـــــــات متكـــــــررة حـــــــ تمكنـــــــت ثـــــــورة 

 ١٩٥٦االستعمار من األرض املصرة عام 
 
ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق محمــــد صــــا  ١٩٨٧أيلــــول عــــام  ١٤ ۞ انتقــــل إ

ــــة  ي وج ا ــــي االشــــ التايــــھ مــــسؤول قيــــادة تنظيــــم حــــزب البعــــث العر
لس الوط الفلسطي  التحرر العرية  الكوت وعضو ا

 
س  ١٩٥٨لـسنة  ٢٨صـدر القـانون رقـم  ١٩٥٨أيلول عـام  ١٥  ۞ بتأسـ

غداد  جامعة 
  

غداد املؤتمر الدو حول برج بابـل  ١٩٩٨أيلول عام  ١٥  ۞ عقد   ا
با  وثورة بورس

  
نفــــــذت ســــــلطات االحتــــــالل اإليطــــــا حكــــــم  ١٩٣١أيلــــــول عــــــام  ١٦  ۞

ــ  تــار الــذي قــاد ثــورة الــشعب اللي ــد عمــر ا ا يد ا االعــدام بالــش
 ضد الغزاة لعشرن عاماً 

 
ـ  ١٩٦٨أيلول عام  ١٦  ۞ ـ املتطـوع  يد العرا يع جثمان الـش ش تم 

ـــ  ي ايـــاد عبـــد القـــادر  يو ية ضـــد االحتـــالل الـــص املقاومـــة الفلـــسطي
زب ن  الدولة وا  غداد بحضور عدد من املسؤول

  
يونية بمـشاركة  ١٩٨٢أيلول عام  ١٦  ۞ ارتكبت قوات االحتالل الص

ــــــــــــن  ــــــــــــشيا الكتائــــــــــــب الطائفيــــــــــــة العميلــــــــــــة مجــــــــــــزرة بحــــــــــــق الالجئ ميل
ا وشاتيال  لبنان استمرت لعدة أيام ن  مخي ص ي  الفلسطي

  
ـد الـدكتور  ٢٠٠٨أيلول عام  ١٦  ۞ ا انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق ا

ـي  ـزب البعـث العر اشـم الـدلي عـضو قيـادة قطـر العـراق  حسن 
ي ا  االش

 
عــــــــــواس عــــــــــضو  ١٩٥٨أيلــــــــــول عــــــــــام  ١٧  ۞ وفــــــــــاة الرفيــــــــــق عبــــــــــد هللا 

ي ا زب البعث العري االش ن القومية والقطرة األردنية   القيادت
 
ـة إيرانيـة  ١٩٨٠أيلول عام  ١٧  ۞ ـ اسـقاط طـائرة جو ن العـراق 

اذيـــــة إليـــــران وأســـــر  دوديـــــة ا اقيـــــة ا انــــت تقـــــصف املنـــــاطق العر
ـ  ان أسره دليًال دامغًا ع أن إيـران  ن لشكري والذي  ا حس طيار

 من بدأت العدوان .



 

 

”MP 

يــــة واســــعة  ١٩٧٨أيلــــول عــــام   ١٨۞  رات جما د العــــراق تظــــا شــــ
ـــ  ـــزب وقواعـــده ومـــسؤو الدولـــة احتجاجـــًا ع بمـــشاركة قيـــادات ا
يـــة وتوقيعـــھ  خيانـــة العميـــل أنـــور الـــسادات لـــشعب مـــصر واألمـــة العر
ي وتفرطـــھ  يو ت مـــع العـــدو الـــص ئة الـــص امـــب ديفيـــد ســـ ـــدة  معا

 بالثوابت الوطنية والقومية . 
 
ــــاب  ١٩٦٩أيلــــول عــــام  ١٩  ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق عبــــد الو انتقــــل إ

ي ا زب البعث العري االش  كرم عضو قيادة قطر العراق 
  

ــــــ لبنــــــان  ١٩٨٠أيلــــــول عــــــام  ١٩  ۞ ــــــي  اغتــــــال عمــــــالء النظــــــام اإليرا
ــــــ  ــــــ االقلي لــــــس السيا يد الرفيــــــق صــــــا رحيــــــل عــــــضو ا الــــــش
ــــزب البعــــث  ــــي، عــــضو قيــــادة شــــعبة الــــشياح  نو ــــن ا لــــساحل امل
رة الفقيھ يدة ز ي قطر لبنان وزوجتھ الرفيقة الش ا  العري االش

  
داء األبطال مـن  ١٩٥٩أيلول عام  ٢٠۞  تم تنفيذ حكم االعدام بالش

ــ العــراق وقــادة ثــورة  ن  ن والقــومي ن الــوطني ة املناضــل تمــوز  ١٤خــ
ومؤســـ تنظيـــم الـــضباط األحـــرار: الـــزعيم ( العميـــد ) الركـــن  ١٩٥٨

ــاج ســري والعقيــد خليــل ســلمان  ــ والعقيــد رفعــت ا نــاظم الطبقج
اب واملقـدم  ـز أحمـد شـ ـ توفيـق واملقـدم الـركن عز واملقدم الـركن ع
رمــــــز والرائــــــد توفيــــــق يحــــــ آغــــــا والرائــــــد مجيــــــد حميــــــد  اســــــماعيل 
ن  لــــــ والنقيــــــب الــــــركن داوود ســــــيد خليــــــل والنقيــــــب يحــــــ حــــــس ا
ـــا طـــھ واملـــالزم األول  ي والنقيـــب زكر اشـــم الـــدبو مـــاوي والنقيـــب  ا
عــد محاكمــات صــورة  ــ أم الطبــول  ــ ســاحة الرمــي  حــازم خطــاب، 
مة  ثورة  مة املسا ية عبد الكرم قاسم ب بأمر رأس األف الشعو
اب الـشواف  يد العقيد الركن عبد الو املوصل الباسلة بقيادة الش

 ١٩٥٩آذار  ٨ 
  

غداد ١٩٨٨أيلول عام  ٢٠ ۞ س    تم افتتاح متحف ثورة ما
  

اختتـــم املؤتمـــر الـــدو حـــول بـــرج بابـــل وثـــورة  ١٩٩٨أيلـــول عـــام  ٢٠  ۞
غداد با أعمالھ    بورس

  
ـــــق األول الـــــركن عبـــــد  ٢٠١٤أيلـــــول  ٢٠  ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الفر انتقـــــل إ

ــــر الدولــــة للــــشؤون العــــسكرة قبــــل احتــــالل  ــــشل وز بــــار خليــــل ش ا
ــان  ـس أر ــر الـدفاع ورئ ـ وز ــ وقـت سـابق موق العـراق والـذي شـغل 

ش  ا
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ـــ العاصـــمة  ٢٠١٤أيلـــول عـــام  ٢١  ۞ ن ع ـــوثي اســـتو املتمـــردين ا

عــــد  ــــ الــــشرعية  ــــن ع ســــنوات مــــن بدايــــة  ١٠اليمنيــــة صــــنعاء منقلب
ــــــــھ منــــــــذ بدايتــــــــھ عــــــــام  م املــــــــدعوم إيرانيــــــــًا والــــــــذي جو  ٢٠٠٤تمــــــــرد

ـم صـناديد  ـ طليع ـان  بمقاومة باسلة من جما الشعب اليمـ و
عـــــض  وثيـــــة كمـــــا أغـــــرت  م االغـــــراءات ا و ـــــس البعـــــث الـــــذين لـــــم 
ــم القيــادة القوميــة  ن الــذين تــصدت ل ــاز ضــعاف النفــوس مــن االن
ـات كـوادر  ل حزم مما رفع مـن معنو ي ب ا زب البعث العري االش

ي و ة التمرد ا  البعث  مجا

ــي ردًا مزلــزًال  ١٩٨٠أيلــول عــام  ٢٢  ۞  ــ العــدوان اإليرا رد العــراق ع
ــــ  يــــدة ال لتبــــدأ قادســــية العــــرب الثانيــــة: منازلــــة قادســــية صــــدام ا
يـد: يــوم النـصر العظيــم  ـ يــوم األيـام ا توجـت بنـصر العــراق واألمـة 

مـة مـشروعھ  ١٩٨٨آب  ٨  ز يوم تجرع الدجال خمي الـسم مقـرًا 
اقية البطلة ة العر افل القوات املس  العنصري أمام 

  
وري رقم  ١٩٨٩أيلول عام  ٢٣ ۞ م شكيل  ٤٧٣صدور املرسوم ا ب

ـــ نتائـــج  ي بنـــاًء ع كـــم الـــذا لـــس التنفيـــذي ملنطقـــة كردســـتان ل ا
ــــ  ي ال كــــم الــــذا ــــشر ملنطقــــة كردســــتان ل لــــس ال انتخابــــات ا
ن العــــرب واألجانــــب  اقب ــــا املــــر د ل ــــة شــــ ــــة وشــــفافية ونزا تمــــت بحر

ا  الذين قاموا بتغطي
  

ــــــزب  ١٩٦٣أيلــــــول عــــــام  ٢٤  ۞ ــــــامس  اختتــــــم املؤتمــــــر القطــــــري ا
ـــــ املؤتمـــــر  ي قطـــــر العـــــراق أعمالـــــھ وقـــــد أو ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
ـــ تحقيـــق الوحـــدة االتحاديـــة مـــع القطـــر الـــسوري  بـــضرورة االســـراع 
ــ  ــة  ــة والتنمو يو كمــا طالــب الــسلطة الوطنيــة بتفعيــل املــشارع ا

ن ال تخدم جما الشعب  القطر واصدار القوان
  

نــــدس عــــدنان عبــــد  ٢٠١٥أيلــــول عــــام  ٢٤  ۞ ــــ رحمــــة هللا امل انتقــــل إ
ي وزر الصناعة واملعادن العرا السابق يد جاسم العا  ا

  
يـــدة  ١٩٦٢أيلـــول عـــام  ٢٦  ۞ تم ا فجـــر الـــضباط األحـــرار ثـــورة ســـ

م أبطــال  ــ اليمــن، وقــد ســا ــ املتخلــف  كم الرج الــ أطاحــت بــا
ـــــ  س أول خاليـــــا حركـــــة الـــــضباط األحـــــرار و ـــــ تأســـــ ن  البعـــــث امليـــــام
ــل معــارك  ــ  ن  ن وعــسكر ــن مــدني م البعثي تفجــ الثــورة، كمــا ســا
مـــة  ـــ م ود  ـــم دور مـــش ــان ل ـ داء الثـــورة، و الثـــورة وقـــدموا أول شـــ

ــن عــامي  ن يومــًا البطوليــة ب حــ تحقــق النــصر  ١٩٦٨و ١٩٦٧الــسبع
ــــــ آخــــــر  ــــــ فلــــــول الرجعيــــــة وتط مــــــا الــــــشعب اليمــــــ ع ــــــن  املب

م عام   ١٩٧٠معاقل
  

ــــق ذيــــاب  ٢٠٠٧أيلــــول عــــام  ٢٧  ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق الفر انتقــــل إ
ـــــر الـــــشباب األســـــبق أحـــــد ثـــــوار  ــــاوي وز ـ  ٣٠-١٧و ١٩٦٣شـــــباط  ٨العل

  العراق ١٩٦٨تموز 
  

قامــت قــوى الــردة الرجعيــة العميلــة بــانقالب  ١٩٦١أيلــول عــام  ٢٨  ۞
ا عـــــن دولـــــة  ـــــ الوحـــــدة الـــــسورة املـــــصرة لفـــــصل ســـــور عـــــسكري ع
ـــــھ االنقـــــالب العـــــسكري الغاشـــــم بمقاومـــــة عنيفـــــة  الوحـــــدة، وقـــــد جو
ن لالنفـــصال جمـــا البعـــث،  ـــ طليعـــة املقـــاوم ـــان  اســـتمرت أليـــام و
ن  ـــا لالنفـــصالي ـــي الـــسوري مقاوم ثـــم عـــاودت جمـــا الـــشعب العر
ـ  ن مـسنودين مـن جما ا كوادر البعث ح تمكن البعثي و مقدم

الــــــ أطاحــــــت بحكــــــم  ١٩٦٣آذار  ٨الــــــشعب واألمــــــة مــــــن تفجــــــ ثــــــورة 
 الزمرة االنفصالية

  
ــــي جمــــال  ١٩٧٠أيلــــول عــــام  ٢٨  ۞ ــــ رحمــــة هللا الــــزعيم العر انتقــــل إ

ب تمــر  ــ ظــرف عــص يــة املتحــدة  ــة العر ور م ــس ا عبــد الناصــر رئ
ـــــــ املـــــــدعوم مـــــــن الغـــــــرب  يجـــــــة العـــــــدوان الرج يـــــــة ن بـــــــھ األمـــــــة العر
ــ األردن فيمــا ُعــرف بأحــداث  ية  اينة ضــد املقاومــة الفلــسطي والــص

 أيلول األسود
  

ية الثانيــــــة  ٢٠٠٠أيلــــــول عــــــام  ٢٨  ۞ انــــــدلعت االنتفاضــــــة الفلــــــسطي
ي الغاشم يو  ( انتفاضة األق ) املباركة ضد االحتالل الص

 
يــــــة عمليــــــة  ٢٠٠١أيلــــــول عــــــام  ٢٨  ۞  ــــــر العر ــــــة التحر نفــــــذ ثــــــوار ج

ـــــــــــدود  ـــــــــــ ا يونية ع دفت قـــــــــــوات االحتـــــــــــالل الـــــــــــص فدائيـــــــــــة اســـــــــــ
ــــــدي  اد الرفــــــاق: أحمــــــد م ــــــش ــــــا اس ية املــــــصرة ونتــــــج ع الفلــــــسطي

د وشادي ال  ومحمد ز
  

ــــزب البعــــث  ١٩٦١أيلــــول عــــام  ٢٩  ۞ أصــــدرت قيــــادة قطــــر العــــراق 
ـ ضـد  خيـًا يـدين االنقـالب العـسكري الرج ي بيانـًا تار ا العري االش
ـــي الـــسوري الحبـــاط االنقـــالب  ـــدعو جمـــا الـــشعب العر الوحـــدة، و
ـــــة  ور م ـــــ ســـــماء االقليـــــم الـــــشما ل وابقــــاء علـــــم الوحـــــدة خفاقـــــًا 
يــــة املتحــــدة، وقــــد نــــال البيــــان ترحيــــب الرفيــــق القائــــد املؤســــس  العر
ام  ــسرعة صــدوره، كمــا نــال البيــان احــ ــشيل عفلــق مــشيدًا  أحمــد م
ـــزب والـــشرفاء  ـــي وأصـــدقاء ا ـــ الـــوطن العر وتقـــدير كـــوادر البعـــث 

 واألحرار من جما األمة
  

زار الرفيــــق األب القائــــد أحمــــد حــــسن البكــــر  ١٩٧٠أيلــــول عــــام  ٢٩  ۞
ــ وفــاة  غـداد لتقــديم التعــازي  ــ  يــة املتحــدة  ــة العر ور م سـفارة ا
يد القائــد  ــ الفقيــد الرفيــق الــش س جمــال عبــد الناصــر كمــا  الــرئ
ن  ــدي عمــاش والعديــد مــن املــسؤول ن والرفيــق صــا م صــدام حــس

زب معددين مناقب الراحل   الدولة وا
 
 
 
 
 
 
  

 
نما  ١٩٧٥أيلـــــول عـــــام  ٢٩  ۞ تـــــم اســـــتحداث املؤســـــسة العامـــــة للـــــس

ـــــ عـــــام  ا  ـــــسمي ـــــ العـــــراق الـــــ تبـــــدلت  ـــــ دائـــــرة  ١٩٨٧واملـــــسرح  إ
نما واملسرح  الس

  
شكي العرا  ٢٠١٧أيلول عام  ٢٩ ۞ انتقل إ رحمة هللا الفنان ال

تار  الرفيق مخلد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
  

غـــــداد عـــــن صـــــدور قـــــانون االصـــــالح  ١٩٥٨أيلـــــول عـــــام  ٣٠  ۞ أعلنـــــت 
والذي تمكن من ضـرب االقطـاع كطبقـة  ١٩٥٨لسنة  ٣٠الزرا رقم 

ـ واملـادي، اال أن النـواقص واألخطـاء  ـا السيا وازالة كث مـن نفوذ
عيًا ورافقتھ تنفيذيًا عند تطبيقھ قد حدت  شر ا القانون  ال حوا

ـــ رقـــم  بدالھ بقـــانون االصـــالح الزرا ـــذا تـــم اســـ  ١١٧مـــن فعاليتـــھ، ل
الذي أصـبح سـاري املفعـول اعتبـارًا مـن  ١٩٧٠أيار  ٢١  ١٩٧٠لسنة 

ـــــــــ القـــــــــانون القديـــــــــم  ١٩٧٠أيـــــــــار  ٣٠ ـــــــــ األخطـــــــــاء والنـــــــــواقص  وتال
ديـــد الـــذي  اقـــع ا مـــستفيدًا مـــن التجـــارب املاضـــية ومنطلقـــًا مـــن الو

ـــن  ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠-١٧أفرزتـــھ ثـــورة  ـــ العـــراق وتمك ـــوض بالزراعـــة  لل
ن من االستفادة من االصالح الزرا  املواطن
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ئة  الزمن العري املعاصر. جا ا عالمة مض ي تحية لثورة السودان الشعبية ورأت ف ا زب البعث العري االش ت القيادة القومية  ذا نصھ :ء ذوج  لك  بيان للقيادة القومية 
 

ا بالدعوة ا التغي ان تحقق املرحلة االو من ثو  ما ال صدحت حناجر راك الشع  السودان استطاعت ا ر من ا ـت بـامن البـالد الوطـ واالمـن رعد سبعة اش اكمـة الـ عب ا باسقاط املنظومة ا
رات العامة والديموقراط ا ا ناد ية السيا واالقتصادي واالجتما ،وتضع االسس للبناء الوط ، الذي يقيم دولة املوطنة ال تصان  ظل طلـق مـشارع االنمـاء الوطـ املتـوازن باالسـ ـ و حقـق الـسلم اال و

شرة.  ا مايملكھ السودان من ثروات طبيعية وكفاءات 
 

ن الــس ة اعــادة تكــو ــ مــس ــ  لــس العــسكري ليكــون اللبنــة االو ــة والتغيــ وا ر ــ الوثيقــة الدســتورة مــن قبــل قــوى ا ــشكيل  لطةلقـد جــاء التوقيــع ع ــا ب انــت بدايــة خطوا ــ والــ  ــوار السيا رجــات ا وفقــًا 
كم طيلة الف  ا ادارة شؤون ا شكيل سائر املؤسسات الدستورة ال يناط  لس السيادي كسلطة دستورة عليا والولوج ا استكمال   النتقالية.ة اا

 
سم من العام املا ،وعا ا  د ي ال واكبت انتفاضة جما السودان منذ انطالق ا زب البعث العري االش ذا االنجاز التـار الـذي حققتـھ  شتان القيادة القومية  ظة ، تقدر عظمة  ظة ب ا  مسار

عت  ةو او ا ا ميدان العسكرة ال سعت اليھ فلول السلطة امل ا وسلميتھ وقاومت محاوالت جر ة حراك ما ال حافظت ع حيو س واملعاي السياسية والوطنية.ان ا ل املقاي وانجاز تار ب  ماتحقق 
 

ا الوصــول بــالثورة  ا واصــرار ا وصــ ــ امليــادين وصــمود مــا  ا ا ــسيمة الــ قــدم يات ا ــان القيــادة القوميــة الــ تقــدر عاليــًا التــ ــا الفاســدة  ا ــل رموز اكمــة ب ــ باســقاط املنظومــة ا ا االو ــدف تحقيــق 
ا بفعـل التـصميم  ـ امـداءا ـ االعـالن الدسـتوري ،ستـصل ا ـا التوقيـع ع ـواملفسدة ، ع ثقة بان املرحلةالثانية مـن الثـورة الـ أرخ ل ـ  ع ـا النجـاز عمليـة التغيـ الوط ـداف الـ انطلقـت الجل امـل اال تحقيـق 

عـــود ليل مــة مـــع شـــبكة امـــان وطــ تمكـــن الـــسودان مــن ان  يـــاة الكر ي مقومـــات ا ـــل املعطيــات الـــ توفـــر للمـــواطن الــسودا ن  ـــل عـــب الــديموقراطي وتـــأم ـــي ب ـــ حمايـــة االمــن القومـــي العر ــ  ـــ والطلي دوره الطبي
عاده.  مضامينھ وا

 
ـن الثـ ـؤول دون تمك لس العسكري ،ل رة والتغي وا ا قوى ا ة ستواجھ قوى التغي والبناء الوط بطرف عرف ان تحديات كب ـارج لـن  ورةاننا  ـ الـداخل وا ا خاصـة وان القـوة املتـضررة  ـداف مـن تحقيـق ا
انت س الة ال  ا لالنقضاض ع االنجاز التار واعادة االمور ا ا ك نافذة االوسوف تطل م ا ولن ت ستغل ك فرصة اال وسوف   ة قبل انطالق الثورة.ائدت

 
و املــدماك ــارج ، انمــا ائــد قــوى ردة الــداخل واعــداء ا ــذا االنجــاز الثــوري مــن م ــزب ،ان حمايــة  ــذا االســاس تــرى القيــادة القوميــة ل ــ  ــا مــن وضــع اال  وع ــو الــذي يمك ن الثــورة و ــ الــذي يبــ عليــھ لتحــص سا

م ادارة املرحلة االنتقالية. ناط  ا من قبل من س افق عل دولة الزمنية ال تم التو  محتوى االعالن السيا  سياقات عملية وفق ا
 

قـة عتـ ان الطر ـوارات السياسـية ، رة والتغي حراك الـشارع وا ا قوى ا لـس الـ و القيادة القومية اذ تقدر عاليًا الطرقة ال ادارت ف اص للمجلـس الـسيادي ومجلـس الـوزراء وا ـ ـ اختيـار اال  اعتمـدت 
ــ اي معطــى اخــر وخاصــة  ام الوطــ وااللتــصاق بقــضايا الــشعب ع تمــام النــھ غلــب معطــى الكفــاءة و صــدقية االلــ ، انمــوذج جــدير باال ــشر ًا بمــستقبل الــسودان الــذي معطــال ــشر خــ ــذا ماي اصــصة. و ى ا

ـ قواعـد  يـاة السياسـية ع لـة ا ي ـات العامـة و ر الھ وحمايـة ا افـة اشـ افحـة الفـساد ب ـ املواطنـة وم ـ املـساواة  وكمـة وقواعـد العدالـة االنتقاليـة التستحكمھ دولة تقـوم ع عدديـة والديموقراطيـة وتطبيـق ا
مي امعة وع اشراك ا يمة الوطنية ا ي تكون متظللة با ل ، ات ال لم تنضو تحت سقف مخرجات ا ديد.ع واطالق حوار مسؤول مع القوى وا   مرحلة البناء الوط ا

 
ة الـسودانية الــ رفـضت  ــ القـوات املــس ـة والتغيـ وا ر ي الـ توجــھ التحيـة لقــوى ا ا ــي االشـ ــزب البعـث العر ــزج ان القيـادة القوميـة  ـل السيا انـت جــزءًا مـن تخــرج ا ـة مــع الـشعب و ــ مواج ـش  -ا
ــت ان ال ـي واثب ــراك الــشع العر ــا اعـادت االعتبــار ل ن ،كو ــي الــرا ــ الـزمن العر ئة  ـ عالمــة مــض عبــ ان ثــورة الــسودان  ــر عامــالدسـتوري ، ـ صــياغة خياراتــھ وتقر ي لـدى الــشعوب يلعــب دورًا اساســيًا  ل الــذا

ذا ماسيؤسس عليھ عندما تختمر الظروف الذاتية للتغي  الساحات العرية وكما حصل مع ثورة السودان املباركة. ه و  مص
 

ا االيجابية ع ساحة السودان ،فالننا  جيدًا ان معركـة الديم ا لن تقتصر اثار ا ونتائج عت ان ثورة السودان بمقدما اطيـة والتغيـ الوطـ التنفـصل عـن معـارك النـضال التحـرري الـذي تخوضـھ وقر واذا كنا 
ــن معطيــات التحــرر مــن االســتالب االجتمــا واالســتالب القو  دليــة ب ــ قاعــدة العالقــة ا اقــع، وع ا املتعــددي املــشارب واملو ــة منظومــات الفــساد  مــي.امتنــا ضــد اعــدا ــ مواج ــل انتــصار تحققــھ االمــھ  وعليــھ فــإن 

ة للقوى والدول ال تمارس احتالًال موصوفًا لالرض ا بداد وحكم الدولة االمنية انما ينعكس ايجابًا ع سياقات املواج ن والعراق واالحواز انموذجًا.لعر والقمع واالس  ية وفلسط
 

لـس الـسياد ـ ا ـوي بانتـصار ثورتـھ وت ـ وا ـل طيفـھ السيا ـ شـعب الـسودان ب ي ،اذ ت ا زب البعث العري االش ـذا ي ر ان القيادة القومية  ـ  ـزب  ، تقـدر عاليـًا دور ا ـة والتغيـ ر ـسًا واعـضاء وقـوى ا ئ
وارات السياسية ،انما جـسد  ما وادارة ا ر ا عت ان ماقاموا بھ من دور مم  تثو ن، و ـ ذرو القطر العري العزز ع قلوب البعثي ـزب انـھ مـؤتمن ع ـت ا ـن املبـادئ واالليـآت العمليـة وحيـث اث ام ب ـ ة اال

مــا ي سياســيًا  ــ النــضال النــضال ا بقى طليعيــًا  ــان وســ ــو  ا و ــداف ا وا مــا ومــدافع مخلــص عــن مــصا ــداف ا ــان او وطنيــ-ا ــ الــسودان قيــادة اجتماعيــًا  ــ الرفــاق  ًا وقوميــًا.ان القيــادة القوميــة اذ ت
ن العام ن سر قيادة قطر السودان ،االم وري ام ات تخص الرفيق القائد املناضل ع الرح الس افة املستو ن   زب وحضوره امل وكوادر وقواعد ومناضل ة ا زب بالتحيةع دوره وقيادتھ ورعايتھ ملس ساعد ل

ـز  ـ قيـادة قطـر الـسودان الـذين اعطـوا ل ـل الرفـاق  وراي  داخل السودان وخارجـھ ،كمـا توجـھ التحيـة ل ي وا ما ل دوائر الفعل ا يـل دوره وحـضوره ب حـ  ـل محـاوالت تجـاوزه وتج ًا واسـقطوا  ضورًا ممـ
.  الشع والسيا

 
. ر داء والشفاء ل لود للش د وا  ا

 عاش السودان، عاشت االمة العرية.
ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
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ا الشعب العرا العظيم  ا
ـ عـام  ٣١الذكرى ال  ٨-٨تحل علينا اليوم  اسم  ـا للعـراق الـ بـدأت يـوم  ١٩٨٨لنصر العراق واالمة العرية التار وا ـ ايـران ومحـاوالت غزو ـ  ١٩٨٠-٩-٤ع ـش  ـي وا ـرس الثـوري االيرا بـزج قـوات ا

ــ الــرد العــسكري يــوم  ا اليــھ، فتنــاثرت تلــك القــوات  ١٩٨٠-٩-٢٢معــارك مــع العــراق ،لكــن العــراق صــمد واجــ ع يــدا لــدخول ــدود مــع العــراق تم ــ ا ــشدة ع مة ا دف القــوات االيرانيــة الــ والــذي اســ
مات ش العرا الباسل قدرة عالية ع احباط ال ات وابدى ا ي سـنوات مـن امل وفقدت املبادرة ال صارت بيد العراق، وتواصلت املعارك  مختلف ا ا ع ثما ت بدحر تتالية للقوات االيرانية وان

ــ يــوم  ــ االقـرار بالنــصر العرا طــط العـسكرة، واجــ خميــ ع ــة ا فــضل عبقر داء و يات االف الـش ــ وتــ أنــھ يتجــرع  ١٩٨٨-٨-٨الـصمود والقتــال امل افـھ الــش بأنــھ ( يقبــل بوقـف اطــالق النــار و باع
ن ا االقطار العرية تحت غط واصل تصدير الفو والف رب و اء ا عد ان بقي ثمانية اعوام يرفض باصرار وعناد ا شر الثورة االسالمية ) .اء أس السم الزعاف )  و (   زائف 

 
ا الصامدون  الوطن العري  ا

اتيجية وتخــصيص املليــارات ــ ذروة عمليــات البنــاء واالعمــار وشــق الطــرق الــس ــان  افــة الطــرق والوســائل النــھ  ــرب ب امعــات واالف املــدارس الــ وصــلت لل لقــد حــاول العــراق منــع ا تنميــة وفتــح عــشرات ا
ـ ـ حمايـة حيـاة النـاس و مة صارت مثـاال للنجـاح  شفيات متخصصة  س مس يع الثقيل وتأس ناء التص رة الرف و وار، وك ض خـوض م اق الرف واال ة العـراق النـا ـذا لـم يكـن مـن مـص ،ول

اتــھ و  ت اولو ــرب عليــھ فتغــ ــشرد النــاس، فجــاء خميــ وفــرض ا ــراب والــدمار وتمنــع التنميــة املــستدامة و ــا تحمــل ا ــ االطــالق ال ــرب ع بــا ــ االمــم ذ ــاب . و مايــة العــراق مــن الغــزو واالر ت اكــ املــوارد 
ـ منــع ايـران ـا وحثـھ ع تمـع الـدو  ـا لتوثيـق العـدوانات االيرانيـة واعــالم ا ا العـراق ال يــة  مـن املتحـدة مئـات الوثـائق الرسـمية الـ ارســل يـة واالجن ـل الوسـاطات العر ـرب ، وقبـل العــراق ايـضا  اشـعال ا

ـا وسـاطة ( منظمـة املؤتمـر االسـالمي  ـان ابرز ـ و ـن البلـدين بالتفـاوض والطـرق الـسلمية ... ا ل ب عـد اسـبوع مـن انـدالع ) اال قامت ع منع التصعيد وحل املشا ـق  ي ضـياء ا س الباكـستا ـا الـرئ لـ طرح
! ا خمي ا العراق فورا ورفض رب فقبل  ا

 
يدة  يا ابناء امتنا العرية ا

يـــة انطالقــا مـــن اســـقاط النظــام ـــو اســقاط االنظمـــة العر س  دفــھ الـــرئ ـــال غمـــوض حيــث اعلـــن خميـــ ان  ـــي معلنـــا وصــرحا و طــط االيرا ـــان ا ـــشار ال لقــد  ـــ العــراق ،النـــھ الـــسد املنيــع والـــرادع لالن وطـــ 
ن فيــھ مل ا وصــل عــدد املــشارك عــض مة  ــ مــات  ــذا فانــھ شــن سلــسلة  يــة ول ــ االقطــار العر ــي ،وفــرض الوصــاية االيرانيــة ع ــوم املليــون ) ، فــدارت  يــون االســتعماري االيرا ــي واطلــق عليــھ اســم (  ايرا

مة ـ لـة  ـ حـرب طو ـي  حـق اول انتـصار عر انـت القادسـية الثانيـة و ـا للعـراق و ان النصر ف ن البلدين  دود ب يبة ع امتداد ا ـ اسـتكالب الطغمـة االيرانيـة ومـ معارك ر ا ا ـو انتـصار يحيلنـا جـ دمرة، و
ــشد الــشع العــراق  ــ اليمــن وا ن  ــوثي ــ لبنــان وا ا مثــل حــزب هللا  ــشيا يــة بواســطة ميل ــ االقطــار العر ا ع اكمــة حاليــا وعــدوانا ــن وخال ا ا الف ــشر ــي و ليــج العر ــ الــسعودية ودول ا ــا النائمــة  يا

ي . طر االيرا ستد االعدادا للتحرر وانقاذ االمة العرية من ا  الطائفية مما 
 

ة البطلة  يا ابناء قواتنا املس
ن ونـص اد اكـ مـن مليـون ـش ـ خـارج العـراق وخمـسة اخـرن داخلـھ واس ـن عرا ـ اكـ مـن خمـسة مالي املـة وت ـشار الفقـر املـدقع لدرجـة ف اواليوم ونحـن نواجـھ تـدم مـدن  عـد الغـزو فقـط وان ـ  ملليـون عرا

ن عــن العمــل الكــ مــن  ــسبة العــاطل يــا٤٠وصــول  ــدمات االساســية وا ــ ،وتــدم ا ع واملــزارع الجــل بيــع الــسلع اليرانيــة بــدال عــن االنتــاج العرا ئــة املتعمــد وغلــق املــصا ــث الب ــب مليــارات ر ا% وتلو ر لتعليــم و
ــذه الكــوارث غــ املــسب يجــة ل ا املتجــذر...ا ون افــة االطــراف بفــساد افــات  ــشفيات واع ــديم املس ر و ــل شــ ــذه العــصابات االجراميــة  وقةالــدوالرات مــن امــوال العــراق  ــاء  لــم يبقــى امــام شــعبنا ســوى ا

دعون  رفضون التبعية اليران و م يدينون العملية السياسية الفاسدة و ر ابناء الشعب و افة الطرق والوسائل املتاحة فظ تمنون عودة نظام البعث .لط وانقاذ العراق ب ا و  رد
 

اقيون االباة ا العر  ا
و  م من اجل استقالل العراق و وا بارواح داء الذين  الوطنية والقومية بل ايضا تحفزنا العادة بناء قوانا وتوحيد  تھان ذكرى القادسية الثانية ال توجت بيوم النصر العظيم التذكرنا فقط باالف الش

ــــو انقــــاذ ال ــــدفنا املقـــدس و ــــد مــــن الــــصمود لتحقيــــق  ـــا الفاســــدين ،فــــا النــــضال واملز ه مــــن اتباع ــــ داء القادســــية الثانيــــة ضــــباطا عراصـــفوفنا مــــن اجــــل طــــرد ايــــران مــــن العــــراق وتط لــــود لــــش ــــد وا ق.ا
ــة واســتقالل العــراق م مــن اجــل حر ــسالة وســفحوا دمــاء ــش الــشع الــذين قــاتلوا ب ــ ا يد صــدام .ت وجنودا.الفخــر والعــز لــضباطنا وجنودنــا وابنــاء شــعبنا  حيــة عطــرة لــذكرى قائــد القادســية الثانيــة الــش

و يقود شعب العراق نحو نصر اخر يكمل القادسية الثانية . يم و د عزة ابرا ا ن. وتحية حب ووفاء واخالص للقائد ا  حس
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نـــــــــــة  يـــــــــــة الرا ـــــــــــ ظـــــــــــل األوضـــــــــــاع العر
ــــــ  الــــــب ع شــــــديدة الــــــسواد، وحيــــــث تت
ــــ ظــــل  العــــرب األمــــم، وحيــــث تتــــصاعد 
ــــ  ــــي الفار ة االعتــــداء اإليرا ذلــــك وتــــ
ــــــــــ أمتنــــــــــا جمعـــــــــــاء، وحيــــــــــث تخـــــــــــص  ع

يطانية التوســـــــــــــعية العنـــــــــــــصرة  منظومـــــــــــــة واليـــــــــــــة الفقيـــــــــــــھ االســـــــــــــ
ــ  ا التــار واملتأصــل  ــم مــن حقــد ب م ية العــراق بنــص الــشوفي
ـــ  يـــة ع ـــضارة والعـــسكرة والدي ـــة والثقافيـــة وا ا الفكر عقيـــد
خــــا وحــــضارات ومخزونــــا ِقيِميــــا ورصــــيدا  ــــة أرضــــا وشــــعبا وتار العرو
ـــ  ـــي الفار ـــ أبـــواب ذكـــرى العـــدوان اإليرا ـــدا، ونحـــن ع روحيـــا فر
مي الغادر ع العراق الـذي شـنھ نظـام واليـة الفقيـھ  الصفوي ا

تم   –أيلــــول  ٤ــــ  ــــات ١٩٨٠ســــ ع وتــــدفعنا املقار ، تــــضطرنا الوقــــا
عاطــــي  ـــام ومــــا رافــــق ذلــــك العــــدوان الغــــادر مــــن تنــــاول ومــــن  ـ واألح
ـــــــــس  ع وتدل كـــــــــة الوقـــــــــا اذيـــــــــب واالدعـــــــــاءات وف مـــــــــا األ طغـــــــــت عل
ــ  ياتــھ التارخيــة  ــساتھ وحي ــ ضــرورة الوقــوف عنــد مال قــائق إ ا
ــشأن  ــم املغالطــات املتعمــدة  ــا، ســعيا لكــشف  ــسيط م جانــب 
يئــة  ــ اإلعــداد إليــھ وال م  عــده بــل وســا ــان لــھ مــا  منعطــف خطــ 

 لھ.
 

ـــو الـــزعم بـــأن العـــراق  اقـــع  ا مجافـــاة للو ـــ املغالطـــات وأشـــد و
ٌ
إن أ

ــــ مــــن بــــدأت  ــــال أن إيــــران  ــــ إيــــران، وا وم ع ــــو مــــن بــــادر بــــال
ـــ املقابـــل واجـــھ العـــراق  ا، و دوديـــة وقـــصف داف املنـــاطق ا باســـ
ـــو  سياســة ضـــبط النفــس و ــذه الــسلوكيات اإليرانيـــة العدوانيــة 

ـــذه االعتـــداءات ليـــوم  ـــ  ـــ ع ـــ تـــأخر الـــرد العرا ـــر جليـــا   ٢٢مـــا يظ
تم   –أيلـول  ثـة ١٩٨٠سـ ث يـك عـن املـسا الديبلوماسـية ا ، نا

ـــــق األزمـــــة املـــــشتعلة واملفروضـــــة  غـــــداد مـــــن أجـــــل تطو ا  الـــــ بـــــذل
ك بابـا  ا، كما لـم تـ عدم حيلة وال وسيلة إال واستخدم حديثا، فلم 
ـا عـن  يـة الباغيـة ترعـوي وتكـف أذا مي إال وطرقتھ ع الزمـرة ا
ــالت حــرب طاحنــة، وال  العــراق وتجنــب شــعبھ والــشعوب اإليرانيــة و
ميـــــــع  ـــــــ عـــــــن مخاطبـــــــة العـــــــراق ومراســـــــالتھ  نـــــــا التغا يجـــــــب 
ـــــا األمـــــم  يئـــــات واملنظمـــــات الدوليـــــة الرســـــمية وغـــــ الرســـــمية وم ال
يـــــة ومنظمـــــة املؤتمـــــر اإلســـــالمي ومجموعـــــة  امعـــــة العر املتحـــــدة وا

ـــن (  ا املئت يلولـــة وقـــد فـــاق عـــدد مراســـلة )،  ٢٠٠عـــدم االنحيـــاز ل
وجاء. ديث مغامرتھ ال ران ا  دون مواصلة نظام ط

 
ا عكـــــسيا وخاطئـــــا  ة مـــــصط طـــــ ـــــذه املغالطـــــة ا ـــــشأت  ولقـــــد أ
ـــــــرب  ـــــــو إطـــــــالق اســـــــم ( ا ـــــــى شـــــــروط املوضـــــــوعية أال و يفتقـــــــر ألد

ي سنوات.  اقية اإليرانية ) ع حرب الثما  العر
ــو  ــان مــرادا ومخططــا لــھ، بــأن العــراق  ــو مــا  ــذا االســم، و ــ  و و

يـــة وتتمّلـــص فيمـــا  مي وم ِلـٌتـْعــــَفى إيـــران ا الطـــرف الـــذي بـــادر بـــال
اقعــا، ولتتحـصن بمــا تتقنــھ مــن  ا الغــادر و عـد مــن تحمــل ِوْزر عـدوا
ائيـــــــــات خـــــــــدعت الـــــــــسواد األعظـــــــــم مـــــــــن  مظلومّيـــــــــات ولطمّيـــــــــات و
قليميــــا  يــــا و ا مــــن الــــرأي العــــام عر ــــن وقــــسما كبــــ لل ن وا ع املتــــا

 ودوليا.
 

اقعــــا وحقيقــــة  انــــت و اقيــــة إيرانيــــة )، بــــل  ــــا عر لــــم تكــــن إذن ( حر
ــــــة االعتــــــداء  لت إيــــــران ج اقيــــــة ) بامتيــــــاز، شــــــ ــــــا إيرانيــــــة عر ( حر
اك الصارخ فيما فرض ع العراق واجب الدفاع عن  السافر واالن
نـھ  ھ جميعـا. و حياضھ وشعبھ وأرضھ ومقدراتـھ وسـيادتھ ومـصا
ـ العـراق بـــ  ـا اآلثمـة ع ـسمية حر ـ  ملن املفارقات أن تصر إيـران ع

ع. َك الوقا َ ْ  ( الدفاع املقدس )، لتنقلب األدوار وٌتَف
 

ـرب تلـك أوال  ـ مـن أطلقـت شـرارة ا ولم تتوقف حقيقـة أن إيـران 
يــــة فحــــسب، بــــل إن مــــا انطــــوت عليــــھ  ر ــــسات األعمــــال ا عنــــد مال
اقـــــف  ـــــ مـــــستوى املو لـــــة زمنيـــــا ســـــواء ع ا الطو ـــــرب بمـــــد تلـــــك ا
يـــــــــة  والتـــــــــصرحات الديبلوماســـــــــية والسياســـــــــية والعـــــــــسكرة والدي
اقـــــــف أقطـــــــاب  ـــــــ مـــــــستوى مو ـــــــرب أو ع اإليرانيـــــــة أيـــــــضا أثنـــــــاء ا
ــــاء  ميـــ قبــــل حـــ ان ــــرم ا م ا تقـــدم منظومـــة واليـــة الفقيــــھ و
ـــــا حـــــرب  ة أ ـــــص ـــــل ذي بـــــصر و ثـــــورة الـــــشعوب اإليرانيـــــة، تؤكـــــد ل
اقيــــــة إيرانيــــــة كمــــــا فرضــــــت الدعايــــــة  ــــــا عر اقيــــــة ال حر إيرانيــــــة عر

 الفارسية أو العاملية ذلك.
وما دمنا قد ٌلْذنا للتارخ وحقائقھ، فإنھ سيكون لزاما علينـا العـودة 
نا للتــــذك بــــأن  ــــو مــــا ســــيج ، و ــــرب بوقــــت قــــص قليــــال ملــــا قبــــل ا
لفـــة زمـــن الـــشاه  انـــت م ـــا  ليـــج، أي أ انـــت دومـــا شـــرطي ا إيـــران 
اتيجية  يوســ ــ تلــك املنطقــة ا ياليــة  ن مــصا القــوى االم بتــأم
ا أو قليــال بفعــل ثــورة الــشعوب  ــذا الــدور كثــ مــن العــالم. و لــم يتــأثر 
ي  مة ودعم أمر مي بمباركة ومسا ا ا اإليرانية حيث سطا عل

اره أو التقليل منھ. ي ال مجال إلن يو  غري ص
 

يــا،  ــ تلــك الثــورة لــم يكــن مجانيــا أو عب ميــ للركــوب ع فاختيــار ا
عنايــة فائقــة. ولقــد وقــع  ــان مدروســا  كمــا أنــھ لــم يكــن صــدفة، بــل 
ــا إيــران دومــا  ــام الوظيفيــة الــ تكفلــت  االختيــار عليــھ ملواصــلة امل
ــ التحــالف مــع أعــداء  ــزي  ل األســود ا ــا صــاحبة الــ ســيما وأ
ل  ــــو الــــ م عليــــھ، و ــــسط ســــطو ن ب ــــي والطــــامع ــــا العر محيط
ـــب حـــضارة بابـــل بالتعـــاون  ـــ تخر ـــد كـــورش ودوره  الـــذي بـــدأ منـــذ ع
ميــــ وال عنــــد خلفــــھ  ــــود، والــــذي لــــم يتوقــــف يقينــــا عنــــد ا مــــع ال

عد. امن فيما   ا
 

ــــ حتمــــا تقــــديرات مــــن اختــــاروه  ميــــ قطعــــا  ــــ اختيــــار ا ــــم  واأل
ـــــ  ـــــة اليافعـــــة  ـــــ التجر ـــــشوش ع ـــــسب مـــــن يمكنـــــھ ال ذلـــــك، أنـــــھ أ
ي عــام  ا ــي االشــ عــد نجــاح ثــورة حــزب البعــث العر العــراق القومــي 

وانتـــــصاب نظامـــــھ ذي العقيـــــدة القوميـــــة ومـــــا عـــــ عنـــــھ مـــــن  ١٩٦٨
داد حقــوق  ــة واســ ــ إعــالء رايــة العرو سياســات وخيــارات وعــزم ع

م املستعمرة.  العرب املغتصبة وتحرر أرض

ـــــ  ـــــا قـــــادرا ع ـــــ جرابـــــھ ســـــالحا فتا ـــــسب حتمـــــا ألنـــــھ يحمـــــل  ـــــو األ
تقــــــسيم العــــــرب وخاصــــــة العــــــراق وخلــــــق شــــــرخ واســــــع فيــــــھ وشــــــديد 
ــــــ  تم ــــــسف االســــــتقرار ا ــــــو ســــــالح الطائفيــــــة الــــــذي ي الــــــدمار، 
ـــــن أبنائــــھ، وذلـــــك نظـــــرا  ش الــــسل ب ــــدم التعـــــا قــــوض أســـــسھ و و

. كيبة الفسيفسائية للمجتمع العرا  لل
 

ــــ الطــــائرة  ــــ  ميــــ إذن، وأعيــــد مــــن منفــــاه البار جــــاء املعمــــم ا
ـــــو  ــــان مخططـــــھ األوحـــــد  ـ كيـــــا. و ميـــــة برطانيـــــا وأمر ـــــسية ا الفر
عـرض فيـھ  طـط الـذي  ـو ا س بـالثورة اإلسـالمية، و تصدير ما 
، ومدافعـــــة عـــــن  ب الـــــشي ا حاميـــــة للمـــــذ يـــــة نفـــــس مي إيـــــران ا
يــن  اقــة خــدعت الكث انــت تلــك شــعارات بر دين الــشيعة، و املــضط
ــ اآلن نفــسھ، وذلــك بــأن أصــبحت  ن  يــة خــدعت مــن أبنــاء األمــة العر
ــــــن  ن واملظلوم عـــــ بنــــــصرة املستــــــضعف ــــــة إســــــالمية  ور إيـــــران جم
ــاذب املتعلــق بالــدفاع عــن  نــا تحديــدا رفعــت الــشعار ال ن و املــسلم
ــــــا القوميــــــة العنــــــصرة  ــــــ الوقــــــت ذاتــــــھ طبيع ن، وأخفــــــت  فلــــــسط

يطانية االحتاللية البغيضة. ا االس  وجّملت حقيق
 

رب  اقـــــــع إيـــــــذانا بـــــــا ـــــــ الو ــــــان تـــــــصدير الثـــــــورة اإلســـــــالمية  ـ ولقـــــــد 
ت  و ما نـ الشاملة ع العرب عموما وع العراق خصوصا، و

نوتية. ية الك مي  بھ أو مواقف العصابة ا
 

ــــ حــــرب  ــــ العــــراق  ــــي الغــــادر ع ــــم العــــدوان اإليرا نــــھ ال يمكــــن ف و
ــــــــــذا املــــــــــدخل التــــــــــار املقتــــــــــضب  ي ســــــــــنوات إال باألخــــــــــذ  الثمــــــــــا
ن  لفـــــــــة بـــــــــدورن حـــــــــصر انـــــــــت م يـــــــــة  مي تـــــــــصر، فـــــــــإيران ا وا
ما وال تحقيــــق  ــــ أحــــد ة جدليــــة ال يمكــــن النجــــاح  مــــا عــــضو عالق
ـــة نظـــام  مـــا ضـــرب تجر ـــذين الـــدورن  مـــا إذا فـــشل اآلخـــر. إن  كال

ـــــث   –ثـــــورة تمـــــوز  ي و ا ـــــي االشـــــ ليـــــة بقيـــــادة حـــــزب البعـــــث العر جو
ــــــ االقتتــــــال  البلبلــــــة وتــــــأجيج الــــــصراعات الطائفيــــــة والتحــــــرض ع
ــل ملعــاودة تقــسيم الوطـــن  ــ املنطقــة ك ــ العــراق و ــ واإلثــ  العر
ــــــذه البقعــــــة  ــــــ  ي املطلــــــق  يو ــــــي وذلــــــك دعمــــــا للتفــــــوق الــــــص العر

ة من العالم. يو  ا
 

ــ الــدور الوظيفــي القــذر الــذي لعبتــھ وال تــزال تقــوم بــھ  إن التأكيــد ع
ضـــــــــفاء  ــــــــو إيجـــــــــاد املــــــــشروعية و منظومــــــــة واليــــــــة الفقيـــــــــھ والــــــــذي 
ـــ غايـــة  يـــة، أمــر  ـــ املنطقــة العر ي  يو ـــ الوجــود الـــص الــشرعية ع
ــــــ ثــــــورة الــــــشعوب  ميــــــ ع ــــــم مــــــا جــــــرى منــــــذ ســــــطا ا ميــــــة لف األ
م ما يجري اليوم  العراق و الوطـن  دونھ ال يمكن ف اإليرانية، و

ي. م الفعل اإليرا ل وال يمكن بدونھ أيضا ف  العري ك
 

ـــالت  ا دو ـــ كنتونـــات طائفيـــة أساســـ ـــ تقـــسيم العـــرب إ فالعمـــل ع
ـــــــ  اقـــــــع طـــــــائفي ســـــــيؤدي حتمـــــــا إ ية وفـــــــرض و شـــــــيعية وأخـــــــرى ســـــــ
منحھ غطاء  ي و يو ادر النتصاب الكيان الص امتصاص الرفض ال
وديا يحق لـھ التواجـد  ن السنة والشيعة باعتباره كيانا  ش ب للتعا

ئة طائفية.  ل  ب  بال مشا



 

 

”MT 

ياليـــــــــة  ططـــــــــات االم ــــــــان ممكنـــــــــا حـــــــــسب ا ـ ـــــــــل ذلـــــــــك، مـــــــــا  ن  و
ــــــ  ــــــضة العمالقــــــة الــــــ أر ة ال ــــــق مــــــس عو يونية بــــــدون  والــــــص
ــــــي  ــــــ العــــــراق بقيــــــادة حــــــزب البعــــــث العر ــــــا النظــــــام الوطــــــ  معامل

ي. ا  االش
 

ــ العــراق، وكمــا أســلفنا، فإنــھ انطلــق  ــي ع ــالعودة للعــدوان اإليرا و
، فلقــــــــد غــــــــصت التــــــــصرحات اإليرانيــــــــة ١٩٨٠  -٠٩-٠٤حــــــــ قبــــــــل 

ـــ  ـــ العـــراق وع الرســـمية بالنوايـــا العدوانيـــة وضـــاقت باألحقـــاد ع
عـــد سلــسلة االعتـــداءات العــسكرة واألعمـــال  نظامــھ، لتكـــون فيمــا 

. ا ال أك جمة ل رية مجرد تكملة وم  ا
  

 ۞ تصرحات ومواقف إيرانية معادية للعرب والعراق :
، قــال  - ــ ــران مــن منفــاه البار ــ ط ــ أول تــصرح لــھ فــور عودتــھ إ

ــــا  ــــذه املنطقــــة لعـــّدة قــــرون، وحكم ميـــ : " لقــــد حكــــم العـــرب  ا
ك لعـــّدة قـــرون، واآلن حـــان الوقـــت  ـــ ّ ـــا ال الكـــرد لعـــّدة قـــرون، وحكم

لة قادمة ". ا الفرس لقرون طو ي يحكم  ل
 

ـــــة للعـــــرب  ـــــ طياتـــــھ إنـــــذارا شـــــديد الل ـــــذا التـــــصرح يحمـــــل  ن  و
ـــو مـــا  م، و ـــ قـــرارة نفـــسھ تجـــا ميـــ بمـــا يـــضمره  م فيـــھ ا يحـــد
ـ  ات سياسات منطومة والية الفقيھ ال م محرك من محر ل أ ش

ا. عم  ي
 

ــرس الثــوري  ـشكيل ا ــذا التـصرح، تــم مباشــرة  جمـة فعليــة ل وك
ــس بــالثورة اإلســالمية، وال  ــدف حمايــة مــا  س أول نواتاتــھ  وتأســ
ــــع  ــــ تفــــس األمــــر إذا مــــا تا اب  ــــي اليــــوم لإلســــ يحتــــاج القــــارئ العر
ــ العــراق وســورة واليمــن واألحــواز  ــرس الثــوري املنكــرة  جــرائم ا
ميــــ وليــــدرك  ــــشف خطــــورة كــــالم ا ــــا، ليك يــــة ولبنــــان وغ العر

 املراد بالثورة اإلسالمية املزعومة.
 
مي   - ليج قال ا  : ١٩٨٢ – ٩ – ٢٨وتحذيرا ألنظمة ا

ا مـع البعـض بـأن ال يقفـوا  عـض " أحّذر دول املنطقـة الـ اجتمعـت 
ـــــذا فــــإّن حكومـــــة  ن فعلــــوا  ضــــّد اإلســــالم والـــــّشعوب اإلســــالمّية، و
غفـــــــر لكـــــــم  ـــــــ املنطقـــــــة لـــــــن  عتـــــــ أكـــــــ قـــــــّوة  وشـــــــعب إيـــــــران الـــــــ 
ن عـــن أّيـــة حادثـــة تقـــع لكـــم ولـــن يقبـــل منكـــم أّي  وســـتكونون مـــسؤول

 عذر ".
  
ران بالعدوان :  ف بمبادرة ط ع  ۞ تصرحات إيرانية رسمية 

ـــــــرب، جـــــــاء  ـــــــ مـــــــن بـــــــادر بإشـــــــعال فتيـــــــل ا تأكيـــــــدا لكـــــــون إيـــــــران 
مي أمـام قـّوات الـّدرك اإليرانّيـة يـوم    مـا  ١٩٨٢آب  ٨خطاب ل

 ي :
ـن اإلسـالم  ـرب قائمـة ب عد، ا تھ  نا لم ت " إّننا  حالة حرب، وحر
ف بذلـــــك  عـــــ اقّيـــــة و ـــــ العر وأعـــــداء اإلســـــالم، ولقـــــد دخلنـــــا األرا

ن ". ا من أجل اإلسالم واملسلم  ورقعة األرض ال دخلنا
 

ــران بالّلغــة  ــا إذاعــة ط لمــة بّث ــ  ميــ  ــذا الــسياق يقــول ا ــ  و
 الفارسّية :

ـــرب قائمـــة  ـــن اإلســـالم وأعـــداء اإلســـالم، ا ـــرب قائمـــة دائمـــا ب " ا
ف بــذلك .. رقعــة  عــ اقّيــة و ــ العر ــ حــدودنا، لقــد دخلنــا األرا ع
اقّيـــــة مـــــن أجـــــل اإلســـــالم  ـــــ العر ـــــا داخـــــل األرا األرض الــــ دخلنا

نـــــا قائمـــــة، ال زالـــــوا لـــــم  جـــــب أن نكمـــــل ذلـــــك .. إّن حر ن، و واملـــــسلم
بنا، فــال زالــوا لــم  ــ عــد لــشروطنا .. ال يكفــي أن يقولــوا ا وا  ــ ير
ــذه  ـرب قائمــة ونحـن متمـّسكون  ــ شـروطنا .. وا عـد ع افقـوا  يو

 الّشروط وال يمكن الّص مع األشرار"
 

سان  ٢٦۞حديث أد بھ املّد العاّم ( صا ) يوم   : ١٩٨٣ن
ـ   ّ مي ) الواجب والّن الّنضا " اليوم أو اإلمام ( يقصد ا
جملــة واحــدة، ولــم يكــن إمــام األّمــة وحــده الــذي أطلــق شــعار حــرب .. 
ـــــــّي  حــــــرب .. حــــــ الّنــــــصر، ولــــــم يطّبقـــــــھ ســــــّتة وثالثــــــون مليــــــون إيرا
ّ اإلســـــالم، وجـــــواد  ـــــذا الـــــّشعار أطلقـــــھ القـــــرآن، ونـــــ م .. إّن  وحـــــد

ل هللا فرجھ " ّ ّ عصره   األئّمة وو
ü  ي : البعــث حــزب ا ــي االشــ ــزب البعــث العر تــصرحات معاديــة 

 افر.
ّي  - ا ـــّي االشـــ اجمـــا حـــزب البعـــث العر ـــ تـــصرح م ميـــ  يقـــول ا

امعـات إّال أّن  ـ ا ـن : " ُمعظـم قـادة حـزب البعـث مـن خّر والبعثّي
افر". و حزب  ر " و" حزب البعث  م لم تتّط  نفوس

ميـــ بتكفـــ البعـــث أحمـــد  - ـــذا الـــصدد، يتمـــا مـــع طـــرح ا ـــ  و
في  ــــ ــــ مؤتمــــر  ميــــ  ّ باســــم حكومــــة ا ــــ الّنــــاطق الّرســــ توّك

 فيقول : ١٩٨٢تّموز  ٩عقده مساء 
ــي  ـ ـــ الكفـــر الـــّصّدامي  عيـــد االنتـــصار ع ـــسرعة  ـــ أن نحتفـــل  ّ " أتم
ـرب  ل واملعّوقـات .. إّننـا سنواصـل ا ستطيع أن نتغّلب ع املشا
ــي نــدافع عــن أنفــسنا  ــسمح ألنفــسنا  ــت وس ــرب قــد ان عتــ ا وال 

اقّية ".  من داخل األرا العر
 

 ۞ مسا اإلطاحة بالنظام الوط  العراق :
ازي يـــــــوم  -  ّيـــــــة اإليرانّيـــــــة صـــــــياد شـــــــ ّ  ٢٣تـــــــصرح قائـــــــد القـــــــّوات ال

 : ١٩٨٢حزران 
ـــــــ أن تتـــــــّم إطاحـــــــة الّنظــــــــام  ــــــــستمّر إ ـــــــرب ضـــــــّد العـــــــراق س " إّن ا
ــــ  ــــ القــــدس يمــــّر عــــ كــــرالء وحــــ نــــصل إ ــــق إ ّن الّطر ، و ّ ــــ العرا
ــــذه  زالــــة  ّ و ــــ لة حــــزب البعــــث العرا ة مــــش ــــسو نــــاك علينــــا أّوال 

 العقبة ".
 

ـ البعـث  ـي الكبـ ع ي التحامل اإليرا اش رافسانجا كما يؤكد 
 جاء ما ي : ١٩٨٣-٢ -١٣وقيادتھ، فيقول  حديث بتارخ 

أقـــول إن كنتــم تتـــصّورون  م و ـــّي فأحــّذر ـــسبة للعــالم العر ّ " أّمــا بال
ــذه املــساعدات، فــأنتم مخطئــون،  ــرب  ــاء ا ــستطيعون إ بــأّنكم 
ــــة صــــّدام،  ــــدون تقو ــــرب بــــل أنتــــم تر ــــاء ا ــــس إ ــــدفكم ل ثــــّم إّن 
باب الـــّص والـــّسالم يجـــب أن يتــــّم  ء ومـــن أجــــل اســـت ـــ ـــّل  وقبـــل 

ئصال " شّر " صّدام من املنطقة ".  اس
 
سان  ٢٦حديث أد بھ املّد العاّم ( صا ) يوم  -  : ١٩٨٣ن

ـذا  ّن  زّمر بطلب الّص والّسالم و و " إّن نظام العراق قام يطّبل و
ــت بــأّن  ّن نظــام العــراق أث ظــة ســقوطھ، و ــ أّنــھ قــد حانــت  ــش إ
ــسقوط  ي فقــط  ــ املنطقــة يــأ ــق الوحيــد للــّص واالســتقرار  الّطر

 الّنظام  العراق "
ـــ  - زائـــرّي  ي مـــا أبلغتـــھ إيـــران للوســـيط ا اشـــ رافـــسنجا ـــار  إن

ــــ  ــــشرط إســــقاط الّنظــــام  ــــ تمــــّسك نظامــــھ  ــــشديده ع ــــرب، و ا
ران بتارخ   العراق،  : ١٩٨٣شباط  ٢٥وقال  خطبة جمعة ط

نــا، وعــاد ليقــول إّن  ــ  زائــر جــاء إ ــر خارجّيــة ا " لقــد قــالوا بــأّن وز

ـــد الغرامـــة فقـــط،  ـــا تر ّ ـــسقوط صـــّدام، بـــل إ إيـــران غـــ متمـــّسكة 
زائـر، لـم أسـمح  ـر خارجّيـة ا كـذا أبـدا مـع وز كّال .. األمر لم يطـرح 
ـــديث لـــن يـــدور  ـــرب، وقلـــت مـــسبقا بـــأّن ا أبـــدا الّتطـــرق لقـــضّية ا
ــــا أن ال  ــــدف ف ــــرب مرحلــــة أصــــبح ال ــــرب .. لقــــد بلغــــت ا عــــن ا
ــــدف يجــــب أن يــــزول  ــــو ال ــــذا  ــــ املنطقــــة،  ـــا شــــرطّي  ـ يكــــون ألمر
سبة للغرامة فإّنھ أمر  ّ نا، أّما بال ذه  سياسة حر نظام البعث .. 

ا ". ّ أن نأخذ  طبي
 
ـــــسف فيــــھ الـــــّشروط اإليرانّيــــة الـــــّسابقة  - ميـــــ الــــذي ي حــــديث ا

ــــ العــــراق،  كــــم  ــــو إســــقاط ا ــــّي  ــــدف الّنظــــام اإليرا ؤّكــــد أّن  و
 : ١٩٨٣آذار  ٩بتارخ 

ــــــ خلــــــق املتاعــــــب لــــــشعبھ ولــــــشعبنا  عمــــــل أّدى إ " إّن العــــــراق قــــــام 
ـي  ّث بالبلـدان األخـرى  ـش ولبقّية الّشعوب األخرى، وأصـبح اليـوم ي
ن وإلنقـــــاذه، إّال أن إنقـــــاذه بـــــات متعـــــّذرا  ـــــن الّطـــــرف ي للوســـــاطة ب تـــــأ
ن أو  ــرم اجع خطــوة واحــدة .. إّن الــص مــع ا ونحــن بــدورنا لــن نــ

حّق اإلسالم ". م و عت جرمة بحّق الّشعب املل م   التفا
 
ي قائال بتارخ  - اش رافسنجا  : ١٩٨٢تّموز  ٢٠تصرح 

ـ جانـب  ـو الوقـوف إ  ّ ـا ـوم ا داف األساسـّية لل " إّن أحد األ
ــي  ــ التخّلــص مــن حــزب البعــث العر ّ ومــساعدتھ ع ــ الــّشعب العرا
ــــداف األخــــرى، حمايــــة املــــدن اإليرانّيــــة مــــن  ــــن األ ّ .. ومــــن ب ــــ العرا
قــوق اإليرانّيـــة  اّفـــة ا ــ  ـــصول ع اقّيــة، وا ان املدفعّيـــة العر نــ

 ومعاقبة املعتدي وفتح الّطرق إ القدس ".
 
فّي عقـده يـوم  - ـ ـ مؤتمـر  س الوزراء  ن موسوي رئ  ١١قال حس

 ١٩٨٢تّموز 
ـــــ العـــــراق ( أوصـــــانا بـــــأن  " إّن مـــــسؤول مكتـــــب " الّثـــــورة اإلســـــالمّية 
ّ مــــــن  ــــــ ــــــر الــــــّشعب العرا اقّيــــــة مــــــن أجــــــل تحر ــــــ العر نــــــدخل األرا

 الّنظام العفلقّي ) ".
 : ١٩٨٢تّموز  ١٤وزر خارجّية إيران يوم   تصرح ع أك والي -

." ّ سقوط الّنظام العرا غداد ونأمل   " إّن تحرر القدس يمّر من 
ميــــــــ يــــــــوم  - ــــــــ  ١٩٨٢  تّمــــــــوز  ١٤تــــــــصرح مــــــــ مفيــــــــدي ممّثــــــــل ا

 باكستان قائال :
 ّ ــــ ــــو إســــقاط الّنظــــام العرا ــــر القــــدس  ــــق الوحيــــد لتحر " إّن الّطر
ـــــــا لوجـــــــھ للقتـــــــال ضـــــــّد  ووقـــــــوف القـــــــّوات اإلســـــــالمّية اإليرانّيـــــــة وج

ن للقدس ". تّل اينة ا  الّص
  

اقـــــف الرســـــمية  تـــــارة مـــــن املو ـــــذه العينـــــات ا ـــــ  ـــــالتمعن  إنـــــھ و
ميـــ ومنظومـــة حكـــم واليـــة الفقيـــھ، مـــن العـــراق  ألقطـــاب نظـــام ا
ـــــــسفا  ـــــــسف  ـــــــا ت ومـــــــن نظامـــــــھ الوطـــــــ بقيـــــــادة حـــــــزب البعـــــــث، فإ
ــا العــراق بالبــدء  ــم ف موضــعيا وعلميــا االدعــاءات اإليرانيــة الــ ت

رب.  با
 

ده العــراق ســنة  ن مــا شــ ده اليــوم مــن  ٢٠٠٣و ــش ا، ومــا  عــد ومــا 
بـــــادة جماعيـــــة  ـــــ الوحـــــشية، و حمـــــالت انتقاميـــــة إيرانيـــــة موغلـــــة 
م  مـستقبل م و م والعبث بمقـدرا م والتنكيل  ن وت اقي للعر
ا، إنمــــا يؤكــــد أن احتــــالل إيــــران للعــــراق  ــــشيا مــــن طــــرف إيــــران ومل
ا الغاشـم عليـھ والـذي  ـو اسـتمرار لعـدوا ا، إنمـا  الة عن أمر بالو

 ١٩٨٠-٩-٤أطلقتھ  
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