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ــــ الثــــامن مــــن اب مــــن عــــام  ، وامتنــــا  ١٩٨٨تمــــر علينــــا ذكــــرى يــــوم النــــصر الكبــــ 

ــــان  ـ ـــــل عناصـــــر الـــــشر مـــــن ام ـــــش اوضـــــاعا صـــــعبة حيـــــث تجمعـــــت  ع يـــــة  العر
ـوض  ـ ال ـا  م يـط عز ـ االمـة وتث اينة من اجـل قتـل روح االمـل  ن وص وصفو
ـــة  ـــ تجر م العدوانيـــة الظاملـــة ع ـــشن حـــر م  ـــ حقـــد والوحـــدة عنـــدما اوغلـــوا 
ا مـــن حــــصارظالم ومــــا  ـــت بــــاحتالل العــــراق ومـــا ســــبق ــــ العـــراق الــــ ان البعـــث 
ــي  الــدة حـزب البعــث العر ـا مــن حمـالت تــصفية ملناضــ حـزب الرســالة ا رافق

يد. ھ تارخھ النضا ا شو ي ومحاولة  ا  االش
 

عيـــدون  ا  ـــان بحـــق انتـــصار امـــة ، فانـــھ جعـــل اعـــدا والن انتـــصار الثـــامن مـــن اب 
ـ العـراق ، كونـھ  ـ النظـام الوطـ  ـاز ع م للتفك بـاخس الوسـائل لالج حسابا
انــت  ــضة االمــة حيــث  ل منطلقــا العــادة  ــش ــذا االنتــصار التــار  عد  صــارو
زائم  ما العرية تتجھ صوب العراق لوضع حد النكسارات و انظار وامال ا

ا املعاصر .. ا  تارخ  عاش
 

ي النظــــر خاصــــة وان االدارة  ة لبعــــض قــــص قــــد تكــــون الــــصورة قاتمــــة وســــوداو
ـ طبـق  سليم العـراق وكمـا يقولـون ع عمدت  ث مجرم  تخطيط خب كية و االم
علنــون  ن  ونــة ، وصــار الــصفو ــب للنظــام الــصفوي مــن خــالل اذنابــھ ا مــن ذ
ــــم ، بــــل ان  ة خــــاب ظ م الكــــسرو اطور ــــ املــــأل ان العــــراق عــــاد المــــ ــــارا وع ج
ـــــ الـــــسفيھ ، غـــــ ان شـــــعبنا  م للو ون بـــــوال بـــــا ـــــا ي رمـــــة وزعما العـــــصابات ا
م وخـــرج  ططـــا ـــن  ـــضوع امل ا برفـــضھ ا م درســـا كبـــ ـــرح اعطـــا البطـــل ا
نـــوب مطالبـــا  غـــداد ومحافظـــات الفـــرات االوســـط وا ـــ  ية  ـــشر راتـــھ ال بتظا
ــو  تــل الــصفوي ورفــع صــوتھ و ــ العــراق مــن خونــة العــراق عبيــد وخــدم ا بتط

غداد تبقى حره ).  يردد ( ايران بره بره 
 

ــــ رفــــض االحتــــالل  ــــا الول مــــرة تــــصر ع ا ا رات عــــن ســــوا ــــذه التظــــا مــــا يمــــ 
ونـــة واذنـــاب  م ا ــ محافظـــات تــو انـــت  ـــا  ـــا اكــ ا الــصفوي للعـــراق ومــا يم
ــ ســموم طائفيــة ســعوا  ن ع ن ــم مــرا ــا خــضعت ل النظــام التوســ الــصفوي ا

ا.  لتمزق وحدة العراق من خالل
 

ــا العــراق ولــن  ــ طبيعــة التحــديات الــ يمــر  ــ خطــورة االوضــاع وال ع النقفــز ع
ـي صـفوي  ن ، غ ان تجرة سبعة عشر عاما من احتـالل ام ن حامل نكون مثالي
ـــــد مـــــن  م.فقـــــد حقـــــق شـــــعبنا املز ـــــل مخططا غيـــــض ، تؤكـــــد بـــــامللموس فـــــشل 
ـــد مـــن  اديـــة بمز تھ ا ـــو يواصـــل مـــس ـــر العـــراق و ـــق تحر ـــ طر االنتـــصارات ع

. ن باذن هللا وعزمة شعبنا املض  االصرار ع تقرب يوم النصر املب
 

ن. شر املؤمن منا لنصرنا و  ليكن يوم االيام يوم الثامن من اب مل
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ُجوَرُكْم (( 

ُ
ْوَن أ َما ُتَوفَّ نَّ لُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْملَْوِت َوِ ُ

َة  نَّ َ ْ ْدِخَل ا
ُ
اِر َوأ َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّ

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  َياُة الدُّ َ ْ )) َفَقْد َفاَز َوما ا
 ١٨٥أل عمران 

 صدق هللا العظيم
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بقلوب خاشعھ  جل  عاله ومليئـة بااليمـان 
ــــــذا اليــــــوم االحــــــد  ــــــ   ١٩بقــــــضاء هللا وقــــــدره و

ــــــــــ القيــــــــــادة العامــــــــــة للقــــــــــوات  ٢٠٢٠تمـــــــــوز  تن
اد  ـــش ـــ العظيـــم اس ـــ شـــعبنا العرا ة ا املـــس
ـــــــــ  عا البطـــــــــل االســـــــــ املغفـــــــــور لـــــــــھ بـــــــــاذن هللا 
اشــــــم احمــــــد  ـــــق االول الــــــركن ســــــلطان  (( الفر
ون  ـــــ الـــــ ـــــ ))  ـــــر الـــــدفاع العرا ي ، وز الطـــــا
ومية حيث امـ مايقـارب الـسبعة عـشر  ا
ــــــ  ــــــره اال حبــــــھ لبــــــالده ال ســـــنة بــــــال ذنــــــب او جر

وده. طولة مش سالة و ا ب  دافع ع
 

طــــــــــل  د ســــــــــيف القادســــــــــيھ املقــــــــــدام و ــــــــــش اس
الــــدة وأحــــد اعمــــدة وصــــناع النــــصر  املعــــارك ا
ئا لـھ  ن رب العراقيھ ـ االيرانيھ ، ف يد  ا ا
ونــــــــة والعمــــــــالء  ون ا ــــــــ ــــــــ  ادة  ــــــــذه الــــــــش

ن اال وال ذمة.  الذين اليرقبون باملؤمن
 

اشـــــم  ـــــق االول الـــــركن ســـــلطان  ـــــان الفر لقـــــد 
اعا  ـــــ ا وقائـــــدا  ي ضـــــابطا متمـــــ أحمـــــد الطـــــا
دت لــــھ ســــوح  ــــشق لــــھ غبــــار شــــ مامــــا فــــذا ال 

ل  ـــــــــش ـــــــــا ، و تمـــــــــ رحمـــــــــھ هللا  ـــــــــ وميادي الو
ة والــسرره  لــق وحــسن الــس خــاص بدماثــة ا
ر  ـــان عنوانـــــا ورايــــة عـــــسكرھ بــــارزه كمـــــا اشـــــ ـ و
تھ  تھ ومــس بـأدب وتواضــع قــل مثيلـھ خــالل ســ
ــــا ،  ــــ املناصــــب الرفيعــــھ الــــ توال العــــسكرھ 
ـــــــ  ـــــــھ وط و ـــــــ ال كفيـــــــھ فخـــــــرا وعـــــــزا انـــــــھ عرا و
ــ  ــ الوط ــش العرا االنتمــاء ومــن ابــرز قــادة ا
يـھ  نحدر من رحم عري أصيل ومن قبيلـة عر و
عتـــ مـــن أبـــرز  اعھ و ـــا بـــالكرم والـــ ود ل مـــش
م دورا  طـــــــوال م و ــــــان الفعـــــــال ـ القـــــــادة الـــــــذين 
ة  ــــــــــ كــــــــــسر شــــــــــوكة القــــــــــوات املــــــــــس ا  متمــــــــــ
االيرانيــــة فجعلــــوا قــــادة ايــــران يتجرعــــون الــــسم 
ر  م الـ م الذي علم الزعاف كما تجرع كب
ـرب  ـ ا والشعوذة ثـم تحقيـق النـصر النـاجز 
ـ  زمھ اليران  اق اك  العراقية االيرانية وا
ـا البطـل  ادة ا ئا لك الش ن ديث.ف العصر ا
ــــس للــــدفاع عــــن  املغــــوار وانــــت نــــذرت نفــــسك ل
ـــاح الـــشر الـــصفراء القادمـــة مـــن  العـــراق ضـــد ر
ـدت بقتـال عنيـد دفاعـا  الشرق فحسب بـل جا
ـــ  ـــل املعـــارك القوميـــة ال ـــ  ـــة  عـــن ارض العرو

ا. مة ف  ان لك شرف املسا
 

ــش بــأن  ــذه الــذكرى االليمــھ البــد لنــا أن  ــ  و
ــــــــــق االول الركــــــــــن  ــــــــــر الــــــــــدفاع الفر يد وز الــــــــــش
ـــــــ وثيقـــــــھ  ــــــان قـــــــد حـــــــصل ع ـ اشـــــــم  ســـــــلطان 
تلــــــة بانــــــھ  كيــــــة ا صــــــرحھ مــــــن القــــــوات األمر
م  ـــا لالســـف الـــشديد لـــم تلـــ أســـ حـــرب ، ولك
ــل  ا وخرقــت  ــ نفــس ــا ع ا الــ قطع ــدا بتع
ــــــــ  ــــــــسانيھ وســــــــاقتھ ا املواثيـــــــق العــــــــسكرھ واال
ـذلك فقـد  محاكم ظاملھ تحـت دعـاوى زائفـھ ، و
ــم  ــم أ ــان ومــن تحــالف مع ــت الغــزاة االمر أث
مون  ــا واليحــ ــرب واعراف مون بــاخالق ا اليلــ
ــــــــــــسوا  ــــــــــــم ل ــــــــــــسانيھ ف املواثيــــــــــــق الدوليــــــــــــھ واال

م هللا. د وال ميثاق .. أخزا اب ع  ا
ـــــــ القيـــــــادة العامـــــــة للقـــــــوات  ـــــــستذكر وتن واذ 
ـم  ن الـذين لـن ير ا امليام ة احد ابطال املس
معاملـــــــة  لـــــــھ و ن طو املـــــــوت وال االعتقـــــــال لـــــــسن
ــال  ع االرض والــسماء و ــا شــرا ئة جــدا التقر ســ
ــــــا تحمــــــل قــــــوات االحتــــــالل  أي عنايـــــة طبيــــــة فا
ــــ تجــــاه حيــــاة االبطــــال  ــــي املــــسئولية االو االمر
ء  ــ ن الناصــرة  ــ ــ  االخــرن الــذين الزالــوا 
م مــــن  ــــ اعــــدا م ا ـــسليم الـــسمعھ عنــــدما تــــم 

م. ومات ال ارتبطت   الفرس وا
 

ــــزن لفقــــدان بطــــل  ــــ وا ــــا األ نــــا يفت ان قلو
مـــام  ـــش العـــراق الباســـل ورجـــل  مـــن ابطـــال ج
ـــــم  مـــــن رجـــــال العـــــراق الغيـــــارى الـــــذين ســـــطر ل
يل عـــزة  ـــ ســـ التـــأرخ مواقـــف رجاليـــة شـــامخة 

 وكرامة العراق
 

ــزا فلقــد  يدا عز ــن يــا أبــا أحمــد شــ ــر الع نــم قر
اخــذت ثـــأرك مقـــدما ممـــن ظلمـــك وكنـــت عنوانـــا 
بقى  قا عاليا  الدفاع عن العراق وسـ بارزا و
ن والتــــــــــــارخ وســــــــــــيذكرك  ــــــــــــ ذاكــــــــــــرة العــــــــــــراقي
ليـــــل  ـــــز ا االبطـــــال واالحـــــرار ونـــــدعو مـــــن العز
ـــــسالھ ان يتغمـــــدك بواســـــع رحمتـــــھ ومغفرتـــــھ  و
ــــــــــسكنك فــــــــــسيح جناتــــــــــھ يابطــــــــــل القادســــــــــية  و
لــــــــــك ورفاقــــــــــك ومحبيــــــــــك  ــــــــــم أ املغــــــــــوار وان يل

 الص والسلوان.
 

 وانا  وانا اليھ راجعون 
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 غداد املنصورة باذن هللا

 ٢٠٢٠تموز  ١٩
 ـ ١٤٤١ذو القعدة  ٢٨املوافق 
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ـــذا  ـــ موضـــوعنا  مـــة  ا م ـــ مقدمـــة اعـــد ســـل  عـــذرا ان كنـــت ساس
ة  حياة امتنا. ش ظروف صعبة وخط ع  ونحن 

 
ـ  ـا ا ل مثابات تنطلق م ش ل امة  ة  حياة  فااليام التارخية الكب
ـــــــا  غـــــــ الظـــــــروف واالحـــــــوال والتعامـــــــل مع غفـــــــل  االمـــــــام مـــــــن دون ان 
ة.  مـــا يـــضمن التقـــدم للمـــستقبل بخطـــوات ثابتـــة ومحـــسو بحكمـــة و
ا من احـداث جـسام ومـن  تارخ امتنا العرية ايام خالدة برغم ما تخلل
ة يـــــوم مبعـــــث الرســـــول الكـــــرم محمـــــد بـــــن  ـــــا عـــــ اعظـــــم االيـــــام واك
افــــة ..  ن  ــــ العــــامل بھ وســــلم ا ــــ ــــ الــــھ و عبــــدهللا صــــل هللا عليــــھ وع
نـــا  ـــا نب ـــشر  ـــذا اليـــوم انطلقـــت تباشـــ االمـــل بـــدعوة ســـمحاء  فمـــن 
ـي طالـب  ـ ابـن ا س معھ اال زوجھ خديجـة وابـن عمـھ ع ان وحيدا ل و
انــــت  وصــــاحبھ ابــــو بكــــر الــــصديق ، فانتــــصر بقــــوة االيمــــان ووحــــد امــــة 
ــــــ  ــــــا اع ــــــزم  ــــــ اتفــــــھ االســــــباب ،لتحمــــــل رســــــالة ايمانيــــــة  تتقاتــــــل ع
نطيــــــــة .. ومــــــــرت الــــــــسنوات واالحــــــــداث  ن الفارســــــــية والب اطورت امــــــــ
ـ عـصور مظلمـة سـيطر  ـش اقـ الظـروف  ع لتنكفيء امة الرسـالة و
يبـــــــات  ـــــــ مقاليـــــــد االمــــــة وتواصـــــــلت االنكـــــــسارات وا ــــــا االجنـــــــ ع ف
ون يفقــــدون االمــــل باالنتــــصار  ـــاد الكثــــ ـ ســــنوات طــــوال وطــــوال حــــ 
ــود  ــا الع ن ونك عــد خيانــة الــدول االســتعمارة للــشرف حــس خاصــة 

انــــت  عــــد ان  ــــ طوائــــف وممالــــك ودول  واملواثيــــق فتقــــسمت االمــــة ا
ـــاد  ـ ــــا عتمــــة وظالم.ووســــط بحــــرمتالطم ي ود ــــ اكــــ ع موحــــدة حــــ 
ا البعـث اتخـذت مـن رسـالة  انت والدة حركة جديـدة اسـم غرق االمة 
بھ  ــ ة الرســول محمــد صــل هللا عليــھ والــھ و مــا ومــن ســ االســالم مل
ا  ــــــ ســــــور ث بامــــــل االنتــــــصار .. فحققــــــت ثــــــورات  ــــــش وســــــلم حــــــافزا لل

ل االقطار العرية ع حد سواء .. شرت    والسودان والعراق وان
ـــ  ـــو يب الـــدة و ـــ حـــزب الرســـالة ا ـــان غـــ اعتيـــادي ع ـــم التـــأمر 
انـت  ـن مـن تمـوز و ع عـشر الثالث عـد ثـورة الـسا قاعدة االمة  العراق 
ـــــران  ـــــ ط ـــــ  ـــــا شراســـــة وخـــــسة تـــــأمر نظـــــام املال ـــــا واك اشـــــد حلقا
ــــستذكر مسلــــسل  عــــرس مــــن بــــارس .. وجميعنــــا  ء بخميــــ  ــــ عنــــدما 
ا ان طرق تحرر القدس يمر من كـرالء ومـا  التصرحات العدائية وم
ـــ قـــسم مـــن  دوديـــة والتوغـــل  ـــ مخافرنـــا ا مـــات ع تبـــع ذلـــك مـــن 

انـــــت  ـــــا مـــــن وســـــيلة غـــــ الـــــرد ف اقيـــــة الـــــ لـــــم يكـــــن ازا ـــــ العر االرا
انــت  ــا ..  ا املــشرقة الــ اعــادت لالمــة امل القادســية الثانيــة بــصفحا
مــــة العــــراق  ز ــــ  ن ع ي تــــرا يو ـــا والكيــــان الــــص ـ ــــ ام دوائــــر الــــشر 
ـــران بـــانواع الـــدعم مـــا  ـــ ط ـــ  ـــة البعـــث وامـــدوا نظـــام املال ـــاء تجر وا
ـــــل مبـــــادرات الـــــسالم  ـــــذا النظـــــام الـــــصفوي العنـــــصري لـــــرفض  دفـــــع 
ـــــن  ــــرب كفيـــــل بتغيــــ مواز ن ان اطالــــة امـــــد ا م ــــرب متـــــو ــــاء ا ال
ـــــــن معـــــــسكر  القـــــــوى لـــــــصا ايـــــــران .. واســـــــتمرت املعـــــــارك الطاحنـــــــة ب
ـــــــ  ن بقيـــــــادة البعـــــــث ومعـــــــسكر الـــــــشر والعـــــــدوان بقيـــــــادة خمي املـــــــؤمن
يات جــــسام توجــــت  ــــا العــــراق تــــ الــــدجال ثمــــان ســــنوات دفــــع خالل

ـــــ يـــــوم االيـــــام  ـــــن  ل العـــــراق بقيـــــادة  ١٩٨٨  –  ٨  -  ٨بالنـــــصر املب ـــــ ل
ـــــرغم مـــــا  ف خميـــــ و ـــــا االجيـــــال واعـــــ خيـــــة تتغـــــ  البعـــــث مـــــأثرة تار

سمت بھ روحھ من غلظة وعنصرة بانھ ذاق السم الزعاف.  ا
 

خيــــا ســــر بــــھ الــــشقيق والــــصديق واغــــاظ االعــــداء .. يــــوم  ــــان نــــصرا تار
ُا فحـــــسب بـــــل انتـــــصار قومـــــي  ياديـــــا عـــــسكر االيـــــام لـــــم يكـــــن نـــــصرا اعت
عرضــــت لــــھ مــــن ضــــعف  مــــا  ــــت ان امــــة الرســــالة م واعتبــــاري لالمــــة اث
تـصر ..  ـض مـن جديـد وت ا باذن هللا ال ولن تظام والبد ان ت وان فا و
مــــــة  ــــــذه امل ــــــش ذكــــــرى  ع ــــــذا المــــــا علينــــــا ان نتمــــــسك بــــــھ ونحــــــن  و
ـــــان مــــــن ابــــــرز عوامــــــل  ـ الــــــدة .. علينــــــا ان نتمــــــسك بااليمــــــان الــــــذي  ا
ـن  ـ النـصر املب عمل ع س من الغرور ان نحفز طاقاتنا و االلنتصار فل

ة باذن هللا وهللا مع الصابرن.  فكم من فئة قليلة غلبت فئة كث
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ــــا  ١٩٨٨/    ٨/    ٨ــــان صــــباح يــــوم  ــــان عملنــــا شــــعبة قائــــد النــــصر العــــسكرة وقــــاطع عمل ــــ م يومــــا عاديــــا 

ـضت صـباحا  افظـة واسـط  عـة  ـ ناحيـة شـيخ سـعد التا الفرقة الثانية العسكرة / فل واحـد خـاص 

يقظ مبكــرا النظــم امــور الــشعبة االمنيــة  العــادة بــصف مــديرا لــالدارة والذاتيــھ للــشعبھ انــا بطبيعــ اســ

م  راس املتواجدين والذين عدد سبة ل راسـة حـسب الـساعات  ٢٥بال ـ ا م  حارسا اوزع جدول عمل

ــــ  عــــة ا ــــم مــــن كتــــاب الطا ــــل واحــــد م ــــ عمــــل  ا اتفــــرغ لتنظيــــم عمــــل إدارة الــــشعبھ واالطــــالع ع عــــد و

ا  االيام السابقة لـم  ذا اليوم كما حال زي .. مرت ساعات  يد ا زيھ واضاب ال ارشيف االضاب ا

ـــــق الـــــضباط  ء عـــــدا االخبـــــار الـــــ تردنـــــا مـــــن الـــــسواتر االماميـــــة لقـــــاطع عملياتنـــــا وعـــــن طر ـــــ نالحـــــظ اي 

با  الساعة السادسة جـائ أحـد جنـود  لفية .. تقر نود اللذين ياتون بواجبات رسميھ للمقرات ا وا

ـــ  ـــشرى ا امـــًا يتــضمن  نـــاك بيانــًا  علـــن بــان  ــ رفيقـــي التلفــاز بـــدء فجئــًة  ــرس مـــسرعا لغرفــ وقـــال  ا

ــــ  نــــود و احة ل صــــصة كــــدار اســــ ــــ الغرفــــة ا بــــت ا ــــضت وذ ــــذا اليــــوم  ــــ ســــيذاع  الــــشعب العرا

ـــامس عـــن فحـــوى  ـــام بـــدأنا ن ـــشرى والبيـــان ال علـــن عـــن تلـــك ال ع  دت املـــذ ـــزة بتلفـــاز ومقاعـــد فـــشا مج

ا ياترى ؟؟؟ ي شرى وما  البيان وال

 

ي الوطنيـــة  ـــن الفواصـــل لـــم تكـــن تلـــك االغـــا ـــث ب انـــت ت ي الـــ  ـــو ان االغـــا بـــا  ء الـــذي جـــذب ان الـــ

ـــ  ـــ معركـــة ع ــان انتـــصارا  ـ نـــا ازداد الفـــضول قلنـــا لـــو  ا ســـابقا  ـــسمع ا و د ـــشا ماســـيھ الـــ كنـــا  ا

ي حماسيھ .. ات لسمعنا اغا  احدى ا

 

ذا البيان؟ قب م سيذاع علينا  عرف ون طيئة ونرد ان   بدأت الساعات تمر علينا ثقيلة و

امـــا  عـــد قليـــل بيانـــا  ـــور مـــدير الـــرط ليعلـــن بانـــھ ســـيذاع  ـــا تكـــرر ظ أشـــارت الـــساعة الثامنـــھ مـــساءا وقبل

يدة والحرار العالم. ة وشعبنا العرا العظيم وامتنا العرية ا شرى لقواتنا املس  و

 

تھ املرحــة ليعلــن  ــص ــھ و بو تــھ ا ي ع الكبــ مقــداد مــراد ( رحمــھ هللا )  أزفــت الثامنــھ بإطاللــة املــذ

وري :  بصوتھ ا

ـ وقـف إطـالق  ـي ع افـق النظـام االيرا دأ يتلو فقراتھ وعند وصولھ ا فقـرة ( و اليكم بيان البيانات .. و

ــم  قبــل أحد ــاظرن يتعــانقون و ميــع مــن ا ظــة تقــافز ا ــذة ال النــار إعتبــارًا مــن الــساعة الفالنيــة ) و

ـــة كثيفـــة  ع مـــازال يتلـــو البيـــان واذا بالـــسماء تتـــو بإطالقـــات نار ـــا واملـــذ يھ المثيـــل ل ـــست االخـــر بفرحـــة 

ذا اليوم الذي إنتصرنا فيھ ع العدو  اجا وفرحا  ن قاموا بالرمي إب ن وعسكر ان مدني ل م جدا من 

ـان يـوم النـصر العظيـم  عد ان جرعناه الـسم الزعـاف ف ي  الـذي أعلـن فيـھ إنتـصارنا  ١٩٨٨/    ٨/    ٨االيرا

ـــ مـــدى  ـــ عـــدٍو حاقـــٍد شـــرس خـــضنا معـــھ معـــارك عنيفـــھ ع اســـم ع ة  ٨ا يات كبـــ ســـنوات قـــدمنا تـــ

ذا النصر الكب م حققنا  داء ابرار واسرى وجر   ش
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عـد صــدور أمــر  ١٩٩١ـ عــام  و
مــــــــــن القائــــــــــد العــــــــــام للقــــــــــوات 
ــــــــش  اب ا ــــــــ ة با املــــــــس
ــت ، حــصلت  ــ مــن الكو العرا
ـــــــــــــ  اقيـــــــــــــة ع ـــــــــــــابرات العر ا
ة  معلومــــــــــــــات ســــــــــــــرة وخطــــــــــــــ

ــــت  ب مــــن الكو ــــ ــــ امل ــــش العرا ــــ محاولــــة ضــــرب ا للغايــــة و
ــز عــن الــدفاع عــن الــوطن مــن خــالل  ــ حالــة ال يــصالھ إ ه و وتــدم
ــ  ي و يو ــا و إيــران والكيــان الــص ا أمر الــصفحة الثانيــة الــ أعــد
ــــ أعمــــال قتــــل وحــــرق وعــــصيان  يانــــة والغــــدر الــــ أدت إ صــــفحة ا
ـــــــ ثمانيـــــــة  ـــــــة ع ـــــــ وفقـــــــدان الـــــــسيطرة املركز ي و شـــــــغب وفو مـــــــد
نــوب والفــرات األوســط مــن خــالل دخــول أالف مــن  ــ ا محافظــات 
ــــــي مــــــع عــــــصابات بــــــدر وحــــــزب الــــــدعوة ومــــــن  ــــــرس الثــــــوري اإليرا ا
ـــ  ن معـــ الـــشالمجة  ـــن حـــدوديت ـــ القـــانون مـــن منطقت ن ع ـــارج ا

وار العمارة.  البصرة و أ
 

بيـــــــة  ـــــــذه املؤامـــــــرة الفرقـــــــة الذ ــــــي قـــــــد أعـــــــد ل ـ ـــــــش األمر ــــــان ا ـ و
عتـ مـن  انـت  ا من أملانيا إ الـسعودية و الـ  األمركية ال تم نقل
م "  ناك دخلت منطقة " تل ال ا ومن  ة القوات الضارة  أور خ
ــــــ  ــــــش العرا ــــــ قطعــــــات ا ــــــق ع مــــــة قطــــــع الطر لفــــــت بم حيــــــث 
ـــــق  ـــــ طر ـــــذه املنطقـــــة تقـــــع  ـــــ البـــــصرة ، و ـــــت إ بة مـــــن الكو ـــــ امل

. ش العرا  الناصرة بصرة وضرب ا
 

ــ  بيــة ،  ــا باملرصــاد ، فــأوقع الفرقــة الذ ــان ل ــ  ــش العرا ولكــن ا
ـــــ ابـــــن  ـــــش العرا اقيـــــة ألن ا ــــي كماشـــــة " عر ـ ـــــن " ف ـــــن قاتـــــل ب كم
ـي " شوارسـكوف  بـھ القائـد األمر راء و آخر الليل ان األرض وال
ــي جــورج بــوش األب  س األمر ــن القاتــل (( فاتــصل بــالرئ ــذا الكم " ل
بيــــة مــــن  وشــــرح لــــھ املــــأزق وطلــــب منــــھ املــــساعدة إلنقــــاذ الفرقــــة الذ
ــ يــد بواســل  ــ الــصباح البــاكر ع تعرض لــھ  قــق الــذي ســ املــوت ا

ش العرا البطل.  ا
 

اشــــوف " طالبــــًا  ــــ " ميخائيــــل جور س الرو اتــــصل بــــوش األب بــــالرئ
علــــن  ن بــــأن  يد صــــدام حــــس س الــــش ــــن الــــرئ نــــھ و منــــھ الوســــاطة ب
ـ  بيـة ال ـ محاولـة إلنقـاذ الفرقـة الذ العراق وقف إطالق النار اآلن 

ن.  وقعت  الكم
 

ــــشوف  ا ن ذلــــك ، وأبلــــغ جور يد صــــدام حــــس س الــــش فــــرفض الــــرئ
ن ، ففقـــــد أعـــــصابھ ، كمــــــا  س صــــــدام حـــــس س بـــــوش بـــــرد الـــــرئ الـــــرئ
ـــــس  ا قائـــــد جيوشـــــھ شوارســـــكوف فطلـــــب مـــــرة ثانيـــــة مـــــن الرئ فقـــــد
قـول لـھ : يقـول  ن و س صـدام حـس الرو نقل الرسالة الثانية للرئ
علن العراق وقفًا إلطالق النار اآلن من جانبھ فسوف  بوش : " إذا لم 

ة ". ش العرا " بالقنابل النوو  أضطر إ ضرب قطعات ا
 

ــستطيع فعلـــھ  ن : ليفعـــل مــا  يد صــدام حــس س الـــش فــرد عليــھ الــرئ
كيــــــة  بيــــــة األم ــــــ الفرقــــــة الذ ــــــش العرا لكــــــن صــــــباحًا ســــــيذبح ا
ـــــــم جنـــــــوده بالرمـــــــال  ـــــــشر  ـــــــم " وســـــــوف ين ـــــــ " تـــــــل ال اصـــــــرة  ا

اقية ".  العر
 

س بوش " شوارسكوف " بـذلك فأخـذ شوارسـكوف يقطـع  فأبلغ الرئ
ال ســأبلغ  ــصيح : أوقــف أنــت إطــالق النــار و ية و عــص مــن شــعر رأســھ 

امل املسؤولية !. ي بذلك وأحملك   الشعب األمر

ـ صـدام  س العرا ـي بـوش األب مـن قـرار الـرئ س األمر نا ا الرئ و
ـــا وقــــف  ـ ــــ تلــــك الليلــــة وقبــــل الفجــــر أعلنــــت أمر اع و  ن الــــ حــــس
راء "، وقد علم  إطالق النار من جانب واحد لعمليات "عاصفة ال
بيـة األمركيـة مـن املـوت  يل إنقـاذ الفرقـة الذ ل العالم بذلك  س

قق ))   .١ا
 

ــــــ منطقــــــة "  باك  ـــــان وزمــــــان التفــــــاوض لفــــــك االشــــــ ـ وتــــــم تحديــــــد م
ـ محافظـة البـصرة  ـ  بع لقضاء الز اقية ت صفوان " و مدينة عر
ــــ  انــــب الكو ــــ والــــذي يقابلــــھ مــــن ا ــــدودي العرا عتــــ املنفــــذ ا و
ب  باك و لـــــ انـــــا للتفـــــاوض بفـــــض االشـــــ منفـــــذ العبـــــد لتكـــــون م

 القطعات.
 

ـــش  وقـــد تـــم نـــصب ســـردق أو خيمـــة عـــسكرة يجتمـــع فيـــھ ممثلـــو ا
لفـــاء  ــان شوارســـكوف يمثـــل جيـــوش ا ـ ــي و ـ ـــش األمر ـــ وا العرا
ـــــر الـــــدفاع الـــــسعودي خالـــــد بـــــن ســـــلطان آل ســـــعود ، ومـــــن  ومعـــــھ وز
ــــق ســــلطان  ن الفر يد صــــدام حــــس س الــــش لــــف الــــرئ العــــراق فقــــد 
ـــــن مـــــن  ة مـــــع اثن اشـــــم ممثـــــال للقائـــــد العـــــام للقـــــوات املـــــس احمـــــد 
ـــان  ـ يــــة إجــــادة تامــــة و ل الــــضباط األكفــــاء ممــــن يجيــــدون اللغــــة االن
ــــ األردن  ــــ يــــرزق  ــــو  اقيــــة و ــــة العر م قائــــدًا للقــــوات البحر أحــــد

ذا املوضوع. ؤلف كتابًا بنص   الشقيق ، و
ا جنـــــــود  ة يحرســـــــ يمـــــــة العـــــــسكرة طاولـــــــة كبـــــــ ـــــــ مـــــــدخل ا ــــــان  ـ
اشـــــم ومعـــــھ رفاقـــــھ  ـــــق ســـــلطان  ن فحـــــضر الفر ن وأمـــــركي ســـــعودي
ــــ  ــــا العلــــم الوط ــــسيارة جيــــب عــــسكرة عل االثنــــان أعــــضاء الوفــــد 
غــدر  انــت القيـادة تتوقـع أن  ــع سـاعة حيـث  ـان متـأخرًا بر ـ امل العرا
ـــــس  ـــــق ســـــلطان أقنـــــع الرئ ـــــق ولكـــــن الفر ـــــ الطر ــــان بالوفـــــد  ـ األمر

م. ة ل و م الن السيطرة ا  صدام ع عدم أخذ قوة حماية مع
ان بانتظاره شوارسكوف مـع  يمة و ان ا وترجل من السيارة عند م
ـــق ســــلطان  ـــر الـــدفاع الـــسعودي فـــأدى شوارســـكوف التحيـــة للفر وز
ـــــر  ب وز ـــــ نـــــا ا ـــــ منـــــھ ، و ـــــان يحمـــــل رتبـــــة أع اشـــــم أحمـــــد ألنـــــھ 
ـستطيع أن  ـًال ، و ال  لف عـشرات األمتـار  الدفاع السعودي إ ا

اشم أحمد.  ينظر  وجھ سلطان 
 

ذه اللقاءات يحتم ع األطراف  وتوكول العسكري  مثل  ان ال و
ــــ الطاولــــة قبــــل  م وتوضــــع ع ع املتفاوضــــون أســــ املتقاتلــــة أن يــــ

ان املفاوضات. يمة أو م  الدخول إ ا
 

اشــــــــم نــــــــزع مسدســــــــھ  ــــــــق ســــــــلطان  فطلــــــــب شوارســــــــكوف مــــــــن الفر
اشـــــم  ـــــق ســـــلطان  ـــــ الـــــسرادق ، فـــــرفض الفر ـــــدخل إ ـــــ و ال
ع مسدســك وتــدخل الــسردق أوًال ؟ فقــال  وقــال لــھ : أنــت يجــب أن تــ

وًال : ملاذا ؟ ًا مذ  مستغر
 

اشــم أحمــد : أنتــم مــن أوقــف إطــالق النــار  ــق ســلطان  فــرد عليــھ الفر
بــــة االســــتعداد لقتالكــــم  ــــ أ مــــن جانــــب واحــــد ونحــــن لــــم نوقفــــھ وع
ب وســـــــأعطي األمـــــــر  ـــــــ ذا لـــــــم تنفـــــــذ فسأ اقيـــــــة ، و ـــــــذه أرض عر و

اعة  ــــ ــــول صــــدمة و ل شوارســــكوف وتجمــــد مــــن  بقتــــالكم ، فــــذ
اب  ـــــــ اشـــــــم باال ـــــــق ســـــــلطان  ـــــــمَّ الفر َ نـــــــا  ـــــــق ســـــــلطان ، و الفر
ــــ خالــــد بــــن  واالتجــــاه نحــــو الــــسيارة فــــصاح شوارســــكوف بــــصوت ع
عـــشان مـــن  ـــداه تر ية و عـــص عـــال و عـــال ..  ســـلطان : خالـــد .. خالـــد 
أنـــھ جنـــدي عنـــده ، ونـــزع شوارســـكوف  ـــروًال  الغـــضب فجـــاء خالـــد م

عده خالد. يمة وفعل   مسدسھ ووضعھ ع الطاولة ودخل إ ا
ـــم ، ثــم نــزع ســـلطان  اشـــم ورفاقــھ ينظــرون إل ــق ســلطان  ــان الفر و

ما. ا م ودخال وأخذا م  ورفيقاه مسدسا
 

بيــة  ب الفرقــة الذ ــ ــ أن ت ــ فــك االرتبــاط ع وحــصل االتفــاق ع
ــ فــخ الكماشــة القاتــل الــذي  ــم " الــ وقعــت  األمركيــة " مــن تــل ال
أفـــــــشل مؤامـــــــرة إســـــــقاط النظـــــــام  ـــــــ البطـــــــل و ـــــــش العرا نـــــــصبھ ا

 الوط من الداخل .
 

ـل  ا و ـسب م الذين أعلنوا عن وقف إطالق النار مـن جانـب واحـد  و
ــــ  ــــ إ ــــش العرا ب ا ــــ ي ي ــــ اليــــوم الثــــا عــــرف بــــذلك و العــــالم 

 البصرة.
 

ل ذلـــــك اللقـــــاء  ـــــ كيـــــة  ات األمر ـــــام انـــــت ال يمـــــة  ـــــ داخـــــل ا و 
ــان  ـ ـــت األبيـــض صـــورة وصـــوت ، و تـــاغون والب ـــ الب ثـــھ مباشـــرة إ وت

اقب الشاشات. اشم ير  الرفيق سلطان 

ـــــابوي بــــــدون أخــــــالق وال شــــــرف وال  ـ ــــــش ال ـــــي ج ـ ــــــش األمر لكــــــن ا
بـــان كمـــا يؤكـــده علمـــاء  ـــذا ســـلوك وأخـــالق ا ـــد ، و مون بـــأي ع يلـــ

 االجتماع.
 

ـــــــ البـــــــصرة ملقاتلـــــــة  بة إ ـــــــ ـــــــ امل ـــــــش العرا فغـــــــدروا بقطعـــــــات ا
لـــــــف  م طـــــــائرات ا يانـــــــة والغـــــــدر فقـــــــصف ـــــــ صـــــــفحة ا الغوغـــــــاء 
ـ  ـ ح ي ونقـضوا مـا وقعـوا عليـھ قبـل أن يجـف ا يو ي الص األمر

ذا الطرق ب " طرق املوت ".  س 
 

ـــــاء مـــــن تنظيـــــف العـــــراق مـــــن فايروســـــات وجـــــراثيم إيـــــران  عـــــد االن و
ـــوار  ـــدود مـــن منفـــذ الـــشالمجة و األ وحرســـھ الثـــوري الـــذي دخـــل ا

يانـــــة والغـــــدر عـــــام  نفيـــــذ صـــــفحة ا عـــــد أن حرقـــــوا  ١٩٩١وقـــــاموا ب
رذان إ مخيم رفحاء. ا روا   ودمروا و

 
ن أعــــــضاء القيــــــادة العامــــــة  يد صــــــدام حــــــس س الــــــش اســــــتقبل الــــــرئ
و يصافح  ة ومن ع شاشات العراق التلفزونية ، و للقوات املس
ورة  ي فقــال قولتــھ املــش اشــم أحمــد الطــا ــق أول ركــن ســلطان  الفر
ـــــي  ـــــ تحمـــــل أســـــ وأعمـــــق معا ـــــن ســـــلطان وســـــلطان ).و ( شـــــتان ب
ـن  اقيـة ، و ـسالة العر اعة وال ة و الفروسية وال الوطنية والعرو
ـة ولألمـة  ـائن للعرو ـي ا خالد ابن سـلطان آل سـعود العميـل األمر

 العرية.
- - - - - - - - - 
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ارثيـا  مادام الرقص مـع الـشيطان 

ــــــــــــــــ  قــــــــــــــــرر خــــــــــــــــامن ان يتحــــــــــــــــول ا

( غانـــدي املنطقـــة ) بـــدل ( جيفـــارا 

العـــــــــــــالم ) ، مـــــــــــــع اشـــــــــــــد االعتـــــــــــــذار 

لـــــذكرى املناضـــــل جيفـــــارا، فيدعـــــو 

للسالم واالبتعاد عن العنف!اما حسن فقد اختار رغما عنـھ ان 

ــــــ فيــــــھ كيــــــف يمكــــــن تجنــــــب  بــــــا، يلقــــــي خطابــــــا يو يــــــصبح طب

يـــــــة تقتـــــــل رجالھ!.الولـــــــد  ـــــــ وقـــــــت فيـــــــھ اســـــــرائيل الغر كورونـــــــا 

ا  ــ نفــس النــار الــ اشــعل ادئــة و ــشوى االن فــوق نــار  خــامن 

ـــل  ـــا ! ـــ اتو الـــشيطان وتطـــوع خـــامن لوضـــعنا نحـــن العـــرب 

 ستطيع خامن ان يقاتل ؟

 

ــم  - ١ يونية ا ــان الغــرب والــص ائلــة  يــة بقــوة  مي انطلقــت ا

اتيجية  ــ تبــ ســ يــة ع ت القــوى الوطنيــة العر ــا فــأج داعم

دفاعيـــة الجـــل امتـــصاص االنطالقـــة،وع حـــدود العـــراق دمـــرت 

انــت  ــا  يج ا خميــ ،لكــن ن عــد حــرب فرضــ يــة  مي املوجــة ا

ـــــة امـــــام متانـــــة التيـــــار القومـــــي  مـــــة املـــــشروع الطـــــائفي الواج ز

انــت تراجعــا  يــة  مي مــة ا ز ــ العــراق وتماســكھ.لكن  ــي  العر

عد ملعركة قادمة المحالة.  مؤقتا واخذت 

 

ــــت  - ٢ ــــري تما ــــي جو ـــا العــــراق بــــدعم ايرا ـ عنــــدما غــــزت امر

كـــــذا  افـــــة الطــــرق و ـــــ العــــراق ب ــــران معــــھ وخـــــدمت خطتــــھ  ط

ـــ  ـــا  ــا مـــن ترســـيخ وجود ـ ـــم مـــن مكـــن امر ل التـــارخ ان ا ـــ

ـم مـن  ل ايضا ان ا املقابل  العراق  اسرائيل الشرقية و

اقــــع الــــذي  ـــا !انــــھ الو ـ ــــو امر ــــ العــــراق  ــــي  ــــ الــــدور االيرا ر

ـــ فـــصول مـــسرحية الـــصراع  عـــة عقـــود مــن توا عــشناه طـــوال ار

 والتحالف بنفس الوقت.

 

قيــــــة  - ٣ ــــــ العــــــراق و ــــــا يــــــد اســــــرائيل الــــــشرقية  ــــــا بأطالق امر

يـــــــة اردات اكمـــــــال تـــــــدم العـــــــراق بيـــــــد اســـــــرائيل  االقطـــــــار العر

افـــة ممارســـات  نفـــس الوقـــت توثيـــق  ا ، و ـــس بيـــد الـــشرقية ول

ه  ــــــ العــــــراق وغــــــ ا االجراميــــــة  ــــــشيا اســــــرائيل الــــــشرقية وميل

ـــــا تكـــــشف عمـــــا ارتكبتـــــھ مـــــن  ـــــاء توكيل ظـــــة ا ـــــن  وعنـــــدما تح

اقـــــــــب  ـــــــا عو ـ ـــــــــس امر ــــــــ ول ــــــــا فتتحمـــــــــل  ـــــــــ واتباع جــــــــرائم 

ن رغمــــا عــــن  ــــن الــــسكت ــــا ملــــا ب ل اعاد ــــس ــــرائم االعظــــم ف ا

النظام.امــا اســـرائيل الـــشرقية فـــأرادت مـــن وراء الـــدعم املفتـــوح 

ــــا اكــــ ومــــا ان تكتمــــل قــــدرات النظــــام  ط ــــ العــــراق تور ـــا  ـ المر

ـا مـن العـراق لتبقـى  ـ اخراج ي ح تبدأ خطـة العمـل ع االيرا

ــــ العــــراق  طــــة االيرانيــــة  ت ا غــــزوه ،لــــذلك تمــــ ــــ منفــــردة 

ل اضـــعاف العـــراق مــــع  ــــس كيـــة  ــــل خطـــوة امر ـــي ل بـــدعم ايرا

ا. ت مع  االعداد ليوم الصدام ا

 

ـــاب  - ٤ ـــان حتميـــا ارت ـــ العـــراق  ـــي  ـــ مجـــري التغلغـــل االيرا و

ــــن العــــراق  ــــو مــــا يحفــــر خنــــادق عــــداء ب يبــــة و مجــــازر واعمــــال ر

ـــــــر  ــــــان ذلـــــــك جو ـ ا و ـــــــشيا وشـــــــعبھ واســـــــرائيل الـــــــشرقية وميل

ـو اعـداد العـدة لتـصفية  ـ مرحلتـھ الثانيـة و ي  طط االمر ا

امل. لول محلھ بال ي وا  التغلغل االيرا

 

ــــــ العــــــراق يــــــرى بوضــــــوح  - ٥ ــــــي  االن مــــــن ينظــــــر للتغلغــــــل االيرا

ــــــــــــا االساســــــــــــية وعزلــــــــــــت  ــــــــــــران فقــــــــــــدت قو الشــــــــــــك فيــــــــــــھ ان ط

عذيبـھ،  ا مسؤولية بؤسـھ و ما ال تحمل ا عن ا شيا ميل

نــــــــوب  ــــــــر املعــــــــدن االصــــــــيل لعــــــــرب ا فــــــــسقطت الطائفيــــــــة وظ

ا االعظــــم  ــــدف ــــان  ــــ تــــارخ العــــراق  وفجــــروا اعظــــم انتفاضــــة 

ـــــــق طـــــــرد االســـــــتعمار  ـــــــة العـــــــراق ووحدتـــــــھ عـــــــن طر حمايـــــــة عرو

ي الغاشم.  االيرا

 

مة  - ٦ ــ يــة  ــشعبية لبنانيــة و عر ــان بتمتــع  حــزب هللا الــذي 

عـــــــد ان اكـــــــد انـــــــھ يـــــــض بلبنـــــــان مـــــــن اجـــــــل اســـــــرائيل  ا  فقـــــــد

ــا  افــة مكونــات لبنــان بمــا ف ــو االن يواجــھ احقــاد  الــشرقية ،و

عتمـد  دال من االعتماد ع الطائفية الشيعية صار  م، و شيع

غـــول اســـرائيل  ـــ بقيـــة  ـــذا ينطبـــق ع ـــشيا معزولـــة، و ـــ ميل ع

ــــم  ــــران وخيان ــــم لط الــــشرقية العــــرب الــــذيم كــــشفوا عــــن تبعي

كـذا اكتملـت عمليـة  ـة ،و ـال موار م العرية علنا و م وام لوط

ــــا  ظــــة الــــ خططــــت ل ــــ ال ــــذه  عــــزل اســــرائيل الــــشرقية و

ــا  ــا وتركــب ل ع العــراق مــن مخالــب الفــرس وتقلع ــي تنــ ـا  ـ امر

مخالــــب رقيقــــة تناســــب مرحلــــة دمــــج اســــرائيل الــــشرقية بمــــسار 

يونية رسميا.  الغرب والص

 

ـــــن  - ٧ ـــــن قوت ـــــو صـــــراع ب ـــــا  نـــــاء مـــــا ســـــبق فـــــان الـــــصراع ا و

نمـــــــا  ـــــــا ب كيـــــــة وايرانيـــــــة، يتمـــــــ بتفـــــــوق امر ن امر اســـــــتعمارت

ــادة  ا ا ــا واســنا ال ا  ي اســرائيل الــشرقية مــن فقــدا عــا

غولــــھ العــــرب  ــــو مــــا ســــيج خــــامن و اب مــــن ذلــــك، و ،او االقــــ

ــــا  ــــ اطار يجــــة  ا.فالن ايــــة املطــــاف المر ــــ  ــــسالم  ــــ االس ع

ـس العـراق وال العـرب، ومـن يتوقـع  ـا ول اتي خدمـة امر الس

ـــــس  ـــــو ول اقـــــع كمـــــا  ـــــا دعـــــم العـــــرب عليـــــھ ان يـــــرى الو مـــــن امر

 احالمھ.

 

كيـــــة  - ٨ طـــــة االمر قيـــــة االقطـــــار  -ا ـــــ العـــــراق و يونية  الـــــص

ــ  عــة القائمــة اساســا ع ــرب الرا اتيجية ا يــة تنفــذ ســ العر

دف يفرض اطالة متعمدة  و  ا وقيميا ،و سان معنو تدم اال

ــذا فـــان وجـــود  ـــسرعة ، ول ـــا  اء للــصراعات وعـــدم الــسماح با

ـــى مـــن مقومـــات القيـــادة  ـــد االد فتقـــر ل ـــس وزراء ضـــعيف و رئ

ــــم  ــــو احــــد ا ــــ وزراء العــــراق ولبنــــان االن، ــــ رئ ــــال  كمــــا ا

عميــــــــق  كيــــــــة لــــــــضمان تواصــــــــل الــــــــصراع و ـــــــان اللعبــــــــة االمر ـ ار

يا  ـسان ضـم مفاعيلھ النفـسية واالخالقيـة وصـوال السـقاط اال

ـــل  زا للبيـــع والـــشراء ل افـــة الـــروادع فيـــصبح جـــا ـــده مـــن  وتجر

ــــــا افقـــــاد شــــــعب  عمـــــدت امر قيقـــــة تفــــــسر لـــــم  ذه ا ء،و ـــــ

ـان  اليـة و ـ ذروة االنتفاضـة ا العراق فرصة اسقاط النظـام 

عمل بجدية واصرار ع  ا و  ال جدا، امر ذلك مضمونا وس

ـــــــة  و ـــــــاء ال ـــــــو ا يونية و ـــــــا وللـــــــص ـــــــدف االســـــــ ل تحقيـــــــق ال

يـــــــة تـــــــرى ضـــــــرورة مواصـــــــلة طحـــــــن شـــــــعب العـــــــراق ولبنـــــــان  العر

ـ بقيـة االقطـار  ـي  عـرض الـشعب العر يا واليمن و ا ولي وسور

ــــ  ــــ تفج ــــ ان تــــصل ا ــــساعا ا ــــن وتحــــديات تــــزداد خطــــرا وا

تـــھ ســـيطرة الدولـــة  ـــ بي ـــ نطـــاق واســـع تفقـــد  الوضـــع االمـــ ع

ـش،  ـشيات كبـديل عـن ا ـر امليل الكـة وتظ ـ ال وتحل الفو

ال قيم. ة و و سان بال   فتبدأ صناعة الدولة الفاشلة بأ

 

ــل وصــول االنتفاضــة للــذروة  ــسوا ابــدا ان مــن تجا تــذكروا وال ت

ـــــــــا واكـــــــــ مـــــــــن اســـــــــرائيل  ـــــــــ امر ل  ـــــــــسم االســـــــــ ـــــــــة ل املطلو

ـــــا الوطنيـــــة ســـــوف لـــــن تكتفـــــي  الـــــشرقية الن االنتفاضـــــة بطبيع

ــ اقامــة عــراق مــستقل  ــي بــل ســتعمل ع بطــرد االســتعمار االيرا

ـــــا  ـــــا وغ ام متبـــــادل مــــع امر وســــيد يمكنـــــھ بنــــاء عالقـــــات احــــ

ـــس تبعيـــة، واســـتقالل العـــراق تحـــت قيـــادة رجـــال االنتفاضـــة  ول

ـــــا بقبولـــــھ.واالن نـــــرى ان مـــــوازن القـــــوى  ـــــو اخـــــر مـــــا تفكـــــر امر

ــــب  ــــ طب ــــ غانــــدي وحــــسن ا اليــــة جعلــــت خــــامن يتحــــول ا ا

مــا :  س منطقيــا ان نكــرر القــول ل علــم كيفيــة تجنــب كورونــا!ال

ـ  ـ الـرقص  ديـدة و نتـك ا ياولد لعبتـك انكـشفت فأقبـل بم

ا غاندي والطب.  حضرة السلطان واتر
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ائــــل لوســــائل اإلعــــالم الــــسمعية واملرئيــــة  ــــشار ال ــــ ظــــل العوملــــة وان
ـــو  ـــم مـــن  ـــ العـــراق م ن  ة مـــن املراســـل ـــرت أعـــداد كبـــ واملقـــروءة ظ
ن وقــــــسم الفوتوشــــــوب  ف ــــــم محــــــ ــــــ ومقتــــــدر ونــــــا وخــــــرج وم م
ـــ أحـــد أن املراســـل أحمـــد  كـــذا وال يخفـــى ع ـــن بالواســـطة و ،واعالم
افة  ـــ الـــ ي إعالمـــي عمـــل  مـــدا ــان شـــقيقة رشـــيد ا ـ ي  مـــدا ا
ـــــدأ تكملـــــة  عـــــا و ـــــ رحمـــــة هللا  عـــــده وتو واالعـــــالم قبـــــل االحتـــــالل و
ـــدث ونحـــن  يـــة ا ي مراســـل قنـــاة العر مـــدا مـــشوارة اخـــوه احمـــد ا
ــ تــضليل  ص ولكــن خالفنــا معــھ ع ــذا الــ ــس بــصدد تقيــم  نــا ل
ـي لقــرى  ـ ــ موضــوع القــصف ال عليقــة ع ــ بخــصوص  وكــذب وا

ـــوك قـــائال :  وكـــة تمامـــا منـــذ  -د ـــدود م عامـــا العـــراق تنـــازل  ٣٠( ا
ـــ  عـــود ا ـــ تركيـــا واالمـــر  ة شاســـعة جـــدا إ ضـــمنيا عـــن مـــساحات كثـــ
مـــــا نظـــــام احمـــــد حـــــسن البكـــــر  ن ور نظـــــام البعـــــث نظـــــام صـــــادم حـــــس
ز عن مسك حدوده مع تركيا فتناول ضمنيا عن  بمع ان العراق 
ــــــ  ة  ــــــ ــــــ األخ القــــــارئ املغالطــــــات الوا ة ) وال يخفــــــى ع قطــــــع كبــــــ
مـا نظـام احمـد حـسن البكـر  ن ور ـو يقـول نظـام صـدام حـس حديثة ف
ـــ بتــــارخ األحـــداث ومـــ تنـــازل البعــــث عـــن شـــ مــــن  ـــل وا ـــذا ج و
اقيــون  ي أن أكــ العر مــدا ــسمع وتــرى يــا احمــد ا أرض العــراق ألــم 
ـــو  ـــ صـــفحات التواصـــل االجتمـــا و دون الفـــديو ع ـــشا الـــشرفاء 
ــــر خارجيــــة العــــراق  ــــن املرحــــوم ســــعدون حمــــادي وز ل ب حــــديث مــــ

ن رحمة هللا، يد صدام حس  والش
 

ــــــذا  مــــــا تــــــ تركيــــــا مــــــن  حيــــــث يقــــــول فيــــــة ســــــعدون حمــــــادي [ ( ر
عل ابو  ن رحمة هللا { خ ت ا يد صدام حس د الش اإلجراء ) ،ف
اقيــون  ــ أغلــب بيــوت العر يل موجــود  ــ تركيــا بكــد ابــو ايــران } ] ال

ـ  عـض الـشعراء يتغنـون باملقولـة  م يتغنـون بـة يوميـا وكـذلك بـدا  و
، وا نا وفخرا وعزا لتلك القيادة وااليام ا م حن  شعر

 
ناك  خفي يا احمد.؟؟؟؟؟  يبدو ان 

ـــــن للقنــــــوات  ن اإلعالمي ـــــ خطــــــورة عمـــــل املراســـــل ال يختلـــــف أحـــــد ع
ديــد  نــاك  م و ــا م وحر ــ حيــا ة ع نــاك مخــاطر كثــ الفــضائية ف
طـــــف أو  عـــــرض ل ا مـــــا  تـــــل وكثـــــ ـــــ العـــــراق ا ووعيـــــد وخصوصـــــا 
اشـــــم  ـــــا اغتيـــــال  ـــــسدية والنفـــــسية وآخر االعتقـــــال أو التـــــصفية ا

، اش  ال
 

ابرانيـــــــة  ـــــــزة القمعيـــــــة وا از مـــــــن قبـــــــل األج يجـــــــة لالبـــــــ م ن عـــــــض و
مـــة اإلعالميـــة، وللتوضـــيح أكـــ انـــت قبـــل  ـــشيات ينحـــرف عـــن م واملل

( بمذكرة وتفوض من وزر الداخلية العرا جـواد  -مدة ذكرة قائال : 
ــي بــدخول  ــش ال ــي ســمح ل ن حــزب ١٥البوال كــم ملطــاردة معارضــ

 العمال ) ،
ت ذلك!!!!!!،  ملاذا غ

ــ العــراق  افة  نــة الــ ء ممــا ذكرتــھ عــن مخــاطر م ــ ــل أصــابك 
اقيون الزالت مليئـة باألحـداث  ق من الباطل وذاكرة العر لقد بأن ا
قيقـة  قائق لقد جافيـت ا ر ا ا فما  دوا التلفيق وتزو ودراي
ـخ  قـائق والتار ـ با ـل وا عليقـك ينـم عـن ج د أن  وضـللت املـشا
ــل الــشأن  قــائق مــن ا ض بــك وانــت مراســل أن تتقــ ا ــان يفــ و
عـــرف  ـــاتف للتوصـــل و يـــل أو تتعـــب نفـــسك بال ـــ ار بـــا منـــك  ـــم قر و

قائق،  ا
 

ا  ـسأل كثـ ي الذي  ي امليدا في االستقصا و ال املراسل النا 
و، بحث  تارخ األحداث ثم ينقل ا كما  عمق دقيق و عمل   و

 
افة بال أخالق األخالق أوال،  يا احمد ال 

عـــا مخاطبـــا املـــصطفى صـــ هللا عليـــھ وســـلم :  ـــ  -قـــال  ( وانـــك لع
 خلق عظيم ) ،

ـــ التجـــرد العــــام  ــــا واتبـــاع من ـــر الـــذات وتط وال نجـــاح بـــدون تطو

اعة والعــــــدل واألمانــــــة وعــــــدم  ــــــا الــــــ ـــــارم األخــــــالق اول ـ ــــــ بم والتح
مــة  ــر تنحــصر م يــاة الزائلــة املراســل النــا ا الرضــوخ مللــذات ا

دث بأمانة وموضوعية،  بنقل ا
 

ـــ معلومـــات موثقـــة مـــن أرشـــيف وزارة  ـــان األجـــدر بـــك أن تحـــصل ع و
د، مك املشا ح ارجية لتتحدث للعالم بصدق وقوة و  ا

ــــ  ــــذا حولــــك إ ال أن تقــــول نظــــام البعــــث تنــــازل عــــن مــــ مــــن االرض ف
ع بــصدق وجديــة  تقــي وتتــا يــة أن ت ــان األجــدر بقنــاة العر وكة و ــ ا

 الم تكن صاحبة غرض !!!!!!
 

نـــــات  ـــــ الثمان ي أن العـــــراق  مـــــدا نابـــــك اســـــتاذ احمـــــد ا اقـــــول  و
ــــل مــــن العــــراق وتركيــــا دخــــول قــــوات  ــــسمح  ــــ أن  اتفــــق مــــع تركيــــا ع

كــذا ٢٥الدولــة األخــرى مــسافة  ن و كــم ملطــاردة املتمــردين مــن الــدولت
ــــــي  مدا دوديــــــة آمنــــــة لــــــذا أقــــــول لــــــك يــــــا احمــــــد ا بقــــــت املنــــــاطق ا
ــخ  ــذا تار ــ مــا تقــول ف ــدث يكــذب اتقــي هللا  يــة ا مراســل قنــاة العر
ـم  العراق وقادة العراق الوطنيون وشـعب العـراق الـذين قـدموا دما
اب وارض العــراق وقــاتلوا ثمانيــة ســنوات دفاعــا عــن البوابــة  فــداء لــ
يـــــة لـــــذا أنـــــت مطالـــــب باالعتـــــذار لتـــــارخ العـــــراق  الـــــشرقية لالمـــــة العر
ن واحمـــد حـــسن البكـــر  يد البطـــل صـــدام حـــس ولقيـــادة البعـــث وللـــش
يــــــم  يح املفا جــــــري تــــــ يــــــة و عــــــا وكــــــذلك قنــــــاة العر ــــــم هللا  رحم

 املغلوطة لديكم،
 

أيـــن أنـــت مـــن خـــ إبـــرام شـــركة النفـــط الوطنيـــة اإليرانيـــة مـــع شـــركة 
ت  ر صناعة النفط والغاز يوم الس  ٢٠٢٠/  ٧/  ١١( برشيا ) لتطو

ـ  ـ ع ك مع حقـل ( مجنـون ) العرا ر حقل ( ياران ) املش عقد لتطو
 مدى عشر سنوات ،

 
ـــــوس  اقـــــزام الفـــــرس ا وا عمـــــالء و افـــــ تمـــــوا بوضـــــع العـــــراق و ا
ـم  اق ـ فر فـة ع اقيون الزالـت ت م وتركوا البعث فدموع العر واذنا
اقـــون لعـــودة  ـــم تو واعلـــم أن معظـــم أبنـــاء العـــراق االصـــالء الـــشرفاء 

ي ا  البعث العري االش
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اقــع اليــوم ملناســبة الــذكرى  ــ ارض الو ــا ع اقيــون منجزا ــستذكر العر الــدات الــ   ٥٢ــ تلكــم االيــام ا
ـم  ٣٠  -  ١٧لثورة املنجزات والتقدم والتطـور ثـورة  يا قـا  انـت طر ن و اقي ا العـر يـدة والـ ملـس تمـوز ا

ا ..  اليومية بادق تفاصيل
 

ـ  ـصص املائيـة ع ـع ا م حصرا .. ماعرف  النظـام الوطـ الـسابق بتوز ن م ن والفالح اقي يتذكر العر
الكميـة  ل دوري و ـش ـ و ـ لالرا ـدف االرواء الزرا ـر  االرا الزراعية .. مـن خـالل شـق الـسوا واال

ا .. ا ونوع الزراعة ف ل ارض زراعية وفقا ملساح ددة ل  ا
 

انـت الـسوا واملمـرات  ـان .. و ائنـا مـن  ا  سمح الحد بالتجاوز عل ا وال م  صص منتظمة ومل انت ا و
ل ارض زراعية .. صة ل غلق حسب ا  املائية تحتوي ع موزعات و عبارة عن بوابات تفتح و

 
ة واالخــرى  ــن الفــ ــس بانتظــام وتحــصل ب ــي  ــذا العمــل االروا ــان  غــداد  ــ منطقــة اليوســفية جنــوب  و

الة مرور الكرام ينال عقابھ ع الفور .. ذه ا ا .. ولكن املقصر لن تمر عليع   عض التجاوزات عل
 

ــض  ــ صــباح يــوم مــن تلــك االيــام املكتــضة بحفــظ القــانون والعدالــة .. كــسرت احــدى بوابــات االرواء و و

ب باالمر .. و املس عرف من  م مشبعھ بمياه الري الزرا .. ولم   الناس صباحا واذا باراض
يـصھ كونــھ  ب فلـم يتمكـن احـد مـن  ـصيا وســال عـن املـس ـ املوقـع قـائم مقـام اليوسـفية  فحـضر ا

 حصل ليال ..
 

ـــس  ـــو رئ ــان الـــشيخ  ـ ن و ـــا الكـــسر وادخلـــھ الـــ ة الـــ يقـــع ف فـــامر القـــائم مقـــام باحـــضار شـــيخ العـــش
ع  املنطقة .. ة زو  عش

ــل  ــد ال عــد ســبعة ايــام مــن التوســط والتع ن .. و ــ الــ بقى  ب فانــھ ســ ف بمــن املــس عــ وابلغــھ ان لــم 
تھ .. قرر القائم مقام اطالق سراحھ ..  الشيخ وعش

 
ه اجرامــا  ــذا العمــل الــذي اعتــ ــ  ــم ع خ ــ مكتبــھ .. وو ولكنــھ قــام بــدعوة جميــع شــيوخ عــشائر املنطقــة ا
ـــم  ـــ املـــشروع .. واخـــذ عل ن ان حـــصل تجـــاوز ع م بالـــ ـــدد ـــصص املائيـــة و ـــع ا ن وتوز بحـــق املـــواطن

دات خطية بذلك ..  ع
 

ـــم  م واالعتـــداء عل ــشرد ـــم و م وقتل م وســرقة امـــوال ديـــد ـــشر و ـــ حيــاة ال امــا اليـــوم فيتــم التجـــاوز ع
انــة الرتــب العــسكرة  انــة النــاس وا ن وا ــ القــوان م .. والتجــاوز ع ــ عقــارا يالء ع ــم واالســ وقطــع روات

ن .. انة املوظف  وا
 

ن واملــدراء  ــافظ ملــان والــوزراء وا ــة والــوزراء وال ور م ــ مــرآى ومــسمع مــن رؤســاء ا ــل ذلــك يجــري ع
م ان يصل ا مستوى قائم مقام اليوسفية ..  العامون .. واليجرؤ احد م

 
يھ .. د الوط الشرف ال سميھ الشعب الع د الطاغية .. وما سمونھ ع ا السادة ما  ذلك ا
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ــــذه  تــــصر  ــــا ولــــم ت ا بأغلــــب اقطار ــــآ مــــع اعــــدا يــــة خاضــــت حرو يقــــول التــــارخ ان االمــــة العر
ــروب الســباب عديــدة ثــم جائــت قادســية العــرب الثانيــة ليخــوض العــراق معركــة شرســة نيابــھ  ا
عــد  ــذه املعركــة الــ  ــ  ــا انتــصر  ا حكمــة قيــادة البعــث البطلــة وذ يــة جمعــاء و عــن االمــة العر

ل االجيال العرية.  مفخرة ل
 

قائق والوثائق ال تـدين النظـام العنـصري  زب والثورة ا ومنذ بداية املعركة وضعت قيادة ا
ي واالتحـادات والنقابـات  تمـع املـد ـي ومنظمـات ا الطائفي  ايران امام الشعب العرا والعر
ـــ االيرانيـــة  ـــ االرا ـــس لنـــا اطمـــاع  ـــرب ول ـــد ا قـــائق تؤكـــد اننـــا ال نر ـــذه ا ـــل  الـــشعبية و
قيـة اقطـار  ياة الحتـالل العـراق و املقابل وجود اطماع قديمة ورغبة شديدة من قبل اعداء ا و

لة. اطورة الفارسية الذي اعد منذ سنوات طو ليج العري لتحقيق اطماع االم  ا
 

يـــة  ن يحبـــون العـــراق واالمـــة العر ـــ العـــراق مـــن اعـــداد مقـــاتل واســـتطاعت قيـــادة البعـــث الفـــذة 
ــ  يــة ســوائآ مــن مقات اد دفاعــآ عــن ارض العــراق واي مــن اقطــار االمــة العر ــش ومــستعدين لألس
ـــذه املعركـــة او قـــوى االمـــن الـــداخ او  ـــ  ـــ الباســـل الـــذي اعطـــى دروســـآ لألعـــداء  ـــش العرا ا

ن والعرب. اقي ن العر افواج املتطوع ش الشع و اصة ومقات ا مات ا ھ امل  الو
 

خيـــة للبعـــث وثورتـــھ  مـــستلزمات ديمومـــة املعركـــة  ١٩٦٨تمـــوز عـــام  ١٧/    ٣٠ووفـــرت القيـــادة التار
ـة  ـز ا ـات القتـال واتخـذت اجرائـات لتعز افـة ج ـ  ل مايحتاجھ املقاتـل  من سالح وعتاد و
ـات  ـل ا انـت  ـذه املعركـة و لة طـوال ثمـان سـنوات مـن  الداخلية ولم تحدث اي ازمة او مش
ذه  ل  ق ع الباطل و عمل ع صنع يوم النصر العظيم حيث انتصر ا الرسمية والشعبية 
ـــ العـــدو  ثـــاق يـــوم النـــصر العظيـــم حيـــث انتـــصر العـــراق ع ـــ صـــناعة وان انـــت تـــصب  ـــود  ا

ا. ان بداية انتصار االمة ع اعدا ي العنصري وحطم احالمھ التوسعية ف  االيرا
 

ــــي  ــــزب الــــشعب حــــزب البعــــث العر ن و يد صــــدام حــــس س الــــش از للــــرئ تحيــــة التقــــدير واالعــــ
ــد عــزة  ا ا الرفيــق ا ــ رأســ ــذا االنتــصار الكبــ وع ــدة الــ صــنعت  ا ي وقيادتــھ ا ا االشــ
ـــد  ـــذا االنتـــصار وا ـــ  م  ـــل مـــن ســـا ي ول ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــن العـــام  يم االم ابـــرا

داء االبرار. لود للش  وا
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ـــذه األمـــھ ( رســـالة  ي بـــأن ل ا ـــي االشـــ ـــؤمن حـــزب البعـــث العر قـــھ حيـــھ ومبدعـــھ، و يـــة أمـــھ عر األمـــھ العر
تمـــع  ـــ تطـــور ا ا العظيمـــھ  اما ـــ التـــارخ واســـ ود  ـــا املـــش ـــا دور انـــت ل ـــآ منـــذ أن  ـــضت  ـــسانيھ ). ا

ضاري. شري وتقدمھ ا  ال
 

دافا معينھ محدوده ). ا ا ا البعث ( نزوع واستعداد أك من كو م  والرسالة كما يف
ذا اإلستعداد.  ولألمة العريھ مثل 

 
ــھ اخالقيــھ ونفــسيھ  ــھ حيــھ، تجر ــا ( تجر ــذه الرســالة بأ ــشيل عفلــق  ــصف القائــد املؤســس أحمــد م و

ا ). ل حيا ذه التجرھ  ا امھ وتضع    تقوم 
 

ــ  ــستطيع العــرب  ــست حــضاره وقيــم معينــھ  ــ ل الــدة  ــست ا ــ ل الــدة  يــة ا قــول ( الرســالة العر و
ـــھ ألن رســـالة  يـــاة وعـــن التجر ـــل البعـــد عـــن ا عيـــده  ـــذه  املـــستقبل، عنـــدما يبلغـــون املـــستوى فنظـــره ك
ـــا  ـــ الـــسليم املبـــدع، ان يحققو ـــ طـــور التحقيـــق الرا ـــ األن  نمـــا  ـــست للمـــستقبل و الـــده ل العـــرب ا

شر ). ن ال ا ب شرو  و

ــ  نفد  ــس ــا ال ــا إ ــا وال انكمــاش وعلــھ خلود ــسانية ).ال اســتقالل ف ــ ( مبــادئ إ ــذه الرســالھ تقــوم ع و
ـ صـيغة ديـن او حـضاره  ا  ياة ).وتف عن نفـس امل مع ا دفقة واحده أو دفقات، بل  ( تتجدد وتت
ــ ( بادئــھ منــذ األن ) كمــا  ــست مــشروعا مــؤجال بــل  الــدة ل يــة ا او قيــم اخالقيــھ جديده،والرســالة العر
م  م وحاضــــر ــــة مــــص ــــ معا ــــذا اإلقبــــال مــــن العــــرب ع ــــ  نمــــا  ــــست للمــــستقبل و ــــ ( ل أشــــرنا و
ـــذا التحـــسس باالفـــات  يجـــة التعـــب واأللـــم،  م ن ـــض ـــذا القبـــول بـــأن تكـــون  ئـــة، و ـــة جديـــده جر معا
ــا،  اف  ــ االعــ ــرأة  ــذه ا م،  ــة عيــو ــ رؤ ــذه الــصراحة  ــم،  م ومجتمع واملفاســد الــ انتابــت حيــا
ـــ  يـــھ أو ع ـــ قـــوى اجن م الذاتيـــھ غـــ معتمـــدين ع م بقـــوا نقـــذوا انفـــس ـــ إن ـــ ع ـــذا التـــصميم الرجو و
ــــو بــــدء الرســــالة  اضــــر الــــذي يحيــــاه العــــرب اآلن  ــــذا ا ــــھ املــــره اململــــؤه بــــالكوارث ..  ــــذه التجر ر،  ــــ

الده ).  ا
 

اضــر وتلبيــة ندائــھ واالســتجابة لــضروراتھ  ــذا ا ــم  ــ ف ــ  الــدة (  يــة ا ــ ذلــك فــإن الرســالة العر وع
مـــھ  اضـــر، فـــأذا ف بعـــث مـــن أعمـــاق ا ـــ األفـــق أو خـــارج نطـــاق الـــزمن .. إنـــھ ي عيـــدا  ئأ  ـــس شـــ لـــود ل وا

الدة ). م ا م سيؤدون رسال  العرب بصدق وعاشوه بإخالص فإ
 

ون إ ظفر محقق  آخر س ستطيع ان نثق بأن العرب   ذا ما يقولھ القا ئد املؤسس و ( 
م سيحملون ثمارا .  ذه التجرھ وأ

ـــا مـــن  تا ـــسانية ممـــا ي ا أن تنقـــذ اإل نمـــا بمقـــدور م فحـــسب و غـــذي مـــستقبل ـــھ أل  روجيـــھ وخلفيـــھ وفكر
ا ). ھ ف شو  اضطراب  القيم ومن 
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ـــا وخاصـــة  ـــة ونفعيـــة ال از ـــا بـــدخول عناصـــر ان تقـــل ال نـــاك امـــراض اجتماعيـــة ت ـــة  ـــل األحـــزاب الثور ـــ 
ـزب الـسلطة مـن  ة اسـتالم ا شنا فـ ن عا كم ونحن البعثي ذه االحزاب  راس السلطة وا عندما تكون 

ـــــسان  ٩ولغايـــــة  ١٩٦٨تمـــــوز  ١٧ ــــانوا  ٢٠٠٣ن ـ ـــــ املنـــــافع و ن ا ن واملزايـــــدين والـــــساع لف وكـــــم رأينـــــا مـــــن املـــــ
ـــزب ومبادئـــھ  م ل ـــف انتمـــا م وز ـــن كـــذ اقـــع وقـــد تب ـــ الكثـــ مـــن املو ـــذه املمارســـات  يجـــة ل يتقـــدمون ن
ـــشكيالت مـــا ســـميت بالعمليـــة  ـــ الكثـــ مـــن  ـــؤالء  ـــر ذلـــك جليـــا انخـــراط  غـــداد وظ عـــد احتـــالل  العظيمـــة 
ـ بـل ان  ـن الرج ـ اقـ اليم ـسار الثـوري ا سوا ثيابا اخـرى وانتقلـوا مـن اقـ ال ا ول السياسية واحزا
ـ  ـروا ع ـذا ( الـسيد ) وذاك ( الـشيخ ) وظ م فطبلـوا ل زمـرون عـادوا لنفـس عـادا انوا يطبلـون و كث ممن 

ازة الرخيصة. م االن  حقيق
 

عــــد أكــــ مــــن  نــــا و ــــو اليــــوم أكــــ قــــوة  ١٧ان حز ــــا عليــــھ ل ـــا وعمالؤ ـ عامــــا مــــن االجتثــــاث الــــذي فرضــــتھ أمر
مــــة  ن فقــــد زادتــــھ ال ة رجالــــھ وقادتــــھ امليــــام يات كبــــ مــــن خــــ وصــــالبة وعنفــــوان رغــــم مــــا قدمــــھ مــــن تــــ
ــــشيات  مــــة واملل ر ــــ وجــــھ اعــــ قــــوى ا ــــ املبــــادىء والوقــــوف  ا ع ــــا ثباتــــا اســــطور عــــرض ل الشرســــة الــــ 
ـ  انـت بمثابـة التحـدي الكب اب ال استخدمت ضـده  ھ والقتل واإلر شو ل أساليب القمع وال الفارسية و
ن فــال معــانم وال امتيــازات بــل انــھ النــضال والنــضال املعمــد  ن الوصــولي ــاز ــل االن ــزب تخلــص مــن  الن ا
الــدة والــذين يؤمنــون بوحــدة  ن برســالة األمــة ا ــزب اليــوم اال للمــؤمن ــ ا ــان  داء األبــرار فــال م بــدماء الــش
ــل  عــد  ـا  ن مــن أجــل الـوطن والــشعب وان حز ــانوا انموذجـا للرجــال املـ العـراق شــعبا وأرضـا وســماءا ف
ــــصار اســــتطاع بمقاومتــــھ الوطنيــــة الباســــلة ان يثخــــن جــــراح  مــــة الشرســــة وا ــــذه ال يات و ــــذه التــــ

م اكـــ مـــن  كبـــد م و ـــن واعـــوا تل ـــن قتيـــل وجـــرح ومعـــاق حـــسب بيـــان وزارة قدامـــى  ٢٤٠ا الـــف اصـــابة ب
ان  العام  ن االمر ار اعة  ٢٠٠٩ا ـان بفعـل تلـك املقاومـة الـ تلة من العـراق  وان خروج القوات ا
ا املوجعة. ا ا من ضر رو  و

 
ـــو اليـــوم يقـــض  لـــھ ف ـــذا  ـــة والنفعيـــة غـــ املؤمنـــة ول از ـــزب وتحـــرر مـــن العناصـــر االن عـــم لقـــد تخلـــص ا
ـــو اليـــوم القـــوة  ونـــة واطـــراف العمليـــة السياســـية االســـتخبارة الطائفيـــة البغيـــضة ف مـــضاجع العمـــالء وا
يـة  كم الوطـ للـشعب واالمـة العر ة ا الفاعلة واملؤثرة  الشارع العرا ملا قدمھ من منجزات خالل مس

ل ش من ارض العراق. امل والشامل والعميق ل يات عظيمة ع طرق التحرر ال  وما قدمھ من ت
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ــ وجــزء ١ ــ واجــب أسا يــة  ز ــن أن الثقافــة ا ــ ح زب. ــ عقيــدة ا ــو املطلــع ع . أن العــضو املثقــف 

زيھ. ة ا ن العضو وشرط ال يمكن االستغناء عنھ  العضو م  تكو  م
 
ـ الـدرجات العلميـة قـد يبقـى ٢ مـا تقـدم  ا.فاملثقف م عـ الثقافـة العامـھ وحـد يـة ال  ز ، أن الثقافھ ا

يــاة مــن الــداخل أي مــن خــالل  ــذه ا حيــا  ــزب و ــ حيــاة ا يــة إذا لــم يــدخل إ ز ( اميــا ) مــن الناحيــة ا
ل السياسيھ والتنظيميھ والعقائدية.  املعانات اليوميھ للمشا

 
يـة، العـضو ٣ ز بيـھ ا ـ كتـاب التنظيـم وال ـشيل عفلـق  . يقول الرفيق املرحوم القائد املؤسس أحمـد م

زب بصوره مصغره. و ا عب خاطئ،فالعضو  ذا  زب،  س جزء من ا  ل
 
ـــــ حقيقتـــــھ ( روح ومحبـــــھ ٤ ـــــشيل عفلـــــق.أن التنظيـــــم  . يؤكـــــد الرفيـــــق املرحـــــوم القائـــــد املؤســـــس أحمـــــد م

عت األعضاء أرقاما فقط. سان ألنھ  لھ احتقار لإل سانية ).فالتنظيم اآل  ام الكرامة اإل  واح
 
زب من حقوق وواجبات ). ٥ نا  ( التقيد بما ورد نظام ا عبارة االنضباط  حز  . أن املقصود 
 
ـ ،أن التكتـل يرفـع ٦ ـصر و يل املثـال ال ا ـ سـ ـا ع ـزب نـذكر م ناك سبعة مساوئ للتكتل داخـل ا  .

ة  تــــــم بمــــــص ــــــ ان التكتــــــل ال  ــــــذا دليــــــل ع ا كفــــــاءات و ــــــس لــــــد ــــــزب قيــــــادات ضــــــعيفھ، ل لقيــــــادة ا
ــ التكتــل  عــود إ ــشعرون دا ئمــا بــأن الفــضل  ــ مراكــز القيــاده  ــؤالء الــضعفاء اصــبحوا  مــا أن  زب.و ا

م. ةالتكتل ومص التا ينظرون إ مص م.و س لكفاءا  ول
 
ـــ مقـــدرات االمور.فـــأالنقالب معنـــاه أن حالـــة ٧ ـــسيطر ع ـــا، عـــدم تـــرك الـــزمن  ف ركـــھ االنقالبيـــة بتعر . ا

الك. ا لل عرض ا للظروف والتطور امرأ   األمھ بلغت حدأ من السوء، أصبح معھ ترك
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ـــــ ان تكـــــون جميـــــع وســـــائل اإلنتـــــاج  اكيھ  ـــــوم العـــــام االشـــــ ـــــ املف
ــ  ( الــصناعيھ.الزراعھ.عوامل اإلنتــاج األخــرى ).مملوكــھ للدولــھ، وع
ألتعليـــــم  الدولـــــھ أن تـــــضمن للمـــــواطن جميـــــع حاجاتـــــھ االساســـــيھ ( 

ياة األخرى. ة والرفاه االجتما وجميع جوانب ا  وال
 

ما ينطبــق جــزء  ــ عدالــھ اجتماعيــھ.ور ــ مــساوات، و اكية  واالشــ
ــ  ــ حــديث الرســول صــ هللا عليــھ وســلم ( اليــوءمن احــدكم ح منــا 

 يحب ألخيھ ما يحب لنفسھ ) ،
 

اتــب واملفكــر االيرلنــدي الكبــ برناردشــو  ــن ال ــ لقــاء خــاص جمــع ب و
ـــــــ االداب عـــــــام  ـــــــل  ـــــــ جـــــــائزة نو اصـــــــل ع ،مـــــــع اإلعالمـــــــي  ١٩٢٥ا

عــــد حديــــث  ــــت برناردشــــو و ــــ ب  ، ــــ املعــــروف الــــدكتور صــــفاء خلو
، مجموعــــة  ــــ د الــــدكتور صــــفاء خلو ــــ مكتــــب األول، شــــا ــــل  طو
صــــور لعظمــــاء ورجــــال فكــــر معلقــــھ أمــــام برنــــارد شــــو، فــــسألھ صــــفاء 
عــ لــھ.رد عليــھ برناردشــو قــائال لــو  ــذه الــصور ومــا ذا  ــ عــن  خلو

قـــصد الرســـول محمـــد صـــ هللا عليـــھ وســـلم  مـــد و امتلـــك صـــورة 
ــان أول  ــان محمــد بطــال و ــذه الــصور جميعــا، فقــد  ا فــوق  لوضــع

ي حقيقي  العالم. ا  زعيم اش
 

ـد  اكيھ منـذ ع ن قد مارسنا االش ذا يدل ع أننا كعرب ومسلم و
 الرسول ص.

 
ـــــــــ كتـــــــــاب  اكيھ. ورد  ـــــــــسط لالشـــــــــ ـــــــــف م عر ـــــــــ  وعنـــــــــد الرجـــــــــوع إ
ات ) الـــــــذي اصـــــــدره مكتـــــــب الثقافـــــــة  فـــــــات ببعـــــــض املـــــــصط عر  )
يـم  املـة مـن املفا ـ مجموعـة مت اكيھ  واالعالم القومـي، أن االشـ
ــــسان وتحقيــــق  ــــسان لإل ــــ إســــتغالل اإل ــــ القــــضاء ع ــــدف إ الــــ 

قوق والواجبات.  الكفايھ والعدل واملساوات  ا
ــ الثــورة  ي فرانــز فــانون الــذي أنظــم إ ي ــ املــارت وقــد أكــد الثــائر الزن

زائرة  كتابھ معذبو األرض.  ا
 

ـــ  قـــوم ع ـــ مجمـــوع الـــشعب و ي يلتفـــت برمتـــھ إ ا أن النظـــام االشـــ
سان أثمن قيمھ.  مبداء اعتبار اال

 
ــ  ــشيل عفلــق  ــ مقالــھ للرفيــق املرحــوم القائــد املؤســس أحمــد م و
يــاة ).قــال لــو ســئلت  يل البعــث ( تحــت عنــوان، ثــروة ا ــ ســ كتــاب 

ـ  ـاده  ـس ز ـا ل اكيھ ألجبت.إنما أطمح بـھ م عن أسباب مي لالش
ـــ  ـــساوى النـــاس  ـــ أن ي ـــس  يـــاة، ول ـــ تـــروة ا ثـــروة املعامـــل بـــل 

بھ وقواه. ل فرد إطالق موا م أن يتاح ل  توزع الطعام بقدر ما 
اكيھ إال وعـــدأ بـــأن  ـــ االشـــ وقـــد أل يـــرى العامـــل الـــرازخ تحـــت بؤســـھ 
 ، ا انا إال كعطاء دائـم سـ و محروم منھ، ولك ال انظر إل يأخذ ما

ياة اضعاف ما بذلتھ لنا. عطي ا  بأن 
 كما أكد  نفس املقالھ، حيث قال

ـــــ كتـــــب ماركـــــس  ـــــشده  اكيھ فلـــــن أ ـــــف لالشـــــ عر إذا ســـــئلت عـــــن 
يــاة  يــاة، وظفــر ا يــاة وظفــر ا ــا ديــن ا ــن وانمــا اجيــب (( إ ولين

 ع املوت )) .
ـشر  ـب ال ـل موا ا ل ميـع، وسـماح ا باب العمـل أمـام ا ف بفتح
ياة،  ياة ل ستخدم، تحفظ ملك ا م ان تتفتح وتنطلق و وفضائل

اف والعظام النخره. م ا  وال تبقي للموت إال ال
ـل مـن موقعھ.وقـد  تـج  بدع و ميع فرصة العمل و وعندما يت ل

م قول الشاعر،  ينطبق عل
 الناس للناس من بدو ومن حضر

شعروا خدموا  عض لبعضن وان لم 
عدالــھ وفــق  يــھ والــسعادة وتــوزع جميــع املــوارد  ــ البلــد الرفا عــم  و
اكيھ ) أل نصبو  ل واحد حسب عطائھ.تتحقق ( االش استحقاق 

ا. ا ونناضل من أجل  إل
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عـــد عــام  ـــ العـــراق  ع تطـــور الوضــع  ـــش  ٢٠٠٣مــن يتـــا ع ــب و ـــ دوامـــة ال ـــب بـــل اصــبحنا نـــدور  ـــا ونحــن نـــرى ال ــسان !!!ومـــن يوم ـــستوعبھ أي إ ـــسيغھ العقــل وال يقبلـــھ منطـــق وال  س ى مـــا ال  جـــات مـــن مو ســـ

م مــن ذلــك املــد الال ــو ردود فعــل النــاس ومــوقف ــب  ــل ال ــب  نــا مــع الــدين واالخــالق واملنطق.وال ء مــن املواصــفات الــ ت افــات والــ ر ــ الــوطن أخالا يــھ االجتماعيــھ  ــديث عــن ذلــك  ٠٠ــ املــدّمر للب وا
 يطول ولنأخذ صفة واحده من تلك الصفات الغربھ و ( الوالئيھ ) ،

 
ــا واوام ــا وروات ل ا وتمو ــسليح ــا و ــا ومرجعي ھ املواليــھ أليــران أي بمعــ أن وال ماعــات املــس ــشيات وا ــ املل ــاــذه الــصفھ أطلقــت ع ــاميع تــصول  ر ــذه ا ــ الفقيــھ حــصرًا.بنظرة ســرعھ نجــد أن  مــن الو

تعـام ـم ينظــرون و ـ موقــف النـاس ، ف ـذا ألن العـراق ضــيعة ايرانيـھ ، الغرابــة  ــ  ــست الغرابـھ  ـشاء ل ــشاء وحيـث  ـ ارض الــوطن مـ  تمــع  لون وتجـول  ـ مــن تركيبـة ا موعـات ( الوالئيـھ ) كجــزء طبي مــع ا
ع السؤال التا :  نا يخطر ع بال أي متا   -العرا !!؟؟ 

 
انت وحملت السالح وفعلت ما تفعلھ مجاميع ( الوالئيھ )  لس االع او اي  ـ  لو قامت مجموعة من حزب الدعوه او من التيار الصدري او ا م ع علـق رؤسـ شاه كـم دقيقـة تمظـي و ران أو كرم قرة من قرى ط

لھ  ا ؟؟؟ أما  العراق فمرحبًا بالوالئية لتدم الوطن فقلوب البعض من أ افعات بأمر من الو الفقيھ حمايًة لبالده وأم نـاك ورئأذرع الر ـل  ـران ف ـم تـصفق بمقـدمكم مـن ط اساتھ الثالث مفتوحـھ لكـم وأكّف
ب !!!؟  أك غرابة و
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Vêeù]^ßfÃâ^¶
ــذه األيــام نفحــات الــذكرى  ــ العــراق، تلــك الثــورة الــ وضــعت  ١٩٦٨يوليــو_ تمــوز  ٣٠  -  ١٧لثــورة  ٥٢تطــل علينــا  يــة  ي والقــوى ا ا ــي االشــ ــا حــزكم املناضــل حــزب البعــث العر ــ العــراق، الــ فجر يــدة  ا

زمة  ن زمن االنكسار وال ي، وفاصلة تارخية ب سا ضة أمتھ، وقضايا التحرر اال  .١٩٦٧حزران  -زمة يونيو  عدالعراق كقاعدة قومية متقدمة ومتحررة  خدمة شعبھ و
 

ا الوطنيـة والقوميـة، أن تفجـر  -لقد استطاعت ثورة يوليو  االلتفـاف الـشع حـول شـعارا ا الوطنية القومية البعثية املؤمنة، و ـضة متوازنـة وشـاملة اسـتطاعت أن تنقـل  تموز بقياد طاقـات العـراق، وتبـ 
ياة االجتماعية واالقتصادية والثق افة مجاالت ا ، بالتنمية االنفجارة ال شملت  ـار افيالعراق إ آفاق البلدان املتقدمة،  زمن قيا وة النفطيـة مـن االحت ـ األميـة والتخلـف، وأممـت الـ ة، وقضت ع

تلط، والـ جـاءت ج تمع من خالل التجرة الرائدة لالقتصاد ا ل قطاعات الدولة وا ضة صناعية شملت  ناء  ا وحوجـة ائحـالرأسما االستعماري، و ـ صـوابي عـد نـصف قـرن، لتؤكـد ع ة كورونـا، و
ـادة اإلنتاجيـة، مـن خـالل قيـام الدولـة ب ي لإلنتـاج والتنميـة وز ـسا ر البعد اال ن جو ا ال وازنت ب سانية إ تطبيقا تمعات اإل ـ وظيا تمـع، وتحقيـق الـسالم الداخ ـا االقتـصادية واالجتماعيـة تجـاه ا ف

ـسان ٧٤مـارس  -بحل القضية الكردية من خالل بيان آذار  اشـفة بـذلك عـن ا ـ عـراق موحـد،  ـي  ـ إطـار حكـم ذا ة،  افـة حقـوق األكـراد التارخيـة الثقافيـة واالجتماعيـة والدسـتور ـ  وتقدميـة  يةالـذي أّمـن ع
روج من دائرة دول العالم الثالث. ية، ووضعت بمحصلة ذلك العراق ع عتبة ا سانية القومية العر  الفكر القومي، وا

 
ة ثورة يوليو  ـا القومـي ال -إن مس ، ومن ـ ـسان العرا ا الوط القائم ع االستقاللية وتفج طاقـات اال يدة الصاعدة بمن اناتـھ، بحاضـره الثـوري، وتارخـھ تموز ا م ثـوري التقـدمي، بوضـع العـراق و

ي،  موا سا ية، وقضايا النضال التحرري اإل ا القضية الفلسطي ية، و قل ضاري،  خدمة قضايا أمتھ العر ةالتليد، وثقلھ النو ا سان األمـم  ج يالية، واستغالل ا يمنة االم العنصرة والتمي وال
رة وا ـا، الظـا يونية والفارسـية، وتحالفا ـة مفتوحـة مـع التوسـعية الـص ـ مواج ـا الوطنيـة والقوميـة، و ـ خيارا ـق ع ـا التحـرري محـل تقـدير الـشعوب ملـسوالشعوب، وقطع الطر ة، جعـل الثـورة ونموذج ت

ــ القادســية  ــي  يمنــة، بــدءًا مــن العــدوان اإليرا داف الــدائم مــن لــدن قــوى التخلــف والتبعيــة وال ن، واالســ ــ ١٩٩٠، مــرورًا بــأم املعــارك ١٩٨٠والقــادة الــوطني ــت بــاحتالل العــراق  واســم الــ ان ــاًء با ، وان
٢٠٠٣. 

 
Vð^éÊæù]^ßfÃð^ße]æl^ße^è

عمالة قوى ا ي، و ي الشعو يا واإليرا ي االم طط االمر ن ا امل ب سيق  ، بت سقاط تجرة نظامھ الوط ل احتالل العراق و ـ القد ش م  بية الطائفية العميلة، مدخًال لتنفيـذ مخططـا صصة املذ
ي، وكـسر حالـة يو ـة لـصا كفـة الكيـان الـص ـ املواج ا  ضـعاف قـدرا ب ثرواتھ وتقسيمھ، والسيطرة ع مقدرات األمة، و ـا العـراق ونظامـھ وقيادتـھ، ال احتالل العراق و ـان يمثل اتي الـ  تـوازن االسـ

ـي ال ـ ذلـك، دونمـا شـك، غيـاب النظـام العر ـت والتجزئة.سـاعد  بيـة لـضمان التفت ة وطائفيـة ومذ و ما ع أسس قبلية وج ة ا ، وانكفـاء األنظمـة رسـوتقسيم ج  وخروجـھ عـن دائـرة الفعـل والتـأث
ك. ا عن دائرة العمل العري املش ا الداخلية، وابتعاد  العرية ع قضايا

 
يـا  ـ ظـل مـشروع القـرن اإلم شرزم،  غياب نظـام عـاملي متـوازن، و سم بالضعف واالنكفاء وال ي  -إن الوضع العري املاثل الذي ي يو ا مـن ذاكـرة الـص ية ومـ دف تـصفية القـضية الفلـسطي ـس الـذي 

عمل وفق ي، أن  ا ا حزب البعث العري االش ية  أمتنا و مقدم ستوجب ع القوى القومية والوطنية واإلسالمية ا ازًا مش جما أمتنا؛  ا، ارت ض طاقات األمة وقدرا ست روع قومي وحدوي شع 
ـي  ـ ـــة االحتـــالل االمر ـــ مواج ــ املقاومـــة الباســـلة لـــشعب العــراق  ى، و  -ع يو ـــة االحتـــالل الــص ـــ مواج ية  ـــ املقاومـــة الفلــسطي ـــي، وع ـــي املطالـــب اإليرا ي العر مـــا ـــراك والــزخم الثـــوري ا ـــ حالـــة ا ع

ي الفار امل طط اإليرا ة ا يا، و دعم وحدة شعب اليمن  مواج ا ولي زائر والسودان ولبنان وسور رات  توس وا قوق وا  .ذبا
 

ـــز ا عز ـــوض الوطـــ والقومـــي، و ـــة عناصـــر ال مـــا الـــشعبية، وتقو ـــ دور ا اجع القومـــي، يؤكـــد حـــزكم ع ـــي والـــ ـــا لقـــدـــ ظـــل حالـــة االنكـــسار العر ادح ا و ـــا، شـــبا ـــ األمـــة وجما امنـــة  رات الذاتيـــة ال
ـــي، وصـــوًال  ـــ امتـــداد ســـاحة الـــوطن العر ـــة الـــشعبية ع ـــا الســـتعادة زمـــام املبـــادرة، وتفعيـــل خـــط املواج ـــا، كـــشروط ال غـــ ع ـــا ومنتج يـــة مـــن االحتـــالل لتحوفقرا ـــر األرض العر ن، وتحر ـــر العـــراق وفلـــسط ر

ا التار املأمول. ي واستعادة األمة لدور ي واإليرا  االمر
 

ن ورفاقھ  القياد -تحية لثورة يوليو  يد صدام حس م الش ا األكرم منا، وع رأس دا ا ومقاومتھ وانتفاضتھ، ولش ا، وشع ن القومية والقطرة.تموز، ولقاد  ت
يم. د عزت ابرا ا ن العام ا  التحية واإلجالل للرفاق  القيادة القومية، وللرفيق األم

ي. يو ة املشروع الص  تحية لصمود الشعب الفلسطي  مواج
رة والسالم والعدالة. ة املتطلعة ل ل ساحات املواج ما أمتنا    تحية 
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ـس أثوابـًا تتـوائم مـع  سم بالديمومة واإلستمرارة تتطور وتتجـدد بديناميكيـة عـ الزمـان وتل  رسالة ت
ورتھ املستمرة  اضر بص ن املا العري التليد وا ر فيھ ضمن جدلية العالقة ب روح العصر الذي تظ

عرب" س أثواب الدنا والقلب  شود ألمة العرب .. "رسالة البعث  الزمان خالدة  تل  واملستقبل امل
 

عد انحطاط .. حركة من سكون .. حياة من موت وض   البعث واالنبعاث :  
 

يـــھ الكـــرم محمـــد ( ص ) برســـالتھ  ـــسانية ن ـــ اال ـــا ا ـــ أمـــة العـــرب ومـــن خالل عـــا ا عـــث هللا ســـبحانھ و
م ومــــروق عــــن  ي القــــو ــــسا ــــ اال ــــانوا عليــــھ مــــن تخلــــف وابتعــــاد عــــن الن ة ليخــــرج النــــاس ممــــا  الــــسماو

شر. ة لل ياة السو  جوانب من مقتضيات القيم وا
 

ان أن اكد ع املبـادىء والقيـم  ارم األخالق ) ف عثُت ألتمم م ُ ن قال ( إنما  ا الن الكرم ح كذا اعل و
ن الفكـــــري  ـــــ األمـــــة وجـــــاء بمبـــــادىء وقيـــــم جديـــــدة طـــــورت وجـــــددت التكـــــو انـــــت ســـــائدة  ميـــــدة الـــــ  ا

ن الناس .. ياة والعالقات ب ت ضوابط ا ي وقن  والوجدا
ياة مستمدة من  ن ل ار وقوان سانية باف ضارة اال ياة وا ا  رفد ا ا وتجدد وتوالت األمة  تطور

ديـدة  ياة  مواطن الفتوحـات ا م وتتفاعل مع عناصر ا ستل ا ال  ديدة ومن تطبيقا العقيدة ا
ي الــــذي  ــــسا ــــضاري اال ــــا ا الــــدة بإر انــــت األنــــدلس ا ــــة والعباســــية و ــــرت الدولــــة االمو ـــان ان ظ ـ و
اســـة  انـــت االنت ـــ الـــشرق والغـــرب ثـــم  ـــضارات األخـــرى  ـــ ا ـــ  ـــار وعناصـــر ا اســـتمد وتفاعـــل مـــع األف
ــ يــد قــوى الظــالم والتخلــف  ــا ســقوط األنــدلس ع ى عنــد ســقوط الدولــة العباســية وتال التارخيــة الكــ
لة ح جاء عصر  ورا طو ل التخلف د ي وغابت  مجا سا وخرجت األمة العرية من مسار التارخ اال
يمنــة  ـات التحــرر مـن ال انـت حر ــات الوطنيـة والقوميــة ف ر ـار وا ـرزت االف ـوض الوطـ والقومــي و ال
ا حملـت لوائـھ  ي  شرق الوطن وخاصة  سور ر الفكر القومي العرو واالستعمار  شمال افرقيا وظ
اقـــع  م مـــع و ـــ ـــا ت ـــار ومبـــاديء وســـلوكيات وجعل ـــ احيـــاء تـــراث األمـــة مـــن اف جمعيـــات واحـــزاب تـــدعو ا
اقـع األمـة  ـة و عبقر ص  ـ ي الـذي  ا ان حزب البعث العري االشـ ديث و نة  العصر ا ياة الرا ا
م تــارخ األمــة  ــستل ــة  اكية وفــق نظر ــة واالشــ ر ــ الوحــدة وا ــداف ثالثــة  دي ووصــف الــدواء بأ املــ
ــــم التحــــديات  ــــة حيــــة وفــــق معطيــــات مدركــــة  اضــــر بديناميكيــــة فكر ورة ا التليــــد وتتعامــــل مــــع صــــ
دي الــذي اصــاب األمــة  ت والتخلــف والــ ــش ــشرذم وال يمنــة وحالــة ال ب حالــة االســتعمار امل ــس ة  الكبــ

ن.  ملئات السن
 

ــش فيــھ  ع ــا مــن جديــد بثــوب يالئــم العــصر الــذي  يــاة ف الــدة لألمــة لتبعــث ا عــود الرســالة ا كــذا  و
ــ قاعــدة  ندة ا داثــة املــس كــذا يكــون التطــور وتكــون ا ــان و تتطــور وتتحــدث وفــق معطيــات الزمــان وامل
ـــل  ا ب رفـــد ـــا و ـــسانية يأخـــذ م ـــضارة اال يـــاة لألمـــة ملواكبـــة ركـــب ا ـــو اكـــس ا صـــلبة مـــن الثوابـــت 

مال.  عناصر ا والعدل وا
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ر واحـد مـع حـدث آخـر ثالـث ال  مية  شـ امن حدثان عراقيان بارزان و درجة مماثلة من األ ، ي للمرة األو

تمام الشع ما يلفت نظر العدو قبل الصديق. وادث الثالثة حظيت من األ مية وا  يقل أ
 

ن عام  ادة للرفيق أم ادثة أسطورة الش ة  يدة والذكرى السنو ن من تموز ا ة لثورة الثالث الذكرى السنو
ــ  ــا والــذي اجتمعــا معــا  ن أحــد ثــوار تمــوز ومفجر ي الرفيــق صــدام حــس ا ــي األشــ نــا العظيــم حــزب العر حز

ية عززة و إطاللة عيد األض املبارك.  ذا العام ليطال علينا  مناسبة دي
اج واألحتفال بالقدر نفسھ .. ر واحد بل  أسبوع واحد وناال من األب  ثالثة أعياد تزامنت  ش

 
ادة  ادة من قيمة عليا والسـيما عنـدما الـش عنيھ الش ا ، ملا  اد فرسا ش وكما دأبت العرب ع األحتفال بأس
ال ضم ، متجرد مـن  ي ، أعداء بال قيم و سا  أرض املعركة مع عدو أو أعداء بمنت السقوط األخال واأل
ل  ــ ن الــذي ضــ بحياتــھ ل س القائــد صــدام حــس اد الــرئ ــش ــل نــاموس ومبــادئ ، أحتفــل العراقيــون بأس
ـسميھ  اد الـذي  ـش ل امجاده للعراق واألمـة قاطبـة .. االس ن موقفا بطوليا ومجدا آخر تضاف إ  للعراقي
ن  ن رفع رؤوس العراقي ام ولسان حالھ يقول أن صدام حس ل حب وود واح ا ب ع ع الشعب باألسطورة و
د برجولــة وعنفــوان  ــش س ــت أنــھ قائــد وزعيــم جــدير بقيــادة العــراق واألمــة ، فــضل ان  ــن الــشعوب واث عاليــا ب

سلم إلغراءات السلطة. س ك ساحة املنازلة أو   ع أن ي
 

ــ  ن واألمــة اليــوم بحاجــة إ ميــع أن الــسلطة تحــت قدميــھ عنــدما يتعلــق األمــر بكرامــة العــراق والعــراقي وقــال ل
ا ل والنفط واملاء وخدمات أساسية أخرى ألي شعب.  كرامة أك من حاج

ــــذا العــــام  ــــ  ــــا خصوصــــية  ــــذه الثــــورة ل ــــن مــــن تمــــوز العظيمــــة،  ة لثــــورة الثالث لنقــــف عنــــد الــــذكرى الــــسنو
ـــسبقھ غـــزو وحـــشية غـــ الغـــزو  ـــري وحـــ لـــم  ـــ بر م ـــش ســـبعة عـــشر عامـــا مـــن غـــزو  ع تحديـــدا والعـــراق 
ـل الكتـب  ـر دجلـة وأحـرق  ـ  ـا  ـا وترا خ غـداد ورمـى بتأر ـن حـضارة  ـو اللع وال املغو لبغداد عندما دمـر 
م الـ ال  ن الكتب فقط ال  عقول الناس وذاكـر ي  م واملعاجم وق ع املكتبات متصورًا أن التأرخ يأ

يون. ما فعل الغزاة التدم  تنطفىء م
 

ــذا العــام تحديــدا ً  ٥٢إن األحتفــال بمــرور  ــ  يــدة و ــن مــن تمــوز ا ع عــشر والثالث ــ قيــام ثــورة الــسا عامــًا ع
يونية  ــا الــص ارك ــا و ا أمر بدة عميلــة نــصب ــ ظــل أنظمــة رجعيــة مــس م  ــش العراقيــون أســوء أيــام ع حيــث 

ــــضة أو  افــــة فــــال منجــــزات وال مــــشارع  يــــاة  ــــ مجــــاالت ا ــــذا النظــــام  ــــم يلمــــسون فــــشل  ــــا إيــــران و ودعم
ـ  عمران بل املزد من مـشارع خنـق الـشعب وأبادتـھ وكتـم أنفاسـھ وسـرقة مـوارده وتـصدير إرادتـھ والقـضاء ع
امعـات  ـسور وا انيـة ومـشارع الطـرق وا ة ا ي والـ ـا منجزات البعث وثورتھ العظيمـة مـن التعليـم ا
ــصة كفــوءة  انــت ثــورة أمينــة حر ــ العــراق ف ــ تحقيقــھ طيلــة قيــادة ثــورة تمــوز للــسلطة  ــد البعــث ع الــ جا

 لقيادة العراق.
 

يــدة أكــ مــن أي وقــت آخــر مــ ، مــن خــالل تــذك أعــداء  إن الــشعب يحتفــي اليــوم بمنجــزات ثــورة تمــوز ا
ــــ ل  ـــي وتحــــالف دو غــــزو أمر ن  ــــ رقــــاب العـــراقي ـــسلطوا ع ـــ غــــزو العــــراق  ٣٢البعـــث الــــذين  وا  دولـــة شــــار

ــشاء نظــام فاســد عميــل  ه و ــ الوقــت الــذي تطفــو فــضائح  -وتــدم ن  أصــبح منجــزات البعــث حــديث العــراقي
ــز اليــوم حــ عــن  ــذه الــسلطة  ــھ ف ــ شــمال الــوطن وجنو ن  ــ الــسنة العــراقي ومــة ســلطة األحتــالل ع ح
ــل مقومــات  عــدام  ــ واألجتمــا وا دفــع رواتــب موظفــي الدولــة بأنتظــام جــراء تفــ الفــساد األداري والسيا

ديثة أو العصرة.  الدولة ا
 

ــ  ــن مــن تمــوز مــن خــالل تذك ــل يــوم ، بــذكرى قيــام ثــورة الثالث ــ  ــ الوقــت الــذي يحتفــل فيــھ العراقيــون ،  و
ن أحد ثوار تموز وأحد قادتھ األبطـال  اد الرفيق صدام حس ش أعداء البعث بمنجزاتھ ، يحتفلون بذكرى اس
ــ  ــ الطغمــة الفارســية اللعينــة  ــ ع ــ الب ــا تــأميم النفــط واألنتــصار العرا نــدس الكثــ مــن منجزاتــھ م ، وم
ر اب  ت بانتصار العراق  يوم النصر العظيم الذي يصادف الثـامن مـن شـ عد حرب ثمان سنوات ان إيران 

الدة ملعركة أم املعارك العظيمة. ١٩٨٨عام  مة األسطورة ا  وامل
ــــ  ـــي ع ـ عــــد الغــــزو األم عثيــــا كمــــا يــــصوره البعــــض والســــيما  عــــد حــــدثا  يــــدة لــــم  إن األحتفــــال بثــــورة تمــــوز ا

و احتفال شع ..  العراق بل 
 

ان عمره أثناء الغزو ال يتجاوز بضعة  ي ع العراق أو  عد الغزو األم يل الذي ولد  ومما يلفت النظر أن ا
ــ  يـل النا ن األصـالء بحــق فا ـ ثــورة العـراقي ا و ــسمو ـن كمـا  ر أو سـنة ، يتغــ بمنجـزات ثــورة البعثي أشـ
ا أمـــــام أعـــــداء العـــــراق باحثـــــا برســـــالة  فرشـــــ ا بـــــأحرف مـــــن النـــــور و ـــــسطر ـــــشيد بأنجـــــازات الثـــــورة العمالقـــــة و
ــــ  ــــ فو غــــرق  ــــذه إنجــــازات البعــــث وثورتــــھ العمالقــــة فــــأين إنجــــازاتكم وأيــــن مــــشاركم .. العــــراق  ــــا :  مفاد
ــــ دولــــة  يــــدة إ ع عــــشر مــــن تمــــوز ا ــــ واجتمــــا وتحــــول مــــن بلــــد حــــضاري أســــسھ ثــــورة الــــسا ــــ وسيا أخال
ل حقوق الشعب الـذي حـرص  سطو ع  ب باسم الدين و سرق وت شيات وأحزاب فاسدة ومراجع دين  مل

ه.  البعث من خالل ثورتھ العظيمة ع توف
 

ــم  م ومواقف ا العظيمــة ، يخلــد قادتــھ بأنجــاز ــداف ا وأ ع ــا ومــشار ا إنجازا كمــا أن الثــورات ال تمــوت وتخلــد
ة  لــود الــسنو ـا نحــن نحتفــل اليـوم بــذكرى ا ــا الرفيــق صــدام   –و خلــود الثـورة وخلــود قــادة الثــورة العظـام م

ـــــ قلـــــوب النـــــاس  م  عـــــا أن يتقبـــــل خلـــــود ـــــسأل هللا  داء البعـــــث واملقاومـــــة الوطنيـــــة العراقيـــــة  ن وشـــــ حـــــس
م و جنتھ الواسعة وسع السموات واألرض.  وضمائر
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يــــاة  ــــزم فيــــھ أبنــــاء العــــراق الغيــــارى أعــــداء ا ــــة .. يــــوم  ــــذا اليــــوم فخــــر عظيــــم للعــــراق والعرو ــــان  لقــــد 
زمــت شــذاذ  ــأس الــسم الزعــاف .. يــوم  م  ن وجرعــو ــة والــسالم الفــرس الــصفو ر والكرامــة وأعــداء ا
ن "رحمـھ  م الضرورة صدام حـس م املناضل وقائد ن بقيادة حز افدين ال ال تل عزمة أبناء الر اآلفاق 
م  تحقيق النصر ع العدو الفار وجعل العراق ينعـم بالـسالم  ل من سا و يوم نتذكر فيھ  هللا" ، ف

 واألمان والوحدة الوطنية ..
 

يـــة  ـــي وأبنــاء أمتنـــا العر ــ األ ـــ تــأرخ شـــعبنا العرا ئة  بقى يـــوم األيــام يـــوم النــصر العظيـــم عالمــة مـــض ســ
كيمـــة الفـــذة مـــازالوا يواصـــلون  م ا م العظيـــم وقيـــاد قيـــادة حـــز يـــدة .. ان أبنـــاء شـــعبنا الغيـــارى و ا
انتـــھ  تـــھ وم ي ـــة العـــراق واعـــادة لـــھ ســـيادتھ وكرامتـــھ و مـــة للـــدفاع عـــن عرو نفـــس القـــوة والعز م و نـــضال

ن دول العالم ..  املرموقة ب
ـــل قـــوى الـــشر والعـــدوان والـــضاللة ، وتحطـــم غـــرور وغطرســـة  ـــ  رة النـــصر العرا ـــ ـــ  لقـــد تحطمـــت ع
ت  ـــ ن و اقي جـــت دمـــاء العـــر ـــات القتـــال ام ـــ العـــراق والعـــرب ، ففـــي ج ن ع م الـــدف الفـــرس وحقـــد
ــــــسواعد أبنــــــاء العــــــراق وماجداتــــــھ  عــــــاد تلــــــك املالحــــــم البطوليــــــة  لوحــــــة العــــــراق الكبــــــ املوحــــــد ، واليــــــوم 
ـــــ ســـــاحات العـــــز والـــــشرف والكرامـــــة العـــــادة  ـــــم يرابطـــــون  م و م وعـــــزم م األســـــطوري وثبـــــا بـــــصمود
م للعمليــــة السياســــية الفاســــدة املواليــــة اليــــران الــــشر  م املفــــدى العــــراق برفــــض الــــسيادة والكرامــــة لــــوط
م فسادا ودمارا منذ أك من سبعة عـشر  م لالحتالل الفار الصفوي الذي عاث  بلد والرذيلة ورفض

 عاما ..
 

ن "رحمـــھ هللا" ، وتحيــــة  الـــد صـــدام حـــس يد ا يــــدة الـــش ـــ القادســـية ا لـــود لقائـــد النـــصر  ـــد وا ا
ـل  ـش الـشع األبطـال و ا ومقـات ا ـشكيال ا و ة البطلـة بجميـع صـنوف اجالل واكبار لقواتنا املـس
مت  اقيــــة الــــ ســــا يــــدة ، وتحيــــة للماجــــدة العر ــــ معركــــة القادســــية ا ــــ تحقيــــق النــــصر  مــــن شــــارك 
بيـة  ا الذ ـا بمـصوغا ع ـ غيـاب األب املقاتـل ، وت ا  ـا ألسـر ـ املعركـة مـن خـالل قياد مة فعليـة  مسا

دائنا األبرار. لود لش ري ، والرحمة وا ود ا  دعما للمج
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اد الرفيـق الـدكتور محمـد محمـود مـشعل  ١٩٨٦أب عام  ١ ۞ ـش اس
ة التحرر العرية  لبنان  عضو قيادة ج

 
 ( يوم النداء ) ١٩٩٠أب عام  ٢ ۞

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

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

شة  صا أبو ع
 
غــداد  ١٩٦٩أب عــام  ٥ ۞ ــ  يد ســعد الــراوي  يع جثمــان الــش ــش تــم 

اينة يــوم  ن مــع الــص ــة للفــدائي ــ مواج د  ــش ــان قــد اس  ٣١والــذي 
ار ١٩٦٩تموز    الكر

 
ظــــر التجــــارة  ٦٦١مجلــــس األمــــن يــــصدر القــــرار  ١٩٩٠أب عــــام  ٦ ۞

ي وقـــــد اســـــتمر  يو ـــــي وصـــــ ــــي وغر ـ ـــــل للعـــــراق اثـــــر ضـــــغط أمر والتحو
ــــــائر حــــــ االحتــــــالل عــــــام  ــــــصار االقتــــــصادي ا ونتــــــج عنــــــھ  ٢٠٠٣ا

يجــة منــع الــدواء والغــذاء عــن الــشعب  عــشرات اآلالف مــن الوفيــات ن
 العرا

 
ـــ  ٢٠٠٩أب عـــام  ٧ ۞ ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل طـــھ مح انتقـــل إ

ــــــة  ور ــــــس جم الــــــدين معــــــروف عــــــضو مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة نائــــــب رئ
 العراق قبل االحتالل
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( يـوم النـصر العظيـم ) يـوم األيـام الـذي تحقـق بـھ  ١٩٨٨أب عام  ٨ ۞

ـ  يـة  مي سانية ع قوى الب والعـدوان ا نصر العراق واألمة واال
ا مقاتلــــو  ل ــــ عــــد مالحــــم بطوليــــة  يــــدة  منازلــــة قادســــية صــــدام ا

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

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

غداد ى    النصر  ساحة االحتفاالت الك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــــت بانتــــــصار  ٦٣٦أب عــــــام  ١٢ ۞ موك والــــــ ان ــــــشوب معركــــــة الــــــ

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

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

ود  حماية مياه العراق االقليمية قبل االحتالل عام   ٢٠٠٣دور مش
 
ـــــا قـــــوى  ١٩٧٦أب عـــــام  ١٢ ۞ وقعـــــت مذبحـــــة تـــــل الزعـــــ الـــــ ارتكب

ن بــدعم ومــساندة النظــام الــسوري  ــ املتــص عزا ــن الطــائفي اال اليم
ـــــــــــــن  ي ضـــــــــــــد الالجئ يو ـــــــــــــائن ومـــــــــــــشاركة العـــــــــــــدو الـــــــــــــص العميـــــــــــــل ا

ن  لبنان واستمرت لعدة أيام ي  الفلسطي
 
اب القــوات  ١٩٩٠أب عــام  ١٢ ۞ ــ ن يــرط ا س صــدام حــس الــرئ

يـة  اب اسرائيل مـن جميـع املنـاطق العر اقية من الكوت با العر
خيـــــــــة العـــــــــدو  تلـــــــــة وقـــــــــد أحرجـــــــــت مبـــــــــادرة الرفيـــــــــق القائـــــــــد التار ا
ــــا  ــــ مــــأزق أل ى  ــــو وأنــــصاره مــــن القــــوى الكــــ ي ووضــــعتھ  يو الــــص
ي  يو ــــــي للكيــــــان الـــــــص ـــــي الغر ـ ــــــت للعــــــالم أجمــــــع االنحيــــــاز األمر أثب

والن العري السوري ن وا اء احتالل فلسط م للسالم وا  ورفض
 
يـة مـن تـدم عـدد  ١٩٧٩أب عام  ١٤ ۞ ـر العر ة التحر تمكن ثوار ج

ــا وأســر أحــد جنــود  ــل مــن ف اينة العــسكرة وقتــل  مــن ســيارات الــص
 العدو

 
اد الرفيـــق الـــدكتور أســـعد محمـــد عكـــھ  ١٩٨٦أب عـــام  ١٤ ۞ ـــش اس

ي ســـابقًا عـــضو  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر عـــضو القيـــادة القوميـــة 
ــــــــ  لــــــــس الوط يــــــــة عــــــــضو ا ــــــــر العر ــــــــة التحر ــــــــة  نــــــــة املركز ال

 الفلسطي
 
اد الرفيــــــــق املناضــــــــل ســــــــعدون شــــــــاكر  ٢٠١٥أب عــــــــام  ١٤ ۞ ــــــــش اس

ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ــ قيــادة قطــر العــراق  العــضو الــسابق 
كومــــة  ون ا ــــ ــــ  ــــر الداخليــــة األســــبق  ومجلــــس قيــــادة الثــــورة ووز

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

بانة طوة ا  ا
 
تصة  العـراق كميـات  ١٩٨٠أب عام  ١٨ ۞ شفت السلطات ا اك

ـــ  ـــا مـــن املـــواد  ة واملـــواد الـــسامة وغ ة مـــن املتفجـــرات واألســـ كبـــ
ـــــــ أعمـــــــال  ا  غـــــــداد الســـــــتخدام ـــــــ  مبـــــــ ســـــــفارة النظـــــــام الـــــــسوري 

اء وأمن القطر العرا ن األبر  التخرب والقتل والدمار ضد املواطن
 
ـــــ  ١٩٩٩أب عـــــام  ٢٠ ۞ ليـــــة  اجـــــراء انتخابـــــات مجـــــالس الـــــشعب ا

انــــت  ــــ آخــــر انتخابــــات بلديــــة تجــــرى قبــــل االحتــــالل والــــ  العــــراق و
عبـ عـن الرغبـة الـصادقة للقيـادة الوطنيـة  ـا خـ  ـ نزا باالضافة إ

رة  صنع القرار  بضمان املشاركة الشعبية ا
 
د األقـ  ١٩٦٩أب عام  ٢١ ۞ مـة حـرق املـ اينة جر ارتكب الص

عرض ألضرار بليغة  الذي 
 
ـد سـالم  ٢٠٠٨أب عام  ٢٢ ۞ ـ رحمـة هللا الرفيـق املناضـل ف انتقل إ

ــــــس االتحــــــاد الوطــــــ لطلبــــــة  بيــــــة قبــــــل االحتــــــالل رئ ــــــر ال الــــــشگرة وز
 العراق سابقاً 
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ــ العــراق وقيــام  ١٩٢١أب عــام  ٢٣ ۞ ـًـا ع تــوج امللــك فيــصل األول مل

ا الغزاة عام  ديثة ال حطم اقية ا  ٢٠٠٣الدولة العر
 
ــــ  ١٩٥٩أب عــــام  ٢٥ ۞ أقــــدم نظــــام الطاغيــــة عبــــد الكــــرم قاســــم ع

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

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

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

ة  واملؤامرات االستعمارة والرجعية ضد الوحدة املصرة السور
 
ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق املناضــــــل ظافــــــر  ٢٠١٣أب عــــــام  ٢٩ ۞ انتقــــــل إ

ي ا زب طليعة لبنان العري االش  املقدم عضو القيادة القطرة 
 
ــا  ١٩٩٦أب عــام  ٣١ ۞ ــ هللا الــ نفذ ــل ع بــدأت عمليــات آب املتو

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

 عمالء إيران
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EMD
ر تمــوز  ــع األول مــن شــ أصــدر املرصــد االورومتوســطي الــذي يتخــذ مــن جنيــف مقــرا لــھ بيانــا  ٢٠٢٠ــ الر

اكمـة  مـا الـسلطات ا اقيـة م ون العر ـ الـ ـن  ـسة للمعتقل ا بالبا فيا عن األوضاع ال وصف
انة  كوميـة االسـ ـات ا م وحمـل البيـان ا ـ قـضايا ـن او الفـصل  باملماطلة  إطالق سـراح املعتقل
ـــ العـــراق  ـــ نحـــو خطـــ  ـــاء الكورونـــا املتفـــ ع ـــن وعـــدم اتخـــاذ إجـــراءات للوقايـــة مـــن و بحيـــاة املعتقل

ون واملعتقالت .. وجاء  البيان : اء ا داخل ال  تحسبا من انتقال عدوى الو
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ـــسة  -جنيـــف  ادات تكـــشف جانًبـــا مـــن األوضـــاع البا ـــسان شـــ قـــوق اإل تلّقـــى املرصـــد األورومتوســـطي 
ــ حــال اســتمرار  ــسانية وشــيكة  ارثــة إ اقيــة، محــذًرا مــن  ون العر ــ الــ ــن  ا آالف املعتقل ــش ع الــ 

م. ن أو الفصل  ملفا اقية باملماطلة  إطالق سراح املعتقل  السلطات العر
 

وس "كورونــا  في اليــوم، إّن تفــ جائحــة فــ ــ ــ بيــان  ــ الــدو ومقــّره جنيــف  قو وقــال املرصــد ا
ــــى  ون تفتقــــر ألد ــــن، خاصــــًة وأّن الــــ ــــ حيــــاة املعتقل ل خطــــًرا إضــــافًيا ع ّ ــــش ــــ العــــراق،  املــــستجد" 
ون إجــــراءات  ــــ ظــــل عــــدم اتخــــاذ إدارات تلــــك الــــ ية الالزمــــة، و مقّومــــات ومتطلبــــات الرعايــــة الــــ

ون.  وقائية ملموسة تحسًبا النتقال العدوى لداخل ال
 

عتقـــل أكـــ  اقيـــة  ـــ أّن الـــسلطات العر ـــم نحـــو  ٦٠وأشـــار األورومتوســـطي إ ص، بي ـــ مـــن  ١٠٠٠ألـــف 
ــــ  ـــساء، يتوزعــــون ع ــــشيات  ١٣ال عــــة للمل ون الـــسرة التا نًا حكومًيــــا، فــــضًال عـــن عــــشرات الــــ ـــ

تلفة. شد الشع والعشائري ا  واألحزاب وفصائل ا
 

ــــ  ــــن  ــــب البيانــــات الرســــمية املتعلقــــة بأعــــداد املعتقل ــــ سياســــة  ت ــــ أّن الــــسلطات ال زالــــت ت وأو
مــال  ــ ظــل ســوء ظــروف االحتجــاز واإل ية، وكــذلك حــاالت الوفيــات، خاصــًة  م الــ ا وظــروف و ــ

ة واملعدية. ط  الط وتف األمراض ا
 

ــــ  ايــــًدا بفعــــل تــــصاعد حمــــالت االعتقــــال، وتــــأخر القــــضاء  د اكتظاًظــــا م ــــش ون  ــــ أّن الــــ ولفــــت إ
يعابية للمعتقـــالت، خاصـــًة وأن  ـــن الطاقـــة االســـ ن، إذ تفـــوق أعـــداد املعتقل ـــ ملفـــات املوقـــوف الفـــصل 

وس كورونا املستجد. الية ح مع تف ف ذه اإلش ل   السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية 
 

افيـة والالزمـة  ـ تفتقـر للنظافـة ال يـاة اآلدميـة، ف ـى مقومـات ا ـ العـراق تفتقـر ألد ون  ّن أن الـ و
ــــو،  لديــــة مثــــل الر ــــشار األمــــراض الــــصدرة وا ئــــة خــــصبة الن ــــا ب للوقايــــة مــــن األمــــراض، مــــا يجعــــل م
ـ عـدم توفـر  ة واملعديـة، باإلضـافة إ ط ا من األمراض ا اب الكبد وغ والسل، وضيق التنفس، وال
ـــــن، فـــــضًال عـــــن امتنـــــاع إدارات  ده مـــــن اكتظـــــاظ بأعـــــداد املعتقل ـــــش ية الالزمـــــة مـــــع مـــــا  ـــــة الـــــ و ال

وس كورونـــــا  ـــــشار فـــــ ـــــة تفـــــ وان ية الـــــضرورة ملواج ـــــرات الـــــ ـــــع املعقمـــــات واملط ون توز الـــــ
 املستجد.

كوميـــة فيمـــا يتعلـــق باعتقــــال  ـــت أّن املمارســـات ا ادات الــــ تث ووّثـــق األورومتوســـطي عـــدًدا مـــن الـــش
ــست مجــرد تــصرفات  ــة وثابتــة، ول ــ سياســة ممن لــة  ات طو ــ املعتقــالت لفــ م  ن واحتجــاز املــدني

 فردية أو عشوائية.
 

ـــــ  ن ســـــري  ـــــ ـــــق األورومتوســـــطي، عـــــن وجـــــود  اقيـــــة لفر ـــــس الـــــشرطة العر وكـــــشف ( أ.ع ) أحـــــد من
بـــع لــــ ( اللـــواء  نـــوى، ي ر آوا ) بمحافظـــة ن قبـــع فيـــھ نحـــو  ٣٠منطقـــة ( طـــا معتقـــل، اعتقلـــوا  ١٠٠٠) ، و

ة لقـاء  ـن دفـع مبـالغ ماليـة كبـ ـا املعتقل ـ أ ط قـادة اللـواء ع ـش م كيدية، حيـث  افع طائفية و بدو
م.  اإلفراج عن أبنا

 
اقية، أنَّ ( اللواء  س الشرطة العر و من أحد من ون سـرة أخـرى  ٣٠وذكر ( ك، ظ، ف ) و ـ ) لديھ 

ــ ســراديب  ــ ) وتحتــوي ع ــ منطقــة القــرج بمنطقــة ( كوكج ــ عبــارة عــن بيــوت  نــوى، و ــ محافظــة ن
م باملال أوالقتل. ال ا، وتتم مقايضة أ م ف ا املوصل ووضع ن من أ  داخلية، يتم اختطاف املدني

 
ـ منطقـة  ٢و  شون  ع ا الذين  و من ضمن األ ي، و ، أفاد جاسم السامرا يونيو / حزران املا

ـشيا  ـ أيـدي مل ـ املنطقـة ع ن  شفية"  مدينة سامراء، أّن عمليات اعتقال واسعة طالت املـدني "مك
عــة لــزعيم "التيــار الــصدري" "مقتــدى الــصدر"، حيــث اســتمرت عمليــات االعتقــال  "ســرايا الــسالم" التا

ن،  ٣ملـــدة  اجمـــة منـــازل املـــدني ـــزة األمنيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل م أيـــام متواصـــلة، دون أي تـــدخل مـــن األج
ملـــة  ت ا ـــساء.وان ـــع األطفـــال وال ـــ ترو ، األمـــر الـــذي أدى إ ـــ وكـــسر األبـــواب بالقنابـــل والرصـــاص ال

م. ٥٠باختطاف  م واالعتداء عل ان عد إ ي   مد
 

ـــــسان، طـــــارق اللـــــواء، أّن  قـــــوق اإل ي للمرصـــــد األورومتوســـــطي  ـــــشار القـــــانو ـــــ املس مـــــن جانبـــــھ، أو
ــــن  ــــ الــــسلطات الــــسماح للمعتقل ــــ أســــس قانونيــــة، كمــــا يجــــب ع ند إ ــــس ــــن يجــــب أن  احتجــــاز املعتقل
افــق يمكــن  تجــزن ملر ــ نقــل ا ــ ذلــك أثنــاء االســتجواب، باإلضــافة إ تجــزن بتوكيــل محــاٍم بمــا  وا
ــا دون عوائــق، فــضًال عــن ضــرورة  ن الوصــول إل ــام ن وا ن املــستقل اقب ن واملــر كــومي ن ا ــش للمف
كومـــــة مـــــن عـــــالج  ـــــ لالحتجـــــاز، أو لـــــم تتمكـــــن ا ي وا نـــــاك أســـــاس قـــــانو ـــــم إذا لـــــم يكـــــن  اإلفـــــراج ع

ا. ينة ال ُيحتجزون ف سانية أو امل  الظروف الالإ
 

ـا، والتأكـد مـن  عـة ل اقيـة بـضبط تـصّرفات القـوات التا وطالب املرصـد األورومتوسـطي الـسلطات العر
ــــشيات  ل حــــازم للميل ــــش ا وخصوًصــــا فيمــــا يتعلــــق بحمــــالت االعتقــــال، والتــــصدي  قانونيــــة ممارســــا

ون سرة. م   خفا ن، و ا من اختطاف املواطن ة غ القانونية، ومنع  املس
 

ــــ  ــــسرع التحقيقــــات والفــــصل  ــــ  ــــي العــــدل والداخليــــة، إ ــــاألخص وزار اقيــــة، و كومــــة العر ودعــــا ا
ـــة أو إطـــالق  ـــس االحتيـــاطي محاكمـــة ســـرعة ونز ـــن ا ص ر ـــ ـــل  ن بمـــا يـــضمن ل ملفـــات املوقـــوف
ــــة  افــــة املــــواد الــــضرورة ملواج م ب ــــد ــــشية، وتزو ية واملع ــــن الــــ ن ظــــروف املعتقل ســــراحھ، وتحــــس
ون  ـــ ـــ  ـــشآت غـــ الرســـمية إ تجـــزن مـــن امل ـــ نقـــل جميـــع ا وس كورونـــا املـــستجد، والعمـــل ع فـــ

زة لتل املعاي الدولية األساسية. تجزن ومج يعاب ا ية الس  رسمية مب
 

اقية أك من  ـا  ٦٠عتقل السلطات العر ـى املتطلبـات الـ كفل ـا أد ون ال تتوفـر ف ـ ألف مواطن  
ــــدمات  ــــ ا ون مــــن اكتظــــاظ شــــديد، وضــــعف  ي تلــــك الــــ عــــا املواثيــــق الدوليــــة ذات العالقــــة، إذ 
، أطلـق املرصـد  ـ ـ يونيـو املا ن.و ـ وفـاة عـدد مـن املعتقل ل دوري إ ـش ية مـا يـؤدي  شية والـ املع

ــــا  ـــضة وقّع ـــا الــــسلطات بوضـــع حــــد مللـــف اإلخفــــاء  ٣٠األورومتوســـطي عر منظمـــة حقوقيــــة، طالـــب ف
ظـورة بموجـب  مـة ا ر ـذه ا ـة لوقـف ممارسـة  القسري واالعتقال التعسفي، واتخـاذ إجـراءات فور

.  القانون العرا والدو
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ــي كتــب الرفيــق  ــي اإليرا اقعيــة للــصراع األم بموضــوعية وقــراءة و
ـ دراسـة تحـت عنـوان :  ع من تموز املا حسن خليل غرب  السا

ــ العــراق (   كيــة اإليرانيــة  يح لقواعــد اللعبــة األم ) جــاء نحــو تــ
ا :  ف

 
ــ الــسباق  ــة، واألنظــار شاخــصة، و مَّ املعركــة ســاخنة، واألجــواء مدل
يـار  ن ع ا اقب عض املر ن  اقية، يرا موم ع الساحة العر ا
ن وذاك،  ذا املـرا ن  ي.ب ن ع اإليرا ي، والبعض اآلخر يرا األم
ـــــ شـــــ زوايـــــا ســـــورة  ـــــذا الـــــسباق  ل خـــــاص شـــــرارات  ـــــش ـــــشر  تن

 ولبنان واليمن.
 

يمنة  كية انتظارًا لالنقضاض ع ال ن البعض ع القوة األم يرا
ر قــوة مزعومة.والبعــض  ــا مــن مظــا ــا ممــا تبقــى ل عر اإليرانيــة، و
ـــــذا  مــــوا أن  ــــم تو ـــــي، أل ـــــ صــــمود النظــــام اإليرا ن ع اآلخــــر يــــرا
ــ املنطقــة مــن الوجــود  النظــام بلــغ مــن القــوة ســقفًا يمكنــھ مــن تط
ـو راغـب  ـي، و ع الوجـود األم ي.وتناسوا أن ذلك النظـام يمـا األم

عده.   وصالھ، تكرارًا لتواطئھ معھ قبل احتالل العراق و
 

كية  ة األصلية لقواعد اللعبة األم  اإليرانية  العراق : -ال
 

ـ  ـ  كيـة أو نظـام املال ـل مـن اإلدارة األم ن ع  ن ن املرا ضاعت ب
قيقــة وال أولئــك، ألنـــھ  ـــؤالء أدركــوا ا املــة، فــال  قيقــة  ــران ا ط
ية لــــھ،  ــــ يــــة  بقى األمــــة العر ــــذا أو انتــــصر ذاك، فــــس إذا انتــــصر 
ــــــــصة األكــــــــ مــــــــن  ــــــــ مــــــــن ينــــــــال ا ما تــــــــدور ع ن صــــــــراع ألن عنــــــــاو
ـ أسـر حقيقـة  نـون  ا.فلذلك يقع املرا ا وع مقدرا يالء عل االس

يار ع أيدي من سُيذبحون. م حق ا  مرة، إذ أن ل
 

ـ  ج ـي، و سوا أن الصراع يدور حول مـن يمـسك بقـرار الـوطن العر
لـــــــوم  ـــــــذا الـــــــوطن امل ـــــــ  يالء ع تفـــــــرَّغ لالســـــــ ـــــــاح، و اســـــــب واألر امل
ا أك فأك حراب ( أحصنة طـروادة ) مـن الذيـن  راح ال أثخن با
ذا الوطن إذا لـم  يجة ف أن  م من أبنائھ.وأما الن يزعمون زورًا أ
ن االحتـــــــــالل  ـــــــــسك ـــــــــذا االحتـــــــــالل، فإنـــــــــھ ســـــــــُيذبح  ن  ـــــــــسك ـــــــــذبح  ُي
ـــؤالء وأولئـــك تناســـوا أن صـــراع  ـــ أن  قيقـــة املـــرة ف اآلخر.وأمـــا ا

ن اللدودين ال عالقة لھ بمصا الوطن العري. ليف  ا
 

ا من طرف واحد : عديل عد   قواعد اللعبة 
 

ـــــي  ـ ايــــــة التحــــــالف األم ــــــي، مــــــن عــــــراق املــــــشرق  -ابتــــــدأت ح اإليرا
ــھ عنــد  ــ مغر ا األخــ  ــ فــصل ت ا األول، وســوف ي ــ فــصل ــي  العر
يالء،  ي وضـــــع أصـــــول لعبـــــة االســــــ .فاألم يـــــط األطلـــــ حـــــدود ا
عـــض فتاتھ.ولـــم  ـــستفيد مـــن  ـــھ  ـــي مـــساعدًا، لعلَّ فـــدخل معـــھ اإليرا
مـــة  ز ــي  ـ قـــت بـــاالحتالل األم تظـــر أكـــ مـــن ذلـــك لـــوال أن  يكـــن ي
اقية.حينـــــــذاك اصـــــــطفى  ـــــــ أيـــــــدي أبطـــــــال املقاومـــــــة العر منكـــــــرة ع
ـــــ أن ال  عــــده، ولكـــــن ع ــــي ليـــــدير اللعبــــة مـــــن  ـــي خليلـــــھ اإليرا ـ األم
ذا ديدن  د والوعد، و ليل بالع ا؛ فأخلَّ ا ل مراحل ستو ع 
ـــــم  ـــــا  م ى يبلـــــغ  ـــــ عمليـــــة ســـــرقة كـــــ اللـــــصوص الـــــدخالء ع
م تحــــــت خدعــــــة ( حمايــــــة  ــــــد العــــــراق، فــــــراح يــــــدير اللعبــــــة بمــــــن جنَّ

كومــة اإلسـالمية ) الــ تحكــم بـــ ( اســم  ب ) ، وخدعــة بنــاء ( ا املـذ
 هللا ).

 
املـــــــــھ، وورث معـــــــــھ عمـــــــــالء  ـــــــــي العـــــــــراق ب لقـــــــــد ورث النظـــــــــام اإليرا

ي.ومنذ ذلك الوقت، إي  العام  ، راح النظام ٢٠١١االحتالل األم
ـــس ب ( الثـــورة )  ـــ تنفيـــذ مـــشروعھ بتـــصدير مـــا  ـــي يتوســـع  اإليرا
ـ العـراق، بحيـث  دود اإليرانية، ابتداء من سـيطرتھ ع إ خارج ا
ــــــــــــل مــــــــــــشروعھ  اســـــــــــتغلَّ ثرواتــــــــــــھ واســـــــــــتعبد شــــــــــــعبھ، ليقـــــــــــوم بتمو
ـــــع  ـــــ أر يالءه ع ـــــي، وأعلـــــن اســــ ـــــ عمـــــوم الــــوطن العر ي  يطا االســــ
ـــــع ســـــنوات.ولذلك فاقـــــت نجاحاتـــــھ  ـــــ أقـــــل مـــــن أر يـــــة  عواصـــــم عر
ــــساب أوراق قــــوة  ــــا.وأحسَّ أنــــھ يمكنــــھ اك فــــائض القــــوة الــــ امتلك

ا. صول عل ي ا ستطيع األم  إضافية ال 
 

ــي، حليـــف األمـــس،  ـ ـــصم األم ـــ ا ـــ إيـــران ع ـــ  ق نظـــام املال تفـــوَّ
بيـــــــة  ـــــــ أوســـــــاط مذ ه ع ـــــــا، وذلـــــــك بتـــــــأث بنقـــــــاط يمكنـــــــھ أن يحرز
ـــ األخرى.تلـــك  ـــ مجموعـــة مـــن تيـــارات اإلســـالم السيا واســـعة، وع
ــا الطائفيــة، فوجــدت  ال التيــارات الــ طاملــا حلمــت بــأن تؤســس دو
ـــا، فعقـــدت األحـــالف معـــھ، وتبادلـــت  ـــ ل ـــ دعـــم نظـــام املال ا  فرصـــ
ـــا بـــالبعض اآلخـــر، مـــن أجـــل اســـتكمال  عوامـــل اســـتقواء البعـــض م
ــــــافرة ) ، حـــــــ ولـــــــو  ـ ـــــــسمونھ باألنظمـــــــة العلمانيـــــــة ( ال إســـــــقاط مـــــــا 

افر ). ن االحتالل ( ال  بالتعاون مع شياط
 

ــــــن  ـــــ تكو  ، ــــــ ـــــي أن ينـــــافس نظـــــام املال ـ ـــــستطيع االحتـــــالل األم ال 
ب وخاصة   عض األقطار العرية ألك من س حواضن شعبية  
ــذا مــا يجعــل مــشروعھ أشــد خطــورة مــن  العــراق وســورة ولبنــان، و
كيــة واإليرانيــة  ــن عوامــل القــوة األم أي مــشروع آخر.ففــي التمــايز ب
ـــــ  ـــــي  ـــــ العـــــراق، تـــــضافرت ثـــــالث حماقـــــات أغرقـــــت النظـــــام اإليرا

 أضغاث حلم غي سعيد، و :
 
ــ الفقيــھ العامليــة، الــذي راح يكــذب  - نــاء دولــة الو حماقــة الغــرور ب

ا. انية تحقيق  ع نفسھ أوًال بإم
 
اذيــــــــــب  - ــــــــــسالم الــــــــــشع لبعــــــــــض العــــــــــرب لتلــــــــــك األ حماقــــــــــة االس

ا.  وتصديق
 
ــن  - ــي، بإثــارة الف ــ اســتعداء الــشعب العر ماقــة األكــ إيالمــًا  وا

ة الــ مــن املفــروض ان تكــون  ــ بدال ا ـروب بالواســطة، واســ وا
ي.  حسنة بالتحالف مع االحتالل األم

 
ـــي  ـ ــــي أن مــــدير اللعبــــة األم ــــل تلــــك األســــباب اعتــــ النظــــام اإليرا ل
ـــل أن  ـــو يج مكنـــھ فـــرض قواعـــده، و ـــ األبـــد، و خـــرج مـــن العـــراق إ
ـــــ منعطـــــف  اتيجيتھ  ـــــز عـــــن تحقيـــــق اســـــ ن  ــــي و ـ الفعـــــل األم
عــــــد أن يتجــــــاوز عوائــــــق  ب أو آلخــــــر، فإنــــــھ ســــــيعود مــــــن جديــــــد  لــــــس

ذا ما حصل.  املنعطف.و
 

ــا إعــادة تطبيــق قواعــد اللعبــة  كيــة مــن الــصراع ا ــداف األم األ
ا األصلية :  ب

 
ـت األبيـض،  ـ الب عـد وصـول ترامـب إ ي إ العـراق،  لقد عاد األم
ا اإلدارة  ا الــــــــــ وضــــــــــع إلدارة اللعبــــــــــة بنفــــــــــسھ، وتطبيــــــــــق قواعــــــــــد

ــــي قابلــــھ بالــــصّدِ  كيــــة منــــذ بدايــــة احتــــالل العــــراق.ولكن اإليرا األم
ــــي أن  ـ ـــــ األم والــــرفض، متخيـــــًال بــــأن قواعـــــد اللعبـــــة اختلفــــت، وع

ق قواعد اللعبة اإليرانية.  يطّبِ
 

جيًا رأسًا  ظة من الزمن راحت أوضاع نظام املال تنقلب تدر و 
ديـــد يفـــرض نفـــسھ منـــذ أن وطـــأت أقـــدام  اقـــع ا ـــ عقب.بـــدأ الو ع
ــــــــــد،  د وتوعَّ ـــــــــدَّ ـــــــــت األبيض.ف س دونالـــــــــد ترامـــــــــب عتبــــــــــات الب الـــــــــرئ
كيــــة املنتظــــرة  ديــــدات مــــع قــــرب االنتخابــــات األم وتتــــصاعد تلــــك ال
ـــــ العـــــراق  ــــال لعمـــــالء إيـــــران  ـ عـــــد أن  ر معدودة.خاصـــــة  عـــــد أشـــــ
اقتــصادية  ديــد بــضرات سياســية و ضــرات عــسكرة موجعــة، وال
ـــــــــ  عتمـــــــــد ع ـــــــــا  موعـــــــــات أل أشـــــــــدَّ وجعـــــــــًا.و موجعـــــــــة لتلـــــــــك ا
ــــا، فلــــن يبقــــى  قفلــــت مزار

ُ
وات، الــــ إذا أ ــــب الــــ ــــ  اللصوصــــية 

ـي أن  ستطيع النظـام اإليرا ء ال  ذا  ا ألحد.و عمال ا  غر ء 
ــــــي  ـ ـــــــ عمالئـــــــھ.ولعلَّ االحتـــــــالل األم يـــــــدرأ آثـــــــاره الـــــــسلبية عليـــــــھ وع
نــــــاق  ــــــشدد ا ــــــي وعمــــــالءه، و اســــــتطاع أن يحاصــــــر النظــــــام اإليرا
اقــع  ــ مو ــ أن وســائلھ أخــذت تؤثــر ع مــا، األمــر الــذي يؤشــر ع حول
غيــــــ بندقيــــــة العمالــــــة مــــــن  ــــــ  ــــــذا ســــــارع العمــــــالء إ ــــــن معًا.ول اإلثن

ي. ي إ الكتف األم  الكتف اإليرا
 

ة، بل استعادة تقسيم األدوار : ات جذر ن ال متغ ليف   صراع ا
 

ـي  ـي، بـدأت تميـل   –إن األحداث القادمة،  "الصراع" األم اإليرا
ضـــة، يمكننـــا بنـــاء موقـــف  ـــ تلـــك النتـــائج املف ي.وع ة األم ملـــص

 مما يحصل  العراق اآلن و املستقبل القرب.
 

ـــ احتـــالل دائـــم  لـــھ إ ــي للعـــراق، بتحو ـ ـــداف االحتـــالل األم انـــت أ
ـــ  ـــساعدونھ  ن  كيـــة، تقتـــ وجـــود مـــشارك يـــضمن املـــصا األم
ــــــــــــم حصــــــــــــصًا لقــــــــــــاء  ــــــــــــ أن يحــــــــــــدد ل ــــــــــــداف، ع تحقيــــــــــــق تلــــــــــــك األ
لفاء.فقـد تحقـق  ـو أحـد أولئـك ا ـي  ان النظام اإليرا م.ف خدما
ـــــان يحــــــول دون  ـ ــــــ العــــــراق ألنــــــھ  حلمــــــھ بإســــــقاط النظــــــام الوطــــــ 
عـــــــــض  تحقيـــــــــق حلمـــــــــھ الغيـــــــــ الطائفي.وشـــــــــرَّع االحتـــــــــالل أبـــــــــواب 
ن  العراق، الذين خضعوا لنظام والية الفقيھ.وأصـبحت  الطائفي
ـ  ل عـام، و ـش ـي  ـ الـوطن العر ـسلل إ م مـشرَّعة لل األبواب أمام

ل خاص. ش ليج العري   دول ا
 

عــــــض الطوائــــــف  ــــــ تحــــــرض  ــــــي  ــــــداف النظــــــام اإليرا علمــــــًا أن أ
ــــــــ مجــــــــرى  اقــــــــع التعــــــــصب، تــــــــصب  ــــــــ مو ــــــــا إ يــــــــة، وجــــــــّرِ ابنا العر
يـة  ه مـن األقطـار العر ـت العـراق وغـ كية  تفت اتيجية األم االس
ز  عـّزِ ـس فيـھ مـا يـض تلـك اإلدارة، بـل فيـھ مـا  ع قواعد طائفية، ل
ا، ولــــذلك أقامــــت قواعــــد للعبــــة بتحديــــد ســــقف لــــدور  اتيجي اســــ
ـؤالء  ـا، بتجنيـد  دار ا و اف ي بـأن يقـوم، وتحـت إشـر النظام اإليرا
ـــــــــ  ــــــــات اإلســـــــــالم السيا ـ ر م.وأعطـــــــــى  م وكـــــــــسب ود ـــــــــض وتحر

ة. ، امتيازات مشا زب اإلسالمي العرا  األخرى، كمثل ا
 

كيــــة  ــــ ذلــــك، علينــــا أن ال ُنخــــدع بمــــا تفعلــــھ اإلدارة األم نادًا إ واســــ
ي ع نار حامية. ا" مع النظام اإليرا  اآلن، من حيث إدارة "صراع

 
ــــ  ــــ إدارة اللعبــــة  ا  ــــ اســــتعادة مركــــز الثقــــل لــــصا عمــــل ع بــــل 
د  ـــــ قواعـــــد اللعبـــــة الـــــ حـــــدَّ غيـــــ ُيـــــذكر  العـــــراق، ولكـــــن مـــــن دون 
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ي دور ولكنھ سيخضع لـسيطرة االحتـالل  وسوف يبقى للنظام اإليرا
ـ  ـ  ن مـا سـتعطيھ تلـك اإلدارة للمال تھ.و ي، ورقابتھ ومحاس األم
ــات اإلســالم  ا مــن حر العــراق مــن امتيــازات، ســتعطيھ أيــضًا ملنافــس
ـــن تلـــك القـــوى، مـــن  ـــ األخـــرى، إلحـــداث التـــوازن الطـــائفي ب السيا
أجــــل اســــتمرار نظــــام الطائفيــــة السياســــية الــــ تــــمَّ تركيبــــھ مــــن قبــــل 

ــ العــام  ــي  ــ التجديــد للعمليــة السياســية،  ٢٠٠٣االحتــالل األم و
ــي،  ــ مــص مــستقبل العــراق، والــوطن العر ــن ع ــس فيــھ مــا ُيطم ل
عد. دف اال و ال يد للتقسيم والتمزق   القرب أو البعيد الن التم

 
ًا،  وأخ

 
ـــــ العـــــراق،  ـــــي  ي اإليرا يطا ـــــ تقليـــــص نفـــــوذ املـــــشروع االســـــ لعـــــلَّ 

ما : يجتان، و تَّب عليھ ن  سوف ت
 

ــــصون مــــن  تخلَّ م، و اقيــــون أنفاســــ ــــا العر ــــ : فرصــــة يلتقــــط ف األو
م  ســــة ).أي تلــــك الــــ اســــتعمر أقــــ أنــــواع الــــديكتاتورات ( املقدَّ
ــــم االجتماعيــــة  ي م باســــم الــــدين، وفككــــت ب باســــم الــــدين، وســــرق
نيــــــــف  م باســــــــم الــــــــدين والــــــــدين ا باســــــــم الــــــــدين، وقتلــــــــت أخيــــــــار

ل ذلك. قيقي براء من   وااليمان ا
 

ـ  ـ املـشارع التفـصيلية الـ نمـت ع نـات ع الثانية : إضعاف املرا
يـــة، بمـــا  ـــ عـــدد مـــن األقطـــار العر ـــوامش مـــشروع ( واليـــة الفقيـــھ ) 

ـــي  ـ ــــس ب"الـــصراع" األم ا مـــا  ــــد ـــا مــــن أزمـــات ولَّ ــــي،   –ف اإليرا
ـــــ بـــــ األقطـــــار االجتماعيـــــة واالقتـــــصادية  تھ مـــــن تـــــدم  مـــــا ســـــبَّ و
ـــ الـــدفع نحـــو حلـــول سياســـية تخفـــف  م  ـــس والسياســـية.وال قـــد 

ا. ال لول العسكرة وو  الوطء من آالم ا
 

ـي  ضـة للـصراع األم ـ تلـك النتـائج املف ـي، مـا يدفـع  -ولعلَّ  اإليرا
، والعمـل  اتي العرب، أنظمة ومنظمات شـعبية، للتخطيـط االسـ
طــر عــن  مــا يــدرأ ا ية، و ــذه التحــديات املــص ــل  ــة  املوحــد ملواج
ـــــم  ـــــ ا ـــــ املراحـــــل القادمـــــة والـــــ يمكـــــن االشـــــارة ا ـــــي  الـــــوطن العر

ا بما ي :  مجاال
 

ــــا مــــسؤولية  يــــة الرســــمية : الــــ تقــــع عل ــــ صــــعيد األنظمــــة العر ع
ـ  ا ع عـض ـب، عنـدما أقـدم  ـ القر العودة إ دراسة تجـارب املا
ـــ احتـــالل العـــراق مــن أجـــل مـــا زعمـــوا أنـــھ حمايـــة  ـــا ع مــساعدة أم
ـــن براثـــن  لة ب ـــسة ســـ ـــاكم، فوقعـــوا فر ـــم مـــن النظـــام الوطـــ ا ل
م مـــــن النـــــوم املـــــرح طـــــوال ســـــنوات  ـــــي الـــــذي حـــــرم املـــــشروع اإليرا

ي. ليفھ اإليرا ي مقدرات العراق   سليم األم
 

ــذا يــضم تيــارًا واســعًا مــن األحــزاب  ــي : و ــ الــصعيد الــشع العر ع
ــصيات القوميــة، أن  ــات والتيــارات الــشعبية، والقــوى وال ر وا
ـــا  ما ـــم م ــضة مـــن أ ـــة قوميـــة عر ــشكيل ج ل جـــدي ل ـــش عمــل 
ـي املبطـن،  ـي اإليرا الكشف عـن خطـورة مـا يـضمره التحـالف األم
ــــــع  غيــــــ قواعــــــد توز ما لــــــن يتجــــــاوز  ــــــس بــــــصراع ــــــ أن مــــــا  وأن 
ـ قواعـد وثوابـت  ـة ذلـك ع ذا ما يتوجب مواج ما.و صص بي ا

 شعبية قومية.
 

اقيـــة : وانطالقـــًا مـــن ضـــرورة العمـــل مـــن  ـــ صـــعيد الـــساحة العر ع
ـــــ  اقيـــــة شـــــعبية وطنيـــــة، لالنخـــــراط  ـــــة عر ـــــشكيل أوســـــع ج أجـــــل 
ــة، و  ــ الــشوارع والــساحات مــن ج ول إ ــشرن، والــ صــفوف ثــورة 
ـــــــش الوســـــــائل السياســـــــية  مايـــــــة تلـــــــك الثـــــــورة  ـــــــشكيل أســـــــوار 
ـوي  ميـة العمـل ا ي أ ـة أخرى.وتـأ والدبلوماسية واملاديـة مـن ج
مــــة  ز قــــت ال رة عنــــدما أ مــــات بــــا ــــا أنجــــزت م ــــ العــــراق مــــن أ
ا بوســــــائل ســــــلمية  ــــــذه اآلن تمــــــارس نــــــضاال ـــــي، و ـ بــــــاالحتالل األم
ـا ال تـزال صـامدة مـن  ـا أل ـ انكفا ن ع ن ـل املـرا أركت حسابات 

ا املطلبيـــــة  ـــــداف ل عـــــامودي مـــــن حيـــــث أ ـــــش ـــــشر  ـــــا تن ـــــة، وأل ج
ـــ مجمـــل  ل أفقـــي ع ـــش ـــشر كـــذلك  ـــة ثانية.وتن والسياســـية مـــن ج

ة ثالثة. اقية من ج افظات العر  ا
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ـــــــــــ الـــــــــــسادس مـــــــــــن  يفـــــــــــاء زنكنـــــــــــة  اقيـــــــــــة  ـــــــــــت الناشـــــــــــطة العر وكت
يفة القدس العري تحت عنوان (  تموزاملا مقاال  

زائري؟  ازًا بكرامتھ من ا  ) جاء فيھ :ل العرا أقّل اع
 

ــــــــ  اتي العرا ــــــــوار االســــــــ ك عــــــــن جلــــــــسة ا نــــــــصَّ البيــــــــان املــــــــش
ـــــ  ــــي، املنعقـــــدة  ـ ـــــ تجديـــــد البلديـــــن  ١٠األمر ـــــران / يونيـــــو، ع حز

« ، اتي ا  اتفاقيـة اإلطـار االسـ ما ع املبادئ املتفق عل تأكيد
ــــــاب، واالقتــــــصاد، ٢٠٠٨لعــــــام  افحــــــة اإلر ــــــ مجــــــاالت األمــــــن، وم  ،

بمعــ آخــر،  «والطاقـة، والقــضايا السياســية، والعالقـات الثقافيــة.
ـــا العـــراق خـــالل  ـــ ظل ـــ االتفاقيـــة الـــ عـــاش   ١٢ال جديـــد اطالقـــا 

كيــــة، أيــــا  ــــن اإلدارة األمر ــــا ب ة والــــ سيواصــــل العمــــل  عامــــا األخــــ
 ، ال تحديـد زمـ ، مستقبال، و س املنتخب، والنظام العرا ان الرئ
ـــا.و واحــــدة مــــن عديــــد  مــــة جـــدا لــــم تتــــم اإلشــــارة ال ـــ نقطــــة م و
ن مـا  ا أي عـدم تـضم ـق حـذف ا عن طر القضايا ال تم التغافل ع

انت االتفاقية لصا العراق حقا.  ان يجب تضمينھ لو 
 

ـــــــوار حقـــــــق إنجـــــــازًا  ـــــــاظ أن ا ـــــــس الـــــــوزراء مـــــــصطفى ال اعتـــــــ رئ
اب  ــ مــا ا ــات و مــا مــن األولو ن اعت ًا، مــن نــاحيت اقيــًا كبــ عر
ـ  ـا باإلضـافة ا القوات األمركية مـن البـالد وعـدم بقـاء أي قواعـد ل
ن البلدين.ومن تتح لھ فرصـة قـراءة  وضع أسس لتعاون اقتصادي ب

ــا عــام  ــا والــ تــم التوقيــع عل امل ومــن ثــم البيــان  ٢٠٠٨االتفاقيــة ب
ا لوجــد  ــاظ إنجــازا كبــ ه ال ــوار الــذي اعتــ الــصادر حــديثا عــن ا
ة حــــــول ســــــيادة  ــــــ ــــــ مغالطــــــات وا ـــــاظ مبــــــ ع ـ أن تــــــصرح ال

 العراق ووضع القوات االمركية.
 

ــــ  ــــن مراجعــــة التفاصــــيل أن القــــوات باقيــــة ولكــــن، وكمــــا حــــدث  تب
ــــــا وفقــــــا  ار الــــــسنوات املاضــــــية، تحــــــت مــــــسميات مختلفــــــة يتــــــم ابت
باب  ــــــشارون، مــــــدرون، قــــــوات أمنيــــــة مــــــساعدة الســــــت اجة.مس ل
اب، عمليات خاصة، القـصف  االمن، جمع املعلومات، محارة اإلر
ذا  ة عن طرق الطائرات بال طيار. و وي وال ن السيطرة ا ا
ــــا  ؤكد قيقـــي للـــسيادة كمـــا تنـــص عليـــھ االتفاقيـــة، و ـــو املعـــ ا

ـاظ تمامـا حيـث ينـص البيـان   »البيان بوضوح يناقض تـصرح ال
ن للتحالــــــف  ع ن التــــــا ــــــدت حكومــــــة العــــــراق بحمايــــــة العــــــسكر ع
ـــــــ مـــــــع  م بمـــــــا يتما ستـــــــضيف اقيـــــــة الـــــــ  ـــــــشآت العر الـــــــدو وامل

م كما يقرر البلدان ددة لوجود بات ا ت  .«القانون الدو وال
 

ـــــــــــ االتفاقيـــــــــــة والبيـــــــــــان مفـــــــــــردات  نمـــــــــــا تتكـــــــــــرر  و  «الـــــــــــصداقة »و
ـز مـصا كـال البلـدين »و  «الـشراكة «و «التعـاون » فـان قــراءة  «عز

يــر  ــ خــالف ذلــك، وان املفــردات مــصاغة لت بنــود االتفاقيــة تــدل ع
ـك جـراء الغـزو واالحتـالل مــن  ـ بلـد ضـعيف وم يمنـة ع وتكـرس ال
قبـــــــــل ذات البلـــــــــد الـــــــــذي يـــــــــّد الـــــــــصداقة والـــــــــشراكة.ففي مجـــــــــال 

ــــــا  ـ ود أمر ن  »االقتـــــــصاد والطاقـــــــة، ســـــــ ـــــــشارن االقتـــــــصادي املس
ل مباشــــــر مــــــع حكومــــــة العــــــراق ــــــش مــــــشارع  »، وتحقيــــــق «للعمــــــل 

ــ  ات األمركيـة العامليـة  ـا الـشر تملـة الـ تنخـرط ف ثمار ا االسـ
االت األخرى  ـ .«قطاع الطاقة وا ميـة  »سياسيا، أكد البيان ع أ

ل  كومـــي واإلصـــال بالـــش ـــ تطبيـــق برنامجـــھ ا مـــساعدة العـــراق 
ــود  ــ ذلــك مواصــلة ا ، بمــا  ــ الــذي يلــ طموحــات الــشعب العرا
عــــــادة إعمــــــار البلــــــد، وتنظيــــــم  ــــــسانية، واســــــتعادة االســــــتقرار، و اإل

ـــة يلـــة، حقـــا، .«انتخابـــات حـــرة وعادلـــة ونز ـــداف قـــد تبـــدو ن ـــ ا و
ــشرة  ــا املاديــة وال ــا وقائمــة جرائم ــا واحتالل غزو ـا  ـ لــوال أن أمر

ـــــ مـــــدى  ـــــا ع ـــــاب  ١٧الـــــ ارتكب ـــــا األرضـــــية لـــــزرع اإلر يئ عامـــــا، و
ة  مـھ مـص ـ العـالم  شيات اإليرانية،  آخـر بلـد  ومأسسة امليل
ـــ  ـــ املنطقـــة خاصـــة.بل ان مـــا يم ـــ او أي شـــعب آخـــر  الـــشعب العرا
ا العلنيــة والــسرة لتغيــ النظــام الــذي  ــو سياســ اإلدارة األمركيــة 
عمـــــل ضـــــد املـــــصا  ـــــا  عتقـــــد أ ُ كومـــــات الـــــ  ـــــأ اليـــــھ ضـــــد ا ت
اتيجية واألمنية واالقتصادية للواليات املتحـدة.حيث قامـت،  االس

ــ  محاولــة لتغيــ النظــام، أي االنقــالب العــسكري او التمــرد  ٧٢مثــال، بـ
ــــــ  ــــــرب البــــــاردة حــــــ حوا عــــــة ل ، اثنــــــاء العقــــــود األر  ١٩٩٠املــــــس

ــــشمل  ــــ  عمليــــة ســــرة وســــت عمليــــات علنيــــة، حــــسب  ٦٦فقط.و
يفة  اكمــة «الواشــنطن بوســت »ــ ــ مــن داخــل املؤســسة ا ، و

سم  -انون األول  ٢٦األمركية،    .٢٠١٦د
 

ـــــ إعـــــادة  عا.اذ اقتـــــصرت اإلشـــــارة ا ــــان مـــــرور البيـــــان ســـــر ـ ثقافيـــــا، 
ــــــــة املــــــــسروقة.اال ان االتفاقيــــــــة  ــــــــ والقطــــــــع االثر األرشــــــــيف السيا

ـــن وجـــود  ا ُتب ن»نفـــس ـــشارن الثقـــافي ـــ عديـــد املؤســـسات «املس  ،
و موقع السفارة األمركية، ببغداد، مع  التبـادل  »الثقافية.و

م املتبــــــادل »و  «الثقـــــا قيقــــــي «التفـــــا ل أفـــــضل.فاملع ا ـــــش  ،
ــي  ـ ـــو األمر ـــو عـــدم وجـــود تبـــادل.اذ يتـــم مـــن طـــرف واحـــد  للتبـــادل 

اضـــــــرات والعـــــــروض»لتنظيـــــــم  امـــــــج …  ورش العمـــــــل وا غطـــــــي ال
ــــ ذلــــك االقتــــصاد والعالقــــات  مجموعــــة واســــعة مــــن املــــصا بمــــا 

كيـــة نـــاء الديمقراطيـــة والدراســـات األم ـــ .«الدوليـــة و انـــھ، اذن، 
كيـــــــون العـــــــراق  ـــــــزور أمر للثقافـــــــة مـــــــن جانـــــــب واحـــــــد.اذ ال يحـــــــدث و

م أو  بــــھ باســــم ــــ البلــــد الــــذي تــــم غــــزوه وتخر إلقامــــة  »ليتعرفــــوا ع
ـن  م ب نة وال تب جسورا مـن التعـاون والتفـا سانية مت عالقات إ

، ألن الـــــــسفارة «التبـــــــادل الثقـــــــا »، كمـــــــا تـــــــّد بـــــــرامج «الـــــــشعوب
ـــارة العـــراق بـــل و كيـــة، أساســـا، تحـــذر مـــن ز ـــن  «األمر تحـــث املواطن

غــــادروا العــــراق فــــورا ن ان  جــــسور  »، فكيــــف يمكــــن بنــــاء «األمــــركي
م الة؟ «التفا ذه ا ن مواط البلدين    ب

 
ر املقبـــل، لتوقيـــع  ـــ الـــش ـــ واشـــنطن،  ـــاظ ا ـــارة ال مـــن املتوقـــع ز
ـــل يجـــب  ؟ و ـــ كمـــا يـــّد ـــ لـــصا الـــشعب العرا ل  االتفاقيـــة.ف
ـاالت، لقـاء  افـة ا ـ  ـا االتفاقيـة،  القبول بالتبعيـة الـ تنـص عل
ـــده  ـــذا فعـــال مـــا ير ـــان  ـــشيات املدعومـــة إيرانيـــا، إذا  إضـــعاف امليل

ــــاظ مـــــن اجـــــل بنـــــاء  ـ ديـــــد »ال ـــــو مـــــصط أدخلـــــھ  «العـــــراق ا و
ـل  االحتالل عقب الغزو وتال ليعود، اليوم، ليطفو من جديد؟ و
ــ  تم رطــھ بــھ، ألمــد غــ محــدد،  ــ تفاصــيل مــا ســ اّطلــع الــشعب ع
ييف؟ مــــــاذا عــــــن جــــــرائم االعتقــــــال  اتفاقيــــــة تتمــــــ بالتــــــضليل والــــــ
ــــــا منـــــــذ اليـــــــوم  ـ ـــــــا أمر والتعـــــــذيب واالغتـــــــصاب والقتـــــــل الـــــــ ارتكب
ـــصانة  ــ مليـــون مـــواطن؟ مــاذا عـــن ا ت مقتـــل حوا لالحتــالل وســـب
ــــل ســــيقوم  كيــــة؟  مــــن العقــــاب املتوفــــرة للقتلــــة مــــن القــــوات االمر

ا؟ ذه القضايا قبل توقيع ن االتفاقية  اظ بتضم  ال
 

ــــ الــــرغم مــــن مــــرور  ــــة ضــــد  ٦٦ع زائر ــــ انــــدالع الثــــورة ا عامــــا ع
ـون يتـذكرون جرائـم  زائر ، ال يـزال ا ـ كم االستعماري الفر ا
اف بمــــــا  ــــــسا االعــــــ طــــــالبون فر ــــــسية، و قبــــــة االســــــتعمارة الفر ا
ـة  و عذيب وقتل وت واختفاء ومحو ال ب و ارتكبتھ من جرائم 
ة قياســية،  ــ العـراق، خــالل فـ ـا  واالعتـذار عنــھ.إن مـا ارتكبتــھ أمر
بت الـسنوات  اد يماثل، ا حد التطابق، ما قامت بـھ فرسا.وسـت ي
مــــا تــــم  ن م اقي املقبلــــة أن اتفاقيــــات التبعيــــة ال تمــــ ذاكــــرة العــــر
تــــھ الوطنيــــة  و ــــس أقــــل اعتــــدادا  ــــ ل ــــا، وأن الــــشعب العرا ق تزو

زائر.  وكرامتھ من أشقائھ  ا
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