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يــة  ــم جمــا امتنــا العر اســتذكر العراقيــون ومع
ــــــانون االول مــــــن عــــــام  ــــــ االول مـــــن  يد  يـــــوم الــــــش

ـــــي العنـــــصري  ١٩٨١ ، حيـــــث ارتكـــــب النظـــــام االيرا
ن العـزل  مـة بقتلـھ االف االسـرى العـراقي شع جر ا
ى القادســــــية الثانيــــــة ..  آبــــــان معركــــــة العــــــرب الكــــــ
ـذا اليـوم مـن معـان سـامية تبقـى  قدر مـا يحمـل  و
ــداف  ــق تحقيــق ا ــ ضــمائرنا لنواصــل طر خالــدة 
اكية ،  ــــة واالشــــ ر ــــ الوحــــدة وا الــــدة  امتنــــا ا
ـــــامللموس عنـــــصرة  فانـــــھ مـــــن جانـــــب اخـــــر يؤكـــــد و
يـــــــــــــــــة  تھ وروح الكرا ـــــــــــــــــي ووحـــــــــــــــــش النظـــــــــــــــــام االيرا
ــــــــضة  ــــــــ النفــــــــوس املر عــــــــشعش  واالنتقــــــــام الــــــــ 
ونـــــــة  القطـــــــاب النظـــــــام الـــــــصفوي وذيولـــــــھ مـــــــن ا

ن.  املارق
 

تـل  م ا ل محاوالت العمـالء الـذين سـلم رغم  و
ــــــــذا اليــــــــوم  الغاشــــــــم مقــــــــدرات العــــــــراق ، طمــــــــس 
ـــــم  مختلـــــف انتمائا ن و ـــــشھ ، فـــــان العـــــراقي م و
ــل مــن موقعــھ  ــذا اليــوم  ــ االحتفــاء  يحرصــون ع
ـــــم اكـــــ عزمـــــا  ة و توقفـــــون عنـــــد معانيـــــھ الكبـــــ و
ـــــر الـــــشامل  ـــــق التحر ـــــ طر ـــــ املـــــ  واصـــــرارا ع
ــــــ اعــــــداء العــــــراق واالمة.وقــــــد  وتحقيــــــق النــــــصر ع

ــ  ــشرن الــشعبية  ا  ٢٠١٩انــت ثــورة  واســتمرار
ـ االول مـن  الـد  يد ا ا اليوم امتداد ليـوم الـش
رون  عـــــــرض لـــــــھ املتظــــــــا غم مـــــــا  ــــــانون االول.فـــــــ ـ
ھ ، فــان جــذوة  ــشو االبطــال مــن قمــع وتــصفيات و
ــسة  ــس بالعمليــة السياســية البا الثــورة ضــد مــا 
ـــــت لتعلـــــن بدايـــــة  ـــــل ب ـــــ  ـــــا دخلـــــت ا باقيـــــة بـــــل ا
ـــ العـــراق  ـــ اال بتط ت نـــضال مـــن نـــوع اخـــر لـــن ي
ــم مــن يظــن ان الثـــورة  ن .. ووا ــرم ونــة ا مــن ا
ــا ارتبطــت بــالوطن وقفــزت  و ــت  الــشعبية قــد ان
ــــو مــــا يقــــض مــــضاجع  ــــذا  ــــ املطالــــب االنيــــة و ع

م. رع س بالعملية السياسية و  اقزام ما 
مــــة مــــن قبــــل  عــــرض امتنــــا الخطــــر  اليــــوم ومــــع 
مـــة  عـــد جر ي الـــصفوي  يو ــي الـــص ـ لـــف االم ا
يات  م مـــن تـــ ـــستل احتـــالل العـــراق ، علينـــا ان 
ــــــــ معركــــــــة  م الــــــــدروس والعــــــــ  داء وعطــــــــا الــــــــش
نـا  بط وسائل جديدة تقر ست ية و ة املص املواج
ـد الوفـاء لرفاقنـا  من يوم النصر الناجز ونجـدد ع
ــــ االكــــ الرفيــــق صــــدام  يد ا م شــــ ــــ مقــــدم و
ــــ ان  يم ع ن واملعــــ بــــا الرفيــــق عــــزة ابــــرا حــــس
ـــ  ادة مـــن خـــالل التمـــسك اك ـــون بمـــستوى الـــش ن
ي  ا ــــــي االشــــــ نــــــا حــــــزب البعــــــث العر بمبــــــاديء حز
ـــــــ  ـــــــز وحدتـــــــھ التنظميـــــــة وااللتـــــــصاق بجما عز و
ن  ـــــــــل املـــــــــــشبو ـ ــــــــــ  ــــــــــت الفرصــــــــــة ع امتنــــــــــا وتفو

ادية. نا ا ة حز ن للنيل من مس  واملغرض
 

ـــــدا  داء االبـــــرار وع لـــــود والرحمـــــة للـــــش ـــــد وا ا
ــــق النــــضال وتحيــــة البطــــال ثــــورة  ــــ مواصــــلة طر ع
اعة  ــــــــــ قيــــــــــم الــــــــــ ــــــــــشرن الــــــــــذين جــــــــــسدوا اع
ــــم يتــــصدون لقمــــع احــــزاب الــــسلطة  ية و والتــــ
ـــــن فالنـــــصر ات بـــــاذن  ـــــري الع العميلـــــة .. نـــــاموا قر

شر الصابرن.  هللا و
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ُجوَرُكْم َيْوَم 

ُ
ْوَن أ َما ُتَوفَّ نَّ ِ َْوِت َو

ْ
لُّ َنْفٍس َذآِئَقُة امل ُ  )

َة َفَقْد َفاَز  نَّ َ ْ ْدِخَل ا
ُ
اِر َوأ اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّ

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرور ) َياُة الدُّ َ ْ  َوما ا
 صدق هللا العظيم

 
 
 
 
 

         
 
 
 
أيمـــــــان بقـــــــضاء هللا     ـــــــ و ـــــــزن واال ـــــــد مـــــــن ا بمز

ة  ـــــــــ القيـــــــــادة العامـــــــــة للقـــــــــوات املـــــــــس وقـــــــــدره تن
ــــــري )  ( املرحــــــوم الرفيــــــق العميــــــد عبدالــــــصمد الغر

ـــــھ صـــــباح يـــــوم االحـــــد  ـــــ جـــــوار ر  ١٥والـــــذي أنتقـــــل ا
عـد معانـاة مـع فـايروس كورونـا  ٢٠٢٠شرن االول 

ــان الفقيـــد أحـــد  ـ ب بـــھ منـــذ أيـــام ، لقـــد  الـــذي اصـــ
ين عندمــــــا  ضــــــباط صــــــنف القــــــوات خاصــــــھ املتمــــــ
يــــده  ــــ العديــــد مــــن معــــارك القادســــيھ ا ك  أشــــ
ــــــ  ــــــا ح ـــــان مــــــدافعا عنيــــــدا عــــــن بــــــالده الــــــ أح ـ و
ه  مناطق مختلفھ من جسده  ب بجروح خط أص
ــــ مراكــــز  دمــــة  ــــ ا خــــالل أحــــدى املعــــارك ونقــــل ا
ــــــــت كفاءتــــــــھ  ـــــــان حيــــــــث أث ـ ــــــــأك مــــــــن م التــــــــدرب و

ا.  واخالصھ ومقدرتھ  العمل ف
 

ــري وتحــول  أنتقــل الرفيــق العميــد عبدالــصمد الغر
يـــاة املدنيـــھ وأشـــغل منـــصب قائمقـــام مدينـــة  ـــ ا ا
يــت ولعــدة ســنوات وحــ الغــزو واالحتــالل لبالدنــا 

ـال ونـال  ٢٠٠٣ العـام  ـذا ا ـ  ـان مبـدعا  وقـد 
ا. يت ومايجاور ا مدينة  ل أ  ثقة ومحبة 

 
ـري مـن أوائـل  ان الرفيـق العميـد عبدالـصمد الغر
ـــــــــل  الرجـــــــــال الـــــــــذين تـــــــــصدوا للغـــــــــزو واالحتـــــــــالل و
اقفــــھ  ــــ مو ــــان ثابتــــا  ــــا ، و الوســــائل الــــ تمكــــن م
ـــ التـــصدي لقـــوات االحتـــالل  ين  م مـــع الكثـــ وســـا
وتواصــــل مــــع العديــــد مــــن قــــادة املقاومــــة الباســــلھ ، 
اقفــــــھ الوطنيــــــھ املــــــشرفھ مثــــــل العــــــراق  ب مو ــــــس و
ــــــــــ العديــــــــــد مــــــــــن املؤتمــــــــــرات  ومقاومتــــــــــھ الوطنيــــــــــھ 
ـــــــس للـــــــم الـــــــشمل  والتجمعـــــــات واللقـــــــاءات الـــــــ 
لمـــــــھ والـــــــصف ضـــــــد الغـــــــزو واالحتـــــــالل  وتوحيـــــــد ال
اطــــة  اقفــــھ الوطنيــــھ وحكمتــــھ ور ب مو ــــس وعــــرف 
ــان أبنــا بــارا للمؤســسھ  ــل بأنــھ  ه الطو جأشــھ وصــ
ا  بواك حياتھ ، كمـا أنـھ  العسكرھ ال تتلمذ ف
ن االحـرار ولـم يجامـل وسـ تحـت  لم يخذل الوطني
ة الوطنيـھ العليـا  يـان املـص ل الظروف لعـرض و
ن والعــــــــــرب  اقي ــــــــــل املتحــــــــــاورن مــــــــــن العــــــــــر أمــــــــــام 

.  واالطراف املعنيھ بالشأن العرا
 

لقـــد رحـــل الفقيـــد قبـــل أوانـــھ وعزائنـــا فيـــھ أنـــھ بقـــي 
ـن وقـد خـسره  ـ املب ق العرا شامخا مدافعا عن ا
ـــــل صـــــادق محـــــب  ن والـــــشرفاء واالحـــــرار و اقي العـــــر

 لوطنھ
ـسكنھ هللا سـبحانھ  ندعو لـھ بالرحمـھ واملغفـره وان 
ــــــــھ الــــــــص  لــــــــھ وذو ــــــــم ا ل عــــــــا فــــــــسيح جناتــــــــھ و و

 والسلوان وانا  وانا اليھ راجعون.
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 غداد املنصوره بأذن هللا

ي  ١٦  ٢٠٢٠شرن الثا

Üéâ]†e]ìˆÂ‚â^]‚ñ^ÏÖ]Øéu†Ö°Ãe…÷]ï†Ò„Ö]»ÌÏÞ
í×Ãæ^ßÖìæ‚ÎîÏfèá]î×ÂÝˆÃÖ]áæ‚Î^Âà©æå]†Ò„Ö÷øq]
êÏe^Û×nÚÑ]†ÃÖ]†è† Øq]àÚÙ^–ßÖ]Ø‘]çÞà©æ^ße…ßi

ä×éu…‚Ãe^ßÖì…^ßÚ°ŠuÝ]‚‘Øu]†Ö]‚ñ^ÏÖ]



 

 

 2ص

íÖ^ÒæÑ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ†‰°Ú]ÐéÊ†Ö]
ë†è†ÇÖ]‚Û’Ö]‚fÂØ•^ß¹]ÐéÊ†Ö]îÃßè

 

 سم هللا الرحمن الرحيم
 ٰ َ ن َق م مَّ ُ ْ َ َعَلْيِھۖ  َفِم َّ ُدوا  َ َن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعا ُْؤِمِن

ْ
َن امل ( ّمِ

ُلوا َتْبِديًال ) َتِظُر ۖ َوَما َبدَّ ن َي م مَّ ُ ْ  َنْحَبُھ َوِم
 

اعاً  دًا مناضًال   ترجل الفارس الرفيق عبد الصمد الغرري مجا
 

ي   ا جل الفرسان من مناض حزب البعث العري االش عندما ي
ن فـان ذلـك فخـرا  اد والنضال صامدين صـابرن مـؤمن ساحات ا
ـــــو اليـــــوم  كـــــذا  م ، و م واحفـــــاد م وعـــــوائل ـــــزب ورفـــــاق لألمـــــة وا
زب الرفيق املناضل عبد  الذي ترجل بھ فارسا من فرسان األمة وا
ــــــــاد منــــــــذ  ــــــــري الــــــــذي عرفتــــــــھ ســــــــاحات النــــــــضال وا الــــــــصمد الغر
لفــــھ  اعة نــــادرة مــــا  ــــ ــــو ينفــــذ  ــــ لغــــزو العــــراق ، و الــــساعات األو
د  ـش اده و مات نضالية ، وليواصل ج ن من م يد صدام حس الش

ــــ القادســــية  ــــات القتــــال  دت لــــھ ج ــــاد مثلمــــا شــــ لــــھ ســــاحات ا
ر بأوسمة العز من االصابات ال  الثانية وال يحتفظ جسده الطا
ــــو  اصــــة و ــــة القــــوات ا ــــ صــــوالتھ ضــــمن افــــواج الو ــــا  عــــرض ل
يد صــــــدام  اع اختــــــاره الــــــش .ولــــــدوره الــــــ ش العرا ضــــــابط بــــــا
ية  ن عـــــــضوا بقيـــــــادة قطـــــــر العـــــــراق ، وواصـــــــل نـــــــضالھ بتـــــــ حـــــــس
يم رحمــھ  ــن العــام الرفيــق عــزة ابــرا يد االم ــ الــش واخــالص عنــد تو
ـــذا رافـــق  و  ن.و يد صـــدام حـــس عـــد أســـر الـــش ـــزب  هللا قيـــادة ا
اد.ومـــا اثمـــن مـــا حـــصل عليـــھ مـــن  ة النـــضال وا يدان بمـــس الـــش

ذه الرفقة.  مجد وعز من 
ــــــ الظــــــروف الــــــصعبة ،  اعا  ــــــ ــــــد  عرفــــــت الرفيــــــق املناضــــــل أبــــــا ز
ــزب  ــل مــا يخــدم ا ــ تقــديم  ــصا ع ــزب والقيــادة ، حر مخلــصا ل
انياتـــــھ للتواصـــــل مـــــع القـــــوى  ة النـــــصالية ، جنـــــد نفـــــسھ وام واملـــــس
ـات  ية وحر ـي، واملقاومـة الفلـسطي الوطنية  العراق والـوطن العر
التحـــرر ، ولـــدوره املتمـــ ومواصـــلة نـــضالھ اختارتـــھ القيـــادة القوميـــة 

ا.  لعضو
 

ــــــ هللا  ــــــزب وفقيــــــدنا ، ال نقــــــول اال مــــــا ير ــــــ يــــــوم رحيــــــل فقيــــــد ا

ن القوميــــة  عــــزي الرفــــاق بالقيــــادت ــــذا املــــصاب  ، و عــــا ســــبحانھ و
والقطرة ، وجميع الرفاق  العراق والوطن العري وخارج الوطن ، 
ـــــري ، ونـــــدعو هللا  وعائلــــة ومحـــــ فقيـــــدنا الرفيـــــق عبــــد الـــــصمد الغر
داء  ـــــــسكنھ فـــــــسيح جناتـــــــھ مـــــــع الـــــــش عـــــــا ان يرحمـــــــھ و ســـــــبحانھ و
ـــ  ـــ الـــدفاع عـــن العـــراق واالمـــة  ـــاده  جعـــل ج برحمتـــھ الواســـعة ، و

ان حسناتھ.  م
 

ـدا مـن رفاقـك  ـ ضـيافة الـرحمن الـرحيم ، وع ـد  ن أيـا ز نم قرر الع
ــــاد حــــ يتحقــــق مــــا كنــــت ترجــــو ان  ة النــــضال وا بمواصــــلة مــــس
ــــن  ــــر العــــراق مــــن االحتالل ــــشارك االحتفــــال بــــذلك اليــــوم ، يــــوم تحر

ي. ي وااليرا  االمر
 

 انا  وانا اليھ راجعون.
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ن القوم زن رحيل الرفيق املناضل عبدالصمد الغرري عضو القيادت ي ببالغ اال وا ا زب البعث العري االش ـزب ية تن قيادة قطر العراق  رحيلـھ خـسر ا ـ رحمـھ هللا اليـوم، و ـة الـذي انتقـل ا والقطر
ــاب ــد ) فارســا ال ــان الرفيــق ( ابــو ز ــي، و ة الغــزو االمر اقــدام طــوال فــ اعة و ــ ــم  ن الــذين ادوا دور يــة والنــضالية، ال واحــد مــن اعالمــھ ومناضــليھ الــصلب ز امــھ ا ــ اداء م ــاطر  خــوض غمــار ا تحــديات و

ل  بيھ من ا منح الص  غفر لھ و سكنھ جناتھ وان  يدا وان   اق واصدقاء.ورفوقيادة قطر العراق اذ تن الفقيد الكب تتضرع ا هللا ان يتقبلھ ش
 

 انا  وانا اليھ راجعون 
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ـــ  ـــ جما ي ،ا ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــ القيـــادة القوميـــة  تن
ــ مــساحة الوطــن  ــزب ع يــة وشــعب العــراق ومناضــ ا االمــة العر
ـــري  بـــات الرفيـــق املناضـــل عبـــد الـــصمد الغر ـــ املغ ـــي الكبـــ و العر
ـــــــزب وعـــــــضو قيـــــــادة قطـــــــر  ـــــــد ) ،عـــــــضو القيـــــــادة القوميـــــــة ل ( ابـــــــو ز

افــــق  افتــــھ املنيــــة يــــوم االحــــد املو ، ٢٠٢٠/    ١١/    ١٥العــــراق، الــــذي و
وفاتــــھ يفقــــد  ية، و ة نــــضالية حافلــــة بالعطــــاء والتــــ متوجــــًا مــــس
ـــزب  ـــل معـــارك ا ـــ  ـــزب مناضـــًال قياديـــًا فـــذًا ومقـــدامًا، شـــارك  ا
ل املنظومة القيميـة للمناضـل  تھ  ص النضالية واستجمعت  
ــــ  ي واملنفتــــح ع ــــ جمــــر املوقــــف املبــــد البعــــ االصــــيل ،القــــابض ع
ال  ـــل اشـــ ـــي موحـــٍد ومتحـــرر مـــن  االخـــر الوطـــ ،مـــن اجـــل عـــراق عر
ـــــــــــــــــ واالداري  ـــــــــــــــــان والتبعيـــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــساد السيا االحتـــــــــــــــــالل واالر

 واالقتصادي.
 

اقــــھ  ــــھ وعر ــــد ) ، فــــارق حز ــــري ( ابوز ان الرفيــــق عبــــد الــــصمد الغر

ــــ ظــــروف  تــــھ  ن مــــن طي اجــــة ملناضــــل ــــم بأشــــد ا يــــة و وامتــــھ العر
ــة، عــراق  ــ عــراق العرو يــة وخاصـة  ا امتنــا العر ــش ع ــال  قاسـية 
ن االفـــذاذ  ن والقيــادي داء واملناضــل القادســية الثانيــة ، وعــراق الــش
ــشيل  رة مــن القائــد املؤســس االســتاذ م م ثــراه الطــا الــذين احتــضن
ـــن العـــام  ن، واالم ـــ االكـــ القائـــد صـــدام حـــس يد ا ـــ شـــ عفلـــق، ا
ـــــي  ـــــل قياد يم و ـــــر الرفيـــــق عـــــزة ابـــــرا ـــــاد والتحر ـــــزب وقائـــــد ا ل
ـــــــة العـــــــراق  ـــــــل مـــــــن قـــــــ مـــــــدافعًا عـــــــن عرو ـــــــزب ومناضـــــــليھ، و ا

 ووحدتھ وحرتھ.
 

ــــ قافلــــة الرفـــــاق  ــــري ا ــــز عبــــد الــــصمد الغر واذ ينــــضم الرفيــــق العز
بقى  تــھ النــضالية، فإنــھ ســ ــزب وقــد اغنــوا تجر م ا الــذين افتقــد
ــو الــذي  مــا العــراق و معيــة  ــ وجــدان رفاقــھ والــذاكرة ا حيــًا 
ة مـن  ظـات االخـ ا، التصاقًا حميميًا حـ ال بقي ملتصقًا بقضايا

 حياتھ.
 

ـــ تتقـــدم مـــن اســـرة الرفيـــق املناضـــل  ـــزب و ان القيـــادة القوميـــة ل
ــ  ــزن واال ا ا ــشاطر ــة و ــد ) ، بــاحر التعــازي االخو القائــد ( ابــو ز
ل الذين ساروا  ده كما  عا لل،  طب ا ذا املصاب االليم وا  
ــــزب الــــذي  ــــم، بــــان ا داء والقــــوا وجــــھ ر لــــة وقــــضوا شــــ درب ا

ـــــــسيمة لفقـــــــده علمـــــــًا مـــــــن اعالمـــــــھ النـــــــضالية،  ـــــــسارة ا ـــــــشعر با
ـــ  م بـــھ فقيـــدنا الكبـــ ،كمـــا ع ـــد النـــضا الـــذي الـــ ـــ الع بقى ع ســـ
ــل ارض  ن و ــر العــراق وفلــسط ة النــضالية لتحر ــد مواصــلة املــس ع
ال االســتالب القومــي واالجتمــا الــذي  ــل اشــ ــاء  يــة محتلــة ال عر
ــــة  ر ــــ الوحــــدة وا ا  ــــداف ــــ تحقيــــق ا ي منــــھ االمــــة، وصــــوًال ا عــــا

اكية.  واالش
ـــزب والـــ لـــم تـــزل تتلقـــى التعـــازي واملواســـاة  ان القيـــادة القوميـــة ل
افــــة  يم، تطلــــب مــــن  ــــن العــــام الرفيــــق القائــــد عــــزة ابــــرا بوفــــاة االم
بـــات اقامـــة مجـــالس عـــزاء  ـــي واملغ ـــ الـــوطن العر ـــزب  منظمـــات ا
ـــــة الرفيـــــق  ـــــزب والعـــــراق والعرو ، فقيـــــد ا ـــــ روح الفقيـــــد الكبـــــ ع
ب  ــــس ــــسمح الظــــروف بــــذلك  ــــري وحيــــث  ــــز عبــــد الــــصمد الغر العز

 تف جائحة الكورونا.
 

ن  داء والـــصديق لـــھ الرحمـــة واســـكنھ هللا فـــسيح جنانـــھ بجانـــب الـــش
ــل اصــدقائھ ومحبيــھ الــص  مــة ورفاقــھ و ــم عائلتــھ الكر واالبــرار وال

 والسلوان.
 

êÒ]÷]êe†ÃÖ]oÃfÖ]hˆ£íéÚçÏÖ]ì^éÏÖ]
٢٠٢٠/  ١١/  ١٥ 
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ۡم ُيۡرَزُقوَن * َفِرِح  ِ ِ

ۡحَيٓاٌء ِعنَد َرّ
َ
ۚا َبۡل أ

ۢ
َت ۡمَوٰ

َ
ِ أ َّ يِل ٱ ِ ِ َس ِذيَن ُقِتُلوْا  نَّ ٱلَّ َ الَّ َخۡوٌف َن (( َوَال َتۡحَس

َ
ۡم أ ِ ۡن َخۡلِف م ّمِ ِ ِ ُقوْا 

َ ۡ ِذيَن َلۡم َي ِشُروَن ِبٱلَّ ۡ ۡسَت َ ُ ِمن َفۡضِلِھۦ َو َّ ُم ٱ ُ ٰ ۡم َيۡحَزُنوَن )) عَ  ِبَمٓا َءاَت ُ ۡم َوَال  ِ ۡ  َل
 صدق هللا العظيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EÜÎ…á^éeMQO‚éãÖ]Ýçèíf‰^ß²D
 

ا الشعب العرا العظيم  أ
يدة  ياابناء امتنا العرية ا

ة الباسلة  يا ابناء قواتنا املس
ن الـذين اقي داء مـن االسـرى العـر يد االغـر تخليـدا لـذكرى الـش اقيـون االبـاة يـوم الـش ـستذكر العر ل عام  انون االول من  ر  ن عـام أعـ  األول من ش ت ـس ـ معركـة ال مم إيـران بطـرق وحـشية  عدمـا  ١٩٨١دم

يھ ا مي ن الطغمة ا بقى وصمة عار ا االبد  جب سانيھ وس ن اال ا جب ل سالح  جرمة يندى ل م عزل من  ر.الجوقعوا  االسر وقتلوا و م ابد الد الحق  رامية و
 

ه ع صد يد املم لھ بتعليق وردة الش زن رسميا وشعبيا وع مدى سنوات طو ستذكرون ذلك اليوم ا م  اقيون الشرفاء و ـشأه ورلقد أعتاد العر الـد والـذي أ يد ا ارة نصب الش ؤدون املراسيم  ز م و
م الطالبيـة والعماليـة والوظيفيـة بـالوقوف دقيقـة لقـراءة سـورة  قـوم ابنـاء الـشعب بمختلـف فعاليـا ل ممـ ، و ش غداد  اقيون  قلب  ـم بحـق االكـرم منـا جميعـا، كمـا الفالعر داء الـذين  ـ أرواح الـش اتحـھ ع

انــت تلــك االحتفــ لــھ .. و م مــن اجــل عــز العــراق وشــموخ ا يا داء وتــ ــا عطــاء الــش رجانــات الــشعر ومعــارض الرســم والكتــب الــ يمجــد ف ــزه عــن اال تقــام م ــات عز ــ وجرحــا الينــدمل وذكر ت تمثــل شــعورا الي
م. طوال م و  عطاء جيل من االبطال تبقى االرواح تل بذكرا

 
ات بـان تثـأر ل ـل التحـديات والـصعو ـد بـالرغم مـن  ھ تتع ـ حـر فـان القيـادة العامـة للقـوات املـس ـل عرا ـ قلـب  ذه املناسبة االليمھ ع مـھ النكـراء ـل و ر م تلـك ا م وعقـول غيـب عـن بـال داء العـراق فلـن  شـ

عـد احتـالل  رمـة  م ا ـشيا ـسالح مل ا من قتل البنـاء شـعبنا  ن وما تال اقي رم بحق االسرى العر ي ا ا النظام االيرا ـ العـال اقدم عل ه ال طـ ـ والظـروف ا ـل االالم واملأ ـالرغم مـن  راق، وكـذلك فانـھ و
ر و  يدة الذين رفضوا الظلم والق شرن ا فز االكيد لشباب ثورة  بقى الدافع االك وا داء س رح فان دماء الش اقنا ا ا عر ـر ايمر  يل العـراق ا ـ سـ يھ  ـد مـن العطـاء والتـ ـ مز م ا رمان وسـتدفع

ي رس الثوري االيرا س با ا من مال وسالح واعالم ودعم وتدخل مباشر من ما  شيا ل ما تملكھ سلطة االحتالل ومل ي.اال  املستقل بالرغم من  ا  ر
 

لــھ بـا واالمــان وال ـز كــرم ينعـم ا ــم فـداء لعــراق حـر عز ـي مـن الــذين نـذروا ارواح داء العــراق اال از الحـدود لــھ لـش ــم تعـاتحيـة وتقـدير وأعــ ـ يوم م  م وعــوائل ش الـسل والتماســك االجتمـا ، وتحيــة البنـاء
د. رة وا ء دروب ا اسا ي رة ن م الزكية الطا بقى دماء يد وس  ا

 
سطرو  ش العراق البطل و دين الذين يقتفون آثار تأرخ ج ا ل ا الدة ول يدة وأم املعارك ا ش القادسية ا د للعراق العظيم و ن.ن ما تل الغازي وأذنابھ الدجال  الحم البطولة  مقارعة ا

 
يد ش الباسل ا يدة وقيادة ذلك ا ش العراق العظيم واألمة العرية ا داء ج  الرحمة لش

س ل  م ب م فرسانھ االشاوس الذين دافعوا عن بالد لھ و كومية منذ سنوات طو ون ا ن الذين يقبعون  ال شنا امليام رة لقادة ج طولة الةوا  و
ھ  تحية ا شعبنا العرا العظيم من أق شمالھ ا اق جنو

كيم ل من أمن بالعراق العظيم واحدا موحدا مستقال وما النصر اال من عند هللا العزز ا از ل بة والتقدير واالع  ا
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 غداد املنصورة بأذن هللا

٢٠٢٠/  ١٢/  ١ 
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ــل احيــاء ــ تحو ي ،ا ا ــي االشــ ــزب البعــث العر يم رحمــھ هللا دعــت القيــادة القوميــة  ــزب الرفيــق القائــد عــزة ابــرا ــن العــام ل ــ مناســبة إلعــالن التــضامن مــع ذكــ وفــاءا لالم رة، ا ــن لرحيــل روحــھ الطــا ع رى األر

ن.جاء ذلك  بيان للقيادة القومية  م ية  اليوم العاملي للتضامن مع فلسط   نصھ.اياالنتفاضة الشعبية  العراق ، ومع املقاومة الفلسطي
 

ــر الــذ ــاد والتحر ــ ل ي ،القائــد االع ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ــن العــام  يم االم ــن لوفــاة الرفيــق القائــد عــزة ابــرا ع لــود االبــدي ، وجمــا العــراق الــ قــاد رحمــھ هللا ي ر تحــل ذكــرى االر ــ عــالم ا حــل عنــا ا
ــــ واالدراي االقتــــ ــــاك الــــسيادة الوطنيــــة ،وضــــد منظومــــة الفــــساد السيا ــــان وان ــــ لثــــورة شــــبابھ املنتفــــض ضــــد االر ستحــــضر االيــــام االو ا  ــــل مفاصــــل الــــسلطة صادنــــضال ــــ  ة ع ــــسلط القــــوى امليلــــشياو ي و

ـس العـادة االمـساك بو  ي الذي  ا قمع االنتفاضة الشعبية تنفيذًا المالءات النظام االيرا ا العسكرة واالمنية ال يناط  ـراك الـشع الـذي غـصت ضـع ومرجعيا ـائزه تحـت ضـغط ا ت ر ـ عـدما ا العـراق 
غداد تبقى حرة ). و يصدح ( ايران بره بره ،  نوب والفرات االوسط ، و ل مدن العراق وخاصة  ا غداد و  بھ امليادين والساحات  

 
ـ ذي قـار والبــ ــ جولـة جديــدة مـن انتفاضــتھ  ه  افظـات االخــرى ، انطلقـت جمـا غــداد وا ـ  ـراك الـشع الثــوري الـذي يتعــرض للقمـع  ـ تأكيــد جديـد بــان االنتفاضـة انمــا  صرةان ا ـسان ،  وواسـط وشــرق م

ا ،كما ع ارضية املوقف الوط الذي اختمرت معطياتھ وتراكمت بالفعل النضا الذي انخرطت فيھ  ل ـل  قوى تتحرك ع ارضية املساحة الوطنية  ـي و ـي والتغـول االيرا الفعل املقـاوم ضـد االحتـالل االم
وة العراق الوطنية. ب ل قات سياسية واجتماعية و  ما افرزه االحتالل والتغول من مو

 
ان للرفيق اال  ا الوط ،  ت من خاللھ عن تجذر انتما ما ال ع ذا الفعل املقاوم الذي لعب دورًا اساسيًا  انضاج و ا نان  اد  م ـش عـد اس يم شرف حمل رايتـھ واالسـتمرار بـھ  زب عزة ابرا العام ل

داء االنت ــا شــ ــي ، ينــضم ال ــي والتغــول االيرا ــ مقاومــة االحتــالل االم داء الــذين ســقطوا  افــل الــش ن ، وان قو ــم فاضــالرفيــق القائــد صــدام حــس داء الناصــرة والبــصرة وواســط الــذين ســقطوا و ــا شــ ة واخر
ي. شيات الطائفية ال ترط بمركز التحكم والتوجيھ االيرا م ال سالح املل ون بالصدور العارة وال  يواج

 
انون االول ، تزامنًا مع حلول الي يد البعث  باكورة ايام  زب والعراق واالمة العرية ،  يوم ش ن لفقيد ا ـ وم واذ تحل ذكرى االرع ذا التال انما يرمز للتالحم ال ن ، فإن  العاملي للتضامن مع شعب فلسط

عـدًا وطنيـ ـذه املناسـبة  عطـي ل دمة قضايا نضال االمـة ممـا  ا  ر ن العام ال  ادية الناصعة للرفيق االم ة النضالية وا ن الس ـزب ًا ب ي.وعليھ فـإن القيـادة القوميـة ل ـسا عـده اال وقوميـًا ، فـضًال عـن 
ــ الــوطن الع ــزب  افــة منظمــات ا ــ  ــ وفاتــھ ، ،تطلــب ا ــن يومــًا ع ع يم بمناســبة مــرور ار ــ توجــھ التحيــة لــروح الرفيــق القائــد عــزة ابــرا ــيو ــاده  ر م مــع ج ــ ــن احيــاء نــضاليًا ي ع بــات احيــاء مناســبة االر واملغ
ـا مناسـبة العـالن موقـف التـض ، واعتبار ال االحتالل والتبعية لالجن ل اش يل تحرر العراق واالمة العرية من  ـسطر اروع املالحـم البطوليـة  امنونضالھ رحمھ هللا  س والتأييـد النتفاضـة جمـا العـراق الـ 

ا انتصاراً  ي  الناصرة البطلة عاصمة ذي قار ال حقق العرب ف بو ـ ع و تواجھ قوى التخلف والرجعية والطائفية  ساحة التحرر وا ـ املوصـولة بالقادسـية الثانيـة ال  الفرس وتوج  القادسية االو
أس السم. مي   جرعت رأس النظام ومرشده ا

 
ذه املناسـبة ال  ثمار  زب ا اس يم رحمھ هللا لذا تدعو القيادة القومية ل ن القائد عزة ابرا ان قرة ع ا الصامد  ن وشع ا عـال والن فلسط ـا وتـصد ن وانتفاضـة جما ن التأييـد والتـضامن مـع شـعب فلـسط

ـو  ـل الـساحات ،  ـ  يـة  مـا العر ـن ثـورات ا ابط النـضا ب ـ الـ انـات املتاحة.فالتأكيـد ع ـل الـسبل واالم ـ ثا لالحتالل وقوى التطبيع ب يم ، الـذي اعت ـا القائـد عـزة ابـرا بـت مـن الثوابـت الـ طاملـا اكـد عل
ة مع اعداء االمة املتعددي املشارب و  لقات ،بحيث ان اي انتصار يتحقق  اي ساحات املواج ابط ا ة م ـ الـساحات االخـرى.وان الوفـاء املاالمن القومي العري وحدة عضو اقع ، انما ينعكس دفقًا نضاليًا  و

ن ،و  اقع  بتكرم الرموز البعثية قيادة وكوادر ومناضل اد والتحرر يتم ترجمتھ ا و تھ النضالية  قيادة ا ـم استلذكراه العطرة ومس ـ تكر ـا تنطـوي ع م النـضالية إل ـ مـس طـات الكفاحيـة  حـضار ا
ر الكرم. ش ا ا  الع يل الدفاع عن امتھ وحق يد ق  س ل مناضل وش  ل

 
ــ االمــم االغنيــة بــالقيم العليــا ،  ــا ، ا وقاد دا داء اكــرم منــا جميعــًا ، والقــادة العظــام قــدوة للــشعوب ، واالمــم الــ تكــرم شــ ــذه الــس مــن قــادة واال ان الــش ــا بالــس البطوليــة ، وابطــال  خ يــة يزخــر تار مــة العر

الدين. ئة  سفر ا بقون عالمات مض معية لالمة ، كما س م، و الذاكرة ا بقون حاضرن  ذاكرة رفاق  البعث ورموزه النضالية س
 
داف واملبادئ ال ناضل •  افة اال دا لھ بمواصلة النضال من اجل تحقيق  تھ.وع عين زب  ذكرى ار ن العام ل ا.من تحية للرفيق القائد االم  اجل
 
ــزب عــضو قيــادة قطــر العــراق ، وا•  ــر وعــضو القيــادة القوميــة ل ــاد والتحر ــ ل ــري رفيــق القائــد االع ة  لــذيتحيــة للرفيــق املناضــل عبــد الــصمد الغر ــ اوج عطائــھ النــضا الــذي تــوج مــس ــو  ــزب و افتقــده ا

ية  مقاومة االحتالل.  حافلة بالت
 
داء االمة العرية. • ا.وش ن وثور داء فلسط داء العراق وانتفاضتھ ، وش داء البعث ، وش  تحية لش
 
ية ال تتص • ا ا ل جما امتنا وقوا ا ول ن وثور ونة والعمالء ، وتحية لفلسط ل ا زي والعار ل  للتطبيع و تحاصر مفاعيلھ وصوًال ا اسقاطھ. دىتحية النتفاضة جما العراق وا
 
زب ا•  ة ا ستمر مس دًا ان  بداد والفساد.وع ا الثورة املنتفضة ضد االستالب القومي ، وضد نظم االس ية، وعاشت قوا ـ لنضعاشت االمة العر ـداف األمـة  ـيـة وتـحـقـيـق أ ـ الـعـر ـ ـمـا ـ ـاض ا ـ الية السـتـ

اكية. رة واالش  الوحدة وا
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠٢٠/  ١١/  ٣٠ 
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ن َي م مَّ ُ ْ ٰ َنْحَبُھۥ َوِم َ ن َق م مَّ ُ ْ َ َعَلْيِھ ۖ َفِم َّ ُدوْا ٱ َ َن ِرَجاٌل َصَدُقوْا َما َعٰ ُْؤِمِن

ْ
َن ٱمل ُلوْا َتْبِديًال }َتِظ { ّمِ  ُر ۖ َوَما َبدَّ

 صدق هللا العظيم
 

êÞ]†è÷]Ý^¿ßÖ]Üñ]†qî×Âğ]‚â^‚éãÖ]ÝçèîÏfé‰
 
 

 يا أبناء شعبنا العرا العظيم
يدة  يا أبناء أمتنا العرية ا

ا البعثيون الرساليون ع إمتداد الوط العري الكب  أ
 

داء ازا وتقــديرا لــدماء الــش يد ) أعــ ــانون األول ( يــوم الــش افــق األول مــن  ــل عــام الــذي يو ــذا اليــوم مــن  اقيــون والعــرب بمثــل  ــة العــراق وســيادتھ ، ودفاعــا عــن ال ــستذكر العر م دفاعــا عــن عرو با زكيــة وتــ
دائنا األبـرا ـ الوقـت الـذي ننحـ فيـھ أجـالال وأكبـارا ألرواح شـ ميـ ، و ا  وجھ املد الـصفوي ا ليج العري واألمة بأكمل ة ا ـ معركـة الـدفاع عـن البوابـة الـشرقية ر اعرو ـم فـداء للـوطن  لـذين قـدموا أرواح
ـن ـ بارئـھ الرفيـق األم ـذه الـذكرى وقـد غادرنـا ا ـذا العـام أن تمـر  عـز علينـا  يـدة ,  يـم ال للوطن العري الكب معركـة القادسـية الثانيـة ا ـد املعـ بـا عـزة أبرا ا ي القائـد ا ا ـي األشـ ـزب البعـث العر عـام 

ميــع , غادرنــا  ــ ظــرف معقــد معــروف ل ــ أكمــل وجــھ  ن رحمــھ هللا ع يد صــدام حــس ا مــن القائــد الــش ــسلم عــد أن أدى األمانــة الــ  ــخ رحمــرحمــھ هللا  ــ تار عــد أن تــرك ســفرا خالــدا مــن البطولــة واألمجــاد  ھ هللا 
 العراق وأمتنا نفتخر بھ نحن واألجيال القادمة ا ما شاء هللا.

 
ـ ـ الع ة النـضال ، أمنـاء ع ـ مواصـلة مـس بقى ماضون ع د، وس ن نجدد الع ن البعثي ل املناضل زب و ـي د و بأسم الرفاق  القيادة القطرة ل ـر العـراق مـن األحتـالل اإلمر ـدأ لنـا بـال حـ تحر الوعـد ولـن 
تھ ا ــ حاضــ كــون عنــصرا أيجابيــا  عــود حــرا مــستقال ســيدا معــا و ــل مفاصــل الدولــة , و ــ  ــشري  ــر مــن الفــساد املس تط ــي ، و ــ لعر والنفــوذ اإليرا ــوار ع ــشا متعاونــا مــع دول ا يــة ســندا ألشــقائھ العــرب متعا

ما. ل م كة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ل ام املتبادل واملصا املش  قاعدة األح
 

ان : ل م ا البعثيون    أ
ناسـب وطبيعـة ظـ تطلـب منـا خطابـا جديـدا ي يـة و ـ ظـل املعطيـات الدوليـة واألقليميـة والعر الـد  ـ سـفر نـضالنا ا ـ عقيدتنـا  روفأننا نمر بمنعطـف تـار  ة  ـ ـ قاعـدة مـن املبـادئ الرا ندين ا املرحلـة مـس

ـذا املنطلـق نـدعو  ن.ومـن  ابتھ اجمع با أو آلخـر رف وحكمة العقل الذي حبانا هللا بھ وسنھ لنا ن األمة الكرم محمد ص هللا وسلم عليھ وع آلھ و ة لـس م دون مواصـلة املـس افـة الـذين حالـت ظـروف اقنـا 
ة. عزز املس م بما  م وخ د مة وأيمان ، ليضيفوا ج ة البعث الذين يواصلون النضال  م بركب مس  أن يلتحقوا برفاق

 
ـة الفـساد  ـ وطننـا ، ومواج ـذري  ـدون مـن أجـل التغيـ ا د الـذين يجا ل ساحات ا شرن   ذه املناسبة شبابنا األبطال ثوار  ـم املنح  اد ـ ج ـشري وفـ ورمـوزه عمـالء ايـران.وان األمـل معقـود ع س

ا ال قتلت اج م أيادي عمالء ايران نفس يدة الذين قتل شرن ا داء شباب ثورة  ا ش م  معارك القادسية الثانية.دادالذي ننح لھ أجالال للدماء الزكية ال قدم  م وابا
 

ـا  واديـھ عر ـ سـفوحھ وروابيـھ و ـھ مـن قمـم جبالـھ الـشامخة ا ـ جنو ـد الـذي قطعـھ املؤسـسون األوائـل وكـو ذه املناسبة العززة نح أبناء شعبنا العرا العظيـم مـن شـمالھ ا امنـا بالع ردا وتركمانـا ونؤكـد أل
يـة الـ ل القوى الوطنيـة ا س من أجل رفعتھ وتقدمھ ، ونؤكد من جديد انفتاحنا ع  سـتقاللھ  تع خدمة ابناء شعبنا العظيم وتقديم الغا والنف ـ وحـدة الـوطن و فـاظ ع لتقـي معنـا باملبـادئ العامـة ل

نادا لوثيقــة دســتورة جديــدة باملــشاركة والتــداول مــع جميــع القــوى  س لدولــة املؤســسات الديمقراطيــة أســ ــشؤونھ الداخليــة والتأســ وطنيــة دون تميــ أو أقــصاء ولتخليــص العــراق مــن عفــن ال ورفــض التــدخل 
ــوض بــالعرا ناء , ولل ميــع دون أســت ــ ا ــاص ع ــ املــال العــام وا ن الــ تح تمــع وتنفيــذ القــوان ــ مفاصــل الدولــة وا ــشري  امنــا ق و الفــساد املس ــضاري.ونؤكد مــن جديــد ال شــعبھ نحــو التقــدم واألرتقــاء ا

ن وأخيھ ورفي يد ا األك الرفيق القائد الرمز صدام حس م ش دائنا األبرار و مقدم ذه املناسبة أرواح ش د والوعد ونح  يم.قھ بالع د عزة أبرا ا  املع با الرفيق القائد ا
 

ا خمي ع العراق. رب ال فرض م فداء للوطن خالل سنوات ا داءالعراق الذين قدموا ارواح لود لش د وا  ا
ي. ي االيرا دوا ضد االحتالل االمر اقية الذين جا داء املقاومة الوطنية العر د لش  ا

. ر شرن والشفاء ل داء ثورة شباب  د لش  ا
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لقــات الثالثــة  لقــھ وا ــذه ا ــ  ا  تاول تــصره والــ ســ اديــھ وا ــسيطة والــشذرات ا لمــات ال ــذه ال  ))
يم رحمــــھ هللا ووجــــدنا أن مــــن  ــــد الرفيــــق عــــزة أبــــرا ا ــــسيط بحــــق القائــــد الوطــــ وا ء  ــــ نــــاول  القادمــــة ت
ون قد  سأل هللا لھ الرحمھ واملغفره وأن ن عد أيام من وفاتھ ..  ا  الواجب الوط والشر واالخال أن ندو
ذه  ع  دف سامي وغا ، وقد  ده ومرابطھ  ارض العراق ل امھ عراقيھ مجا ار قامة و منا  أستذ سا
ــ مواقــف حــزب البعــث الوطنيــھ  ن  اديــھ وقــد تفيــد البــاحث عــض مواقــف الرجــل الوطنيــھ وا لمــات عــن  ال

اديھ ومن هللا العون والتوفيق ))  وا
 

 سم هللا الرحمن الرحيم
 

ـ عـراق  ـ الوقـت الـذي ترنـو ابـصارنا ا ـاط  اد والر عد أخر نفقد القادة واحدا تلو االخر ع طرق ا يوما 
ــي البغيــض والــذي دمــر البــالد  ـر بالدنــا مــن أثــار الغــزو واالحتـالل االمر طــى لتحر حـر مــستقر وامــن ونحــث ا
ار قامــة عراقيــھ  ــا أســتذ ــذه الــسطور الــ نحــاول مــن خالل ــ  ــا ، و ه يــصعب محو والعبــاد وتــرك اثــارا خطــ
ــ الــساحة العراقيــھ طيلــة مايقــارب ســبعة عــشر  ة االحــداث ع ــ مــس مــا  ــا دورا بــارزا وم ــان ل ومثابــة وطنيــھ 
ـاد والبطولـھ  ن مقتطفـات وشـذرات مـن سـفر ا عاما من عمر االحتالل والغزو ، ووجدنا بأننا ملزمـون بتـدو

عد وفاتھ. ية االو  عي يم رحمة هللا عليھ ونحن  ذكرى االر  بحق القائد الراحل عزة ابرا
 

ـــ الدولـــة العراقيـــھ قبـــل العـــام  ـــشغل منـــصب رفيعـــا  ـــان الفقيـــد  س مجلـــس  ٢٠٠٣لقـــد  ـــان نائبـــا لـــرئ حيـــث 
يد صـدام  ـھ الـش ـو ورفيـق در ان  ي  العراق و ا زب البعث العري االش ن العام  قيادة الثوره ونائبا لالم
ـــــ  ـــــ  انـــــا مـــــن يتحمـــــل املـــــسئوليھ االو التـــــا  س ونائبـــــھ ) و ـــــ العـــــراق ( الـــــرئ ـــــم القيـــــادات  ـــــشكالن أ ن  حـــــس
ـــــم مـــــن الوشـــــائج والعالقـــــات  ـــــ مايبـــــدو بي ــــان وع ـ ـــــ العـــــراق ، و مـــــة  يھ وامل اتيجيھ واملـــــص القـــــرارات االســـــ
ـــــ والـــــسلوك رغـــــم االختالفـــــات  ـــــ املن قـــــا واحـــــدا  ـــــشكالن فر مـــــا  ـــــصيھ والنـــــضاليھ والوظيفيـــــھ مـــــا جعل ال

ما. ل م ة واملعروفھ ل  والقدرات الوا
 

ــ  ائلــھ وشــعب  مــة مــن دول الــشرق االوســط والعــالم تمتلــك مــوارد ماديــھ  ــ عــرش دولــھ م عون ع انــا يــ و
اكيھ  ــ عقيــدة البعــث القوميــھ االشــ ــ الفكــر والــسلوك  ــ مدرســة واحــدة  ــسبان ا انــا ين مــا  ومعطــاء كمــا أ
ـي والـدو وأمـة مجيـده  كة ترنو ا بلد قوي ومؤثر  محيطھ العر م املش انت أحالم سانيھ املعروفھ ، و اال
ـا  ھ عظيمھ تمثلت برسالة االسالم الـ جـاء  عقيده سماو يد واملرتبط  ميده واالرث ا ا من الصفات ا ل
ـانوا  ـا و ـوا عل كة الـ تر ما املـش ـداف التـا فـأن ا الن العري محمد بن عبدهللا عليـھ الـصالة والـسالم ، و
ـــ الـــس  ـــ واســـتمروا  ـــا االو ـــ مراكز مـــا قـــدر القيـــادة و ـــون ل ـــ العـــراق حـــ شـــاء القـــدر ان ي ـــا  مـــن رواد

س واملعوقات. ل املؤامرات والدسا ا رغم   لتحقيق
 

امـل  م سلطة القرار بال ان بيد د السيا  العراق وحيث  م للمش عد تصدر ه و وخالل السنوات االخ
ائلــھ وحــصار ظــالم وجائــر  ــ ضــغوط سياســيھ  ــ محــاوالت متكــرره للغــزو واالحتــالل وا عــرض بلــدنا العــراق ا

ــ االعــوام  ــت  و عــد احــداث ال ــ ١٩٩٠وخاصــة  انــت معظــم الــضغوط السياســيھ تنــصب  ١٩٩١ـ ا ،  عــد وما
ــــات منحرفــــھ قليــــال  ــــ عــــن مــــساره التقليــــدي والــــس باتج ــــ العرا ــــ ضــــرورة تبــــدل املوقــــف السيا وتركــــز ع
ـ  ل املـسارات ال ا ودعم  ا ومجد ائزه االساسيھ املتمثلھ بدعم امة العرب والس العادة بناء عيدا عن ر و
عـة لالمـم املتحـدة  ـش التا و ماقامت بـھ فـرق التفت ائلھ واملعروفھ  ذا االتجاه ، ومن تلك الضغوط ال تقود 
ــــن الحقــــا ، لقــــد  اذبــــھ كمــــا تب نــــھ و ــــا وا انــــت  ة الــــدمار الــــشامل والــــ  عــــة البحــــث عــــن اســــ تحــــت ذر
ـ  بل ح شت ح قصور الشعب الرئاسـ ان  العراق وف ل م ذه  ش الدوليھ  شت فرق التفت تدخلت وف

م ولم تقدم دليال واحدا ع ماتبحث عنھ.  غرف نوم
 

ن ورفاقـــھ التنـــازل عـــن مايقـــل عـــن  س صـــدام حـــس ـــان الـــرئ ــان بام % ممـــا تنـــازل عنـــھ الكثـــ مـــن القـــادة  ١٠ـ

رعايــة دوليــھ ،  ن و ــ عــشرات الــسن ن ا كــم كملــوك متــوج ــ ســدة ا عــض قــادة العــالم حــ يبقــوا  العــرب و
ـم بـل قـدموا  م لم يخذلوا مـن أمـن  م وارض م ووط شع م  ؤالء الرجال االحرار الذين رطوا مص ولكن 
ـم  م وام ن بحق شع و ديدن الرجال االحرار املؤمن ذا  م الذي امنوا بھ ، وأظن أن  م فداء ملشروع ارواح

م الرحمة والغفران.  فل
 

ــ العــام  ــ بالدنــا  ــي ا د لــھ  ٢٠٠٣وجــاء االحتــالل والغــزو االمر ــش ي مــن حــصار جــائر وظــالم لــم  عــا والعــراق 
تمـع  ـ ا ا  ـ الـصميم واثـر كثـ يـاة  ـل منـا ا التارخ مثيال واستمر ملا يقارب الثالثة عشر عاما واصـاب 
ــال  ــ ففــي ا ــ أضــعف حاالتــھ مــن جميــع النوا ظــة التارخيــھ  ــ تلــك ال ــان العــراق  ــ املتماســك ،  العرا
ــا مــستوى  ى ف ــ االقتــصاديھ تــد ارجيــھ الــسمة االبــرز ومــن النوا لت التحــديات الداخليــھ وا ــ شــ السيا
ل  ه.وشـ انـب العـسكري وغ ـ ا ـال  ـى مـستوى وكـذا ا ـ الد الدخل الفـردي والقومـي وكـذلك االنتـاج ا
ـ  ـھ املباشـره الك ذلك الغزو واالحتالل املتوقع التحدي االبرز  وجھ القيـادة العراقيـھ حيـث اسـتمرت املواج

ھ املستمره لم تنقطع يوما منذ العام   .١٩٩٠من عشرن يوما رغم ان تلك املواج
 

ار ملناقـب ومواقـف فقيدنـا  ـ مـانحن فيـھ مـن أسـتذ كـ ع يد الذي أشرنا اليـھ البـد لنـا مـن ال ذا التم عد  و
ـھ  ـصيا وتحمـل مـسئوليھ املواج ـو  ـ  ن تو س صدام حـس ش بان الرئ يم رحمھ هللا ف الراحل عزة ابرا

عد  سان  ٩السياسيھ والعسكرھ املباشره ح  تان  ٢٠٠٣ن ـص ر ال ان من املنطقي والواق أن التظ و
ــن  ــ الــرغم مــن اللقــاءات املتعــدده ب ــ علــ ، وع ــ خطــاب سيا ــ العلــن و ــزب ا ــ الدولــھ وا تان  ــس الرئ

ه مــــن  ــــ منــــاطق مختلفــــھ مــــن البــــالد خــــالل الفــــ ــــوار واملداولــــھ و ن ل ــــسان  ٩الــــرجل وحــــ أعتقــــال  ٢٠٠٣ن
ن   يد صدام حس س الش يم رحمھ هللا ا العلن ولم  ٢٠٠٣انون األول  ١٣الرئ ر الرفيق عزة ابرا لم يظ

ــــــادي والتواصــــــل مــــــع  ــــــي وا ز ــــــ اعــــــادة العمــــــل ا ــــــ األعــــــالم واكتفــــــى بالعمــــــل ع يبعــــــث برســــــائل اعالميــــــھ ا
يد  س الـــش ـــ الـــرئ يـــھ وفـــق الظـــروف املتاحـــھ وتـــرك الرســـائل السياســـيھ واالعالميـــھ العامـــة ا ز التنظيمـــات ا

ن رحمھ هللا.  صدام حس
 

ـھ ان  ـ نائبـھ ورفيـق در ـان البـد ا ن من قبل قوات الغزو واالحتـالل  يد صدام حس س الش عد أعتقال الرئ و
ـــــ  اديـــــھ ال يـــــھ والعناصـــــر ا ز ـــــ التواصـــــل مجـــــددا مـــــع التنظيمـــــات ا ـــــذلك بـــــادر ا مـــــة القيـــــادة و ـــــ م يتو
ــدأ العمــل  ھ أو مــن عامــة الــشعب ، و ــ مــشروع املقاومــھ ســواء مــن ضــباط وعناصــر القــوات املــس أنخرطــت 
ه او خاليـا  ل مجـاميع صـغ ـ شـ ـاثر وتتواصـل وتتحـد ع ـدا وراحـت خاليـا املقاومـة تت دا رو شط رو زي ي ا

ب. ب شرت ع مساحة العراق ا اديھ حيث أن  وفصائل ج
 

ن رحمــھ هللا ، وقــد  يد صــدام حــس س الــش ــة الــرئ يم رحمــة هللا عليــھ مــن تجر لقــد أســتفاد الرفيــق عــزة أبــرا
مايــة  ن وعناصــر ا ــل املــرافق ــا أن يبعــد  ــان أول مــھ ،  يھ امل اســمھ واملــص أتخــذ مجموعــھ مــن القــرارات ا
ـ  ـم ع ـ أحـد م عملون معھ قبل االحتالل والغزو ، ولم يبقي ع انوا  ن والذين  ن واملقر صيھ املعروف ال
م  بدل االطالق حيث توقع أن العـدو الغـازي سـوف يحـاول مالحقتـھ ومطاردتـھ مـن خـالل تلـك العناصـر ، وأسـ
ــم مــن العناصــر املوثوقــھ والــ تتمتــع  بــھ ولك ھ أو الــشك والر عناصــر جديــده وغــ معروفــھ والتجلــب الــش
ـــم  ــان عدد ـ انـــب األمـــ لـــھ و ـــم مـــن تحملـــوا مـــسئولية ا تعـــد عـــن التبـــا والفخـــر ، و بحـــس أمـــ جيـــد وت
روا ع االطـالق  ن الناس وان اليظ م الطبيعيھ ب م بممارسة حيا م من ذلك أنھ سمح ل محدود جدا ، واال
ـخ  رجـة مـن تار ة ا ـزب والدولـھ خـالل تلـك الفـ ـ ا م من يتو مسئولية أمـن وحمايـة القائـد االول  م  بأ

 بالدنا.
 

ن منـــاطق ســـكنھ  ن لتـــام ـــ االقـــارب واملقـــر عتمـــد ع ا أنـــھ قـــرر أن ال مـــة االخـــرى الـــ أتخـــذ ومـــن القـــرارات امل
ـــم الفخـــر بــــايواءه وســـكنھ والعنايـــھ بــــھ  ــــان ل ن والـــذين  ـــسطاء النـــاس مــــن الـــوطني ــــ  وايـــواءه ، بـــل أعتمـــد ع
ــــان غــــزاة أو فــــرس  ــــ بالدنــــا مــــن امر ــــا االعــــداء ع الــــب ف ــــ تلــــك الظــــروف الــــصعبھ والــــ ت لــــھ  لــــسنوات طو
م او مـن ضـعاف  ومة العمالء واتبـاع شامتون أو من العمالء واالعداء االخرن من داخل الوطن سواء من ح
ــان صــاحب  يم رحمــة هللا عليــھ  ــون الرفيــق عــزة أبـرا ــ الـرغم مــن  ــا للتــارخ ، وع النفـس واملــأجورن .. ونقول
ـم مـن  ـن وم ـسطاء البعثي ا لـھ ، اال ان  ة أن تجـد شـب لة التميـ وجـسد مـن الـصعو ل وا ومالمـح سـ ش
انھ وايـواءه وتلبيـة حاجاتـھ اليوميـھ  ـم شـرف حمايتـھ وأسـ ـان ل ـم مـن  ـي  ز سلـسل ا ـ ال الدرجات الدنيا 
ه واملتعـــــدده ســـــواء  ـــــ مـــــسئولية تنقالتـــــھ الكثـــــ ــــان يتو ـ ـــــم مـــــن  ياتيـــــھ االخـــــرى ، و واالساســـــيھ ومتطلباتـــــھ ا
ـــان رحمـــھ هللا  اديـــھ ونـــضاليھ أخرى.و يـــھ او لتبـــديل امـــاكن االيـــواء أو الغـــراض ج ز للقـــاءات واالجتماعـــات ا
ـــ  ـــان كث ـــ التحـــسب واالمـــن حيـــث  م  ـــون خبـــ ـــم و كـــسب ود م و ـــساعد ـــو مـــن  م  ـــستقر لـــد وحاملـــا 

ة النـضال الـسل قبـل ثـورة  ه خـالل فـ لـھ والكبـ عد تجرتھ الطو باه خاصة   ١٩٦٨تمـوز  ١٧التحسب واالن
ــــستحق البحــــث  انــــب لوحــــده  ــــذا ا ــــ الدولــــة العراقيــــھ ، ونظــــن أن  ــــسنمھ للكثــــ مــــن املناصــــب  أو خــــالل 
ا  ا وتوضـيح ـام أن يتمكـن مـن تـدو ـ تلـك امل ـسنح الفرصـھ ملـن تو والتفصيل لـصفحات متعـدده وعـ أن 

ن يوما ما. تم  لرجال البعث واملقاومة وامل
 

غــــادر عائلتـــــھ  ـــــو طلبــــھ وموافقتــــھ بـــــأن  يم رحمــــھ هللا  ا الرفيــــق عــــزة أبـــــرا مـــــة الــــ أتخـــــذ ومــــن القــــرارات امل
ــ  ــھ  ز ا و ــان ســيؤذيھ كثــ ناتــھ جميعــا ) خــارج العــراق ، وذلــك للتخلــص مــن عــ كبــ  ( زوجاتــھ وأبنــاءه و
ـــان  عـــد أن أشـــتدت مالحقـــة الغـــزاة االمر ـــان يقـــول  ـــاد والنـــضال واملرابطـــھ ، و ديـــده ملواصـــلة ا متـــھ ا م
م الغـزاة  م أن بقوا داخل البالد سوف يالحق م والسفر خارج البالد ال ب وضع م ترت الفراد عائلتھ بانھ عل
م ،  ع متــا ــم و ــشغل  التــا سي ن و عــض ممــا حــصل للعـراقي بھ  م أو يخطــف أو يـص عــض عتقــل  وسـوف 
عـض االحيـان حـول  ـ  انـت تطالـھ  عض االنتقادات الـ  مة القيادة ، وع الرغم من  ذا سيعقد عليھ م و

ان سليما تماما لھ ولعائلتھ .. ت أن قراره  يجة أثب  ذا القرار اال ان الن
 

لقة القادمة.  وا اللقاء  ا
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ـھ  تـھ وتواج شرن الشعبية بـرغم مـا واج ن البعض عن سر استمرار ثورة ال بادر اك من سؤال  ذ قد ي
ا مع  عض االطراف لاللتفاف عل ا بالقمع املفرط او س  ة سواء ما يتعلق م ات وتحديات كب من صعو
اء كورونـا  يك عن ما فرضھ و م نا شطاء خاصة الشباب م ھ ال شو ماصاحب ذلك من حمالت منظمة ل
ـوا  نـوب والفـرات االوسـط قـد ن غـداد ومحافظـات ا ـ  ان الثـوار  من ظروف قاسية ع الثورة .. واذا 
ـــ  ـــ مـــن انطـــالق الثـــورة  ر االو ـــ االشـــ ـــس بالعمليـــة السياســـية  ـــ اقـــزام مـــا  وحققـــوا انتـــصارا ســـاحقا ع

ـــا  ٢٠١٩ـــشرن االول مـــن عـــام  ا اولـــة ا ـــ اتبـــاع اســـاليب اخـــرى  ت االحـــزاب الطائفيـــة العميلـــة ع اجـــ
ــذه  ــ الــشباب ل قيقيــة ، فــان االحــداث املتعاقبــة قــد اكــدت و ا ا ــا مــن مــضامي افراغ ــا و بااللتفــاف عل
ميـع التيـارات العميلـة واسـتمرار الثـورة حـ تحقيـق نـصر  م  ن رفض ا معلن االساليب وعملوا ع افشال
ثـة  ب ع ابناء شعبنا بقلق ممارسات التيار الصدري واملعتوه مقتدى الصدر ا العراق ع اعدائھ .. وقد تا
ــم ليمارســوا  نــاء خيــم ل رات و ــا زج عناصــر منــھ وســط التظــا ئــة ، م لــضرب الثــورة باســاليب رخيــصة ودن
ــــاص  عــــة للقطــــاع ا كوميــــة او التا ــــ املؤســــسات ا تمــــع واالعتــــداء ع ا ا افعــــال غــــ اخالقيــــة يرفــــض
عـــــض  ـــــ اكـــــ مـــــن بيـــــان وتـــــصرح مـــــن قبـــــل  رون  ـــــو مـــــا حـــــذر منـــــھ املتظـــــا ا بـــــالثوار ، و ومحاولـــــة الـــــصاق

ن ..  الناشط
 

ــا مــن الــساحات  ــر وغ ــ ســاحة التحر ــا  يــم بــالقوة او حرق اقــع فاننــا يمكــن القــول ان ازالــة ا عيــدًا عــن التفــاؤل املفــرط البعيــد عــن الو ــ زخــم واســو ــب والقتــل ، البــد ان يؤثــر ع ــشطاء بالتغي تمرار تــصفية ال
ـ جعلنـا النـرى حقيقـة ان الثـورة الـشعبية مـستمرة و ـشاؤم و بنا باالحباط وال ب ان اليص ا ، لكنھ من ناحية اخرى ي رات واستمرار ـ روح  كالتظا ـست مجـرد خيـم تحـرق او تـزال ، بـل  ـشطاء ل مـا عـ احـد ال

ا .. وما حدث  و احد ابرز معالم قوة الثورة واستمرار ديموم ذا  م و ن وروح ا  نفوس املواطن ـ ذلـك .. فـالثوار  وطنية تمكن الشباب االبطال من اعاد محافظة ذي قار  االيام القليلة املاضية خ دليـل ع
توا رمــون و ــا ا يــم الــ احرق ي نــصب ا ــ اليــوم الثــا ــرم مقتــدى الــصدر واعــادوا  ــاب جماعــة ا ــسالة الر م تــصدوا ب انــا ــرغم ضــعف ام م مــرددين شــعارات تنــدد طــؤ و را ــزة الــسلطة وواصــلوا تظــا مــع اج

رمون. تھ ا ان  بمقتدى وز
 

مــا لــن تكــون التظــا افظــات املنتفــضة ضــد االحتــالل الــصفوي ور قيــة ا غــداد و ــ  ة  اب الغــ ــ د االبطــال ا ــش س يــم مــن ذي قــار و ا ، لكــن مــا نحــن راقــد تــزال ا ــ بــدايا ا  ــدنا ت بنفــس االعــداد الــ ع
ابيــة ،وحــسب الثــورة  ا االر ر القمــع املفــرط واكــ مــن مخططــات االحــزاب الطائفيــة وعــصابا ــل مظــا ــ الكــشف عــن اجبواثقــون منــھ ان الثــورة الــشعبية اكــ مــن  ــم االرعــن مقتــدى الــصدر ع ــا العمــالء وم ار

ست مجرد شعارات .. ثة وان الوطنية ل ب م ا داف  حقيقة ا
 

ا ( سـيعلم الـذين ظلمـوا ا ـالص وعنـد ب يـوم ا عـد اخـر يقـ ومـا  م و ططـا ونـة الفاسـدون ي مالثورة تتجـدد وسـيفاجأ الثـوار االعـداء بوسـائل جديـدة للتـصدي  نقلـب ينقلبـون ) .. الثـورة مـستمرة ولـو كـره ا
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ـــــــــا رجـــــــــاال اشـــــــــداء  ـــــــــ بالدنـــــــــا ايـــــــــام فقـــــــــدنا ف مـــــــــرت ع
لنــــــا  ــــــم املــــــوت .. واملــــــوت حــــــق و ن احــــــرار غي ومناضــــــل
غــادر الدنيــا  ــن ان  نــاك فرقــا شاســعا ب ســنموت لكــن 
غـــادر  ـــن مــن  ــي يفخــروا بــھ و ـ ك اثـــرا لالخــرن ل ولــم تــ
خــا مــشرقا ناصــع البيــاض يخلــده  لكنــھ يــضع خلفــھ تار
ء درب االحــــــرار .. وتكــــــون  التــــــارخ ليكــــــون منــــــارة تــــــض
ـــــــداف ســـــــاميھ  ـــــــ ا ـــــــستدلون بـــــــھ للوصـــــــول ا قـــــــا  طر
عثيـھ  ا الحقا .. اننا اليوم ونحـن نفتقـد رمـوزا  يحققو
ــــــــم  ا قــــــــد نكــــــــون فقدنا ــــــــا ونــــــــضال خ ــــــــا تار اصــــــــيلھ ل
ـــــم بــــــاق اليمكــــــن  ـــــم باقيــــــھ ون اجـــــساد لكــــــن ارواح

نـــا حـــزب  ز ـــن العـــام  يم االم يد عـــزة ابـــرا الحـــد ان يتخطـــاه .. لقـــد فقـــدنا رفيقنـــا وقائـــدنا املناضـــل الـــش
عــــد ان ســــطر لنــــا مالحــــم مــــن الــــصمود والتحــــدي بوجــــھ اعــــ االنظمــــھ سراســــة  ي  ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ـــ تلـــك  ن  ـــدين ومناضـــل ـــو يقـــود مجا ـــ مقيـــت .. ان نـــضال قائـــدنا و ـــسم فار ونـــا  وتخلفـــا وحقـــدا م
ن  اقنا من احتالل و املنقذ لشعبنا وعر يم  ن بان القائد عزة ابرا م مؤمن ان يقينا ا الظروف القاسيھ 

ــا  ــ الــرغم مــن املالحقــھ واالســاليب الوحــشيھ الــ يتعرضــون ل ن لــذلك انــدفع البعثيــون خلفــھ ع غيــض
ــا لــم  تلــون مثــل االجتثــاث وقطــع االرزاق وغ ا ا ــائرة الــ اصــدر عنــد االعتقــال .. كــذلك القــرارات ا
ـن .. ومـا  ـسالھ ال تل ـ املقاومـھ والنـضال والوقـوف بحـزم و م مـن االسـتمرار  م او تحـط مـن عـزم ن ولن ت
ـ  ر لدليل ثابتـا ع داء وا يده وتقديم عدد من الش شرن ا مشاركھ رفاق لنا بقوة  انطالق ثورة 
مـا اشـتدت  م البعثيون اباة احـرار اليقبلـوا بالـضيم م ؤالء  رمھ ..  م للسلطھ العميلھ ا م ومجاب ثبا
م فـــأن القائـــد عـــزة  ـــداف م الـــذي اختـــاروه لتحقيـــق ا ـــ طـــرق ـــم ع ـــم  ـــم وقـــست الظـــروف يبقـــون  عل
اســـا لنـــا نحـــن البعثيـــون كطليعـــھ ثـــائره لـــشعب  بقيان ن ن ســـ يد صـــدام حـــس يم وقبلـــھ القائـــد الـــش ابـــرا

 عرق ..
 

ـو املناضـل  قـھ فـ اخـر مـن فتيـان البعـث  عد عشرون يوما من رحيل قائـدنا  ومن مفارقات الزمن انھ 
ـــق  ـــد و ـــھ وامينـــھ .. لقـــد رحـــل ابـــا ز ـــان احـــد ســـواعد القائـــد القو ـــري الـــذي  الفـــارس عبـــد الـــصمد الغر
ـــھ لقـــد قـــدم اعـــضاء مـــن جـــسده  ء لوطنـــھ وحز ـــ ـــل  تھ باقيـــھ حيـــث اعطـــى  بقائـــده لكـــن نـــضالھ وفروســـ
عــــد االحتــــالل  ــــ عطائــــھ  يــــده .. واســــتمر  ــــ قادســــيھ صــــدام ا فــــداءا للــــوطن عنــــد مــــشاركتھ البطوليــــھ 

ل لھ تارخا مجيدا خالدا .. عنفوان فتيان البعث ل  و
 

ــد الرجــال  ــدنا ع ــ ع ن ع ن اننــا بــاقي ــد لرفاقنــا الــراحل ــسعنا اال ان نجــدد الع امــا نحــن البــاقون .. فــال 
ـ ذاكـرة االحـرار والـشرفاء  بقون  مـا حـدث وانتـم سـ ـ حـدقات عيوننـا م عندما اقسمنا ان يكون البعـث 

اده .. دى طرقكم .. طرق النصر او الش س ع   والبعثيون .. وس
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ــشرذم وامل ــر واالنكــسار وال ــور والق ــ زمــن ا ــب والرفيــق واالب انــھ قائــد الرجــال انــھ بلــسم جراحنــا  ب لــل انــُھ ا ــان عاانــُھ االلــم واملــصاب ا نــات واالحتــالل لقــد 

انـت لنـ لماتك التارخية  ورا  مناسبة وانت تلقي  ل ظ جعلنا نزداد قوة ومنعة وحصانھ ف ضمد جراحنا و ل  و نا عن  غن زا وفخـرا ومجـدا ا عـوجودك معنا 
ـة مـن زوايـا ا ـل زاو ـ  ـم  ـر ل ان وكنت تظ ل م شون عنك   انوا يف انت ترعب اعدائك واعداءنا واعداء العراق  ياة  ـن لعـر  اخطر مراحل ا ـش ب ع اق فانـت 

ـــ ضــــمائر االماجـــد وا ـــش  ع ـــات ان يجـــدوك كنــــت  ــــات  فـــون ف غلقـــون ا م و ـــ عيــــو ن االصــــالء يظعـــوك  اقي لـــك والعـــر الء الصــــدفـــات القلـــوب فرفاقــــك وا
ــ يــصدحوا صــوتك صــوت الثــورة صــوت البعــث العظيــم صــوت العــراق واالمــ ة علينــا املا لمــا زاد املــ وكــ م ،ف م وضــمائر ــ قلــو ــش  ع يجــدد فينــا ة لواالبطــال 
اجـة ا ـان لقـد رحلـت عنـا ونحـن بـامس ا ـل م ـ  ن والعـرب  اق حـب العـر ر املس بااليمان و بت عنا بجسدك الطا مم لقد ذ ض ال ست ـا االمـل  ليـكاالمل و ا

ــ الـشمم واملناقـب والقيـم واالصــالة  ـ ضـمائرنا خالــدا مثـاال عاليـا غاليـا  ـش  ع عيـدا ولكنــك  مــام املقـدام رحلـت  اع ال ـا الرفيـق الـ ران الـذات واالقــدام .. ونكـا
ـق تحقيــق  ــ طر ــ االســتمرار  ــدك ع عا ـر و ــاد والتحر ــ ل ـد القائــد االع ا ــب الــشيخ ا ب ــا القائــد ا ــ قلــوب محبيـك ا بقى خالــدا  ى المــة اال سـ ــداف الكــ

تل ، رح ا وا من اجل العراق ا داء الذين  لة املعبدة بدماء الش تنا الطو ن باالرث النضا ملس  العرب متمسك
 

م ، م وف م واذلل  لقد احتار االعداء فيك .. ارعب
لول ، م ا ا ورسمت ل اطر ال تحيط  م ا ت لالمة   لقد بي

ام العرب اليفق ذا بالء ح ا وسوف يفقدوك  م م ا وحذر م مخططات امر م ع االمة وكشفت ل ن ومؤامرا م مخاطر الفرس الصفو ت ل كماء ، ون وو عرفون لغة الثوار وا  وال 
 

مام فدروب النضا ا الفارس ال ن ا يات نم قرر الع ما غلت الت اكية م رة واالش ا الرفيق ابو احمد ع درب الوحدة وا ـ ان يتحقـق ل و سائرون ا ن ا ا الزالت مفتوحـة لرفاقـك املناضـل اد ال اسس ا
ن ، ن  مالزمة لرجالك امليام الت ادة فك ا  النصر او الش

 
ات ا ر ا  ا ي والقيم والرجولة قل نظ ة تارخية حافلة باملعا اديا ومس عا وتركت ارثا نضاليا وج  رة  العالملثو لقد انتقلت ا رحمة هللا 

ن لك الرحمة واملغفرة والفردوس االع وانا  وانا اليھ راجعون .  نودعك عند الرحمن الرحيم سائل
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 سم هللا الرحمن الرحيم
قَتُلوَن وعدا هللا  يل هللا فَيقُتُلوَن و نة ُيقاِتلون  س م ا م بأن ل م وأموال ن أنفس ى من املؤمن إن هللا أش
و  عتم بھ وذلك  يعكم الذي با شروا ب ده من هللا فاست ع عليھ حقًا  التوراة واالنجيل والقرآن ومن أو 

 الفوز العظيم.
 صدق هللا العظيم

 
ـ سـنة  ـذه  دد مـن القـول إن وعـد هللا حـق ، و ـل ، ال يـ ل عليـھ حـق تو امًال ، ومن يتو من ُيْؤِمن با إيمانًا 
تـھ الــدنيا واصــبح  ــسان فت اتمـة وا ــسان يـرزق بحــسن ا ــن ا نالــك فـرق ب ـب ومــودع ولكـن  ــل ذا يـاة فال ا
ا للـــــوطن واملبـــــادئ  عـــــد ـــــ الـــــدنيا بمـــــا فعـــــل وقـــــام واعطـــــى أوًال  و  تھ  ل مـــــس ـــــ اســـــرن ، فـــــاالول  مـــــن ا

اس.  والنَّ
 
 الرجل املؤمن :  ۞

يد األمـــة املغـــوار  ـــسي شـــ يم خليـــل الـــدوري ا ـــدين عـــزت إبـــرا ا ذ اتحـــدث عـــن الرفيـــق الراحـــل شـــيخ ا و
ــ فروضــھ  ــشرع هللا ومحافظــًا ع مــًا  ــسب ، فأنــا أتحــدث عنــھ كمــؤمن آمــن بــا منــذ طفولتــھ مل الــصابر ا
ـان  ـن والـشدة ، ف ـ الل ـ ذكـر هللا  ـو مـن عمـل ع نھ وجاعًال من رسول هللا قدوتھ  السراء والـضراء ، و وس
ــي و قــد  ن لالحتــالل االمر ــن مــن القيــادة املطلــو ــو رقــم اثن عــد االحتــالل وحمــاه و ــ شــدة العــراق  هللا معــھ 
ــون للقبـــض عليــھ وَلـــم يتمكنــوا مـــن  ــل مـــا يمل ونــة ب نفر الـــذيول وا ــل الوســـائل للقبــض عليـــھ واســ عملــوا ب

ة مـن  ان بحماية هللا وعينھ الـ ال تنـام طيلـة الفـ ـ ارض  ٢٠٢٠ولغايـة  ٢٠٠٣ذلك حيث  ـدًا ع مرابطـًا مجا
ـن املـوت او القبـض سـوى امتـار ودقـائق لكـن حفظـھ  نـھ و ـان ب غادره وعاش  اقـ الظـروف و العراق وَلم 
ــــ ارض العــــراق  رة ليــــدفن  ــــ روحــــھ الطــــا اتــــھ ، وقبــــض ع ــــ رعايتــــھ وتوج ــــافظ ، وَلــــم يبخــــل علينــــا  هللا ا

.  املقدسة بأع تكرم ال
 

 املناضل البع : ۞
و ابن الستة عشر عامًا  اصعب  ي و ا زب البعث العري االش ا وانت  ا وقو آمن بأمتھ العرية ووحد

ومات العملية. ة ضد ا  ظروف العمل النضا حيث ال سلطة وال جاه بل مطاردة ومواج
 
 ، و بطل العمل الشع والقطاع الزرا :١٩٦٨احد قادة ثورة تموز  ۞

ـــ تفجـــ ثـــورة تمـــوز العظيمـــة عـــام  م  ن وطـــھ  ١٩٦٨وعنـــدما ســـا مـــع رفاقـــھ احمـــد حـــسن البكـــر وصـــدام حـــس
غرھ السلطة فعمل  امليدان جنديًا  ل استقامة وَلم  ان نورًا يم ب م هللا واالخرن ،  ن رمضان رحم ياس
يــــاة ، وتحمــــل واجبــــات وظــــروف العمــــل  نــــاء املــــساكن ومــــستلزمات ا ــــسعد الفقــــراء ب يقــــود العمــــل الــــشع ل
كــھ حــ اخــر يــوم مــن ايــام  ــ وَلــم ي ــض بالقطــاع الزرا ــ ف ــر ميــدان و تطبيــق عم ــو وز ــل نجــاح و ــ ب الزرا
ــان رحمــھ هللا بطــًال  ميــع و ــ ذلــك ا د ع ــش ــزب والدولــة ، و ــ ا النظــام الوطــ رغــم مــشاغلھ ومــسؤولياتھ 

ي. اصيل الزراعية حد االكتفاء الذا صار فوفر ا ة ا  من ابطال مواج
يم رحمــھ هللا  ن رحمــھ هللا قيــادة الدولــة العراقيــة تحمــل القائــد عــزت إبــرا ــسلم الرفيــق صــدام حــس وعنــدما 

لل وملل. دون  ل امانة و زب ب  مسؤولية ا
 
دين ۞ ا اد وا ن سر القطر وقائد ا  ام

ـ جمـع التنظيـم حيـث  تـل واعوانـھ ، وعمـل ع ـاد ومقارعـة ا ان عنوانًا حقيقيًا ل ي  عد االحتالل االمر و
اتھ  ــــ ذلــــك ، مــــن قيــــادات البعــــث ومــــستو ود احيــــاء ع ن بــــذلك والزال الكثــــ شــــ يد صــــدام حــــس لفــــھ الــــش
ـــ ســـلف ،  ــان خـــ خلـــف  ـ ن ، و اد القائـــد صـــدام حـــس ـــش عـــد اس تلفـــة، وقـــد تحمـــل االمانـــة  يـــة ا ز ا
ــم  وج م و يقــرأ مــا يكتبــون و ــشط ع أ ــل الرفــاق يتــا ــان أخــًا ورفيقــًا وابــًا ل ماعيــة ، و وعمــل بــروح القيــادة ا
ــــم  ـــ الــــداخل والرفــــاق الـــذين أقــــاموا خـــارج ونظــــر ال ن  ن املــــرابط بمـــا تتطلبــــھ ظـــروف العمــــل للرفــــاق املناضـــل
ا الرفيق القائد ، فقد تركت  انھ وموقعھ ، رحمك هللا ا ل حسب م م  بنظرة اللطف والرعاية وتقدير ظروف
اعة واالقـــدام وقـــول وفعـــل  كمـــة والـــ ـــ الرفـــاق املوجـــودين فينـــا ا ـــسال هللا ان يمـــن ع ًا ،  فينـــا فراغـــًا كبـــ
ـــن  ـــم عناو كـــة و ـــم ال ـــل رفاقـــھ ف الـــدة و ة ا عـــث املـــس ـــ هللا ، ونحـــن واثقـــون الن البعـــث  ـــق بمـــا ير ا

ة  خدمة املبادئ واالمة.  كب
ـــ الـــذي ال  ـــ رحمـــة الرفيـــق االع ـــن عنـــد رب رحيـــم وانـــت  ـــر الع ـــدين نـــم قر ا ـــاد وشـــيخ ا يد ا ســـيدي شـــ

عھ.  تضيع ودا
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وم الثقافة  سان  حياتھ اليوميھ ،وقد انحصر مف ا اإل تفاعل مع تمع، و ا ا ه  ميدان اإلنتاج، لدىالثقافة  مجموعة القيم املاديھ والروحية ال يفرز تمعات بالوسائل املاديھ وا  عض ا
ائيا، وقدمثلت املا ركسيھ التيار األول  ا  بعد املاده من طروحا س م األخر بالوسائل الروحيھ ال  عض ا لدى  وم ي.ح فيما انحصر مف  ن مثلت املدرسھ املثاليھ التيار الثا

 
ا العميقھ.  داف ا االيديولوجيا وا عا سواء فيمايتعلق بمضمو وم املارك تتخذ الثقافھ طا  و املف

 
ـذا قا ـھ، ول اكية بـدون ثقافـة ثور ـھ اشـ اكيھ، وعليـھ فإنـھ مـن الـصعب بنـاء تجر ـ بنـاء الثـورة االشـ ـ عمليـة البنـاء مـت وقد اصـبحت الثقافـھ عنـصر إ أساسـيا  ميـع  ـدف اشـراك ا عـض الـدول بثـورات ثقافيـھ، 

تمـع، والثانيـھ ثقافـة الـشعب، ولقـد أدرك حـز  ، تنفرز ثقافتان، األو ثقافة الطبقھ املسيطره ع ا وم الرأسما ي، و املف ا ـ واملـادي، ب ااالش ن الرو ـانب ـ ا ان التطـور  ـ مـ لـل  ي ا ا ـي االشـ لبعـث العر
قود إ االزمھ. لل يؤدي ا إضطراب خط  عملية التطور و ذا ا  وقال بأن 

 
ـ عمليـھ خيالبـھ البـد أن  ايـھ إ ـ ال وانـب املاديـھ تتحـول  مل ا انب الرو  التطور فقط، و ـسبھ للثقافـھ تـصطوعليھ فأن الثقافھ ال تركز ع ا ـال بال اقـع فتنعـزل عـن األغلبيـة وكـذلك ا دم بحقـائق، الو

وانب الروحيھ. مل ا وانب املاديھ من التطور و تم إال با  ال ال 
 

ـزب والثـ امج ا ـ تمام ع قطاع الثقافھ  العراق، باعتباره من اكـ القطاعـاة اتـصاال بحيـاة النـاس و ذا املنطلق فقد تركز اال وميـھ مـع  ورهومن  ـسيھ و ـ حالـة صـدام ر ئ ـ مختلـف االصـعده، و ما ع سياسـا و
ياليـھ والقـوى املعاد يونيھ واالن زب يدرك بـأن الـدوائر الـص ات الفكرة املعاديھ والغربھ ع تراث األمھ، ألن ا ـي يـھ الثقافات واالتجا ـ والعر ـ املـواطن العرا ـس للتـأث النغـ والثقـا ع والطامعـھ األخـرى 

ــ ــشر االتجا ا ل ام الوطــ والقومــي وقيــم الثــوره، وكــذلك ســع ــشكيك بجــدوى االلــ زاميــھ وال ــ تكــرس الــروح اال ــا  عــات ات عمومــا بمــا يحقــق أحالم ــ مجتمعنــا، وكــذلك تكــرس ال بــھ ع يھ والقيــم الغر الــشعو
ن، فنظمـت حملـھ وطنيـھ شـاملة منـذ عـ ـن املـوادن جمة تلك املبادىء،فقد عملت الثوره  العراق، بداية، ع محو االميھ من ب ـت  ١٩٧٨ام القطرھ، ول ـ صـفوف محـو األميـة، ون ن  ـس ـن مـن ا ،الدخـال االمي
عميــم الثقافــة، ــسكو )) كمــا اعتمــدت الثــو ره إســلوب  بيــھ والثقافــھ والعلــوم (( اليو ا اشــادت بــھ املنظمــھ الدوايــھ لل ــھ نجاحــا متمــ ــ العلــوم وا التجر مــال املعاصــره  ــي، مــع عــدم ا اث والتــارخ العر ــ الــ كــ ع ل
ذل ،و ي والف والعل ات أملواطنون يتفاعلون مع النتاج الثقا واالد ضت أنماط الفنون واآلداب والعلوم عموما، و يحھ ك و والتكنولوجيا، ف ـق الـ ـ الطر ضعت الثوره العريھ  العراق الثقةفھ الثو رھ ع

اص. ا ا ا طرق ه، ل اكية متم  و تب تجرھ اش
†ÓËÖ]»l^v×Ş’Ú

íÚ÷_ð]‚Â]
 

ن نفـــ ك وتـــراث ثقـــا وتكـــو كة وتـــارخ مـــش ـــا لغـــة مـــش ـــست خـــالل مراحـــل تأرخيـــة، فاصـــبحت ل ـــ وطـــن واحـــد ، وتجا ـــشرة تألفـــت  ا مـــش االمـــة مجموعـــة  ـــذلك تبلـــور شـــعور كة و ك ومـــصا اقتـــصادية مـــش
اصة. ا ا ا القومية وتطلعا ة ومصا ا املتم  صي

 
ا  ل ا الشروط  ناك امم تبلورت ف ذه الشروط و ل  ا  بلور ف ناك امم تكونت ولم ت ائية والقاطعة ف ست  ذه الشروط ل ا  كيان واحد. ولمورغم ذلك فأن  ل  تجتمع 

 
ــ توحيــد الــسوق القوميــة  ا ا ــة وســع جواز ــور النظــام الرأســما وصــعود الطبقــة ال ــر بظ رة مرحليــة تظ ــ ان االمــة ظــا ب املاركــسية ا تــھ االحــزاب الــشيوعية وتخوتــذ ــذا ماتب ــ العــالم و تفــي بتحقيــق الــشيوعية 

 العرية.
 

ــ اور  ــا الــدول القوميــة  ــا انطلقــت مــن اســتقراء للكيفيــة الــ تكونــت ف ــة قاصــرة ذلــك ال ن االمــم نظر ــ تكــو ــة الــشيوعية  ــ ان النظر ــذا التعميــم ــا ووا ــ  ــان  ــ ســائر االمــم ف ــذاء االســتقراء ع يجــة  وعممــت ن
ـ تـذوب القوميـات ـت ان النظـام الـشيو غـ قـادر ع ـور االمـم كمـا ث ا شـامال لظ عطي تفس ز من ان  ذه النظرة ا ت ان  ا فلقد ث ن االمـم وم مقتل ا ذلـك ان تكـو ة والقفـز فـوق تناقـضا ا املتمـ ـصيا حـو 
ـ عمليـة تكـ ـة دورا قياديـآ  جواز س من الضروري ع االطالق ان تلعـب ال ور النظام الرأسما نفسھ ول نعملية تأرخية قديمة وسابقة لظ اآل نـضالية تلعـب  و ن االمـة أشـ مـا يتخـذ تكـو ـا بـل ر ـادة تطور االمـة وز

ا من خالل ذلك. ا ومستقبل ع ية الساحقة الدور القيادي وتقرر طا ة و االك ادحة الفق ا الطبقات ال  ف
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ــــــل  ي و ا ــــــي االشــــــ ــــــد حــــــزب البعــــــث العر ا نــــــا ا تمــــــت قيــــــادة حز ا
يات حيــــــث قــــــدموا  داء تقــــــديرآ ملــــــا قــــــدموه مــــــن تــــــ مناضــــــليھ بالــــــش
ــــل  ــــ  ــــات القتــــال و ــــ ج ــــم يــــدافعون عنــــھ  ــــم فــــداء للــــوطن و ارواح
ــــن  اقي ــــ حيــــاة العر الــــد  م الرمــــز ا يــــاة االخــــرى واعتــــ مجــــاالت ا
ة  داء خــالل فــ يــدة وقــد قــدمت لعوائــل الــش يــة ا وابنــاء االمــة العر
م  ــــــش الرغيــــــد وأمنــــــت مــــــستقبل ــــــل مــــــستلزمات الع كــــــم الوطــــــ  ا
ـــــل  ـــــ  ـــــة  ـــــم يحتلـــــون االولو االقتـــــصادي واالجتمـــــا والثقـــــا وجعل
ــــــل مناطــــــق  ــــــ  ــــــزب املتواجــــــدة  يــــــاة وظلــــــت منظمــــــات ا مجــــــاالت ا

ستفـــــسر عـــــن  ـــــ املناســـــبات واالحتفـــــاالت و م  م وتـــــزور العـــــراق تـــــذكر
عـــــد احتـــــالل العـــــراق عـــــام  م وجـــــرى ذلـــــك حـــــ  رغـــــم  ٢٠٠٣احتياجـــــا

انيات املتوفرة.  ضعف االم
 

ـــــن  ـــــل احتياجـــــات االســـــرى االيراني ـــــ العـــــراق  ـــــزب  ووفـــــرت قيـــــادة ا
ــــ العــــراق مــــن  ــــرب املفروضــــة ع ة ا ــــ العــــراق طيلــــة فــــ املتواجــــدين 
ــــ معركــــة  قبــــل عــــصابة خميــــ الــــ اســــتمرت اكــــ مــــن ثمانيــــة اعــــوام 
املقابـل قامـت الـسلطات االيرانيـة العنـصرة  قادسية العرب الثانية و

ـــ مـــن االســـرى مـــن جنـــود وضـــباط  ١٦٤بأعـــدام اكـــ مـــن  عـــسكري عرا
ــ ايــدي القــوات  ن ع ت ــس ــ معركــة اال ا  عــد انــدحار صــف وضــباط 
ـ  ـش العرا مة ابناء ا ا  اقية البطلة وتحطيم سالح الدروع ف العر

ـــــانون االول عـــــام  ـــــ االول مـــــن  ـــــق اشـــــالء  ١٩٨١الباســـــل وقامـــــت  بتمز
ــ  ١٦٤ـؤالء ال (  مجيـة ارتكبـت مــن قبـل نظـام املال مــة  ـ اقـذر جر  (

الل االحمر. ا ال  العنصري وتم توثيق ذلك لدى املنظمات الدولية وم
 

ــــي  ــــدين والثــــوار حــــزب البعــــث العر ا ت قيــــادة حــــزب ا ولــــذلك اعتــــ
ـستذكر  يد  ـل عـام يومـآ للـش انون االول من  ي يوم االول من  ا االش
ــم  ــؤالء االبطــال الــذين لد يات  ــ وابنــاء االمــة تــ بــھ الــشعب العرا
ـــــزب وابنـــــاء العـــــراق  ـــــل مناضـــــ ا ـــــ قلـــــوب  ة  انـــــة خاصـــــة ومتمـــــ م
داء العـــــراق  ـــــل شـــــ ـــــد و ا نـــــا ا داء حز لـــــود لـــــش ـــــد وا واالمـــــة ا

 وابناء االمة.
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ــــا مــــن نتــــائج عظيمــــة لــــصا االمــــة  ــــي ملــــا ف ــــل عر ــــا حلــــم  يــــال ولك ــــست مــــن ا ــــ ل يــــة  الوحــــدة العر
ــــــي وتبعيتــــــھ الرادة  ــــــ العر ــــــو ضــــــعف املوقــــــف السيا ــــــا  يــــــة .. والعــــــائق الوحيــــــد الــــــذي يقــــــف امام العر
ـ  دد وصا القرار التمعـن والتعمـق  ن ا ه لھ .. من البدي واملفروض ع السياسي سي االستعمار و
ليـة األمركيـة  ـرب األ ـ ذلـك ا ـا وخـ مثـال ع تجارب الدول االخرى ال مرت بنفس حالتنا بـل أسـوء م
ان ، وجــاءت وثيقــة االســتقالل االمركيــة كحــصيلة ونــاتج لتلــك  الــ حــصدت أرواح مئــات اآلالف مــن الــس
ـا ملـا وصـلت  ـا األمـر الـذي أوصـل أمر ام بنود ـا واحـ ام  يجة لالل املأساة ولتؤسس لوحدة أمركية وكن

 أليھ اليوم ..
 

ـداف حـزب البعـث  ـن ا ـة .. و ر ام وا ـ االحـ ـداف وثيقـة االسـتقالل االمركيـة  ـن ا نـا النقـارن ب نحن 
رميــة  ــداف  ــذه األ عتــ ان  ــم مــن  ــذه املقارنــة وم اكية كمــا يحلــو للبعــض  ــة واالشــ ر ــ الوحــدة وا
اضـية  ـا ، وان العـداوة االف ـة يمكـن االسـتدالل  و كتجر ا .. فمثال الوحدة األمركية  واستحالة تنفيذ
ــ بنــاء  ــا  ــا بالــصورة الــ يمكــن االســتفادة مــن تجر م ــ عــداوة ناتجــة عــن عــدم ف ــا  م ـا بــدون ف ـ المر

 دولة ومجتمع ..
 

ـ تجـارب الـدول  ا ان تطلـع ع ـا وشـعو يـة ، البـد مـن قيادا ابتداءا نود االيـضاح ان العـراق او اي دولـة عر
ــا  ــذا ال اختــالف عليــھ .. فامر ــا ..  ــا واورو ــ امر ا كمــا حــصل  غيــ ســلوك شــع ــا و ــ بنــاء دول املتقدمــة 

ــــ مجمــــوع  ليــــة طاحنــــة  ٥٢كمثــــال ،  عــــد حــــرب ا ــــذه الواليــــات  املــــة .. التأمــــت  ــــل واليــــة دولــــة  واليــــة 
ــــ  طــــف والقتــــل .. والوثيقــــة ال ــــشار عــــصابات الــــسرقة وا ــــ ان حــــصدت مئــــات االف االرواح .. اضــــافة ا
ــــش مـــن فــــرض ســـيطرتھ واســــراع الواليـــات للتوحــــد  عــــد ان تمكـــن ا ــــذه الواليـــات لــــم توقـــع اال  جمعـــت 
ـا  ـ ــ مــا اصــبحت عليــھ امر ــ البنــاء ا مايــة واالمــان مــن اجــل الرخــاء االقتــصادي .. وتطــور االمــر  ــدف ا
ـــــل القـــــوة العـــــسكرة واالقتـــــصادية  ــــام ونقـــــول انـــــھ بـــــالرغم مـــــن  ـ ل االح ـــــست نـــــا ان  ـــــد  اليـــــوم .. والنر
ب الوضـــع االقتـــصادي الـــذي يــــصمد  ـــس ــــار  ـــ شـــف جـــرف  ـــ ع ــــا .. ف ـــا امر والسياســـية الـــ تتمتـــع 
ــــا  ا ــــز احــــد ار ــــة  ــــزة قو ــــا .. اي ان اي  ا والقــــوة العــــسكرة ل كيــــة وسياســــا ب نجــــاح االدارة االمر ــــس
ـــــ  ـــــشطار الكبـــــ .. كمـــــا حـــــصل  ـــــ اال ــــا ا ـ السياســـــية اوالعـــــسكرة او االقتـــــصادية .. يمكـــــن ان يحيـــــل امر
وم  يجة فان مف الن ب الضعف االقتصادي .. و س اقفا ولكنھ ر  ابر و ان ي االتحاد السوفي الذي 
ــا  ا وصــعود قو ا واســتقرار عــد ان تــم توحيــد ــا الن السياســة االمركيــة  خ ــم تار العــداوة العالقــة لــھ بف
ـدف الـسيطرة  ا  ـ تـدم ـ تـدم الـدول القـادرة ع ـا وعملـت ع لـھ تحـت اراد تمكنت ان تخضع العالم 

ا  الدول االخرى .. اتيجية ل اقع االس  والتنمر واستحالب الدول الغنية والسيطرة ع املو
 

يجــة حتميــة لالنتقــال مــن الــة قتــل  ــ وكن ــو شــ طبي ــ لولبيــة .. ف ــداف االمركيــة  امــا مــن يظــن ان اال
قوق .. ام ا املة واح رة ال م ا اطالق ا شر واستعباد  ال

 
ا  قـــوق وســـاند مـــت ا ـــا اح م ا كيـــة .. ومـــا ـــة االمر ر ـــوم ا ـــ مناقـــشة مف ــان ا ـ ـــسع امل نـــا ال  و

ا .. ا وحماي  القانون الصارم بتعزز قو
 

اكية مـــع  ـــة واالشـــ ر ـــ الوحـــدة وا ـــا حـــزب البعـــث  ـــداف الـــ حمل ـــن اال نـــا اليمكـــن خلـــط االوراق ب و
ميـة او مـن االحـالم مـستحيلة  ـداف و ـست ا ـ ل ـل الـشعوب .. و ـ  ـسان  قـوق اال يجة الطبيعيـة  الن
ــــذه  انــــت  ــــ يــــوم مــــن االيــــام  ــــا .. النــــھ  لــــم شــــعب طــــال انتظــــاره ل ــــداف طبيعيــــة  ــــ ا التحقيــــق .. بــــل 

ا .. ا وطبق شر ا و ى  و أول من ا اقع .. والدين االسالمي  داف موجودة ع ارض الو  اال
 

ــي .. الــذي مــن  ــ الــوطن العر اقــع  ــ ارض الو ــداف ع ــذه اال ــو مــاذا لــو طبقــت  نــا  والــسؤال املنطقــي 
عــرض  ــ الــذي  ناء السيا ــا وفــق املنظــور التــار واالجتمــا والــدي .. باســت يــأ لتطبيق ــو م ض  املفــ
ــ خلــق انظمــة  طــر وحــدة العــرب وابتــدا منــذ ذلــك الوقــت العمــل ع بــاه  ــ االن ومنــذ القــرون الوســطى ا

ي تكون سكينا بخاصرة الوحدة العرية .. ا  الظل ل عميق  ودول و
 

ـ ؟ ..  اق ـو حـزب حـالم غـ و ـداف كحـزب البعـث ،  ـذه اال ـل مـن حمـل وتبـ  م  اذن يبقى السؤال اال
ـي ان يـصنع  ه ومـن حـق الـشعب العر ـزب وجمـا واب بالتاكيـد سـيكون ال والـف ال .. الن مـن حـق ا فا
ـ  يئـة لتكـون افـضل مـن تجـارب االخـرن وفـق املنظـور السيا ض ان تكـون م خلق تجرتھ ال من املفـ و
ـــست منـــة مـــن أحـــد ،  ـــ ل ـــا .. و ـــن توفـــر الفرصـــة املناســـبة ل ـــذه الفكـــرة واملبـــاديء  بقـــى حـــامال  ـــا .. و ل

ش  الوطن العري الواحد باذن هللا ..  وانما حق وحلم اي عري بالع
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شرن الـشبابية ودخـول مقتـدى  داف ثورة  األحداث املتالحقة  اس
ـ  ـا ومـا حـدث  ا ـاظ ال شاتھ باالتفاق مع مصطفى ال الصدر ومل
ـ  ل ج ـش ـ  رن أو ي من قتل وحرق وطعن للمتظـا بو ساحة ا
ــذه الثــورة  ــا مقتــدى الــصدر ضــد  مــة الشرســة الــ يقود ــم ال
داء ع امتـداد أكـ مـن  افل الش ية الباسلة وال قدمت قو شر ال

ھ مـــن قبـــل  ـــشو ـــ شـــ انـــواع ال عرضـــت إ ـــا والـــ  ـــ انطالق عـــام ع
ـــ تـــو متـــصاعد ومـــا  ـــم لكـــن جـــذوة الثـــورة  عالم أحـــزاب الـــسلطة و
ـــــ محافظــــة ذي قـــــار وواســــط والنجـــــف  ـــــسيقيات الثــــورة  صــــدر عــــن ت
ــــذه الثــــورة الــــشبابية أقــــضت  ــــ أن  ــــ ع غــــداد وكــــرالء دليــــل وا و
رمـــة فـــراح يتـــصور نفـــسھ انـــھ قائـــد  مـــضاجع مقتـــدى وزمـــرة القتـــل ا
ـــــــديث لـــــــھ  ل تـــــــارخ العـــــــراق ا ـــــــ عـــــــد أن  ـــــــ اإلصـــــــالح  العـــــــراق ورا
ي  ــــسا ــــن اإل ب ــــا ا ــــشعة الــــ ينــــدى ل ــــرائم ال ــــشياتھ شــــ ا وملل
ـ أعـوام الفتنـة الطائفيـة يحـاول اليـوم  ن  اقي فقاتل االالف من العـر
ــــ منــــصب رئاســــة  ــــر املنقــــد واملــــص والــــسا إ ــــور بمظ القفــــز والظ

. اظ ا مصطفى ال  الوزراء  االنتخابات املبكرة ال دعا إل
 

ي   ي  محافظة دي قار تأ بو رائم ال ارتكبت  ساحة ا ان ا
ــل صــوت  ــ  الــسياق ذاتــھ الــذي اتخذتــھ أحــزاب الــسلطة بالقــضاء ع
ــن مــصطفى  ــسيق التــام ب ــش الوســائل والت ــذه األحــزاب و معــارض ل
ــن  ر يــب املتظا قيــة أحــزاب الــسلطة ل ــاظ ومقتــدى الــصدر  و ال
ـــي الـــشرارة  بو مـــة ا انـــت جر ـــ قلـــوب أبنـــاء الـــشعب ف وزرع الرعـــب 
نـــوب والفـــرات  ـــل مـــدن ا ـــ  ـــ تـــأجيج الثـــورة  ـــستمر  الـــ ســـرت وس
ـ ذي قـار والنحـف اال  رون  ـا املتظـا األوسط وما الشعارات ال ردد

ـــــو وتيـــــاره  ـــــ  ـــــ والسيا ـــــاء دور مقتـــــدى وســـــقوطھ األخال اعـــــالن الن
و مقتـدى معـروف  از كما  م املعروف باللصوصية والقتل واالب ال
ــــــــدأت  ــــــــ التــــــــصدع و ــــــــ تيــــــــاره إ ــــــــال  لــــــــھ وتقلبــــــــھ حــــــــ وصــــــــل ا بج
ــــة الــــشعبية  يجــــة التعر لــــھ ن ــــذا  ــــ الــــسطح و ــــشقاقات تطفــــو ع اال
ــــ  رن فقــــد خرجــــت الناصــــرة  ــــشياتھ مــــن قبــــل املتظــــا ملقتــــدى ومل
عـــــ عـــــن احتقـــــار  تافـــــات  ا مـــــرددة  دا ـــــشيع شـــــ ات غاضـــــبة ل مـــــس
عـ ان  ـذه األحـداث  ـل  ـ  ـ واألخال افالسـھ السيا مقتدى وتياره و
ا مـــن ركـــوب املوجـــة واالندســـاس مـــن  ية رغـــم مـــا أصـــا ـــشر الثـــورة ال
ھ والــشيطنة تبقــى  ــشو ــل محــاوالت ال رمــة ورغــم  ــشيات ا قبــل املل
ثــورة شــعبية مــستمرة ومتــصاعدة للمطالبــة بحقــوق الــوطن والــشعب 

ــا أحــزاب الــسلطة طيلــة مــا يقــارب مــن  ك الــة  ١٨الــ ان عامــا وان ا
ــــ نتــــاج العمليــــة السياســــية الطائفيــــة  ا الــــشعب  ــــش ع ــــة الــــ  املزر
ــــسيق مــــع جــــارة الــــسوء  ـــي بالتعــــاون والت ـ تــــل األمر ا ا الــــ اوجــــد

رمة.  إيران ا
 

ــــشرن البواســــل  ان املوقــــف الوطــــ يتطلــــب الوقــــوف بقــــوة مــــع ثــــوار 
ـــ جميـــع محافظـــات الـــوطن مـــن اجـــل  ـــسيق إلدامـــة زخـــم الثـــورة  والت

رمة. ا ا ة السلطة العميلة واحزا سم  معركة مواج  تحقيق ا
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ل مالمــح املنظومــة الــ تــم ٢٠٠٣منــذ غــزو العــراق ســنة  ــش ، وفــور 

عـــد  ديـــد، ثـــم  ـــ العـــراق ا ـــ الـــشأن العـــام  ا للـــسيطرة ع إعـــداد
ــرن، لــم ننقطــع  ــن ال ــ بــالد مــا ب ا املطلقــة ع ــسط إيــران ســيطر
ـــــ أال معـــــ لـــــشعارات مـــــساعدة شـــــعب العـــــراق أو  عـــــن التأكيـــــد ع
ـــ تجـــاوز أزماتـــھ املتفاقمـــة إال مـــن خـــالل التوقـــف  إعانـــة العـــراق ع
ال  رفــع جميــع أشــ ــل مــا تولــد عــن الغــزو و اف ب مباشــرة عــن االعــ
ــــــــــل األحــــــــــزاب  ــــــــــ أو اإلعالمــــــــــي ل ــــــــــ أو الدييلوما الــــــــــدعم السيا

ا مشروع احتالل العراق. صيات ال قاء  واملنظمات وال
 

إيماننــــــا املطلــــــق ببطــــــالن مــــــشروع غــــــزو العــــــراق ومــــــسوغاتھ  ة و ــــــ ن بقناعتنــــــا الرا لقــــــد ظللنــــــا متمــــــسك
ـم  ن أكـ مـن أي وقـت مـ بـذلك وأيـضا بتجر ومخرجاتھ ومن ثمة بطالن ما تفرع عنھ، وال نزال متمـسك
ن معـھ دوال وأنظمـة  ن عليـھ واملتـواطئ ديـھ والـساكت ن فيـھ ومؤ ن عليھ واملـشارك رض ن فيھ وا الضالع
ــري ورؤانــا الــ تؤكــد  و ــ موقفنــا ا ن ع اصــا، كمــا بقينــا ثــابت ــزة ومنــابر إعالميــة ومنظمــات وأ وأج
ـــل مـــن ســـولت لـــھ نفـــسھ العبـــث بمـــص البـــالد وشـــعبھ ومقدراتـــھ  ـــ الثـــأر مـــن  ـــ أحقيـــة شـــعب العـــراق  ع
ـــ  ابيـــة غـــ املـــسبوقة  قـــة البدائيـــة الـــسادية العنـــصرة اإلر ومـــستقبل األجيـــال القادمـــة فيـــھ بتلـــك الطر
ـق بـھ مـن دمـار ومـا حـل بـھ  ـل مـا  عوض العـراق وشـعبھ عـن  يك عن ضرورة  شرة بأكملھ، نا تارخ ال

ا وغ ذلك. سبا وم الدولة فيھ ومك سقاط ك ملف  من خراب ممن و
 

ـ  عـرض لـھ العـراق إنمـا يقـع ع انـب األكـ مـن مـسؤولية مـا  القدر ذاتھ، كنا وال نزال مصرن ع أن ا و
ل األنظمة العرية بمنت الوضوح.  ا

 
يق  ـــس يمانـــا منـــا بـــضرورة  عـــد غـــزو العـــراق، و يـــة ســـيما  ـــ البـــالد العر ـــالنظر ملـــآالت األمـــور  ـــذا، و ورغـــم 
أقطـاره  ـي و ة القومية العرية العليا  التعاطي مع قضايا أمتنـا، وإلدراكنـا ملـا يحـاك للـوطن العر املص
م، و  يــــذا ــــى و ــــ أنفــــسنا تحمــــل جــــراح ذوي القر س، فإننــــا آلينــــا ع ائــــد ودســــا ــــة مــــن م وجمــــا العرو
فـھ بحـق العـراق أرضـا وشـعبا  اكتفينا بحصر ما يتوجب ع النظام العري الرس فعلـھ للتكفـ عمـا اق
ـــ  التا مـــا بوابــة خـــالص العــراق مـــن محنتــھ و ــ أ ا ع مـــا وال نــزال نقـــدر ـــن كنــا نرا ـــ أمــرن اثن ونظامــا، 
مــــــا دعــــــم املقاومــــــة الوطنيــــــة والقوميــــــة  ــــــا، أال و ــــــا ومناع ــــــم مــــــن عافي ــــــزء كبــــــ وم اســــــتعادة األمــــــة 
ـــ صـــدور أبنـــاء  ن ع ـــاثم س ا واســـ ـــل الـــسبل، مـــع محاصـــرة طغمـــة العمـــالء وا واإلســـالمية بـــالعراق ب

 شعبنا العري  العراق األشم.
 

ة وتكف النظام العري الرس عـن جرمـھ  ن دعم العراق من ج نا، إن من أك عناو ومن نافلة القول 
ي  ي العنـــصري الـــشعو يطا ـــي التوســـ االســـ يع بحـــق العـــراق، يبقـــى حتمـــا مقاومـــة املـــشروع اإليرا الـــش
ـــا لـــھ فإنـــھ ال ولـــن يكتفـــي ولـــن يتوقـــف  ن يتخـــذ مـــن ســـاحة العـــراق منطلقـــا ومرتكـــزا حيو املتخلـــف الـــذي و

ن ع ابتالع أك رقعة ممكنة من بالد العرب. ا بل يرا  عند
 

م  ـ األحـداث واختـاروا ألنفـس نوا الركـوب ع م، وكث ممن ام عض املرتجفة قلو إننا ال نبالغ كما يد 
ـــض  عو ـــن  طنـــا ب ـــ ر م،  ـــ أوطـــا ـــم ففرطـــوا  م وخـــانوا أم ـــ فتـــات األعـــداء فبـــاعوا ضـــمائر ـــش ع الع
ـ عاقـل الـدور  ـ الزاحـف، ذلـك أنـھ ال يخفـى ع ي الفار م بمقاومة املد اإليرا ء مما حل  العراق عن 
ــ العــراق، عــالوة عمــا تخطــط لــھ مــن  ــا إيــران  ــام القــذرة والسياســات الوحــشية الــ تتكفــل  طــ وامل ا
ـــ ســـورة ولبنـــان واليمـــن فـــوق  يـــدة، ســـيما وقـــد اســـتحوذت ع يـــة ا مـــشارع تـــصفية قـــضايا أمتنـــا العر

 .١٩٢٥تواصل احتالل األحواز العرية منذ سنة 
 

ــ العــراق  ــل أصـقاع الــدنيا أن إيــران باتــت قــوة احتــالل حقيقيــة  ــ  ميــع، و لقـد بــات متفقــا عليــھ لــدى ا
ا ومكـشوفا الـدور القـذر  ٢٠١١منذ  ـ ـي مـن العـراق، كمـا بـات وا ـش األمر امـا ل ب إدارة أو ـ عيد 

ــــ ٢٠١١الـــذي لعبتــــھ إيــــران قبــــل الغــــزو وحــــ  ا  ــــشيا ــــل جــــرائم إيــــران وميل ، وال نتــــصور أن أحـــدا ّمــــا يج
ــ  ن ومــن ت اقي فتــھ مــن حــروب إبــادة ضــد العــر بيــة أو مــا اق ا الطائفيــة واملذ ــل سياســا العــراق أو يج

ة. ذه الف غي ديموغرا وغ ذلك مما تضيق بھ   و
 

ن  ــــــة، و ــــــ أبنـــــاء العرو ن ع ا الـــــدف ـــــي وحقــــــد ا للـــــدم العر عطــــــش ن أطمـــــاع إيــــــران التوســـــعية و ـــــذا، و
ة جـدا ألمــن  ـددات خطــ ــا م ل يـة،  افيــا العر غر ــ أوسـع رقعــة مـن ا ا لالســتحواذ والـسيطرة ع مـساع
ًال أو خيــاال، العــدو األول  اقعــا ال َتَقــوُّ ــ حــدة، وجعلــت مــن إيــران و يــة ع ــل دولــة عر العــرب القومــي وألمــن 
ـ بمقاومـة مخططـات إيـران مـن قبـل  ـو مـا ير م اآلن، و ـ مـستقبل ـم وع طـر األكـ عل للعرب اليوم، وا

ما. ية ال نقاش حول ة وجودية وضرورة مص  العرب أولو
 

ــروح  ــا بجديــة ومــسؤولية و قــائق والتعامــل مع ــذه ا ن ل بــھ العــرب الرســمي ــ ضــرورة ت ولطاملــا أكــدنا ع
ناك أو وعد من أحـد، كمـا نادينـا بوجـوب ارتقـاء العقـل  نا أو  ل ع حليف من  عو قومية خالصة دون 
ـــل الـــسبل لـــوأد األطمـــاع  م وطـــرق  ـــي الـــدا ـــي الرســـ للنـــ الـــالزم لـــدرء الزحـــف اإليرا ـــ العر السيا

عميق أزمات العرب. ا ع طرق مزد  ا واستمرار تقدم  الفارسية قبل تنام
 

مـا دعـم  ن أوال ي ن كـ ذه األثناء، شّددنا مرارا وتكرارا ع أن ضرب األجندا اإليرانية يمـر مـن بـوابت و 
ــن  ــ بــالد مــا ب ــي  يــل بــدحر الوجــود واالحتــالل اإليرا ــا للت ــل املــستلزمات ل اقيــة وتوفــ  املقاومــة العر
ــددة ال ألمــن العــراق  ة وامل ن واملــس ــل القــوان ــ  رمــة املارقــة ع ابيــة ا ا اإلر ــشيا ــاء ميل ــرن و ال
ـا  يـد جميـع سـبل نجـاح تحرر ـ تم يـة والعمـل ع مـا دعـم األحـواز العر ـل العـرب، وثان فحسب بـل وألمـن 

ي الغاشم. ا من االحتالل اإليرا  بدور
 

ـ قـراءة موضــوعية  يـة ع يـة مطلقـة وفـق تقــديراتنا املب ــة عر ـ العـراق أولو ـي  ـاء الــدور اإليرا ـان إ وملـا 
عـــة دقيقـــة  ندة كـــذلك ملتا اتيجيا أو تكتيكيـــا واملـــس وعلميـــة للمخططـــات الدوليـــة و اإلقليميـــة ســـواء اســـ
ن ع وقف أي نوع مـن التعامـل مـع  اتيجية، فإننا طالبنا العرب الرسمي يواس ات السياسية وا للتغ
ـــن بمـــا ال يـــدع مجـــاال للـــشك  ـــضراء خاصـــة وقـــد تب عـــرف باملنطقـــة ا س والعمـــالء فيمـــا  واســـ طغمـــة ا
ــــــي، ذلــــــك أن تــــــصرحات أولئــــــك البيــــــادق  ــــــ الــــــوطن العر ا  ــــــم املطلــــــق إليــــــران وأجنــــــد نــــــات والء والتك
ة  ا مـص سّبقون ع مـصا ا  وفاض إيران فال  ل اقفھ السياسية تصل  م امليدانية ومو وممارسا
ـون علنـا بمعـاداة العـرب دوال وشـعبا وثقافـة  ب ـ اآلن ذاتـھ ي ـل مـا أوتـوا، و ـا ب وال يتأخرون  الـذود ع

 وحضارة وتارخا ومقدرات وغ ذلك.

 
تلـة إنمـا  غـداد ا يـة الرسـمية صـوب  ـات العر ـ أن التحر لـل أو ملـل، ع ال  وعليھ، فإننا نؤكد مجددا و
ـن  ـسوا إال حفنـة مـن املـأجورن واملندو غـداد ل ـام  ات مباشرة صوب إيـران، ألن ح  دعم مباشر وتحر
ـ مـساعدة موصـولة  عـد الغـزو  ـ عـراق مـا  كم  ن أي مساعدة مزعومة ملنظومة ا ن إليران، و الرسمي

 إليران رأسا.
 

يـــرا ســـاذجا  ـــدف لـــدعم شـــعب العـــراق فيبقـــى ت ـــ العـــراق بكونـــھ  ن ع يـــر انفتـــاح العـــرب الرســـمي وأمـــا ت
ـستوي ونـار  ـي وال  ـالت االحتـالل اإليرا اء و ن ال يكون من خارج إ اقي قيقي للعر يفا، ألن الدعم ا و
ـا  ـاد تحيل افدين وت ن وتحرق أرض الر اقي شوي جلود العر شيات التقتيل الطائفي املوجھ إيرانيا،  ميل

.  راب كب
 

، ال  ا التوسـ تلة دعـم مباشـر إليـران ومـشروع غداد ا ام  ستوعب العرب الرسميون أن دعم ح ل  ف
 لشعب العراق؟
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يــھ بوجــھ عــام، ١ ــھ وألمــراض الثــوره العر يــھ الثور ركــھ العر ــو عــالج ألمــراض ا .إن الكفــاح املــس 

ــــا  ــــ املرجــــع األول واألخــــ وأ مــــا  ت أن ا ــــل عمــــل ثــــو ري وحــــدوي، كمــــا اعتــــ تــــھ معيــــارا ل واعت
ما  القـوه الكـ ى  ذه ا ع أن  ما  ا عة التا رخ. فأيمان بالشعب و عة الثوره وصا صا
يونية واعــــداء وحــــدة األمــــة  افــــاء مــــع قــــوة االســــتعمار والــــص ــــستطيع أن تت االساســــيھ الوحيــــده ألــــ 

 العرية.
 
ــي .. القيــاده ٢ ز سلــسل ا ــ ال ــذا العمــل  ــسبة ارتقــاء  يجــة العمــل تكــون ب .قــد يظــن البعــض بــأن ن

ـ الـصوره االصـليھ  ـذه نظـره خاطئـھ ألننـا إذا حرصـنا ع العليا أو قيادة قطر اوفرع اوشعبھ ا وفرقھ، 
ـ املرتبـھ  ـو  ـل  سلـسل،  ـ ال ـ مرتبـة العمـل  نا أن يكون حـزب افـراد احـرار، فالقيمـھ ال تكـون  ز

ل.  العليا أو الوسطى أو الدنيا، القيمھ تكون  أداء العمل ع احسن ش
 
ع .. اوال ..٣ انت  ي  ا زب البعث العري االش سبھ  رھ بأل  .ان ا

ـــان  ب  ـــذا الـــس ال الـــسيطرة اإلســـتعمار يـــھ، ول ـــ واالقتـــصادي مـــن شـــ اشـــ امـــل السيا التحـــرر ال
ــ  يــھ وضــعت مــسألة الكفــاح املــس ضــد االســتعمار ع ــھ عر ي اول حركــھ ثور ا ــي االشــ البعــث العر

ي.  صعيد ثو ري ومبد
 
ـــــ مجـــــرد موضـــــوع ٤ ـــــست  ن، ول ـــــ القـــــوان ـــــ الدســـــتور ونـــــصوص عمـــــل  ـــــست مـــــوادا  ـــــھ ل ر .إن ا

ا،  يل ــ ســ يــاة  ــا لــن تــدخل حياتنــا مــا لــم نــرخص ا ء،  ا ــ ــل  ــا عمــل قبــل  طابــھ والكتابــھ ولك ل
اديــا  ــا ج ا إذا لــم يكــن إيماننــا  ــا وقدســي ــشعر الــشعب بقيم ــا و ام ن اح ــاكم ــ ا ولــن نفــرض ع

اديا. ش ا اس  ودفاعنا ع
 
ــا ٥ طبف ــا، و طبق ــا و عرف عــرف العقيــده فحــسب، بــل الــذي  ــو الــذي  ــس  .ان العــضو العقائــدي ل

م  ــو امللــ ــ مبــداء التحقيــق، والعقائــدي  ــا ع ــ ذا ــا، ذلــك الن املعرفــھ العقائديــھ تحتــوي  عرف النــھ 
عتقده.  بتحقيق ما 

 
ا، وان جميع املمنوعـات ٦ ت الوا افات ت ر م فأن جميع ا .عندما يقبض ابناء الشعب ع بنادق

تھ. سان و ا عد االخرى، ان سالح املقاتل  ار  واحده   ت
 
ي فرانز فانون  كتابھ معذبو األرض.  ٧ ي  .  يقول الثائر الزن املارت
 

ــــل بنمــــو  ــــا الــــسلطات االســــتعمارھ ال تحطــــم انتفاضةالــــشعب بــــل  ان اعمــــال القمــــع الــــ تقــــوم 
 الو القومي لديھ.
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عد أن انكـشفت  س والنكبات، و اثر فيھ الدسا شائم والتخاذل، وتت  الوقت الذي تك فيھ موجات ال
ل جالء. ما ب كز  و ا ور، واخذ ي عود ا الظ قائق  دأت ا ب و  ل ا

 
ططات املعاديھ.   ان بلد موحد مزقتھ املصا والقوى وا  ا.ان العراق 

. ضارات وقد غرق  التخلف والفو  ب.وانھ بلد ا
انياتـــھ قـــوى طائفيـــھ وقـــوى اســـتعمارھ فارســـيھ  عطـــل ام ـــب ثرواتـــھ وتمتـــص قـــواه و ج.وانـــھ بلـــد غـــ ت

يت التفرقھ الطائفيھ. ديد وتث ب وال  تمارس باالحتالل السلب وال
 

ـــ مقـــدرات  ـــسيطر ع ك للـــزمن ان  ـــي انـــھ اليجـــب أن يـــ ـــي ثـــوري ومـــن صـــفاة االنقال مـــا اننـــا حـــزب انقال و
 االمور.

 
الك. ا لل عرض ا للضروف أمر   واالنقالب معناه ان حالة االمھ بلغت حدأ من السوء أصبح معھ ترك

ــ  رمــان والفقــر أن نمــ  الت وا لــذا يتوجــب علينــا ومــع الغيــارى مــن ابنــاء شــعبنا الــذي عانــا مــن الــو
نھ ذه الضر وف واملعاناة الرا ن الطرق الذي فرضتھ علينا   درب النضال سالك

 
ـ البـذل  عان، قاد رون ع ا رجال  افل باالشواك إال إذا حمل لواء ا ا شق طرق (( ألن العقيده ال 

ية،  ومستعدون للت
 

ـا مـن الرجـال الـذين يمـشون للقـاء  ـذود ع ـا و عتنق ـذا الطـراز فلـن تجـد مـن  ـا قـاده مـن  فان لم يتوفر ل
ـــ الـــ توفـــر للقـــضيھ ابطـــاال  ا  يات وحـــد يھ، ألن عظمـــة التـــ ن ومـــستعدين للتـــ يـــاب املـــوت غـــ 
م  ـة مـص ـ معا عملـوا ع م مـن عقبـات، وان  يل ض سـ ع ما  دد ن  البذل واليجبنون م جدد ال ي

م )) . م  ومجتمع ة جديده جرئة رغم التحسس باالفات واملفاسد ال انتابت حيا م معا  وحاضر
 

يــھ او اقليميــھ اخــرى، (( ألن القــوي قــوي  ــ قــوى اجن م الذاتيــھ غــ معتمــدين ع م بقــوا وان ينقــذوا بلــد

 بنفسھ )) .
د  ــ التــارخ شــوا ولنــا 
ه ع قيام شـعوب  كث
ي نفــــــس مــــــا  عــــــا انــــــت 
ـــــ وقتنـــــا  عانيـــــھ نحـــــن 
ن قامــــت بثــــورات  الــــرا
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ املـــــــــــــــستعمر  ع
ا واستطاعت مـن  بالد
عــــــد أن قدمــــــت  طــــــرده 
ه.النـــــــــــھ  يات كب تـــــــــــ

 كما يقال
ـــــــح بـــــــدون خـــــــساره،  ال ر

صر ما ي ..  يل املثال ال ا  ونذكر ع س
 

†ñ]ˆ¢]ì…çm
ـــسھ خـــالل  ـــان احـــد قـــادة قواطـــع العمليـــات الفر ـــھ والـــذي  ـــرب الثور ـــ كتابـــھ ا ال ( بوفـــر )  ـــ يؤكـــد ا

زا ئرھ ..  الثوره ا
 

ـا نجمـت عـن موقـف متطـرف. ففـي بدايـة األمـر  امـا بـصوره خةصـھ أل زائرة اعطت مثـال  رب ا ان ا
ـسا  وا فر كھ ) ، وجـا م سـوى وسـائط ( مـ س بحـوز لم يكن الثورون سوى ( حفنھ من الرجال ) ، ل
 . ــــ ــــس باالســــد الفر ــــ  ــــش الفر ــــان ا ه قــــوه ســــاحقھ.ح  ــــ تلــــك الفــــ ــــا  انــــت تبــــدو وق الــــ 
عـد للثـوره .. إال أن إلثـوار بـدأوا العمـل مـن أجـل ايقـاظ  زائري لم ين  ان الشعب ا ذا،  اضافھ ا 

ما  ا
زائري نحو االستقالل. ت ارادة الشعب ا ره عنيفھ تث ا، بتظا زائرھ من غفو  ا

 
يد ) ،  زائـــر ثــو رة املليــون شـــ يات جــسيمھ ( حـــ ســميت ثــورة ا زائـــري تــ عــد أن قــدم الــشعب ا و
ة مــا قالــھ  ــ ــذا تأكــد  ــا مائــة وثالثــون ســنھ. و ــ الــذي احتل واســتطاع إلثــوار مــن طــرد املــستعمر الفر
ـــ شـــراء  ـــو الوحيـــد القـــادر ع كمـــھ الـــسبعھ ) ان الـــدم  ـــ كتابـــھ ( اعمـــدة ا س  ي لـــورا طـــا الـــضابط ال

 النصر.
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يد األمــة والعــراق والبعــث واملقاومــة والنــضال  عينــة شــ الرفيــق املناضــل –أيــام جــدًا قليلــة تفــصلنا عــن إر
ـــ  د  ـــش نـــا املناضـــل الـــذي اس ـــن عـــام حـــزب حز يم أم ـــذا العـــام  ٢٦عـــزة أبـــرا ي مـــن   ٢٠٢٠ـــشرن الثـــا

ن عمومــــا ً ، فالقائــــد  اقي ــــ العــــر ــــن بــــل ع ــــ البعثي ــــس ع ــــذا العــــام مــــن أســــوء األعــــوام مــــرت ل ليكــــون 
ـ آن واحـد  ـ العـراق  البتـا ع ـن ت ـر مـن احتالل ـ التحر ن  اقيي ان يمثل أمل العـر يم  املناصل عزة أبرا

ي. ي واإليرا  ما األحتالل األم
 

ـــــان جلـــــل أصـــــاب  ـــــدث  ـــــرب منـــــھ ، لكـــــن ا ـــــو قـــــدر مكتـــــوب ال م ـــــل مـــــسلم و ـــــ  ورغـــــم أن املـــــوت حـــــق ع
ـ  ـل عرا ـ رؤوس  ان وقع رحيلھ قد نـزل بالـصاعقة ع م النف و ن بالصميم ونال من وضع اقيي العر

 غيور ..
 

ــس  ــن العــام الــسابق ورئ ن األم د الرفيــق صــدام حــس ــش اقعــًا ممــاثًال عنــدما أس اقيــون و لقــد عــاش العر
ـ نفـوس  ًا وغلـب اليـأس ع ن امًال كب اقي يم افقد العر اد الرفيق عزة أبرا ش ورة العراق لكن أس جم
ـــستحق شـــرح ألن الرفيـــق  ـــ وال  ب وا ن والـــس اد الرفيـــق صـــدام حـــس ـــش اقعـــة أس ين اكـــ مـــن و الكثـــ
ــو الرفيــق والرديــف  ة طبــق األصــل و ــ ــو  يم تمكــن بحنكتــھ القياديــة مــن تخفيــف التــأث ف عــزة أبــرا

ي. و صدام الثا ا و  والصديق واألخ ، يحمل املبادئ نفسھ والروحية نفس
 

ــــ كتابــــات  ــــ  ــــ تتج قيقــــة ف ــــذه ا مــــا حاولنــــا أن نخفــــي  عــــ م ــــل  ــــل  ــــشعر  ــــ و ــــشعر العرا كــــذا 
اد صـدام  ـش عـد اس ـس البعـث  ساءلون عن مص العـراق ول واحاديث الناس  الشارع الذين أخذوا ي

ي  ن الثــا ــ بنــاء العــراق   –حــس ي وســاعده  ن وذراعــھ األيمــن وعقلــھ الثــا يم ، نائــب صــدام حــس عــزة أبــرا
 وتمشية أمور البعث.

 
ـاالت  ـذه ا ا مثل  ا تحصل ف ات التحرر  العالم اجمع ـا موتـًا أو   –مع أن حر ـادر مـن كوادر رحيـل 

ــن عــام البعــث  ــشيل عفلــق أم اقــف بمــوت الرفيــق م ــذه املو د وعــاش  اعتقــاًال ومــع أن البعــث نفــسھ شــ
ـــم  يم أعق ن وعـــزة أبـــرا مـــا الرفيـــق صـــدام حـــس األســـبق إال رحيـــل قائـــدين يمثـــالن روح البعـــث وفكـــره و
م  ــن وقـوة تماســك ــري تمثـل بحــق نكـسة تأرخيـة للبعــث لـوال إرادة البعثي رحيـل الرفيـق عبــد الـصمد الغر
عـــ قـــوي  ـــ بنـــا ء جيـــل  رًا  ـــوا نجاحـــًا بـــا ـــذا يؤكـــد أن البعـــث وقادتـــھ ن يح والقـــوي و ـــم الـــ ومن

رم البعث وقائده. ان يمثل رأس  ادر من كوادره ح وأن  غياب  ار   ومتماسك لن ي
 

غيب ولـن  ع وعرا وصورتھ لن  ل  يم وجع كب لن يفارق قلب  إن وجع رحيل الرفيق القائد عزة أبرا
ـو نمـوذج لطـراز نـادر مـن قـادة بخلقـھ  و حامل ملبـادئ البعـث العظيمـة و ع ف تفارق مخيلة أي عرا أو 
ــد لــصديق حميــم ورفيــق اصــيل ملــن ســبقھ مــن  ــو نمــوذج فر تھ ، و ــص واخالقــھ وعمــق مبادئــھ وقــوة 

ن رمضان وطارق عزز.–القادة  الرحيل  ن وطھ ياس شيل عفلق وصدام حس  الرفيقان م
 

ـ  ـؤالء القـادة الـذين قـدموا أروع نمـوذج  عـ أصـيل خطـى  ل  ؤالء القادة ، سيقتفي  يات  وفاء لت
ـــل موقـــف  ـــ  ـــم  ية مـــن اجـــل األمـــة والعـــراق والبعـــث وصـــاروا أســـطورة وامثلـــة يـــضرب  الفـــداء والتـــ

 مشرف وعظيم.
 

اعة واألقدام واملبادئ. ن ال اء، األبطال ،عناو  رحم هللا رفاقنا األقو
لمــا ألــم باألمــة حــدثًا  ــ البعــث نكبــة ومحنــة و لمــا مــر ع ــل يــوم ،  ــم جميعــًا وجــع طــري يتجــدد  وجــع رحيل

. ز الضم ارثة  عرض العراق إ فاجعة يدمي القلب و لما   و
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ـو  ١٩٧٨انون األول عـام  ١ ۞ ملـة الوطنيـة الـشاملة  انطلقـت ا

وظ بدحر األمية  العراق ا أثر م ان ل  األمية اإللزامية وال 
 
ـــ ) تخليـــدًا ألســـرى  ١٩٨١ـــانون األول عـــام  ١ ۞ يد العرا ( يـــوم الـــش

ـــــــل  ــــــي اإلعــــــدام ب ــــــم النظــــــام اإليرا ن الــــــذين نفــــــذ  ت ــــــس معركــــــة ال
سانية  وحشية وخالفًا لألعراف اإل

 
 
 
 
 
 
 
ــــانون األول عـــــام  ٢ ۞ يد  ٢٠٠٥ـ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق الـــــش انتقـــــل ا

ــي والـــذي  ـ ـــ معتقـــالت االحتـــالل األمر يـــدي األســـ  محمـــد حمـــزة الز
ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ة قيــــادة قطــــر العــــراق  شــــغل عــــضو
ـــر  ـــس مجلـــس الـــوزراء ووز ومجلـــس قيـــادة الثـــورة كمـــا شـــغل موقـــع رئ

 النقل واملواصالت ومحافظ التأميم سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــانون األول عـــام  ٣ ۞ يـــة عمليـــة  ١٩٦٩ـ ـــر العر ـــة التحر نفـــذ ثـــوار ج

ا  ب ف ليل األع ال قتل وأص يونياً  ٥٥ا  ص
 
 
 
 
 
 
 
 
ـانون األول عــام  ٥ ۞ قطــع العــراق عالقاتــھ الدبلوماســية مــع  ١٩٧٧ـ

ي يو ارة أنور السادات للكيان الص  النظام املصري احتجاجًا ع ز
 
اد الرفيـــــق محمـــــد حمـــــود أحـــــد  ١٩٨١ـــــانون األول عـــــام  ٥ ۞ ـــــش اس

ي الــــــذي  ــــــ القطــــــر اللبنــــــا ي  ا ــــــي االشــــــ مناضــــــ حــــــزب البعــــــث العر
ـــ  ـــ محلـــة جـــسر الغـــدير _ األوزا ي  اغتالتـــھ عـــصابات الغـــدر الـــشعو

 عد خطفھ
 
ـو  ١٩٨٩انون األول عام  ٥ ۞ ن العـراق بـاطالق صـاروخ العابـد و

اقية  ود عر  % ١٠٠أول صاروخ عري حامل لألقمار الصناعية بج
 
اد الرفيـــق الـــدكتور  إليـــاس فـــرح  ٢٠١٣ـــانون األول عـــام  ٦ ۞ ـــش اس

ي وقــــد شــــغل  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر عــــضو القيــــادة القوميــــة 
لس الوط للثورة سابقاً  زب وا ة قيادة القطر السوري ل  عضو

 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــانون األول عــــــــــام  ٧ ۞ اد الرفيــــــــــق املفكــــــــــر واملــــــــــؤرخ  ١٩٨١ـ ــــــــــش اس

ــــــــ  لــــــــس الوط ــــــــاب الكيــــــــا عــــــــضو ا املناضــــــــل الــــــــدكتور عبــــــــد الو
ية  ــــــر الفلــــــسطي لــــــس املركــــــزي ملنظمــــــة التحر الفلــــــسطي عــــــضو ا
ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــ القيـــادة القوميـــة  العـــضو الـــسابق 
نــة التنفيذيــة  يــة عــضو ال ــر العر ــة التحر ــن العــام األســبق  األم
عـد أن امتـدت إليـھ أيـادي غـادرة  ية سـابقًا  ملنظمة التحرر الفلـسطي

وت ير  ب  أثيمة لتغتالھ بمكتبھ   ساقية ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـر الثالـث )  ١٩٩٢انون األول عام  ٧ ۞ ـر صـدام ( ال إتمام مـشروع 

  العراق
 
قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تــأميم مــا تبقــى  ١٩٧٥ــانون األول عــام  ٨ ۞

ــ شــركة نفــط البــصرة بموجــب القــانون رقــم  يــة  ــصص األجن مــن ا
 ١٩٧٥لسنة  ٢٠٠

 
ــ  ١٩٨٧ــانون األول عــام  ٨ ۞ ية األو انــدلعت االنتفاضــة الفلــسطي

ي الغاشم يو ارة ) املباركة ضد االحتالل الص  ( انتفاضة ا
 
ــــانون األول عـــــام  ١١ ۞ ـــــق الركـــــن  ٢٠١٥ـ ـــــ رحمـــــة هللا الفر انتقـــــل ا

ـــاط معـــاون  ـــ الر يد ســـف العـــراق  ـــ أبـــو الـــش إســـماعيل تايـــھ النعي
ة  ـــــ ســـــابقًا أحـــــد أبطـــــال القـــــوات املـــــس ـــــش العرا ــــان ا ـ ـــــس أر رئ

ــــــشرن األول  ــــــ حــــــرب  اقيــــــة الباســــــلة  وقادســــــية صــــــدام  ١٩٧٣العر
يدة  ا

اد الرفيق الثائر عدنان محمود  ١٩٨٦انون األول عام  ١٣ ۞ ش اس
ة التحرر العرية  حمد أحد كوادر ج

 
ــــن  ١٩٩٣ــــانون األول عــــام  ١٣ ۞ تــــم افتتــــاح جــــسر القائــــد ذو الطابق

ــــ  ــــائر ع ــــصار الــــدو ا ة ا أحــــد املنجــــزات الــــ تحققــــت إبــــان فــــ
 العراق

 
يــــب الــــركن صــــدام  ٢٠٠٣ــــانون األول عــــام  ١٣ ۞ عــــرض الرفيــــق امل

ـــــس  ـــــس مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة رئ ـــــة العـــــراق رئ ور ـــــس جم ن رئ حـــــس
ــــزب  ــــن العــــام  ة األم مجلــــس الــــوزراء القائــــد العــــام للقــــوات املــــس
ـن سـر املكتـب  ن سر قيادة قطـر العـراق أم ي أم ا البعث العري االش

زب لألسر ع يد قوات االحتالل األمركية  العسكري ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــانون األول عـــــام  ١٤ ۞ فجـــــر عميـــــل للنظـــــام الـــــسوري قنبلـــــة  ١٩٧٦ـ

ــا  غــداد الــدو ونتــج ع ــ گمــارك مطــار  ــس  ــا داخــل حقيبــة مال خبأ
 مقتل وجرح العشرات

 
اكـــم  ١٩٨١ـــانون األول عـــام  ١٥ ۞ ي ا ـــا أقـــدم عمـــالء النظـــام اإلر

اد  ــش وت ممــا أدى الس ــ بــ اقيــة  ــسف الــسفارة العر ــ  ــ إيــران ع
ـــــق التجـــــاري أحمـــــد  الـــــسف الرفيـــــق عبـــــد الـــــرزاق محمـــــد لفتـــــة وامل
ا  ــق الــ ا حــارث طاقــة ومعاونــة امل ــق الــ ي وامل الــسامرا
ي قائــــد  ن الــــسلطا ــــس الــــراوي والرفيــــق حميــــد حــــس ــــ الــــسفارة بلق
ــ لبنــان والعــشرات مــن  يــة  ــر العر ــة التحر بــة األمــن املركــزي  كت

ن والعرب . ي ن والفلسطي ن واللبناني اقي  العر
 
ــــانون األول عـــــام  ١٧ ۞ ـــــن ) حيـــــث تــــــصدت  ١٩٩٨ـ ( يـــــوم الفتـــــح املب

ي والــذي فــشل  يطــا ــي ال اقيــة للعــدوان األمر ة العر القــوات املــس
شھ الباسل وقيادتھ الوطنية   تحطيم صمود الشعب العرا وج

 
ـق الركـن  ٢٠٠٩انون األول عام  ١٧ ـ رحمـة هللا الرفيـق الفر انتقل ا

ــــي  ــــزب البعــــث العر ــــافظ عــــضو القيــــادة القوميــــة  ــــن ا محمــــد أم
ــــزب ســــابقًا  ــــة الــــسورة ل ــــن القطــــري للقيــــادة القطر ي األم ا االشــــ
ـر الـدفاع  س الـوزراء ووز لس الوط لقيادة الثورة ورئ س ا و رئ و
ــــــس  ة ورئ ــــــش والقــــــوات املــــــس ــــــر الداخليــــــة والقائــــــد العــــــام ل ووز

عــــد ثــــورة  ــــان العامــــة  ــــس  ١٩٦٣آذار  ٨األر ــــشغل موقــــع رئ ـــان  ـ وقــــد 
ـا  ١٩٦٦شـباط  ٢٣مجلس الرئاسة عند وقوع ردة  الـسوداء الـ جا

عرضھ لألسر اعة قبل  ل حزم و  ب
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ــانون األول عـــام  ١٧ ۞ ـــ ســـيدي  ٢٠١٠ـ انـــدلعت شـــرارة االنتفاضـــة 
ـــسية لتتحـــول لثـــورة شـــعبية  ـــ ســـائر املـــدن التو ـــد والـــ امتـــدت إ بوز
داء حــــ انتــــصرت الثــــورة  ــــن وقــــدموا الــــش ــــا الرفــــاق البعثي م  ســــا

ي  ١٤وأطاحت    بنظام زن العابدين بن ع ٢٠١١انون الثا
 
ـر  ١٩٨٦انون األول عام  ١٨ ۞ وفاة الرفيق طارق حمد العبد هللا وز

ـزب البعـث  ـ املركـزي  فيفة عـضو قيـادة املكتـب امل الصناعات ا
يع جثمانــھ عــدد مــن  ــش ــ  ي قطــر العــراق وقــد شــارك  ا ــي االشــ العر
ن رمــــضان  م الرفيــــق طــــھ ياســــ ــــزب يتقــــدم ــــ الدولــــة وا ن  املــــسؤول
ــــــ املركــــــزي  ــــــزب وقيــــــادة املكتــــــب امل ــــــة ل وأصــــــدرت القيــــــادة القطر

زب وديوان الرئاسة بيانات  للراحل  ل
 
ــــانون األول عـــــام  ١٩ ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق اللـــــواء  ٢٠١٤ـ انتقـــــل إ

الــركن لطيـــف محـــل حمــود الـــسبعاوي محـــافظ كــرالء قبـــل االحتـــالل 
 وقد عمل سابقًا محافظًا لألنبار والبصرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــي العظيــم مــن  ١٩٦٢ــانون األول عــام  ٢٠ ۞ انطلــق اإلضــراب الطال

ـــد لـــھ  ـــ منطقـــة الكـــرادة الـــذي م ـــن  ســـاحة االعداديـــة الـــشرقية للبن
ـ  ـي  و أطـول إضـراب طال وقاده منذ بدايتھ طلبة البعث األشاوس و

يحة يــــوم انــــدالع ثــــورة   ١٩٦٣شــــباط  ٨تــــارخ العــــراق اســــتمر حــــ صــــ
ـــــم  ـــــا صـــــناديد البعـــــث األبطـــــال وأطاحـــــت بنظـــــام عبـــــد الكر الـــــ قاد

 قاسم
 
قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تــأميم حــصة  ١٩٧٣ــانون األول عــام  ٢٠ ۞

ــ شـــركة نفــط البــصرة بموجـــب القــانون رقــم  لـــسنة  ١٠١كولبنكيــان 
١٩٧٣ 

 
ــــانون األول عـــــام  ٢٠ ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق املفكـــــر  ٢٠١٣ـ انتقـــــل ا

ي املناضـــــــل خليـــــــل تايـــــــب أبـــــــو منيـــــــف عـــــــضو قيـــــــادة التنظيـــــــم  والنقـــــــا
ــــة  نــــة املركز ي عــــضو ال ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر الفلــــسطي 

لس الوط الفلسطي  ة التحرر العرية عضو ا
 
ـ  ٢٠١٦انون األول عام  ٢١ ۞ انتقل ا رحمة هللا الرفيق محمد ز

ــــــي  ــــــزب البعــــــث العر ارجيــــــة  قــــــدار مــــــدير مكتــــــب العالقــــــات ا الب
اقيـــة والـــذي  ارجيـــة العر ـــ ديـــوان وزارة ا ي ســـابقًا الـــسف  ا االشـــ
يـــــة قبـــــل الوحـــــدة  نـــــد وأملانيـــــا الغر ـــــشاد وال ـــــ  ًا  مثـــــل العـــــراق ســـــف
ـي  و مـن أبنـاء القطـر العر ًا للعراق و األملانية والذي دل اختياره سف
ــــ بحــــدود ســــايكس  ــــ عــــدم إيمــــان النظــــام الوطــــ العرا الــــسوري ع

مية ال تقسم الوطن العري الواحد  بيكو الو

ـــانون األول عـــــام  ٢٢ ۞ اد الرفيــــق املناضـــــل ناصـــــيف  ٢٠١٩ـ ـــــش اس
ـــن  ي، أم ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر عـــواد عـــضو القيـــادة القوميـــة 
ـــر  ـــة التحر ـــن العـــام  ـــزب األم ســـر قيـــادة التنظيـــم الفلـــسطي ل
لــــس املركــــزي  لــــس الوطــــ الفلــــسطي عــــضو ا يــــة عــــضو ا العر
ـــــدة  ـــــدتنا الغـــــراء جر ـــــر جر ـــــس تحر ية رئ ـــــر الفلـــــسطي ملنظمـــــة التحر

 الثورة سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــــــي  ١٩٥٦ــــــــانون األول عــــــــام  ٢٣ ۞ يطا ــــــــي ال ــــــــ العــــــــدوان الثال انت

ـع وتحـررت مدينـة بـور ســعيد  ـ مـصر بفـشل ذر ي ع يو ـ الـص الفر
ن العرب ش املصري واملتطوع لھ ا م يتحقق لألمة    نصر م

 
 ( يوم القدوة ) ١٩٨٧انون األول عام  ٢٣ ۞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــانون األول عــــام  ٢٤ ۞ ــــ  ١٩٦٤ـ ــــ رحمــــة هللا الــــشاعر العرا انتقــــل إ

ي ر  األدب العر  بدر شاكر السياب أحد رواد الشعر ا
 
ـانون األول عـــام  ٢٤ ۞ ـــ  ١٩٨٦ـ مـــة ( اليـــوم العظيـــم ) وال بـــدأت م

اقيـــــــة الباســـــــلة بـــــــصد العـــــــدوان  ة العر ـــــــا القـــــــوات املـــــــس ـــــــت  ن
ـ  ـا وتحقيـق نـصر مـؤزر ع ي الغاشم ع شـر البـصرة وجنو اإليرا

ي  قوات النظام اإليرا
 
ـي  ١٩٨٦انون األول عام  ٢٥ ۞ حاول عدد مـن عمـالء النظـام اإليرا

عــــــــد  اقيــــــــة و ــــــــة العر و طــــــــوط ا عــــــــة ل ــــــــرم خطــــــــف طــــــــائرة تا ا
ـن  اعة طاقم الطائرة قاموا برمـي قنبلت ا نظرًا ل م  خطف اخفاق
اد العـشرات مـن  ش ا واس ع مقصورة الطائرة مما أدى إ انفجار

اب الطائرة  ر
 
مــة ( اليــوم العظيــم ) حيــث  ١٩٨٦ــانون األول عــام  ٢٦ ۞ ــت م ان

مـــــا بـــــصد  فلـــــة مع ع والقـــــوات املت ـــــن الثالـــــث والـــــسا ـــــ الفيلق ن
مـة  ز ـاق  ـا و ي الغاشم ع شر البـصرة وجنو العدوان اإليرا

ألــــف قتيــــل مــــن  ٨٠مذلــــة بــــالقوات اإليرانيــــة حيــــث فقــــدت أكــــ مــــن 
ائلة ا املادية ال ا  املعركة باإلضافة إ خسائر  عناصر

 
اتي الذي يرط  ١٩٧٥انون األول عام  ٢٧ ۞ ط االس افتتاح ا

ية نو ئ التصدير ا  حقول النفط الشمالية بموا
 
ــر  ١٩٦٨ــانون األول عــام  ٣٠ ۞ ــة التحر س ج تــم اإلعــالن عــن تأســ

ي والــ ســرعان مــا  ا ــي االشــ يــة بمبــادرة مــن حــزب البعــث العر العر
ــــ  ــــ  ية وضــــلع أسا ــــم فــــصائل املقاومــــة الفلــــسطي أصــــبحت مــــن أ

شاط النضا السيا والعسكري الفلسطي  ال
 
يد  ٢٠٠٦ــــانون األول عــــام  ٣٠ ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق الــــش انتقــــل ا

ـــة العـــراق الـــشر القائـــد العـــام  ور ـــس جم ن رئ البطـــل صـــدام حـــس
ي الـــذي  ا ــي االشـــ ــزب البعـــث العر ــن العـــام  ة األم للقــوات املـــس
ي فجـــر يـــوم عيــــد  يو ــــي الـــص ــي اإليرا ـ اغتالـــھ عمـــالء االحتـــالل األمر
تھ العطـــرة النـــضالية الـــ دامـــت نـــصف  األضـــ املبـــارك ليتـــوج مـــس

ادة يل الش  قرن ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــانون األول عـــــام  ٣١ ۞ ـــــة  ١٩٦٨ـ ـــــ األول  صـــــدر البيـــــان السيا

ــــ العاصــــمة األردنيــــة  عقــــد  في ا ــــ يــــة خــــالل مؤتمــــر  ــــر العر التحر
 عمان

 

ـشاط  ٢٠١١انون األول عام  ٣١ ۞ عد تـصاعد  ام لألمة و  نصر 
اقيـــــة الباســـــلة بقيـــــادة مناضـــــ البعـــــث أعلنـــــت قـــــوات  املقاومـــــة العر
غة  ــسلمھ لقمــة ســا ا مــن العــراق ل ا ــ االحتــالل األمركيــة إتمــام ا
إليــران ورغــم ذلــك ســرعان مــا عــادت قــوات االحتــالل األمركيــة ألرض 

اب افحة اإلر ة م  العراق ب
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ـ  ـ شـؤون الطاقـة وليـد خـدوري  اتب العرا املتخـصص  سلط ال
ـــشرن  ر  ـــ العاشـــر مـــن شـــ يفة الـــشرق األوســـط  ـــ ا  ـــشر مقالـــة 

ي  عــــد  ٢٠٢٠الثــــا ــــ العــــشوائيات الــــ اجتاحــــت العــــراق  الــــضوء ع
ـــــا  ـــــ دراســـــة أجر ندا ا ي الـــــصفوي مـــــس يو ــــي الـــــص ـ االحتـــــالل األم
عنــوان  ــ ختــام مقالتــھ الــ جــاءت  حــذر  اليــة و وزارة التخطيــط ا
ى  ( عشوائيات العراق .. أسئلة مطروحة ) مما وصـفھ باملأسـاة الكـ
ــــــ عــــــدم تمكــــــن العــــــراق مــــــن توفــــــ املــــــشارع والفــــــرص االقتــــــصادية 
ـــذه  واالجتماعيــة الالزمــة ملواطنيــھ، وتوســـع العــشوائيات الــسكنية ل
ا مؤشــرا آخــرا ضــمن العــشرات مــن  عــد ــسبة العاليــة ملواطنيــھ، و ال
ــــــدر وغيــــــاب األمــــــن  ــــــسب الفــــــساد وال مؤشــــــرات الفــــــشل واإلخفــــــاق 

 واالستقرار.
 

 ومما جاء  املقالة :
، نتــــائج دراســــة  ــــ اقيــــة، األســــبوع املا ــــشرت وزارة التخطيــــط العر

ـــــــــــــــــــــا أن نحـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــسكنون  ٣٫٥ميدانيـــــــــــــــــــــة مفاد ـــــــــــــــــــــ  مليـــــــــــــــــــــون عرا
بــًا نحــو  ــذا العــدد يبلــغ تقر ــ  ١٠العشوائيات.وأضــافت الــوزارة أن 

ان العـــــــراق البـــــــالغ قرابـــــــة  مليـــــــون  ٤٠املائـــــــة مـــــــن مجمـــــــل عـــــــدد ســـــــ
ان إقليــم كردســتان البالــغ  ا ســ ــ دراســ نت الــوزارة  ــسمة.وقد اســت

م  ـــــ  ٥عـــــدد ـــــسبة العـــــشوائيات  بـــــًا، ممـــــا يرفـــــع  ـــــسمة تقر ـــــن  مالي
ــ أكــ مــن  اقيــة إ ــشر  ١٠املنــاطق العر ان.وتن ــ املائــة مــن عــدد الس

نوى. غداد والبصرة ون ل خاص   ش  ذه العشوائيات 
 

دي  ــذه الدراســة الــ كــشفت عــن الــ ــشر نتــائج  ومــن الالفــت للنظــر 
ـــــ الوقـــــت نفـــــسھ  ـــــ أحـــــوال العـــــراق االجتماعيـــــة  ائـــــل  االجتمـــــا ال
ــــ مــــذكرة إلقــــاء قبــــض بحــــق  الــــذي أصــــدر فيــــھ مجلــــس القــــضاء األع
ـس الـوزراء الوكيـل األقـدم الـسابق  ـشار رئ ـارس، مس املدعو رعـد ا
ـــــــسوء اإلدارة والفـــــــساد.وقد اعتقـــــــل  ـــــــم تتعلـــــــق  ـــــــاء، ب ر لـــــــوزارة الك
ــــشار  عــــد أول مس ــــو  ــــ مــــذكرة مجلــــس القــــضاء، و ــــارس بنــــاء ع ا
ــــــس الــــــوزراء  ان رئ ب الفــــــساد.و ــــــس س الــــــوزراء يتــــــم اعتقالــــــھ  لــــــرئ
تم ( أيلــــول )  ر ســــ ــــ أوائــــل شــــ ــــاظ قــــد أصــــدر أمــــرًا  مــــصطفى ال
رائــم  ــ قــضايا الفــساد وا نــة دائمــة للتحقيــق  ــشكيل  ــ ب املا

مة.  امل
حسب اإلحصاءات الرسمية للوزارة، فقد أنفـق نحـو  مليـار دوالر  ٦٠و

ــــــ عــــــام  ــــــاء منــــــذ االحتــــــالل  ر ــــــ ٢٠٠٣ملــــــشارع الك عــــــد توف ــــــذا، و .
ـــ  ـــ العـــراق اليـــوم واحـــدة مـــن أســـوأ التجـــارب ع ـــاء  ر إمـــدادات الك
ــ مختلــف أنحــاء البــالد  يــة، فاإلمــدادات تنقطــع  صــعيد الــدول العر
ـــــ  ـــــ املولـــــدات ال عتمـــــد ع عـــــدة ســـــاعات يوميـــــًا، وكثـــــ مـــــن األحيـــــاء 

ملان. ا أعضاء  ال  يملك
 

ــــد مـــــن  ـــــو يز ـــــ العــــراق خـــــسائر متعــــددة، ف ــــاء  ر ل فـــــساد الك ــــش و

دات لتلطيـــــف  ن الـــــذين يـــــضطرون الســـــتعمال املـــــ لك معانـــــاة املـــــس
ــرارة فــوق  ــ فــصل الــصيف، حيــث ترتفــع درجــة ا ــو، خصوصــًا  ا
فــــــــظ  ــــــــ الثالجــــــــات  عتمــــــــدون ع ــــــــة، كمــــــــا  ن درجــــــــة مئو مــــــــس ا
يـــــــك مـــــــن التـــــــأث الـــــــسل لالنقطاعـــــــات  املـــــــأكوالت مـــــــن الفـــــــساد، نا

الت التجارة واملصارف. ع وا ائية ع املصا ر  الك
ــ  ــو كــذلك  اليات  ــاء مــن إشــ ر ــشھ الك ع قيقــة إن مــا  ــ ا لكــن 
ـــ  مـــال غ ة والنفـــط والتجـــارة ودوائـــر أخـــرى، حيـــث اإل وزارات الـــ
ـــ وراء ســـكن  ب األسا ـــو الـــس ـــديث  ـــ تـــارخ العـــراق ا املـــسبوق 

ان  العشوائيات. ١٠نحو    املائة من الس
 

ـع النفطــي الـسنوي للبــالد عــشرات  ل الر ــش نـا :  والـسؤال املطــروح 
ـــــــ  مليـــــــارات الـــــــدوالرات، كمـــــــا أن معـــــــدالت التـــــــصدير قـــــــد ارتفعـــــــت إ
ات قياســــية، فكيــــف ســــيدبر العــــراق نفــــسھ مــــستقبًال، حيــــث  مــــستو
يمنــة  يجــة  نخفض الــصادرات ن بــًا، ســ بحلــول منتــصف القــرن تقر
نخفض األســــــعار مــــــع انخفــــــاض الطلــــــب  الطاقــــــات املــــــستدامة، وســــــ
ـــ  تبـــة ع ـــا قـــد بـــدأت مـــع اآلثـــار امل رة نـــرى مالمح ـــذه الظـــا العاملي.

تبة لـ لول عندئذ؟!«١٩ -كوفيد »اإلغالقات امل  ، فما ا
 

ــ  مــال  ن عــن الفــساد واإل ــة مباشــرة صــارمة مــع املــسؤول إن مواج
ــا بــصرامة منــذ اآلن، قبــل أن نواجــھ عــصر  خطــوة يجــب التعامــل مع
.ومــــــع  نــــــة الدولـــــة خاليــــــة مــــــن االحتيــــــاطي الوا عــــــد النفــــــط وخز مـــــا 
ـــــسلم  ـــــس وزراء بأنـــــھ قـــــد  األســـــف الـــــشديد، فقـــــد صـــــرح أكـــــ مـــــن رئ

انية فارغة. كم وامل  ا
 

ــــ  ة، باإلضــــافة إ ــــ األعــــوام األخــــ وتكمــــن إحــــدى مــــشكالت العــــراق 
قــــــــة رســــــــم موازنــــــــة الدولــــــــة  ــــــــ طر ن،  مــــــــال القياســــــــي الفــــــــساد واإل
و الرع النفطـي، دون أي محاولـة  ة، فالدخل املا األسا  السنو
ــع املــوارد االقتــصادية.كما أن الفرضــيات املعتمــدة ألســعار  تــذكر لتنو
ــــــــــــــ  النفـــــــــــــط عاليـــــــــــــة جـــــــــــــدًا، ال تأخــــــــــــــذ بنظـــــــــــــر االعتبـــــــــــــار التقلبـــــــــــــات 
ـــاورة  اقيـــة مـــع الـــدول ا ـــدود العر ـــب عـــ ا ر ناك ال األســـواق.و

لة أخرى. عد مش  الذي 
ـ عـدم تمكـن العـراق مـن توفـ املـشارع والفـرص  ى  إن املأساة الكـ
االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة الالزمـــــة ملواطنيـــــھ، وتوســـــع العـــــشوائيات 
ــ إال مؤشــر آخــر ضــمن  ــسبة العاليــة ملواطنيــھ، مــا  ــذه ال الـسكنية ل
ــــــدر  ــــــسب الفــــــساد وال العــــــشرات مــــــن مؤشــــــرات الفــــــشل واإلخفــــــاق 

 وغياب األمن واالستقرار.
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ر  ي مـــن شـــ ـــضراء أوائـــل النـــصف الثـــا أقـــدمت حكومـــة املنطقـــة ا

ي املا  رجـال مـن  ٢١ع تنفيذ حكم اإلعدام ب  ٢٠٢٠شرن الثا
ـ  ن  ؤالء املـساك رمة بحق  ذه ا ايا ا السري .. وجاءت 
ـ اعـالن عفـو مزعـوم  ا  كومة العميلة عن ني ا ا ظل أجواء اشاع

اب. س باإلر ن بما  م  للم
قــــوق  ــــذه االعــــدامات مفّوضــــة األمــــم املّتحــــدة الــــسامية  ودفعــــت 
ـــذا  ـــ اإلعـــالن عـــن قلـــق املفوضـــية مـــن  ـــشيل باشـــيليت ا ـــسان م اإل
ــ وســائل  ــ الــذي وزعتــھ املفوضــية ع ــ تفاصــيل ا االجــراء .. وجــاء 

ي :  االعالم ما يأ
 
 

ـــــ  ي / نوفمـــــ  ١٧جنيـــــف (  أفـــــادت مفّوضـــــة   –)    ٢٠٢٠ـــــشرن الثـــــا
ــــــشيل باشــــــيليت يــــــوم  ــــــسان م قــــــوق اإل األمــــــم املّتحــــــدة الــــــسامية 
ا تلقــت تقــارر موثوقــة و"مقلقــة للغايــة" تفيــد  الثالثــاء بــأن مفوضــي

ن الناصــرة املركــزي  ٢١بإعــدام  ــ ــ  ــ العــراق،  ــن  رجــًال يــوم االثن
ــــــم تتعلــــــق  ــــــم ب ــــــ خلفّيــــــة إدان ــــــوت، ع ن ا ــــــ املعــــــروف أيــــــًضا 

اب بحسب ما ورد.  باإلر
ـــــ وقـــــف أي عملّيـــــات  اقيـــــة إ وأعلنــــت قائلـــــة : "أدعـــــو الـــــسلطات العر
ـ  ناء  إعدام إضافية.وأشعر بقلق بـالغ حيـال مـص املئـات مـن الـ

طر اإلعدام الوشيك.  العراق، الذين قد يكونون عرضة 
ـ  ـاب  ر تقييمنا إلقامة العدالة  القضايا ال تتعّلـق باإلر وقد أظ
ـ سـياق  اكمـة العادلـة،  ـ ا ـّق  ـات متكـّررة ل ا العراق، وقـوع ان
افـــات،  ـــ االع ي غـــ الفعـــال، واالعتمـــاد املفـــرط ع التمثيـــل القـــانو
ـــــــذه  ـــــــ مثـــــــل  واالدعـــــــاءات املتكـــــــررة بالتعـــــــذيب وســـــــوء املعاملـــــــة.* و
ة اإلعدام مصدر قلق بارز، وقد ير إ  ل تنفيذ عقو ّ ش الظروف، 

ا." ياة تمارسھ الدولة نفس رمان التعسفي من ا  حّد ا
 

ــــــ أن إقامــــــة العــــــدل مــــــسألة تحظــــــى  وشــــــّددت املفوضــــــة الــــــسامية ع
عــــــّزز قيــــــام مجتمــــــع ديمقراطــــــي  تمــــــام العــــــام و بأقــــــ قــــــدر مــــــن اال
وفاعل.وأضافت أن االفتقار إ الشفافية غ مقبول أبـًدا، حيـث لـم 

ذه." عد أّي بيان رس يؤّكد وقوع عمليات اإلعدام  َشر   ُي
ـــــات  ـ ا ايا االن ــــــ وختمــــــت قائلــــــة : "إن شــــــعب العــــــراق، بمــــــن فيــــــھ 
ــــــ  ــــــستحق العدالة.لكن ــــــسان،  قــــــوق اإل ــــــسيمة  والتجــــــاوزات ا

ذه أثر يؤّدي إ تفاقم الظلم."  أخ أن يكون لعملّيات اإلعدام 
 

ـ االمتنـاع عـن  اقيـة ا ـي الـسلطات العر تھ دعـا االتحـاد األور ومن ج
ـــ موقعـــھ  ـــشر ع اي عمليـــات اعـــدام مـــستقبلية وقـــال بيـــان لالتحـــاد 
ــــذا االســــبوع، تــــم اعــــدام واحــــد  ــــ وقــــت ســــابق مــــن  ، إنــــھ " الرســــ
ن الناصرة اب   م تتعلق باإلر صا  العراق ب  وعشرن 

ــــوت وأضــــاف البيــــان أن "االتحــــاد  املركــــزي املعــــروف ايــــضا باســــم ا
ــــا  ــــي يــــدين باشــــد العبــــارات االعمــــال االجراميــــة الــــ حكــــم عل االورو
م"، مـــــــذكرا  ايا واســـــــر ـــــــ عاطفـــــــھ الـــــــصادق مـــــــع اي  عـــــــرب عـــــــن  و

ة االعدام  اي ظرف من الظروف".  بـ"معارضتھ الستخدام عقو
 

ــــة  ــــة االعــــدام عقو عتــــ عقو ــــي  وأضــــاف البيــــان أن "االتحــــاد االورو
ـــو يمثـــل  مـــة و ر ـــ التـــصرف كـــردع ل ـــسانية يفـــشل  قاســـية وغـــ ا
ـاض للعدالـة  نما اي اج ة ب ا سان وال ارا غ مقبول لكرامة اال ان
ــــــ "االمتنــــــاع عــــــن اي  اقيــــــة ا ال رجعــــــة فيــــــھ"، داعيــــــًا الــــــسلطات العر
ــة  ــ الســتخدام عقو اق عمليــات اعــدام مــستقبلية، واعــالن وقــف و
ـــ البـــالد ..  ـــة االعــدام  ـــسقة إللغــاء عقو االعــدام، واتبـــاع سياســة م
ــ  لكــن البيــان لــم يفــ عــن ادانتــھ للوســائل واألســاليب القمعيــة ال
ـــ  اكمـــات الـــ تفتقـــد ا افـــات وال ســـ ا ـــا االع عـــت مـــن خالل ان
ــــا دوليــــا مــــن اجــــل ضــــمان حقــــوق  العدالــــة والــــضوابط املتعــــارف عل
ـــــــشرعات  ـــــــسان وال ـــــــ وفـــــــق الئحـــــــة حقـــــــوق اال ـــــــم وانـــــــصافھ ع امل

ا".  الضامنة ل
 

ذا السياق  ووفق 
ــ  ي املا ــشرن الثــا ر  معــة العــشرن مــن شــ ، ا أفــاد مــصدر أمــ

ـــــــ ٢٠٢٠ ن التا ـــــــ ـــــــ داخـــــــل  ـــــــاب، تو ًال محكومـــــــًا باإلر ، بـــــــأن نـــــــز
 ببغداد.

د  ن التـــا شـــ ـــ ـــ الـــسومرة نيـــوز، إن " ـــ حـــديث لـ وقـــال املـــصدر 
عـــــة مـــــن قـــــانون  ـــــل محكـــــوم وفـــــق املـــــادة الرا مـــــساء اليـــــوم، وفـــــاة نز

اب". افحة اإلر  م
 

يـل مـن  وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكـشف عـن اسـمھ، أن "ال
ــــع ١٩٦٩تولــــد عــــام  ـــان يتواجــــد داخــــل املستوصــــف الــــص التا ـ ، و

ن".  لل
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ـــــ الـــــسادس  ـــــ لنـــــدن  يفة الـــــشرق األوســـــط الـــــصادرة  ـــــ ـــــشرت  و
افية مينــــــا  ــــــ مقــــــاال للــــــ ــــــشرن األول املا ر  والعــــــشرن مــــــن شــــــ

 العر تحت عنوان
 

اقيون واللبنانيون أسرى عند إيران ) جاء فيھ : ي ال يبقى العر  ) 
ــــل مــــن العــــراق  ــــ  رات شــــعبية  ــــ خــــروج مظــــا مــــر أكــــ مــــن عــــام ع
ـــن  ما مـــن دولت غـــ مـــسار بلـــد ـــة  ر ولبنـــان، تطالـــب بإصـــالحات جو
يات طائفيـــــة وتـــــدخالت إيرانيـــــة  ن لزعمـــــاء طوائـــــف ومحـــــسو ت أســـــ
ــــن ذات ســــيادة محــــصنة ضــــد الفــــساد واالســــتغالل  ــــ دولت ودوليــــة ا
ــ الــرغم مــن  ــش الكرم.وع ــار لتمنــح أبنــاء البلــدين فرصــة الع ا
ات احتجاج عدة وتكرار املطالبة  دا حر أن كًال من العراق ولبنان ش
ــ  رات الــ خرجــت  باإلصــالح خــالل الــسنوات املاضــية، إال أن املظــا

ــــشرن األول )  ــــر (  ا ونـــــضوج  ٢٠١٩أكتو انــــت مختلفــــة باســــتمرار
ن حــــــاول القــــــائمون  ن سياســــــي ــــــا وتزامنــــــت مــــــع إفــــــالس نظــــــام خطا
ـــــــــــــ إدارة الدولـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل  ـــــــــــــ الفـــــــــــــشل  مـــــــــــــا االلتفـــــــــــــاف ع عل
ـــــــ  نـــــــوع سيا االنتخابـــــــات.فال شـــــــك أن العـــــــراق ولبنـــــــان يتمتعـــــــان ب
ـــــن عـــــن غالبيـــــة دول  مـــــا مختلف ـــــن أحـــــزاب سياســـــية يجعل وحـــــراك ب
عـد  ونـا بانتخابـات لـم  ذا التنوع بـات مر اقع  املنطقة، اال ان  الو
ـــــ  ـــــب للكرا ـــــ اعـــــادة ترت تخـــــرج بتغيـــــ حقيقـــــي، بـــــل تـــــؤدي عـــــادة ا
ـــ  ـــ مفاصـــل الدولـــة، وع ـــن األحـــزاب املـــسيطرة ع وتبـــادل املـــصا ب
ة واملدعومـــــة مـــــن قبـــــل إيران.غطـــــاء االنتخابـــــات  ا تلـــــك املـــــس رأســـــ
ن  ـــــ الـــــشعب افيـــــة ل عـــــد  كومـــــة لـــــم  والوعـــــود بتغيـــــ رئاســـــة ا
ــ الفــساد االداري  ًا فعليــًا يتغلــب ع غيــ نــاك  ي بــأن  ــ واللبنــا العرا

ك البلدين.  واملا الذي أ
 

ـــ  ـــ انـــدالع األزمـــات ال ـــ الـــرغم مـــن اختـــالف األســـباب الـــ أدت ا ع
كة أدت  ناك عناصر عدة مش تواجھ كًال من العراق ولبنان، اال ان 
ـــن أســـباب الفـــشل  نـــاك عوامـــل تجمـــع ب ن و ت ن الـــشعب ـــركت ـــ ا ا

نما رفــع اللبنــانيون شــعار  .و ــا وفــرص النجــاح املــستقب لــن »ا
لـــن ـــ الزعمـــاء  «عـــ  ـــ الـــرفض املطلـــق ا ـــ اشـــارة ا رات،  ـــ املظـــا

اقيـــون شــــعار  ن جملـــة وتفــــصًال، ردد العر ـــد وطــــن»السياســـي ــــ  «نر
ب عـدم  س ي  ن يأ ي للقادة السياسي ذا الرفض اللبنا م. را مظا
ـــ حمايـــة الدولـــة مـــن الفـــساد املـــا واالداري ( بـــل البعـــض  م ع قـــدر
م فيـــــــھ ) ولـــــــم يتمكنـــــــوا مـــــــن حـــــــصر الـــــــسالح بيـــــــد الدولـــــــة.إذ إن  ســـــــا

م. ح ابناء م و ن يردون وطنا يحم  اللبناني
 

اقيـــــــــون يرفـــــــــضون غالبيـــــــــة الساســـــــــة  ـــــــــة اخـــــــــرى، بـــــــــات العر مـــــــــن ج
ــ ذلــك، مــن  نــاك دالئــل عــدة ع ــ العمليــة السياســية، و ن  املنخــرط
ــــــ االنتخابــــــات  ن  اقي ن العــــــر ــــــا مــــــشاركة أقــــــل مــــــن ثلــــــث النــــــاخب بي

ــــــ  ٢٠١٨الــــــسابقة عــــــام  ــــــذا العــــــام ال رات خــــــالل  واســــــتمرار املظــــــا
ميـــع، فــشعار  ا ل ــت عـــن رفـــض لـــن  «»أعر عـــ  جـــم  «»لــن  قـــد ي

م»ا  ل ع  م  با. «ل اقية قر ة العر  بالل
 

ــــ كــــال البلديــــن  ــــو ان  عقيــــدا  ي  ــــ واللبنــــا ن العرا ــــد الوضــــع مــــا يز
ا.ومن  اكمــــــــة أن ُتــــــــص نفــــــــس ُيطلــــــــب مــــــــن الطبقــــــــة السياســــــــية ا
ــم  ن واالحــزاب السياســية الــ تحكــم البــالد، و املفارقــة أن السياســي
ـم أن  ن االوائل من النظـام القـائم ماديـا وسياسـيا، ُيطلـب م املنتفع
نـاك عـدد  م.قد يكون  يقوموا بإصالحات ستضر ال محالة بمصا
ـــــصية  م ال ن مـــــستعدون ألن يتخلــــوا عـــــن مـــــصا مــــن السياســـــي

ـــــم يبـــــدون اقليـــــة ال يمكـــــن االعتمـــــاد  ـــــم، ولك يـــــة لـــــصا بالد ز وا
م االمور. ا لتقو  عل

 
ــ مايــو  ــاظ  لت حكومــة جديــدة بقيــادة مــصطفى ال ــش غــداد،  ــ 
ـــــــــــــشكيل  ـــــــــــــ  ن قبلـــــــــــــھ  ت ـــــــــــــص عـــــــــــــد فـــــــــــــشل   ، ـــــــــــــ ( ايـــــــــــــار ) املا
ـــــان مرحبـــــا بــــھ، اذ انـــــھ ال يمثـــــل أي حـــــزب  ـــــاظ  كومــــة.اختيار ال ا
ل  ـــش كومـــات الـــسابقة.وحاول ان  ـــة ا ـــس مثقـــال بتجر ـــ ول سيا
اصــــصة الطائفيــــة  ايــــة ا ــــ ال حكومــــة تكنوقــــراط مــــستقلة لكــــن 
قيــت غالبيــة الــوزارات  غلبــت و ــا  ــ النظــام ا ــرة  يــة املت واالث
عــــــد اصــــــرار األحــــــزاب السياســــــية  كيبــــــة  ــــــذه ال النافــــــذة محــــــصورة 
غــداد  ـ  اقيـون مجـددا لالحتجـاج  اكمـة.واليوم حيـث يخـرج العر ا
غيـــــ النظـــــام  نـــــوب، تتكـــــرر املطالبـــــات باإلصـــــالح و وغالبيـــــة مـــــدن ا
ة  غليــــــــب املــــــــص ـــــــ الــــــــذي يكــــــــرس االنقــــــــسامات بـــــــدًال مــــــــن  السيا

 الوطنية.
 

عـد عـام مـن اسـتقالتھ سـعيا  ـري  ر وت، فقـد عـاد سـعد ا ـ بـ أمـا 
ة الـــــــ تجمـــــــع  ـــــــشكيل حكومـــــــة جديدة.وصـــــــور االجتماعـــــــات االخـــــــ ل
د  ـــ املـــش ـــري بالزعامـــات السياســـية اللبنانيـــة الـــ ســـيطرت ع ر ا
ـــــستمع السياســـــيون لـــــصيحات  ـــــ أي درجـــــة لـــــم  ـــــر ا منـــــذ عقـــــود تظ

. م املطالبة بالتغي  شع
 

ـــــــر  و ـــــــ العـــــــراق ولبنـــــــان قـــــــد تختلـــــــف ولكـــــــن ا لـــــــول  تفاصـــــــيل ا
عــ األمــن واألمــان وفــرص عمــل  ــذا  ياة.و ــد ا شابھ.الــشعب ير م
ــــدد بكــــسر  عــــصف بلبنــــان  ــــش الكرم.األزمــــة املاليــــة الــــ  توفــــر الع
ـــــش اخـــــر  ـــــ البـــــالد، اذ  ـــــادة حـــــدة الفقـــــر  ليـــــا وز الطبقـــــة الوســـــطى 

ـــشون دون مـــستوى  ٥٥االحـــصاءات ان  ع ان لبنـــان  ـــ املائـــة مـــن ســـ
ـــــ عـــــدم دفـــــع  ـــــ العـــــراق، فقـــــد ادت ا خــــط الفقر.امـــــا األزمـــــة املاليـــــة 
ــن الــشباب  نمــا البطالــة ب رواتــب االالف مــن موظفــي القطــاع العــام ب

ــ املنطقــة  ــ  ــم   –عتــ مــن االع م بأحــد أ ــ الــرغم مــن تمتــع بلــد ع
ــــــ العــــــالم.من الــــــصعب التــــــصديق بــــــأن الــــــدينار  احتياطــــــات النفــــــط 

ـــــ مـــــا زال  ة اللبنانيـــــة  ١٢٤٠العرا نمـــــا اللـــــ دينـــــارًا مقابـــــل الـــــدوالر، ب
ــــا منــــذ ســــنة واصــــبحت الــــسوق الــــسوداء تنافــــس  يار ــــ ا مــــستمرة 

سعر صرف العملة.  البنك املركزي  التحكم 
 

ــل  ــ  .املقلق  ــو منــع االنفــالت األمــ ــ البلــدين  احــا  األمــر األكــ ا
ـــــ  نـــــاك مـــــن يـــــد بالـــــسالح  ان و ن مـــــس مـــــن البلـــــدين أن الـــــشعب
ـــــ حـــــال خرجـــــت األمـــــور تمامـــــا عـــــن الـــــسيطرة، فـــــإن احتمـــــال  البالد.و
ـــــ العـــــراق خرجـــــت عـــــن ســـــيطرة  نـــــاك منـــــاطق  اع املـــــس قائم. الـــــ

ــة، بنــاء  ٢٠٠٣الدولــة منــذ  كومــة املركز ــن التعــاون مــع ا وتتــأر ب
ــ  ـن االنفـالت االم ـ اتفاقيـات محـددة تخـدم مــصا محـدودة، و ع
ـشيات مـصغرة،  ـا ميل ـسيطر عل نـاك منـاطق  ـ لبنـان،  التام.وأما 

 غالبا ما تكون مدعومة سياسيا، بالسالح.
 

ـم  ـ العـراق ولبنـان م ـات األمـور  ـ مجر ـ التـأث ع ـار  العامل ا
ــــ العــــراق وتدعــــم  ــــا  ــــل ثقل ران.إيــــران دخلــــت ب ي مــــن ط وأبــــرزه يــــأ
ـــــ األرض،  ـــــشيات مختلفـــــة لتـــــصبح الالعـــــب االقـــــوى ع أحزابـــــًا وميل
نـاك  ة.كما أن  ا املـس ناك نفور شع قوي مـن إيـران وعـصابا و
ـشاء  ـ ا ا  ان لـدور ة واست خيبة امل من الواليات املتحدة من ج

ـ لبنـان، فــ  ة اخرى.امـا   «حـزب هللا»النظام السيا القائم من ج
ــــد مــــن حــــدة  نمــــا الواليــــات املتحــــدة تز ــــران ب ر علنــــًا بوالئــــھ لط يجــــا
ي مـــــــــــن  عـــــــــــا ـــــــــــات مـــــــــــن دون دعـــــــــــم ملمـــــــــــوس للـــــــــــشعب الـــــــــــذي  العقو
ـــ  ا ع ـــام ســـيطر ـــ الوتـــر الطـــائفي ســـعيا إلح ـــا.إيران تلعـــب ع تبعا
بــع اســلوب أخــذ  ــي انــھ ي العــراق ولبنــان.واملعروف عــن النظــام اإليرا
ـــــــ مطالبـــــــھ السياســـــــية.اليوم نـــــــرى  ـــــــصول ع ـــــــائن مـــــــن اجـــــــل ا الر
ــــــــذا النظــــــــام  ــــــــائن عنــــــــد  ي، ر ــــــــ واللبنــــــــا مــــــــا، العرا ن بأكمل شــــــــعب
ـــ  ــا داخليـــا متواصـــال، فـــال أمـــل  ـ تطلب تحر م ســـ وأتباعـــھ.فك أســـر

م.  حل خار جدي إلنقاذ
 

ــو عامــل األمــل الــذي مــا  ــن العــراق ولبنــان و ــذا عامــل آخــر يجمــع ب و
ا وال يجـب  ب املقومات ال يتمتعان  س زال موجودا  البلدين 
ـــــــن  ن مثقف ـــــــ العـــــــالم، مـــــــن شـــــــعب مـــــــا مـــــــن أفـــــــضل الـــــــدول  ان تجعل
م وغـــــــذاء املنطقـــــــة لـــــــو  ـــــــ اراض خـــــــصبة تـــــــضمن غـــــــذاء ن ا متنـــــــوع
ب تــــارخ البلديــــن  ــــس ــــ روابــــط دوليــــة  وضــــعت سياســــات ســــليمة، ا
ي مـن ايمـان ابنـاء  ن تـأ ن واللبنـاني اقي سرة  قلوب العـر العرق.ا
ـــ ان يكونـــا مـــن أفـــضل بقـــاع االرض لـــوال  ما ع ن بقـــدرة بلـــد الـــشعب
ــــــــــ غايــــــــــة  ــــــــــ كــــــــــال البلــــــــــدين  راك الــــــــــشع  ما.ولذلك فــــــــــا ساســــــــــ

عا معقود عد هللا  مية.وعليھ فإن األمل   اال
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