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عــده مــن ظــروف صــعبة وقاســية جعلــت البعــض  انــت مأســاة االحتــالل ومــا 
ـــــ  ة ع انـــــت محـــــسو ـــــصيات  ـــــا احـــــزاب و ـــــق بمـــــا ف يفقـــــد بوصـــــلة الطر
ــــــي  مــــــا حــــــزب البعــــــث العر ــــــط الوطــــــ والقومــــــي ، غــــــ ان حــــــزب ا ا
ــــــاد يكـــــــون الوحيـــــــد ومـــــــن دون مبالغـــــــة مـــــــع عـــــــدد محـــــــدود مـــــــن  ـ ي ي ا االشـــــــ
ــصيات الوطنيــة والقوميــة تمــسك بــروح مبادئــھ الرســالية ومؤمنــا بــان  ال
ـ  ـان الطائفيـة جـسم غرـب وشـاذ  تـل وعبيـده و زم ا و مـن سـ الشعب 
ــي  ــب قيــم املواطنــة واالنتمــاء العرو مــة لتغي جــسد مجتمعنــا .. لــم تكــن ال
ـــــل مـــــا  ــــي ومعـــــھ شـــــراذمة النظـــــام الـــــصفوي  ـ تـــــل االم لة بـــــل جنـــــد ا ســـــ
خيـــــــة واخـــــــرى تحـــــــت يافطـــــــة حقـــــــوق  يملكـــــــون تـــــــارة باســـــــم املظلوميـــــــة التار
ــا مــن دعــوات  فــة ومــا رافق ــات املز ر املكونــات وشــعارات الديمقراطيــة وا
طائفيـــة وعنـــصرة وتـــصفية وقتـــل ومطـــارردة ملناضـــ البعـــث ، يقابـــل ذلـــك 
ت القـوات  ـزب بقـوة مـع القـوى الوطنيـة االخـرى اجـ ـا ا مقاومة شـارك ف
ـــ  كيـــة وامعانـــا  اب مـــن العـــراق .. غـــ ان االدارة االم ـــ ـــ اال كيـــة ع االم
يـــأس شـــعبھ ســـلمتھ وكمـــا يقـــال  تكـــرس حالـــة الـــضعف للعـــراق ومحاولـــة ت
ــب للنظــام العنــصري التوســ الــصفوي ومكنــت االحــزاب  ــ طبــق مــن ذ ع
د العــراق حمــالت قتـــل  ــش ــ الــسلطات .. ل يمنــة ع ــران مــن ال املواليــة لط
ـــــسمونھ  ـــــل مـــــن يرفـــــع صـــــوتھ معارضـــــا ملـــــا  ـــــة بـــــل ان  و ـــــ ال وتـــــصفيات ع
ـ  ـاب و بالبعثيـة ، اضـافة ا ـم باالر نـادي بالوطنيـة ي بالعملية السياسـية و
قــوق وحرمــان  ــسط ا ــاك ا ــل دول العــالم وان ــ  فــساد اليوجــد لــھ نظــ 
ـة وال  ية وال ترو ـ ـش الكـرم فـال خـدمات  سط شروط الع املواطن من ا
وات الـــــوطن الطبيعيـــــة مـــــن قبـــــل  ـــــب منظـــــم للمـــــال العـــــام ولـــــ بلديـــــة بـــــل 
ـان  دوديـة ..  ن النفـط واملنافـذ ا ـ ـا ارصـفة  االحزاب ال تقاسـمت بي
ـــــزة اعـــــالم  ـــــ الطائفيـــــة حيـــــث وظفـــــت اج ـــــذه االحـــــزاب الفاســـــدة ع ـــــان  ر
ـــار  ـ تمــــع .. واليمكــــن ان ــــ ا ا  ــــشر اولــــة  ــــا  عــــة ل ونيــــة تا اقــــع الك ومو
ة ، خاصــة وان  ــذه الــدعوات املــضللة املــشبو ــسياق عــدد غــ قليــل وراء  ا
لمــــة واخــــذت تـــــروج  ــــصيات ثقافيـــــة باعــــت شــــرف املوقـــــف وال احزابــــا و
م مــــــوت قيــــــم  ــــــان البعــــــض ومــــــن منظــــــور ضــــــيق وســــــط يتــــــو للطائفيــــــة .. 
د االحتجاجــات الــشعبية الــسلمية الــ بــدأت  الوطنيــة والقوميــة وان مــشا

ــي  ٢٠٠٥منـذ  بــات تأ ـ الــسنوات التاليــة مجــرد  ة واخــرى  ــن فــ لتتواصــل ب
ــــا مطلبيــــة ومؤقتــــھ .. ومــــا علمــــوا ان  ا حقيقيــــا وا غيــــ ب ولــــن تحقــــق  وتــــذ
نــــوع والــــذل والتمــــدد الــــصفوي  ليــــم لكنــــھ يــــرفض ا شــــعبنا يــــص صــــ ا
ي  يو ــــي الـــــص ـ ـــــ ذيـــــول االحتـــــالل االم البغيـــــض وانـــــھ ســـــرعان مـــــا يثـــــور ع
تار  ــــش واســــ ــــر والوجــــع واملعانــــاة وط الــــصفوي .. ســــتة عــــشر عامــــا مــــن الق
انـــت ثـــورة  ـــ اســـؤا حـــال .. ف ـــس سياســـية ، اوصـــلت العـــراق ا طبقـــة زورا 
ـــــزت عـــــروش االحـــــزاب  ا الـــــ  ـــــشعارا ـــــشرن االول  ـــــ  الـــــشعب الـــــسلمية 
ـو  شرن بداية ثورة تتجاوز الطائفية واملطلبية و الفاسدة .. ثوار اعلنوا ان 
عاونــت معــھ ..  تــل او الــ  ا ا مــا قــض مــضاجع جميــع التيــارات الــ نــص
ـــي  ـــ العـــراق ومحيطـــھ العر مـــا مـــن الـــصعب وللظـــروف املعقـــدة لالوضـــاع  ر
ـــــن بمـــــا ســـــتؤؤل اليـــــھ  لـــــة ، التك ز اقـــــف الدوليـــــة ال ب املو ـــــس ـــــ و واالقلي
ــان للثــائرن عنــدما كــشفوا  ة بــان النــصر  ــ قيقــة الوا االمــور ، غــ ان ا
ن .. لـــن  م طغـــاة مجـــرم ـــا ـــ الـــسلطة و يمنـــة ع ـــف شـــعارات االحـــزاب امل ز
ينــــة وان االحــــزاب يمكــــن ان  ا  ــــن ثــــورة الــــشعب واعــــدا نــــد ان املعركــــة ب
ـــن ات المحالـــة  رن الثـــوار ، غـــ ان االكيـــد ان النـــصر املب ـــسلم للمتظـــا س
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ي االنتفاضـــــة  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر حيـــــت القيـــــادة القوميـــــة 
ـ اسـتعادة  ائيـة  ـا ال ـ مآال ا ا ت ان وصول الثورة  العراق واعت
امـل  ـ اإلسـقاط ال ية السياسية القائمـة  غي الب ة الوطنية و و ال
ـــــ  ـــــ مـــــا ي ـــــ بيـــــان للقيـــــادة القوميـــــة  فرازاتـــــھ.جاء ذلـــــك  لالحتـــــالل و

 نصھ :
 

ي مـا يـزال نبـض  ا الثـا ر ـ العـراق شـ مع دخول االنتفاضة الـشعبية 
ـ الـساحات وامليـادين تواجـھ  ـشدة  ه ا ـ زخمـھ وجمـا الـشارع ع
ـــزة األمنيـــة  ـــ الـــذي ترمـــى بـــھ مـــن األج ـــة الرصـــاص ال ا العار بـــصدور
ــي،  ة املرتبطــة بمركــز التوجيــھ والتحكــم اإليرا ــشاو ــشكيالت امليل وال
غـداد وسـائر  ـ  ـ  ر داء واالف ا والذي ادى ا سـقوط مئـات الـش
ــــــ  ــــــ منظومــــــة الفــــــساد السيا واضــــــر الــــــ انتفــــــضت ع املــــــدن وا
واإلداري واالقتـــــصادي واالجتمـــــا والـــــ تـــــدير البـــــالد تحـــــت اشـــــراف 
ــــان  ي الــــذي حــــل م ــــھ الــــسامي قاســــم ســــليما ــــي ومندو ــــ اإليرا الو
مــــــر الــــــذي أســــــس لعمليــــــة سياســــــية تنفــــــذ اليــــــوم  ـــــي بر ـ ــــــاكم األم ا
ـــــــ  ـــــــل منا ـــــــ السياســـــــة واألمـــــــن واالقتـــــــصاد و االمـــــــالءات اإليرانيـــــــة 

ياة.  ا
 

ــــــ الظلــــــم والفقــــــر  مــــــا الثــــــائرة ع ان القمــــــع الــــــذي تتعــــــرض لــــــھ ا
ــــــ  ــــــ بنظــــــام ( الو ــــــدمات وااللتحــــــاق السيا عــــــدام ا والفــــــساد وا
الفقيـــــھ ) ، قـــــدم دليـــــًال حـــــسيًا جديـــــدًا، بـــــأن الـــــذين يـــــديرون العمليـــــة 
ـــــــم  ن عـــــــن جلد ـــــــن للـــــــشعب ومـــــــسلوخ ـــــــم أعـــــــداء فعلي السياســـــــية 
ــــ ثــــروة العــــراق الوطنيــــة   ــــم مجموعــــة لــــصوص ســــطوا ع الوطنيــــة و
ـــــي  اصـــــة وخدمـــــة النظـــــام  االيرا م ا ـــــ خدمـــــة مـــــصا ـــــا  ووظفو
ــــ العمــــق  غولــــھ  ــــل  لتخفيــــف اختناقاتــــھ املاليــــة واالقتــــصادية  وتمو

سمع  ًا ل ذا ما جعل صوت الشعب ينطلق مدو  القومي العري و

غداد حرة حرة ). ران ( إيران برا برا،    ط
 

ــــ  مــــا  ــــذا الــــشعار الــــذي صــــدحت بــــھ حنــــاجر ا ان 
نـوب والفـرات األوسـط عـ عـن  ـر ومـدن ا ساحة التحر
ــــ ثــــورة  ــــة الــــ  ــــذه االنتفاضــــة الثور قيقــــي ل البعــــد ا
ية السياسـية  غي الب ة الوطنية و و شعب الستعادة ال
اء حالة االستالب الوط واالجتما ال ناء العراق  إل

ا منذ وقع تحت االحتالل.  تحت اعبا
 

ــ  ي و ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ان القيــادة القوميــة 
ــــ  ما ــــشدة القمــــع الــــدموي الــــ تتعــــرض لــــھ ا تــــدين 
، توجـھ  ـ ـي والفـساد السيا ـ االحتـالل اإليرا الثائرة ع
ـــــــذا الـــــــشعب العظيـــــــم الـــــــذي عـــــــ مـــــــن خـــــــالل  التحيـــــــة ل
ـــــــــــــ ابنائـــــــــــــھ  انتفاضـــــــــــــتھ عـــــــــــــن تجـــــــــــــذر الـــــــــــــروح الوطنيـــــــــــــة 
م الوطنيـــــــة  ـــــــو ية دفاعـــــــًا عـــــــن  م للتـــــــ واســـــــتعداد
وة  ــب املنظــم للــ م امــام محــاوالت التفــرس وال وعــرو

 الوطنية. 
”á^éfÖ] íÛjiN



 

 

 2ص

 
 

واذا كان النظام االيراني يعتقد انه سيطوع ٕارادة شعب الـعـراق مـن خـالل الـقـمـع 
واعادته الى بيت الـطـاعـة االيـرانـيـة فـهـو واهـم والـجـواب يـعـرفـه حـكـمـًا مـن خـالل 
مشــهــديــات هــذه الــثــورة الــهــادرة الــتــي رفــعــت الــعــلــم الــعــراقــي فــي كــل الــمــيــاديــن 
واسقطت العلم االيراني من على منصات القنصـلـيـات االيـرانـيـة الـتـي تـحـولـت الـى 

 اوكار تجسس وادارة ٔالعمال التخريب في بنى المجتمع العراقي.
 

هذه المشهديات البطولية مثلت ٕافصاحًا عن المخزون الوطني لهذا الشعب الـذي 
تـمـوز واسـقـاط مـا عـرف ١٤اسس له في ثورة العشـريـن وعـبـر قـطـاره مـحـطـات ثـورة

تــمــوز بــكــل انــجــازاتــهــا الــعــظــيــمــة ومــعــانــي ودالالت  ٣٠/    ١٧بــحــلــف بــغــداد وثــورة 
القادسية الثانيـة الـتـي جـرعـت الـخـمـيـنـي كـٔاس السـم وهـا هـو الـيـوم يـجـرع نـظـامـه 
كاسم جـديـد رغـم مـكـابـرتـه وعـدم الـتـسـلـيـم بـواقـع االنـهـيـار لـمـرتـكـزاتـه السـيـاسـيـة 
وأالمنية بعدما قال الشعب كلمته بٔان ذي قار والقادسيتين سـتـبـقـى بـمـعـطـيـاتـهـا 

جزءًا عضويًا في تكوين الشخصية الوطنية العراقية والتـي تـعـبـر عـن نـفـسـهـا بـهـذا 
االنتفاضة الثوريـة الـتـي الـتـف حـولـهـا كـل الـطـيـف السـيـاسـي الـوطـنـي االجـتـمـاعـي 
والعشائري ورجال الدين الوطنيين والتي تنهل من معطى مقاومتـه الـوطـنـيـة ضـد 

 االحتالل معينًا ال ينضب.
 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربـي االشـتـراكـي وهـي تـكـبـر بـجـمـاهـيـر الـعـراق 
انتفاضتها الـبـطـولـيـة تـعـتـبـر ان وصـول هـذه االنـتـفـاضـة الـى مـٓاالتـهـا الـنـهـائـيـة فـي 
استعادة الهوية الوطنية وتغيير البنية السياسية القائمة واعادة بـنـاء الـعـراق بـنـاًء 
وطنيًا وفق محددات البرنامج الوطـنـي لـٕالنـقـاذ لـن تـنـعـكـس ٓاثـاره االيـجـابـيـة عـلـى 
ساحة العراق وحسب، بل ستعكس على مدى الساحة القوميـة وإالقـلـيـم. فـأالمـن 
الوطني العراقي استبيح وأالمن القومي العربي اخترق يوم انكشف العراق وعبثت 
بـه قـوى االحـتـالل االمـيـركـي وااليـرانـي ،ومــن هـذا الـعـراق الـمـتـحـرر مـن االسـتــالب 
القومي واالجتماعي سيعاد االعتبار للشخصية الوطنيـة الـعـراقـيـة ولـٔالمـن الـقـومـي 

 العربي، الن العراق كان وسيبقى صمام االمان لالمة العربية.
 

فلتنتصر أالمة العربية للعراق وانتفاضته الـثـوريـة ولـتـطـلـق اوسـع حـمـلـة دعـم لـهـا 
ٔالنها تحاكي حراك شعبي في ساحات عربية ٔاخرى وكلها تتكامل في نتـائـجـهـا ٔالنـهـا 
انطلقت لمواجهة منظومات الفساد وٕالقامة النظم الـوطـنـيـة الـديـمـوقـراطـيـة الـتـي 
تــقــيــم دولــة الــمــواطــنــة والــمــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات كــمــا دولــة الــخــيــارات 

 الوطنية المستقلة في نسج العالقات مع الخارج إالقليمي والدولي.
 

تــحــيــة لــكــل الــطــيــف الســيــاســي واالجــتــمــاعــي الــمــنــخــرط فــي هــذا الــحــراك الشــعــبــي 
 الثوري.

المجد والخلود لشهداء هذه االنتفاضة المباركة والشفاء لـلـجـرحـى والـخـزي والـعـار 
للخونة والعمالء الذي ينفذون ٔاجندة القوى المعادية وعلى رٔاسها النظام إاليـرانـي 

 العنصري.
 

 القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي
 ٢٠١٩/  ١١/  ٦في 
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ثمــة مــن حــدد طبيعــة االنتفاضــة الوطنيــة فــي العــراق 
ولبنان على انه ( اكـتشاف ظاهرة جديدة ) فيهما وهـي 
ان الجماهير تجـاوزت الطائفيـة فـي القطـرين ونهـضت 
بوعــي يتجــاوز الطوائــف واالحــزاب التقدميــة ،وينــسب 
ذلـــك لوعـــي ثقـــافي ولمفهـــوم المواطنـــة وليـــس للهويـــة 
الوطنية اوال وقبل كل شيء وال للدور التاريخي للقوى 
التقدميــة العربيــة ثانيــا ،فهــل هــذا توصــيف صــحيح ؟ 

هل االنتفاضة وعي ثقافي مجرد ونتاج مفهـوم المواطنـة كمـا قـال البعـض؟ ام انهـا 
ثمــرة طبيعيــة للهويــة الوطنيــة وتفرعاتهــا المتعــددة؟ وهــل الوعــي الحــالي ظهــر بــال 
بذور زرعت طوال عقود فتفتحت وتبرعمت االن؟عدم تحديد طبيعـة االحـداث قـد 
يؤدي الى نوع من التضليل العفوي او المتعمد ،او االرباك علـى االقـل فـي اوسـاط 
ــتي تهتــم كـثــيرا بفهــم طبيعــة مــا يحــدث،  الجمــاهير وحــتى فــي الطليعــة الواعيــة ال

 لذلك سوف نتناول طبيعة االنتفاضة في لبنان والعراق واطارهما الواقعي.
 
نعــــم ان االنتفاضــــة قامــــت اساســــا علــــى وعــــي ناضــــج بــــٔان الطائفيــــة الدينيــــة  - ١

والسياسية معا كانتا وراء االزمات المتكررة في لبنان منذ عقود طويلة بينمـا كانـت 
حــصرا، ولكــن الــسؤال الطبيعــي هنــا هــو : هــل  ٢٠٠٣وراء ازمــات العــراق منــذ عــام 

هــذا الوعــي جديــد وظهــر مــع هــذه االنتفاضــة كمــا فــسره البعــض؟ الجــواب كــال ففــي 
لبنان تركزت برامج وستراتيجيات االحزاب والقوى التقدمية طوال عقود على رفض 

االقطاعيــة، وفــي العــراق تجــذر الهويــة الوطنيــة هــو  -نظــام المحاصــصات الطائفيــة 
الـذي حــدد طبيعــة القــوى السياســية الــتي ظهــرت فــي القــرن العــشرين مــن بعثييــن 

 وشيوعيين وناصريين وليبراليين .
 

الــخ ،ولهــذا لــم تكــن الطائفيــة مطروحــة اصــال قبــل عــام غــزوه اال بــصفتها ظــاهرة 
رجعيــة مدانــة ومعزولــة جماهيريــا وليــس سياســيا فقــط، ولكــن بقــوة الغــزو نبــشت 
قبور الماضي واحيا الموتى وحـول الظواهـر الثانويـة الـى قـوة سياسـية مؤثـرة لفـترة 

 ،ومنها الطائفية السياسية وليس االجتماعية.
 

وفــي كــال الحــالتين العراقيــة واللبنانيــة فــان وعــي الطــابع التــدميري للطائفيــة كــان 
قويا جماهيريا وسياسيا،لذا فاالمر ليس ظاهرة حديثة وال اكـتشاف اني بل هو وعي 
ســابق لالنتفاضــة بــه شخــصت مقاتــل الطائفيــة بــشقيها السياســي والــديني الــى ان 
وصل خميني للحكم واسس ادواته الطائفية السياسـية فـي لبنـان والعـراق فبـدٔات 

 لعبة تغليب الطائفية على الهوية الوطنية تتنامى، وهي لعبة مخابراتية بالكامل.
هنــا نــرى بوضــوح الخــروج علــى الــسياق الواقعــي فــي تفــسير تلــك الظــاهرة وهــو  - ٢

تجريــد القــوى الوطنيــة التقدميــة مــن دورهــا التنويــري وتراثهــا التقــدمي القــائم علــى 

الهوية الوطنيـة والمبـادئ التقدميـة ،فـالقول بـان وعـي الطائفيـة فـي االنتفاضـة هـو 
نتــاج وعــي شـــبابي غــير ايــديولوجي وحـــديث فيــه خلــل واضـــح الن نفــس الـــشباب 
المنتفض في العراق تعرض منذ الغزو لعمليات متواصلة وضخمة نفذها االحتـالل 
االمريكــي ثــم المخــابرات االيرانيــة الجــل جعــل الطائفيــة هويتــه البديلــة عــن الهويــة 
الوطنيـــة وفـــي لبنـــان تعـــرض الـــشباب منـــذ عقـــود طويلـــة لنفـــس المخطـــط الغربـــي 

 االيراني الصهيونية لفرض خطوط فصل طائفية بين شباب لبنان وعموم شعبه.
 

وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم راينـــا الكـثـــير مـــن الـــشباب يقـــع فريـــسة الطائفيـــة السياســـية 
والطائفيـــة الدينيـــة او احــــداهما،وهو فـــخ مـــصطنع منــــاقض للبيئـــة الـــتي خلقتهــــا 
نــــضاالت القــــوى التقدميــــة العربيــــة الــــتي ابرزت،بتمــــسك مبــــداي فــــي نــــضاالتها 
باالســـبقية المطلقـــة للهويـــة الوطنيـــة وفرعهـــا الـــشرعي مفهـــوم المواطنـــة وتثقفـــت، 
وثقفت اجياال على نبذها وادانتها،فلوال تلك البيئـة التقدميـة لمـا بقـي للـشباب مـن 
منبـع وعــي تفجــر مجـددا ليغمــر رؤيتهــم الحاليــة ويـزيح التــضليل الطــائفي خصوصــا 

 وان الوعي الجذري الينبع من فراغ بل هو نتاج تراكم معرفي.
 
ان وضــع تــضارب بيــن المواطنــة والهويــة الوطنيــة عــبر الــترويج لفكــرة ان منبــع  - ٣

انتفاضة لبنان والعراق هو مفهوم المواطنة المتساوية هو خطـٔا النـه يخفـي حقيقـة 
ان المواطنـــة بـــذاتها نتـــاج الهويـــة الوطنيـــة فـــال مواطنـــة اال بهويـــة وطنية،فالـــدول 
الناميــة التمنــح مواطنتهــا لالجانــب بــسهولة ويحتــاج االمــر لعقــود طويلــة لالنــدماج 
بالهويــة الوطنيــة كــي تــصبح المواطنــة الحقيقيــة ممكنــة الن الخــوف مــن االجانــب 
وهم غالبا المستعمرين كان حاضرا ويعزز قاعـدة التميـيز بيـن االصـلي والمكـتـسب 
للهوية، بعكس حالة اوربا الغربية حيث ان الدولـة تٔاسـست وترسـخت علـى قاعـدة 

ومنهـــا تفرعـــت المواطنـــة التـــي  -الفرنـــسية وااللمانيـــة وغيرهمـــا   –الهويـــة الوطنيـــة 
ـــصالح  ـــم ل ـــة فـــي معـــايير التقيي ـــة الوطني ـــتراجع الهوي ـــا مهـــدت ل باســـتقرارها وثباته

فــــان جعــــل  -وكــــذلك اســــتراليا وامثالهــــا –المواطنــــة ، امــــا فــــي امريكــــا الــــشمالية 
المواطنــة هــي القاعــدة الدســتورية يعــود لغيــاب الهويــة الوطنيــة المتبلــورة فالكــل 
مهاجرون اصال ولكل منهم هويتهم الوطنية السابقة للهجرة، وهـي هويـات مازالـت 
قوية ومؤثرة، لذلك ولفك االشتباك بين الهويـات كـان الحـل هـو احـالل المواطنـة 
محل الهوية الوطنية، فاصـبح االفريقـي والعربـي مثـال مواطنـا المانيـا وفرنـسيا دون 
امتالك هوية قومية فرنسية او المانية مباشرة، وهذا االمـر يختلـف تمامـا فـي االمـم 
العريقــة والــتي مازالــت فــي طــور النهــوض بعــد ســبات فهــي تعتمــد الهويــة الوطنيــة 
معيارا اساسيا ومنها تشتق صفة المواطنة، الن نضالها مازال من اجل التحرر مـن 

 الهيمنة الغربية بكافة اشكالها المنظورة والمخفية.
 

وبهذا التوضيح نرى ان االنتفاضـة فـي العـراق ولبنـان وان كـان احـد اهـم مطاليبهـا 
هــو احــترام المواطنــة المتــساوية لكنهــا تبقــى خاضــعة الطــار اوســع واعمــق واكـثــر 
ـــاثيرا وهـــو الهويـــة الوطنيـــة العراقيـــة والهويـــة الوطنيـــة اللبنانيـــة، فمـــا ان تعـــّرف  ت

 االنسان بانه لبناني او عراقي او مصري .
 

الــخ حــتى تعــترف مــسبقا انــه صــاحب هويــة وان هويتــه الوطنيــة هــي مــا يمــيزه عــن 

 غيره من االجانب وليس مواطنته.
 

وتٔاكيدا على ماسبق كان هتاف ( ايران برة بـرة بغـداد تبقـى حـرة ) وهتـاف ( بـالروح 
بالــدم نفــديك يــاعراق ) همــا الــسائدان فــي انتفاضــة احــرار العــراق ،وفــي لبنــان كــان 
العلم اللبناني هو الهوية الوطنية المشتركة لكل اللبنانيين والتي اسقطت االعالم 
الطائفيـة الـسابقة لالنتفاضـة واكـدت ان اللبنـاني ابـن هويـة وطنيـة قبـل كـل شــيء 

 وان الطائفية مجرد غطاء ايديولوجي طارئ.
 
مــا الــذي يترتــب علــى مــا ســبق؟ انــه االنكــشاف الكامــل، ثــم الــسقوط االكمــل،  - ٤

للعبة تغليب هوية الخداع الزائفة ، وهي ( هوية المقاومة ) بالنـسبة لحـزب هللا فـي 
لبنــان ،علــى هويتــه الحقيقيــة وهــي انــه حــزب طــائفي محــض والءه المطلــق لدولــة 
اجنبية هي اسرائيل الشرقية ينص دستورها، بخالف كافة دساتير العالم ، على ان 
المذهب االثـنى عـشري هـو مـذهب الدولـة وبـذلك فانـه نظـام سـبق بطائفيتـه حتـى 
اســرائيل الغربيــة الــتي تريــد االن فــرض يهوديتهــا! وراينــا هــذا االنكــشاف ومــن ثــم 
السقوط المدوي عندما لجٔا حزب هللا لدفع عناصره للهتـاف بوجـه المنتفـضين مـن 
اجل استقالل لبنان وهويته الوطنيـة بهتـاف ( شـيعية .. شـيعية ) ثـم دفـاع حـسن 
ـــة  نـــصرهللا المـــستميت عـــن النظـــام الطـــائفي اللبنـــاني بعـــد ان قلـــب ســـالحه حال
التــوازن فيــه لــصالح ســيطرة الطائفيــة السياســية الــتي يمثلهــا علــى بــاقي الطوائــف! 

 وهو وضع زرع عشرات االلغام في الكيان الوطني اللبناني.
 

االن حــزب هللا جــرد مــن قنــاع المقاومــة بالكامــل النــه اكــد بنفــسه رســميا انــه حــزب 
ــدها علــى خــامنئي! وهــو  طــائفي اوال وانــه تــابع الســرائيل الــشرقية وينفــذ اوامــر قائ
ينقض بقوة اهم مواد دستور لبنان وهو الوالء للبنان ورفض ازدواجية الـوالء علمـا 

 ان ان حزب هللا اليؤمن بازدواجية الوالء وانما بوحدانيته التامة.
 

اما في العراق فان االنتفاضة ازالت القشرة الرقيقة التي فرضها االحتالل االمريكـي 
االيرانــي للعــراق وهــي الطائفيــة السياســية واعــادت للهويــة الوطنيــة القهــا الــذي   –

قمع ومنـع بـشدة، فعـشنا ونعيـش اعيـاد انتـصار الهويـة الوطنيـة العراقيـة واسـقاط 
ـــروح  ـــصرية، وصـــعود ال ـــة والعن ـــة، كالطائفي ـــة واالم ـــا قبـــل الوطني ـــات م كافـــة هوي

 النضالية المندفعة بقوة االرادة الوطنية حصرا.
 

انتفاضــة العــراق ولبنــان هــي انتفاضــة الهويــة الوطنيــة فــي المقــام االول وكــل ســمة 
اخــرى لهــا انمــا هــي فــرع تــابع ومنهــا المواطنــة المتــساوية والــتي التوجــد فــي الوطــن 

 العربي اال في دولة وطنية.
 

ونؤكد بان جعل المواطنة هي الهوية يفضي الـى انـزال مرتبـة الوطنيـة الـى مـستوى 
يسمح بمسخ وطن مازال في مرحلـة نـضال تحـرري قومـي بتعـدد الهويـات فيـه، امـا 

 تثبيت الهوية الوطنية كمعيار فانه يمنح للمواطنة قوتها العملية.
 

 ويفرض تساوي كافة المواطنين ابناء الهوية الواحدة.
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ونحــن نقــترب مــن الــذكرى الثالثــة عــشرة الستــشهاده علــى يــد زمــرة 
الـــضاللة والكـفـــر وأالجـــرام فـــي امريكـــا ؤاســـرائيل وبمعونـــة ٕايـــران ، 
نتوقف عند بعض المواقف ونطلع على طريقة تعامل صدام حـسين 
الــذي وصــفه أالعــالم المــٔاجور فــي العــراق والــوطن العربــي والعالــم 

 بالدكـتاتور الدموي والظالم .. 
 

مواقف يسردها ممن تعرضوا ٕالى الظلم فٔانصفهم صدام حسين ورد 
 اعتبارهم واكرمهم ومنحهم مناصب عليا .. 

 
فـي عهـده ، ال توجــد مظلمـة ال تـصل ٕالــى صـدام حـسين ؤاذا وصــلت 

 ٕاليه يستحيل ان يتجاهلها ويرميها خلف ظهره .. 
 

يـسرد مــواطن عراقـي قريــب مــن قاضـي فــي الموصـل حادثــة حــصلت 
 في الموصل فيقول : 

 
 ، كان العراق ٓانذاك مشغول بحرب دفاعية مع ٕايران ..  ١٩٨٥في الثمانينات وتحديدا في عام 

 
وقعــت حــادث مــروري فــي مدينــة الموصــل بيــن ســيارة تحمــل رقــم صــالح الــدين و ٔاخــرى تحمــل رقــم نينــوى .. كــان الخطــٔا 

 والتقصير من صاحب السيارة التي تحمل رقم صالح الدين.
 

عندما ٔاتى رجال المرور ليشخصوا المقصر وادركـوا ان صـاحب سـيارة صـالح الـدين هـو المخطـئ لكنهـم قلبـوا المعادلـة عندمـا 
تكلــم معهــم صــاحب الــسيارة المخطــئ واتهمــوا صــاحب الــسيارة الــتي تحمــل رقــم نينــوى وتــم تقــديم الــشخص ٕالــى المحكمــة و 
بحضور صاحب سيارة صالح الدين مثلوا ٔامام القاضي وعندما اطلع على أالوراق التحقيقية ٔادرك ان أالسم الوارد هو ابـن عـم 

 الرئيس صدام حسين ( رحمه هللا ).
 

تجاهل القاضي ابن عـم صـدام وتوجـه بالـسؤال ٕالـى المـواطن الموصـلي وطلـب منـه الحـديث اوال ويـشرح لـه عـن كيفيـة وقـوع 
الحـادث ومـن المخطـئ فاستـشاط ابـن عـم صـدام حـسين الغـضب وقـال للقاضـي كيـف توجـه الـسؤال ٕالـى المقـصر ٔاوال ؟ ٔالـم 

 تعرف من ٔانا ؟
 

 رد عليه القاضي بل عرفتك لهذا اسئل ابن الموصل اوال ؟
وعندما حاول الكالم صرخ القاضي في وجهه وقال له ٔان لم تصمت سٔالقي بـك فـي الـسجن فـرد المقابـل سـتندم علـى فعلتـك 

 ٔالم تعرف من انا ؟
 

 هنا ٔامر القاضي بتوقيف ابن عم صدام حسين خمسة عشر يوما لعدم احترام المحكمة وحكم القاضي لصالح ابن الموصل.
وصل الموضوع ٕالى الرئيس صدام حسين وطلـب مثـول القاضـي ٔامامـه ودار فـي خلـد أالخـير ٔانـه سـيتعرض ٕالـى غـضب صـدام 

 حسين وتعنيفه
 

 لكن ما ٔان دخل مكـتب الرئيس وجلس ٔامامه بعد حفاوة استقبال ، سٔاله صدام حسين الرئيس : 
عندي سؤال لك ياقاضي هل عرفـت ان صـاحب الـسيارة المرقمـة صـالح الـدين مـن يكـون وحكمـت عليـه ؟ رد القاضـي نعـم  -

 سيادة الرئيس ٔانه ابن عمك.
 

 ٔاجاب الرئيس : عرفت ٔانه ابن عمي وحكمت عليه ، ٔالم تخاف من غضب صدام حسين ؟
فٔاجاب القاضي : لم اخشى ٔالني ٔان الرئيس صدام حسين يحب العدالة وينفـذ العـدل ويطبـق القـانون حـتى علـى ٔافـراد عائلتـه 

 وليس ابناء عمومته !!
 

 هنا ضحك الرئيس صدام حسين وقال للقاضي ٔاذهب فقد عينتك رئيس محكمة نينوى تكريما لشجاعتك ؤاحقاقك الحق !!

هكذا كان القضاة في زمن صدام حسين ، ينتصرون للعدل وللحق ويطبقون القانون ، يدركون ٔان العراق يقوده قائد ال يظلم 
 عنده ٔاحد !!

 ونتحدى ان يخرج عراقي ويقول ٔاني حكمت ظلما في زمن صدام حسين !!
 رحمة هللا عليه في ذكرى استشهاده الثالث عشر .. 

 سيرته العطرة في افواه ابناء شعبه تتداول وستكـتب بٔاحرف من النور !!
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 موقف ٓاخر من ٔانسانية وعدالة الدكـتاتور الدموي صدام حسين يوردها احد المهندسين العراقيين : 

 Powergroupeمشرف على مجموعه الفنيين    Fabricatteكنت اشتغل مهندس  ١٩٩٣في عام 
 

في قصر بابل .. الموقع كان ملئ بمختلف المهندسين والفنييـن وأالمـن الخـاص .. كـان داخـل موقـع العمـل بيـت صـغير جـدا 
مــن الطيــن علــى شــكل خربــه لــشخص عنــده ثــالث جــواميس يعــني دواب .. طــردوه ومنعــوه مــن دخــول الموقــع وهــدموا بيتــه 

 الصغير .. 
 

في ٔاحد االيام وكان يوم جمعة ( يعني عطلة ) وكنا فقط نحن المهندسين نحضر لموقع العمـل ٕالعـداد خطـط العمـل ٔالسـبوع 
قادم .. عندما كنت امشي في موقغ العمل ، حضرت ثالثة سيارات مرسيدس وترجـل منـه الـرئيس صـدام علـى بعـد ثـالث ٔامتـار 
مــني ، ســلم علينــا وطلــب ان نعرفــه بٔاســمائنا ودرجاتنــا الوظيفيــة .. كــان يحــترم المهندســين وحــتى لمــن تكلــم معــه يخاطبــه 

 بأالستاذ !!
 

وعندما ٔاتى دوري شرحت له مشكلة بالعمل كان ينصت ويناقش بعلميـة والحـل كـان ان نهـدم طـابق كونكريـت مـن القـصر .. 
 فٔاوعز وقال يتم ذلك .. 

 
 في هذه اللحظة ، جاء الشخص الفقير الذي طردوه أالمن الخاص وهدموا بيتا له من الطين .. 

 
ــو عــدي ابــو عــدي ابــو عــدي ..  مــن بعيــد صــاح : اب
ـــــه  ـــــسماح ل ـــــه بال ـــــرئيس ؤاوعـــــز لحمايت ضـــــحك ال
بالحضور وكان رث الثياب وحافي القـدمين .. قـال 
له سيدي انت دائمٓا تنتقد ٕايران ٔالنها تعتـدي علـى 
جيرانها ( العراق ) لكنـك أالن تعتـدي علـى جـارك 

 ، لماذا والحديث باللهجة العراقية الدارجة !!
 

تعجــب الــرئيس وقــال لــه : ( شــوكت معتــدي علــى 
جــاري ) ٔاجابــه الرجــل ( ٓانــي كــان هنــا بيــتي وانــت 

 هدمت بيتي وطردتني وبنيت قصر ) .. 
 

 استمع الرئيس للقصة بالكامل والرئيس العالقة له بهدم بيته .. 
 

هنــا التفــت علينــا وخاطبنــا : امــا تبنــون نفــس هــذا القــصر لكــن مــصغر لهــذا الــشايب ؤامــا تــشترون ٔارقــى بيــت فــي مركــز الحلــة 
 وتسجلونه بٔاسمه حسب رغبته .. وممنوع تطردون جواميسه من الموقع .. 

 
وسٔاله ٔان كان يريد بناء بيت هنا في نفس مكان بيته الطيني اما يريد بيتا بمركز المدينة .. ٔاجاب الرجل العجوز الرئيس ( وهللا 
اريد بمركز الحلة ٔالن بعد طابت نفسي من مجاورتك ) وضحك الـرئيس مـن عفويـة الرجـل وصـدقه واحتـضنه وقـال لـه ( اعتـذر 

 يابه وامسحها بلحيتي ) .. 
 

 في ثاني يوم وبعد انتهاء العطلة ، اشتروا له بيتا واسعا وكبيرا بمركز الحلة .. 
 

وثاني يوم ايـضا ، جاموسـه تـدخل للموقـع تاكـل حـشيش القـصر وكٔانـه ضـابط يـدخل علينـا وكنـا ننهـزم مـن طريقهـا فهـذا ٓاوامـر 
 الرئيس !!

 
 الستشهاده وارتقاء روحه ٕالى جنات الخلد !! ١٣رحمه هللا ونحن نقترب من الذكرى 

 
 لم تنجب أالمهات رجال مثله وهيهات ان يحظى العراق بقائد مثله !!
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يتــذكر العــرب والعراقيــون منهــم بــشكل خــاص محــاوالت النظــام الوطنــي 
فــي العــراق بقيــادة حــزب البعــث العربــي االشــتراكي لــدرء مخــاطر انظمــة 
جــار الــسوء فــي طهــران ســواء فــي زمــن الــشاه او مــا بعــد مجــيء خمينــي 
للـــسلطة .. انطالقـــا مـــن حـــرص البعـــث علـــى بنـــاء قاعـــدة نهـــضوية تكـــون 
نموذجا في الوطن العربـي ، تحقـق الرفاهيـة والخـير للعـراقيين وتنعكـس 
ــــر  ــــا ان حجــــم التٔام ــــا .. والنغــــالي اذا قلن ــــاء امتن ــــى ابن ــــا عل اثارهــــا ايجابي
وطبيعته الـذي كـان يواجـه البعـث معقـد ومركـب ومتـداخل باطرافـه مـن 
اميركـــان وصـــهاينة وصـــفويين عنـــصريين .. اطـــراف تبـــدو ظاهريـــا متنـــافرة 
ومتباعــدة غــير انهــا تلتقــي عنــد قاســم مــشترك يجمعهــا هــو محاربــة قاعــدة 
االمــة العربيــة وعنــوان املهــا فــي العــراق .. وقــد اتــضح هــذا بــشكل اليقبــل 

بــل ان مــسؤوليين فــي  ٢٠٠٣اللبــس بعــد االحتــالل االميركــي فــي نيــسان 
النظــــام االيرانــــي اعلنــــوا انــــه لــــوال تعــــاونهم مــــع القــــوات الغازيــــة خاصــــة 
البريطانية منها وتمكينها من دخول ام قـصر ومحاصـرة القـوات المقاومـة 
البطلة ويمكن الي مـن يـشكك فـي هـذه المعلومـات الـضغط علـى مفتـاح 
غوغـــل لمعرفــــة تفاصـــيل اكـــــثر عـــن هــــذا االمـــر ومــــن خـــالل تــــصريحات 
ــــي العنــــصري  ــــة نظــــام المالل ــــا ذكــــر خيان ــــرانيين! واليفوتن مــــسؤوليين اي
الــصفوي التوســعي االمانــة وســرقته طــائرات عراقيــة ارســلها العــراق قبــل 
العــدوان الثالثيــني كامانــة لكنــه اســتغل الظــروف الــتي نمــر بهــا وتعامــل 
بهــذه الــدناءة والخــسة معنــا .. واذا اســتقرٔانا تاريخنــا العربــي الحــديث منــه 

والقديم يمكن ان نجـد الكـثـير مـن المواقـف 
ــــة للحكــــام الفــــرس المتنــــا وللعــــراق  العدائي
بوجـــه خـــاص .. مـــن هنـــا فـــان حـــزب البعـــث 
العربــي االشــتراكي عنــدما كــان ومــا زال يحــذر 
االنظمـــة العربيـــة مـــن هـــذا النظـــام الـــصفوي 
الحاقــــد وذيولــــه فــــي العــــراق ممــــن ســــلمهم 
المحتـــل االميركـــي مقاليـــد الحكـــم ال ينطلـــق 
من موقف عنـصري فهـو حـزب قومـي انـساني 
، بــــل نتيجــــة قــــراءة ثاقبــــة وحكيمــــة لنظــــام 
الفرس الـصفوي ومخططاتـه الـشريرة العـادة 
مجــــد امبراطوريــــة كــــسروية انتهــــت بــــسواعد 

العرب المسلمين في معركة القادسية بقيادة الصحابي الجليل سـعد ابـن 
ابــي وقــاص رض هللا عنــه.وال نظننــا بحاجــة الــى كـثــير مــن شــواهد التاريــخ 
الثبات صحة وصواب ودقـة تحليالتنـا عـن اطمـاع النظـام االيرانـي فيكـفـي 
لكل ذي بصيرة ان ينظر الى ما حـدث ويحـدث فـي اليمـن وسـوريا ولبنـان 
والعــراق انــه احتــالل صــفوي مكــشوف مــن خــالل ذيولــه الــتي تعــد اذرعــه 
التي تعمل لتمزيق الوحدة الوطنية في اقطار وطننـا العربـي ليـسهل علـى 
ذيولــه الــسيطرة علــى مقــدراتها .. ان مــا تحقــق لهــذا النظــام الــصفوي مــن 
نجاحــات نــسبية مــا كــان لهــا ان تتحقــق لــوال هــذه الــذيول ومعهــا اطــراف 
وشخــصيات تــدعي الوطنيــة والقوميــة زورا الــتي مــا تنفــك تعمــل جاهــدة 
ـــــدول االســـــتعمارية  لتمزيـــــق امتنـــــا طائفيـــــا وهـــــو مـــــا عجـــــزت اميركـــــا وال
والصهيونية مـن تحقيقـه بـرغم كـل مخططاتهـا الخبيثـة .. ومـن هنـا يجـب 

عدم االستهانة بمخـاطر اطمـاع النظـام الـصفوي والتـصدي لهـا بكـل حـزم 
وانهـــاء حالـــة الالباليـــة والـــسكوت .. ونعتقـــد ان الفرصـــة ســـانحة للنظـــام 
العربي لكي يحمي سياج امنه الداخلي بدعم ومساندة ثـوار العـراق الذيـن 
واجهوا ايران وذيولها بكل شجاعة ورفعوا شعار ايران بره بره بغداد تبقـى 
حــرة ومزقــوا صــور رمــوز النظــام الــصفوي واعلنــوا رفــضهم للتمــدد االيرانــي 
فــي العــراق .. وبــصراحة متناهيــة فــان الجمــاهير البطلــة فــي العــراق وبعــد 
اكـــثر مــن شــهرين مــن ثورتهــا الــشعبية الــسلمية اكــدت قــدرتها علــى الحــاق 
الهزيمة بعبيد خامنئي وروحاني وسليماني ولم يبق من تحقيـق النـصر اال 
خطوات ان شاء هللا .. غير ان مـصلحة االنظمـة العربيـة ومعهـا المـصلحة 
القوميــة تتطلــب العمــل الــشجاع لقطــع اذرع النظــام االيرانــي فــي العــراق 
وغــيره وان اول خطــوة بهــذا االتجــاه مــساندة ومــؤازة الثــوار فــي معركـتهــم 

 ضد الصفويين .. وان النصر حليف المؤمنين باذن هللا .. 
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بعــد طــول معانــاة .. وقهــر وقمــع ونهــب وســلب للمــال 
العـــــام وبعـــــد ان تفـــــشى الفـــــساد ونخـــــر كـــــل مفاصـــــل 
الحيــاة .. وبعــد ان عــّم الجهــل نتبجــة لــسيطرة االحــزاب 
العميلــه الــتي تتخــذ مــن االســالم براقــع لتغطيــه عارهــا 
ولصوصيتها .. انتفض الشعب انتفاضـه عارمـه انطلقـت 

عندما تم تهيئة الشباب لها  ٢٠١٩في االول من اكـتوبر 
قبــــــل مــــــده مــــــن هــــــذا التــــــاريخ .. بواســــــطه التواصــــــل 
االجتماعي.وحدد لها ساعة الصفر في ذلـك اليـوم االغـر 
عندما تجمع االف من الشباب الثائر فـي سـاحة التحريـر 
ــــد اســــقاط  ــــشعب يري ظهــــرا ليرددواشــــعارا موحــــدا .. ال
النظــــام .. وبحماســــة منقطعــــه النظــــير .. فتــــصدت لهــــا 
اجهــــزة الــــسلطه القمعيــــه بكــــل وســــائل البطــــش مــــن 

الغــازات المــسيلة للــدموع والمــاء الحــار الــذي رشــوا بــه الثــوار الــشباب .. اضــافة الــى اســتخدام الرصــاص الحــي .. 
ونتيجه لهذه االساليب االجراميه سقط العديد من الشهداء والجرحـى الـذين تـصدوا لـذلك الـرد الهمجـي بـصدور 
عاريه ال تحمل سوى اعـالم عراقيـه للداللـة علـى سـلميه الثـوره .. كـل هـذا لـم ينفـع بعـد ان تٔاكـد للخونـه العمـالء 
الحاكمين بان سـاعة الخـالص منهـم اقتربـت .. وال مفـر منهـا وقـد سـاهم بهـذه االنتفاضـه شـباب باغلبيـه واضـحه 

وقد استمرت بداية الثوره عـشرة … وبمشاركه رجال كبار .. رددوا شعارات وطنيه ارعبت اجهزة السلطه المجرمه
ايام تعّمدت بدماء زكيه طاهرة روت ساحة التحرير نقطه البدايه .. وقد توقف الثورة ايـام حيـث صـادفت الزيـارة 

. مـن نفـس الـشهر ٣٥/    ٢٤االربعينيه الستشهاد االمام الحسين ع .. وبعد انتهاء تلك المناسبه عاد الثـوار ليلـه 

الـــى الـــساحه مجـــددا وبـــزخم اقـــوى واعـــداد هائلـــة مـــع دخـــول محافظـــات الجنـــوب والوســـط الـــى خـــط الثـــوره .. 
فاشتعلت الميادين بشعارات غاضبه وهدفها واحد هو اسقاط النظام وعمليته السياسيه الفاشله .. وقد تـصدت 
اجهزه السلطه ومليشياتها وكل وسائلها القمعيه بالتصدي للثـوار واسـتخدمت الرصـاص الحـي بكـثافـه وجهتهـوا 
الـــى الـــصدور العاريـــه وهـــي تحمـــل همـــوم الـــشعب والـــوطن مـــع 
اعــالم عراقيــه .. وهنــا البــد مــن االشــارة الــى تلــك الزمــره المجرمــه 
ـــدا للقتـــل  ـــى الرصـــاص الحـــي اســـلوبا جدي اســـتخدمت اضـــافة ال
باســتخدام القنابــل الغازيــه والدخانيــه لغــرض القتــل بتوجيههــا 
الـــى رؤوس الثـــوار لغـــرض ارهـــابهم وارغـــامهم علـــى التخلـــي عـــن 
ثورتهم .. اال ان تلك الوسائل باءت بالفشل بعد ان صمم الثـوار 
على االسـتمرار فـي ثـورتهم رغـم التـضحيات الكبـيره عنـدما سـقط 

 ٢٠شهيد روت دمائهم ارض الوطن مع اكــثر مـن  ٥٠٠اكـثر من 
الــف مــن الجرحــى .. والالفــت هنــا الــى ان الــشباب مــن الطبقــات 
المــسحوقه مــن اصــحاب عربــات التــك تــك شــاركوا بقــوه فــي هــذه 
االنتفاضـــه بالمـــساهمه بنقـــل الـــشهداء والجرحـــى مـــن الـــسواتر 
االماميه الى الخلـف .. اضـافة الـى تـامين نقـل المـؤن والحاجـات 

 الضروريه الدامة زخم الثوره .. 
ان اهــداف هــذه الثــوره معلنــه وال تراجــع عنهــا .. وهــي اســقاط النظــام العميــل المجــرم وطــرد النفــوذ االيرانــي مــن 
العــراق واســقاط االحــزاب االســالميه المزيفــه الــتي عاثــت ونــشرت الفــساد والبــالء فــي البلــد.مع اســقاط الدســتور 

 الملغوم .. وكل القوانين التي وضعها االحتالل الغاشم ودعمتها تلك االحزاب العميله .. 
 

 المجد والخلود لشهداء ثورة اكـتوبر
 وتحيه لكل من ساهم فيها ومن كل اطياف الشعب العراقي الذين دفنوا الطائفيه المقيته والى االبد
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عنــدما انفجــر الغــضب الــشعبي فــي العــراق فــي االول 
ــــى  ــــت الجمــــاهير ال ــــشرين االول الماضــــي ونزل مــــن ت
الــــــــــساحات والــــــــــشوارع الرئيــــــــــسية فــــــــــي بغــــــــــداد 
والمحافظــــــات .. لــــــم يكــــــن فــــــي حــــــسبان الــــــسلطة 

 وميليشياتها انها ستكون ثورة غاضبة الرجعة فيها.
 

ــــستة عــــشر الماضــــية  ــــسنين ال وخــــالل كــــل تلــــك ال
اســـتهزٔات الحكومـــات المتعاقبـــة بمقـــدرات الـــشعب 
ؤامنــت بعـــدم خروجـــه عـــن طريقهــا الـــذي ســـيرته بـــه 
ــــسرقات  ــــر والتــــسويف والفــــساد وال بالكــــذب والتزوي
واالجـــرام .. متـــسلحة باســـلحة باليـــة فهمهـــا الـــشعب 

 متاخرا وثار عليها .. 
 

ولـــم يعـــد لـــدى الـــشعب ان تنطلـــي عليـــه كذبـــة عـــدم 
الخــروج عــن نهــج المرجعيــة واالمــام الحــسين ( ع ) 

وداعش والبعث وغيرها من االكاذيب الـتي سـيطرت 
بهــــا علــــى مقــــدرات النــــاس وخــــدعتهم بهــــدف فــــرض 

 خطتها وسيطرة ايران الكاملة على العراق .. 
 

الشعب العراقي اليوم يختلف تماما عـن كـل مـا قيـل 
ضـــده مـــن اســـتهداف مجتمعـــي بانـــه انتهـــى ســـلوكيا 
وعقليا وفكريـا وخـضع بالكامـل الرادة عمـالء ايـران .. 
وقد خيب كل هذه الظنـون وعـاد لجـذوره االصـيلة .. 
متحدا واحدا .. خلـع ثـوب الطائفيـة والعنـصرية التـي 
جــــاء بهــــا المحتــــل .. ووقــــف ابــــن البــــصرة مــــع ابــــن 
الموصــل والعمــارة والناصــرية والرمــادي وقفــة رجــل 

 واحد بوجه عمالء المحتل وذيول ايران .. 
 

ورغــم كــل التهديــدات والقتــل والخطــف لكــن شــباب 
الثورة وقفوا صامدين يصدون بصدورهم العاريـة كـل 
اســلحة القتــل الحكوميــة وغــدر الميليــشيات التابعــة 
اليـــران .. والـــذين صـــدموا وصـــعقوا مـــن هـــذه الثـــورة 
ورفــض العــراقيين جميعهــم وجــودهم بينهــم لينفــذوا 

 االجندات االيرانية الخبيثة في تدمير العراق .. 

ولـــم يقـــف الثـــوار عنـــد هـــذا الحـــد وبعـــد ان اســـقطوا 
رئيس الحكومة وبانتظار اسقاط البرلمان والرائسـات 
االخـــرى .. لـــم يهـــدا لهـــم بـــال ولـــم تؤثـــر عليهـــم كـــل 
الظــــــروف الــــــصعبة وواصــــــلوا التــــــصعيد واســــــقطوا 
محافظـــات كاملـــة كالناصـــرية والـــسماوة وقريبـــا جـــدا 
كـــل محافظـــات الجنـــوب والوســـط والفـــرات االوســـط 
وعلــى راســها المــدينتين المقدســتين كــربالء والنجــف 

 التي كان يتخذها عمالء ايران كمركز الدارة البلد .. 
طوبــى للعــراق والعــراقيين الــشرفاء وطوبــى للــشباب 

الثائر وهـم عـازمون كـل العـزم السـترجاع العـراق مـن 
قبـــضة ايـــران وذيولهـــا مـــن الميليـــشيات واالحـــزاب .. 
وابعـاد خطــرهم عــن العــراق واعــادة اللحمــة الوطنيــة 
البناء الـشعب العراقـي العزيـز واالصـيل .. والـى مزيـد 
من التصعيد في ظل الثورة السلمية المباركة وفرحـة 
الـــــشعب العراقـــــي باجمعـــــه بهـــــا وانتظـــــاره بـــــشغف 
نتائجها االيجابية على تحـرر العـراق وازدهـاره واعـادة 

 مجده التليد .. 

^qƒç´ Ñ]†ÃÖ] JJ çÖ] êÂçÖ] ì…çm
^‰ ‚·]J

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

تعد ظاهرة الثورة مظهرا من مظاهر التعبير عن الرٔاي العـام، ونمطـا مـن ٔانمـاط الـسلوك الجمعـي الـذي تعبـر 

فيــه ٔاغلبيــة الجمــاهير عــن ردة فعلهــا تجــاه أالحــداث الــسائدة، ٔاو تفــشي الفــساد، والظلــم فــي المجتمــع، وقــد 

جــاءت ثــورة تــشرين الــتي قادهــا شــباب العــراق والتفــت حولهــا شــرائح المجتمــع أالخــرى بالتٔاييــد، والــدعم، 

والمساندة، لتعبر هذه الثورة السلمية المباركة عن عزيمة وٕاصرار ثـورة الـشعب علـى مواجهـة التبعيـة الفـساد 

والظلـم بــالرغم مـن كــل جــرائم الـسلطة العمليــة، وميلــشياتها المـسلحة، وذيــول ٕايــران فـي قتــل المتظــاهرين، 

وخطــف، وتعــذيب بعــضهم، وترهيــب البعــض آالخــر بعمليــات االغتيــال المنظمــة، تلــك الثــورة الــتي ســطرت 

ٔاروع صور التضحية، والصمود بوجه قمع السلطة الستعادة وطن تـٔامرت علـى احتاللـه، ونهبـه، وتـدميره كـل 

 قوى الشر، وفي مقدمتها نظام الماللي ٕايران.

 

لقــد ســعى االحتالليــن أالمريكــي، وإاليرانــي، ولمــدة ســتة عــشر ســنة تزييــف وعــي الــشعب العراقــي، وخداعــه 

بشعارات سياسية مضللة، تتركز غاياتهـا أالساسـية فـي نـشر الفوضـى السياسـية، والـصراع الطـائفي، والعرقـي، 

والفــساد وتـــدمير البـــنى التحتيــة للدولـــة، وتمزيـــق الوحــدة الوطنيـــة، واضـــعاف الــروح الوطنيـــة بـــدعوى نـــشر 

الديمقراطية، لكن وعي العراقيين كان ٔاعظم انجاز للثورة فقـد ٔاكـدت هـذه الثـورة المباركـة الـتي عمـدتها دمـاء 

الشباب الزكية الطاهرة في بغداد والناصرية والبصرة والنجف وكربالء والحلة والسماوة والديوانية ٔانهـا تمثـل 

ثورة الوعـي الوطـني بيـن شـباب العـراق الـذي كـشف زيـف شـعارات ٔاحـزاب الـسلطة الـتي تـدعي إالسـالم زورا، 

 وبهتانا وفسادها وتبعيتها المذلة ٕاليران.

 

صـــمود ثـــورة الوعـــي الوطـــني فـــي العـــراق ٔاســـقط كـــل التوجهـــات الطائفيـــة للـــسلطة، ؤاحزابهـــا وميليـــشياتها 

إالرهابية، وفصح جرائمهم على المستوى الدولي، ولعل من بين ٔاهم ما ٔاكده شباب ثورة تشرين المباركة، ٔان 

تجربــة الحكــم الوطــني لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي كانــت نموذجــا للحكــم الوطــني الــذي ٔارســى دعائــم 

النهضة التنموية فـي العـراق، ؤان قـادة الحكـم الوطـني، ورجالـه كـانوا مـن النخـب الخـيرة العفيفـة المخلـصة 

كـــثر مــن  الــتي تركــت بــصماتها الواضــحة فــي بنــاء واعمــار العــراق، هــذا الوعــي الــذي تــم تغييبــه عــن الــشعب ٔال

 ١٩٦٨خمسة عقود بسبب حمالت تزييف الوعي، والشائعات، والتضليل التي تواصلت منـذ قيـام ثـورة تمـوز 

ولما بعد مرحلة االحتالل، حـتى جـاء جيـل جديـد مـن الـشباب العراقـي لـم يكـن يعيـش تلـك المرحلـة ليـدرك 

بوعيه الوطني تلك أالباطيل مقارنا واقع الحال المتردي مع الماضي المجيد لثـورة البنـاء والتحـرر، ثـورة تمـوز 

 المجيدة، بصوره المشرقة التي ضمنت لٕالنسان حياة حرة كريمة.١٩٦٨

 

لقــد ســاعدت شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى تنويــر فكــر الــشباب العراقــي، ورفــع ســقف حريــة التعبــير عــن 

الرٔاي، ولهذا لم تعد كل ٔاساليب التضليل كافية لخداع الرٔاي العام العراقي، ٕان نضج تفكير الشعب ولد من 

 رحم المعاناة التي فاقت كل قدرات التحمل.

 

وكما كان العراق منذ ٔاكـثر مـن سـبعة ٓاالف سـنة، يمثـل مركـز اشـعاع حـضاري، تتـصدر اليـوم ثـورة تـشرين فـي 

العراق المشهد عربيـا، وٕاقليميـا كـٔانموذج لثـورة الوعـي الوطـني فـي المنطقـة، فقـد حفـزت ثـورة الوعـي الوطنـي 

اللبنــانيين والكــويتيين وإاليــرانيين لالنتفاضــة ضــد الظلــم والفــساد، كمــا جعلــت نظــم سياســية ٔاخــرى، تعيــد 

 النظر في سياساتها، وحساباتها.
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فــي كــل دول العــالم تتوحــد المقــاييس والمعــايير والدســاتير مــن اجــل ان تقــدم الــسلطات 

اال في وطننا العـراق تختلـف المعـايير والمقـاييس فـي   الحاكمة لشعوبها ما يكـفيها ويرضيها
مطاليــب   كــل شــىء. تــدور فــي ســاحات االنتفاضــة الــشعبية اراء وافكــار هــي فــي حــد ذاتهــا

مـــشروعة لـــشعب فقـــير بـــذل الجهـــود الكبـــيرة وضـــحى بالغـــالي والـــرخيص واعطـــى الـــدماء 
والـــشهداء مـــن ابنـــاء الـــوطن واغلبهـــم مـــن الـــشباب الفقـــير المطالـــب بحقوقـــه المـــشروعه 

 وابسطها ان يجد وسيلة عمل يجد فيها ضالته في رغيف خبز ليسد رمقه ورمق عائلته .
 

ويطالـــب هـــؤالء الفقـــراء بتغيـــير الـــسلطة الفاســـدة برمتهـــا اي الدســـتور والبرلمـــان والـــوزراء 
 والرئيس واالحزاب والعصابات االرهابية كلها وبال استثناء .

 
ولكن الينا تخرج السلطة القابعة في المنطقة الخضراء الى اظهار اللصوص كل يـوم تطـرح 
لص من اللصوص والخونه وكٔانها تدوير نفايات قذرة والشعب يطرحها بلـسان عربـي فـصيح 
النريد من افراد السلطة حاكما تلطخت يداه بقتل االبرياء من ابنـاء العـراق وسـرقت اموالـه 

 وثرواته وعاثت في االرض فسادا .
 

ان الشعب العراقي واعي لما يـدور وينـسج حولـه مـن مكائـد وخطـف وسـجن وقتـل وتهديـد 
انهم يقدمون خنازيرهم على اساس الكـتلة االكـبر والكـتلـة االكبـر  ووعيد وتدمير بقوة سالح
ــران الكـتلــة االكــبر ان يكــون  واســيادها مــن االمريكــان والــصهيونية  هــو ان يكــون والؤه الي

القـذرة وان   رئيس الوزراء خماطـا لغافـا يـد تـسرق ويـد تقتـل وينتمـي الـى االحـزاب االرهابيـة
نقولهـا مـرارا نريـد مـن يقـود العـراق مـن  ولكن دون جدوى يكون ذيال اليران الغدر والخيانة

 ابناء العراق نزيها ومخلصا للعراق .
 

ـــدوير النفايـــات فمرفـــوض ثـــم مرفـــوض .. الـــف تحيـــة لكـــل الـــشباب الثـــائر مـــن اجـــل  امـــا ت
  وانتصار شعب العراق على حكومة الفساد والدمار  العراق
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فــي أالول مــن تــشرين أالول خــرج شــباب العــراق 
الحر عن بكـرة ٔابيـه وهـو يواجـه سـلطة االحتـالل 
الصفوية العميلـة ؤاحزابهـا اللقيطـة وميليـشياتها 
المجرمة .. خـرج مطالبـا بحقوقـه المـشروعة التـي 
سلبت من قبل السلطات العميلة الفاسـدة التـي 

ولغايـة يومنـا  ٢٠٠٣توالت على العراق منذ عـام 
 هذا .. 

 ٢٠١٩ان يــــــوم أالول مــــــن تــــــشرين أالول عــــــام 
ســـــيخلده التـــــٔاريخ ويكـتبـــــه بـــــٔاحرف مـــــن نـــــور ، 
وسيظل يتذكره كل انسان شـريف مـؤمن بعدالـة 
قـــضية شـــعبه وكرامتـــه وحريتـــه مـــن ٔادنـــى أالرض 

الى ٔاقصاها مهما دارت أاليام .. فهو يـوم انتخـى فيـه شـباب العـراق الحـر وهـز فيـه ٔاوكـار الظلـم والطغيـان ، فقـد انتفـض شـباب العـراق 
 أالباة على المد الفارسي الصفوي وعمالئهم في السلطة العميلة ، وقدم دماء زكية من ٔاجل وقف هذا المد العدواني الهمجي الحاقد .. 

 
لقد تجسدت فـي هـذا اليـوم التـشريني أالغـر كـل معـاني الـشرف والبطولـة والكرامـة العربيـة ، وانتـصرت ارادة الحـق ضـد الباطـل ، فقـد 
كان يوم عز وفخر للعراق من شـماله الـى جنوبـه ومـن شـرقه الـى غربـه .. ان شـبابنا الثـائر يـستلهم اليـوم روح النـصر مـن تـٔاريخ ٔاجـداده 
العظام وٓابائه الميامين الذين دحروا الفرس من ٔارض العراق في القادسية أالولى والثانية في تصعيد انتفاضـته العارمـة الـتي انطلقـت 

 من بغداد العروبة وعمت محافظات الجنوب والفرات أالوسط متصدية لكل ٔاشكال االحتالل والقمع والتسلط والفساد .. 
 

لقــد ٔاججــت انتفاضــة الــشباب الــشعبية الغاضــبة وعــززت الوعــي الوطــني الكـفــاحي والجهــادي والــذي تجلــى علــى نحــو كبــير وواســع ، 
وعــبرت عــن نبــض الــشباب الحــي وتالحمــه ووحدتــه الوطنيــة فــي تــصديه للطغمــة العميلــة الفاســدة ، وعمقــت مــسيرة الجهــاد والتحريــر 

 لتحقيق ٔاهدافهم االستراتيجية في التحرير الشامل للعراق وتحقيق استقالله التام والمضي على طريق النهوض والتقدم والرفعة .. 
 

فليكــن يــوم أالول مــن تــشرين طريقــا لتــصعيد انتفاضــة الــشعب العراقــي بٔاكملــه وتــٔاجيج ثــورة التحريــر المباركــة وحــتى النــصر المــؤزر 
 المبين .. وسيبقى يوما تٔاريخيا خالدا ترتفع فيه هامات العراقيين عزا وفخرا بشبابهم الثائر الحر ، وستذكره أالجيال بعزة وكبرياء.
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المتــابع لثــورة تــشرين الباســلة يــرى اختــالف فــي التــسميات علــى ٕالــسن الكـثــير مــن 
السياســيون واالعالميـــون والمثقفـــون والمحللـــون وبعـــض الثـــوار ايـــضا ،ولهـــذا مـــن 
المفيد جدا ان نتعرف على هذة المصطلحات التي تذكر فمنهم مـن يقـول تظـاهرات 
واالخر انتفاضة ، والواقـع هـي ثـورة خالـدة سـوف تقلـع جـذور المحتلـون وعمالءهـم 

ولحـد يومنـا هـذا. تعريـف ومعـنى تظـاهرة  ٢٠٠٣الفاشيون وما عملوا مـن دمـار منـذ 
 في معاجم اللغة ،

 
 جمع : ات، ( ظ ه ر ) : خروج الناس في تظاهرة شعبية ضد االحتالل االجنبي.

 
تظاهرة ، مرة من تظاهر / تظاهر بخـروج النـاس الـى الـشارع مجتمعيـن تعبيـيرا عـن 
رٔاي او احتجاجـــا علـــى فعـــل او قـــول او مطـــالبيين بـــٓامر يريدونـــه تظـــاهرة شـــعبية / 

 طالبية.
 

التظاهر تعبير عن الرٔاي ، فعل سياسي جماعي ، من خالل خروج عـدد مـن النـاس 
ــر او النــسور او  ، ســلميا دون اي ســلبيات ، الــى ســاحة عامــة مــا مثــل ســاحة التحري
شــارع وهكــذا ، مــن اجــل تحقيــق مطالــب المــواطنين او التٔاييــد او االحتجــاج كاحــد 

 ٔاشكال المشاركة السياسية ، وهي عامة ال تدعوا للعنف او الشغب ،
 

حق التظاهر منصوص علية في مواثيق حقوق االنـسان الدوليـة كحـق اساسـي وهـو 
جزء من حق ( المشاركة السياسية ) وسـبب اعتبـارة حـق ليـس ايمانـا بـان االنـسان 
يولد به ، بل سـببه تطـورات سياسـية شـهدتها اوروبـا منـذ القـرن الثالـث عـشر ، منهـا 
الميثــاق الكبــير فــي بريطانيــا الــذي قيــد حقــوق الملــك وزود حقــوق المــواطن ، ومــع 
الثــورة الفرنـــسيا تكـــرر االمـــر بـــصورة والدة ميثــاق حقـــوق االنـــسان والمـــواطن ســـنة 

 ،)حقوق التعبير (، والذي اعطه حقوق اوسع للمواطن منها   ١٧٨٩
 

وكـفل القانون الدولي الحق في التظاهر كما فرض حماية على حرية الـرٔاي والتعبيـر 
واعتبرهــا مــصونة بالقــانون الــدولي العــام وخاصــةالقانون الــدولي لحقــوق االنــسان ، 
وتعتبر من النظام العام فـي القـانون ومـن القواعـد االمـرة فيـة ،فـال يجـوز االنتقـاص 
منهـــا او الحـــد منهـــا ، كمـــا انهـــا تعتـــبر حقـــوق طبيعيـــة تلتـــصق باالنـــسان وال يجـــوز 
االتفــاق علــى مخالفتهــا النهــا قاعــدة عامــة لــذلك فــان قمــع المظــاهرات جــرائم دوليــة 

 تستوجب المحاكمة.
 

 ( تعريف ومعنى انتفاضة ) 
ن ف ض .. مصدر ٕانتفض ، االنتفاضة الفلسطينية اسلوب نضال يعتمـد تعبئـة كـل 
القوى الشعبية لشن الهجومات وتنظيم حرب الشوارع ، وتحضي العصيان المدنـي 

 على قاعدة اللجان الشعبية ضد مؤسسات العدو.
 

اســم مــرة مــن انتفــض / انتفــض مــن : ارتعاشــة ، ارتجافــة ، قــشعريرة ،  -انتفاضــة : 
 انتفاضة خائف / خفى ، انتفاضة من البرد.

 
ـــة رافـــضة تغلـــب عليهـــا القـــوى والعنـــف والهيجـــان ،  -  حركـــة سياســـية او اجتماعي

 انتفاضة االقصى ،بدٔا الشعب انتفاضة لن تموت ،
 تمرد وعصيان ضد الحكومة او سياساتها ، انتفاضة الشعب ضد االستعمار ، - 

 
نــشطاء االنتفاضــة مــن يعملــون بــداب ونــشاط وســرعة وقــوة مــن اجــل اشــعال روح 

 المقاومة ضد قوى االحتالل ،
 

هي خؤوج عدد كبير من المنتفضين الى سـاحلت وطـرق عديـدة بعـد  -فاالنتفاضة : 
ان لمسوا لفترة طويلة وبحسب معايشتهم وخبرتهم بٔان مقومات الدولة سـائرة الـى 
االنهيــار وينخرهــا الفــساد ومقومــات الفــراغ باتــت واحــدة ، هــي ثــورة مــصغرة بــدون 
ترتيــب وتنظيــم حيــث ينتفــض المواطنــون ســاعة او يــوم او اســبوع او شــهر ولكــن ال 

 يحصلون على شئ ، لهذا تعمل السلطة على قمعها كي ال تكبر وتصبح ثورة.
 

 الثورة
بانهــــا تغــــير جوهــــري وجــــذري لالوضــــاع السياســــية واالقتــــصادية  -تعــــرف الثــــورة : 

واالجتماعيــة يقــوم بهــا الــشعب الهــدف منهــا هــو اســقاط الدســتور وانهــاء الحكومــة 
الفاشية العميلة وعدم المساس بشخصية الدولـة ومراجعـة االلتزامـات الدوليـة بعـد 

 فترة االحتالل ،
الثــورة هــي خــروج الثــوار بكــل االعمــار وبٔاعــداد هائلــة الــى كــل الــساحات والطرقــات 
ويكـــون للثـــوار الحـــق بازاحـــة الفـــساد والعـــار الـــذي لحـــق بـــالبالد منـــذ اليـــوم االول 
لالحتــالل كمــا هــو حاصــل االن ولهــذا لهــم الحــق بطــرد ايــران الــصفوية واتباعهــا ، 
وعــادة مــاتكون الثــورات الــشعبية نتــاج احتــالل واســتبداد وقهــر وذل وقمــع ، ادت 
الى اشتباكات سياسية واجتماعية واقتصادية ، لذلك المطالـب ال تعـود خاصـة بـل 
تصبح عامة بكل ما للكلمة من اثر ، فنجدها تطـال معانـاة كـل مـواطن عراقـي قتـل 
او اعتقل او اختطف او غيب احد افراد اسرته وهم بـمائت االالف مـن ابنـاء العـراق 
الــذين ال يعــرف مــصيرهم الــى االن ، مــا يجعلهــا تــشكل تحــديا بوجــه الــسلطة التــي 

 تصاب بحالة شلل وضياع يتنتقل بين االستجابة الغير مدروسة واالستفزاز ،
ســيما الثــائر هــو انــسان لــم يعــد لديــه مــا يخــسره، هــو انــسان رافــض للواقــع الفاســد 
واالســـتبداد والطغيـــان الـــتي تمارســـه حكومـــة فاشـــية فاســـدة ومليـــشيات الحـــشد 
الــشعبي وحمايــات المــسؤولون ، رفــض شــامل وجــذري للواقــع باكملــه ، هــو انــسان 
ثائر يخبى مشاعر القهر والفقر والظلم باختصار تتمحور الثورة حول قلع كل جـذور 
الفساد والطغيان والنهب ومظاهر تخريب العراق المتعمد ، واحتكار الحكم ومنـع 
مـــشاركة بــــاقي القـــوى الوطنيــــة بتقاســــم القـــرار داخــــل الدولــــة مـــن خــــالل قــــانون 
االنتخابــات ، غيــاب العدالــة المجتمعيــة وســيطرة الوســاطة والمحــسوبية ثــم اقــصاء 
 الالتابع وترسيخ االستبداد االقتصادي حيث يتم تزاوج رجال االعمال والسياسة ،

 
هاهم الثوار في ساحة التحرير في بغداد وجسر الجمهورية وجسر الـسنك شـامخين 
فــــوق المطعــــم التركــــي ( جبــــل احــــد ) ومــــٔارب الــــسنك ( عمــــارت الــــشهداء ) وكــــل 
الساحات في مدن العراق الصابر الجريح قـرار الـشعب الـع اقـي الثـائر ضـد الـسلطة 
ـــر  الفاشـــية الفاســـدة القاتلـــة رعـــاه االفـــاعى ومليـــشياتها القـــذرة بغلـــق جميـــع الدوائ
الحكومة والمواقع الدراسية تغلق بامر الشعب وبدٔا الثورة مـن اجـل كرامـة وعدالـة 
الـــشعب المهـــدورة ، وعلينـــا االلـــتزام والـــسير فـــي طريـــق الخـــالص ، لقـــد راهنـــوا ان 
الجيــل الجديــد اليعــرف شــئ عــن الماضــي المجيــد وال يعــرف مكانــة العــراق فــي زمــن 
البعـــث وال يعـــرف بطـــوالت االبـــاء واالمهـــات واالخـــوة الكبـــار الطيبـــون الطـــاهرون 
امثال جيل القادسية والحصار ، انهم الطالئع والفتوة والشباب انهـم الجيـل الـذي 
جــــرع الخميــــني الــــسم وهــــا انتــــم ابنــــائهم واحفــــادهم تجرعــــون خــــٔامني وســــليماني 
وعمالئهم السم القاتل مااشـبه اليـوم بالبارحـة ، هـؤالء هـم امـل العـراق واالمـة لقـد 
اعـــادوا للعـــراق وجهـــه الحـــضاري ، مـــن خـــالل تعـــاملكم ولغتكـــم بـــالتعبير الراقـــي 
والكلمــات االبداعيــة فــي هتافــاتكم الموحــدة الهادفــة الــتي لــم تــسجل لفظــا بــذيئ او 

 سوقي ،
 
وحــدة الهتــاف الهــادف مثــل ، نــازل اخــذ حقــي ، اريــد وطــن ، بــسم الــدين باكونــا  - ١

 الحرامية ، ايران برا برا بغداد تبقى حرة ، بهذا االسلوب وصل الصوت للعالم الحر.
 
لم تشهد الثورة حالة تحرش واحدة رغـم مبيـت العديـد مـن النـساء الثـائرات فـي  - ٢

 ساحة التحرير عكس ماشاهدنا في مظاهرات وثورات لدول اخرى.
 
ــضا ورســم ومــسرح  - ٣ ــثرا وقري ــات الــشعب علــى شــكل شــعرا ون ســجل الثــوار معان

 وهذه االبداعات يكون لها االثر الطيب للثائر والمتلقي

 
تنسيق الهتافات مع مطالب الثوار كي ال يكـون المطلـب شـكل والهتـاف شـكال  - ٤

 اخر او اللغة شكل مختلف
 
تجنــــب الثــــوار المــــساس الــــى شــــخص دون اخــــر بــــل الجميــــع ينــــادي باســــقاط  - ٥

 الحكومة الفاشية الفاسدة الطائفية والعرقية تحت هتاف شلع قلع ولكالها وياهم
 
قام الثوار برسوم كاريكاتيرية وهـو نـوع جديـد للتعبـير عـن رقـي الثـوار واعمالهـم  - ٦

 العالية في التعبير
 
رفع صور الشهداء والالفتات واشكال معبرة عن الثورة ومطالبهم على البنايات  - ٧

 والساحات في بغداد والمحافظات
 
اقدم الثوار بتنظيـف مكـان تواجـدهم يوميـا وصـبغ االرصـفة والرسـوم التعبيريـة  - ٨

والتــصاميم الجديــدة الجميلــة علــى جــدار النفــق وتحويــل بنايــة المطعــم التركــي الــى 
سابق عهدها بعـد ان كانـت مهملـة، لقـد سـجل الثـوار فـي ثـورة تـشرين الخالـدة رقـي 
عــالي نــابع مــن مــسؤولية جماعيــة تظامنيــة التــف حولهــا ابنــاء الــشعب العراقــي مــن 
ٔاقـــصاه الـــى اقـــصاه قابلهـــا صـــمت حكومـــي وتمثيـــل برلمـــاني بهلوانـــي اللهـــاء الثـــوار 
وصدهم عن االستمرار بثورتهم ، لقد اقدمت الحكومة الفاشية الفاسـدة ومليـشياتها 
المجرمة كحزب هللا الخرساني وعصائب اهل الحـق وبـدر والنجبـاء وبتوجيـة مباشـر 
مــن الحــرس الثــوري االيرانــي وانقيــاد اعمــى لتوجيهــات المجــرم قاســم ســليماني الــى 
ـــثر مـــن الـــف شـــهيد واالالف  قتـــل الثـــوار بـــدم بـــارد وســـجلت احـــصائيات الثـــوار اكـ

 الجرحى والمعتقلين والمغيبين ،
 

الثــورة ماضــية ومـــستمرة اطاحــة بـــالمجرم عــادل زويـــة رئيــس الـــوزراء وهــي ماضـــية 
باسقاط العملية السياسية برمتها ورافضة بشكل قاطع اي مرشح مـن شـلة العمـالء 

 الفاشيون ،
 

تحية للرجال الرابضون في هـذا الجـو البـارد وصـدورهم عاريـة تتلقـى الرصـاص الحـي 
والقنابل الصوتية والدخانيـة وهـي تهتـف بحـب العـراق الجـريح وتعـصف بالطائفيـة 
البغيــــضة نتــــاج المحتــــل ،ولننحــــني لــــشهدائنا ونــــدعوا لجرحانــــا ، والعــــز والمجــــد 
ـــشرعي للعـــراق  ـــرئيس ال ـــا ال ـــا وصـــمام ثورتن ـــدنا وحـــامي ركبن ـــشموخ ولكرمـــة لقائ وال
المجاهد عزة ابراهيم حفظه هللا تعالى ورعاه ذخـرا لنـا والمـة العـرب ، االميـن العـام 
لحزب البعث العربي االشتراكي ،القائد االعلى للجهاد والتحريـر ، وحـى علـى الجهـاد 

 ليبقى المجد والشرف .
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منذ اليوم االول لوالدة حزب البعث العربي االشتراكي ، اظهـر 

ٕايمانــــــه الكامــــــل بالجمــــــاهير وخاصــــــة الجمــــــاهير الكادحــــــة 

المعدومــة ، ومــن خــالل مــسيرته الكبــيرة وتجاربــه فــي قيــادة 

ـــًا وخاصـــة فـــي تجربتـــه العظيمـــة فـــي  الحكـــم ظهـــر ذلـــك جلي

ــوم االحتــالل المــشؤوم فــي  ١٩٦٨العــراق منــذ  ، ٢٠٠٣الــى ي

عمـــل البعـــث علـــى ٕاســـعاد شـــعبه و ٕانجـــاز بـــنى تحتيـــة ، لـــم 

ــاريخ العــراق ، ممــا وضــع مقومــات النهــوض  تتحقــق فــي كــل ت

الحضاري في التعليم والصحة واالقتصاد والحياة االجتماعيـة 

، كونـه وفـر قاعـدة انطـالق لتغيــير حيـاة الـشعب العراقـي مــن 

حالـــة التخلـــف االجتمـــاعي الـــسائدة علـــى مـــستوى محافظـــات 

العراق ، وَلم تكن غير ثالث محافظات تذكر فـي عراقنـا بغـداد 

والموصــل والبــصرة ، تمتلــك مقومــات وهــي كانــت فــي حدهــا 

ـــــــــــى ، والمنـــــــــــصف يتـــــــــــذكر المـــــــــــدارس والجامعـــــــــــات  أالدن

والمستشفيات والمراكز الـصحية كيـف كانـت وكيـف اصـبحت 

فــــي زمــــن البعــــث وقيادتــــه المخلــــصة وأالمينــــة علــــى ثــــروات 

 العراق.

 

اما في مجال امن البالد وحفظها من االعداء لم يكن وليـد رد 

فعــل ٓانــي بــل نتيجــة رؤيــة اســتراتيجية لمفهــوم االمــن الوطنــي 

والقومي ، ولهذا اصبح العراق البوابة الـشرقية للـوطن العربـي 

، فكــــان الحــــارس أالميــــن ليــــس للعــــراق فحــــسب بــــل لالمــــة 

العربيــة ، واليــوم تؤكــد أالحــداث ومــا ٓالــت اليــه امتنــا العربيــة 

بعــد احتــالل العــراق ، فــسمح للتــدخل إاليرانــي فــي عــدد مــن 

أالقطــار العربيــة منهــا بــشكل مباشــر كــالعراق واليمــن وســوريا 

ولبنــان ، ومنهــا بــشكل غــير مباشــر ومــن خــالل ادوات تــزرع 

الطائفية بين ابناء الشعب الواحد ، وأالمثلة كـثيرة في ٔاقطـار 

 الوطن العربي.

 

كان العراق مهاب عزيز الجانب ، المواطن العراقي عزيـز كريـم 

محترم في الداخل والخارج ، والدولة العراقية لها مكانتها فـي 

المحافــــل العربيــــة والدوليــــة ، وكــــان َاي وفــــد عراقــــي يحــــضر 

لمؤتمـــر او اجتمـــاع او نـــدوة يحـــسب لـــه حـــساب القـــادة ذوي 

 القدرات القيادية وحسن التفاوض وإالقناع.

 

لقــد لجــم الــدور العراقــي الكبــير فــي الــوطن العربــي َاي تمــدد 

ٕايراني مهما كان شكله ، وكانت لغة إالقناع العراقي مـن موقـع 

االقتـــدار رغـــم كـــل الظـــروف الـــتي احاطـــت بـــالعراق بعـــد عـــام 

، ومــع ذلــك ظــل مفهــوم الوحــدة الوطنيــة ، والعيــش  ١٩٩٠

بكرامة وتوفير مستويات العيش الكريم ، رغم ظروف الحـصار 

، وتحقيـــق المنجـــزات فـــي الزراعـــة والـــصناعة والوصـــول الـــى 

االكـتفاء الذاتي وخاصة في الزراعة وجزء كبير مـن الـصناعة ، 

كانت المعامل والمصانع تعمل بكل كـفاءة ، وكانت الحقـول 

مزهــوة بخــضرتها ، وكــان العــراق كلــه يعمــل كخليــة نحــل مــن 

اجــــل ان يبقــــى العــــراق عظيمــــًا كبيرًا.هــــذا جــــزء مــــن فيــــض 

 المنجزات العراقية في زمن البعث العظيم.

يــشهد العــراق منــذ زمــن ليــس بالقــصير موجــات مــن التظاهــر 

ضــــد واقــــع عــــراق مــــا بعــــد االحتــــالل ، ولكــــن اوســــع موجــــة 

مظاهرات تلـك الـتي بـدٔات مطلـع شـهر اكـتوبـر / تـشرين االول 

وخرج فيها آالالف من ابنـاء الـشعب فـي بغـداد ومـدن الفـرات 

الوســـــــــط والجنـــــــــوب ، وقبلهـــــــــم بعـــــــــدت ســـــــــنوات خـــــــــرج 

محافظــــات أالنبــــار والموصــــل وديــــالى وصــــالح الديــــن  ابنــــاء

محتجيــن علــى الطائفيــة والظلــم واستــشراء الفــساد والبطالــة 

وســوء الخــدمات، هــذا فــي ظــاهره ولكــن االحتجــاج أالكــبر هــو 

رفض التبعية ٕاليران والرضوخ لكل مـا تريـد مـن قبـل عمالءهـا 

.فـالتقى العـراق كلـه برفـض ٢٠٠٣الذين اسـتلموا الحكـم بعـد 

الدســــتور والمحاصــــصة الطائفيــــة ، والتبعيــــة ٕاليــــران ، وهــــذا 

يجعلنا ان نقول بكل قوة ان العراق كله منتفض ورافـض كـل 

العملية السياسية االحتاللية التي ٔاوصلت العراق الـى جحيـم 

 العيش والحاجة والفاقة لبلد انعم هللا عليه كل الخيرات.

 

لذلك عندما نقول ان البعث وتجربة ثورة تموز قدمت للعـراق 

دستورًا وطنيًا جمع ابناء العراق جميعًا تحـت خيمتـه ورعايتـه 

، فكان العراق بحق بلد التـٓاخي والمـساواة ،وكـان العـراق بلـد 

 الجميع.

 

كما ان قانون أالحوال الشخصية ، قد ٔاعطـى اروع نمـوذج فـي 

 احترام حقوق المرٔاة وجميع ٔافراد المجتمع.

 

و قبل الحصار وصل دخل الفـرد العراقـي الـى اعلـى مـستوياته 

ــــدينار العراقــــي  ــــا  ٣٫٣٣ؤاصــــبح ســــعر صــــرف ال دوالًرا ٔامريكًي

ؤالول مرة يـصبح سـعر الـدينار العراقـي دينـار ودرهـم كويـتي ، 

وهــذا مــا اثــار عمــالء امريكــا وايــران مــن هــذه القــوة االقتــصادية 

العراقية.وحتى في زمن الحصار الجائر كان المـواطن العراقـي 

يعيش حياة حرة كريمة على الرغم من الصعاب الـتي واجهتهـا 

الدولــة العراقيــة ، والــسوال الــذي البـــد مــن ذكــره ، لــو كانـــت 

الدولة العراقية الوطنية تملك عائدات ماليـة مثـل مـا حـصلت 

،  ٢٠٠٣عليه حكومـات االحتالليـن االمريكـي وااليرانـي ، بعـد 

 كيف كان وضع العراق والمواطن العراقي ؟

 

مطالبكم ايها العراقيون كلها كانت علـى ارض الواقـع فـي ظـل 

النظـــام الوطـــني ، وان البعـــث هـــو طريـــق الخـــالص فـــي ظـــل 

وحــــدة وطنيــــة تعدديــــة تحــــترم الحريــــات العامــــة والخاصــــة ، 

ــــالءات  ــــدًا عــــن إالم ــــه وســــيادته واســــتقالله بعي واحــــترام ٔامن

 والتدخالت الخارجية.

 

ٕان من يحاول ابعاد البعث ومناضليه عـن انتفاضـة الجماهيـر 

الواســـعة ، يجـــافي الحقيقـــة وهـــو يعيـــش فـــي وهـــم ، فالبعـــث 

موجود بٔابناءه وفي ضمير شـعبه ، والكـل يعلـم انـه المخلـص 

 للعراق وشعبه من هذا الواقع الخطير.
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ظهر الى العلـن ٔاسـلوب جديـد  ١٩٢٨منذ ٔان ٔاسس حسن البنا تنظيم إالخوان المسلمين في مصر في اذار 
من الـدعوة إالسـالمية بٕاطـار سياسـي جديـد لـم يعهـد المـسلمون فـي أالمـة العربيـة والعـالم إالسـالمي وشـيائ 
فشيائ اتضح ان المعلن من طروحات هذا التنظيم شيء والمخفي شـيء اخـر فقـد اتـسمت مواقـف االخـوان 
في مصر وخاصة في فترة الـرئيس الرحـل جمـال عبـد الناصـر باالزدواجيـة وعـدم الـوالء الوطـني وخاصـة فـي 

حيـن طـالبهم عبـد الناصـر بـالوقوف الـى جانـب الـشعب  ١٩٥٦حرب العدوان الثالثـي علـى مـصر فـي العـام 
والوطن في حين كان وفدا منهم يتفاوض مع السفير البريطاني في القاهرة سرا وعندما قامـت ثـورة الـشعب 

استغل إالخوان ظروف البلد والفراغ الذي حصل فقفزوا ٕالـى مركـب الثـورة واسـتطاعوا مـن  ٢٠١١المصري 
السيطرة على الحكم لمدة عام كان عاما اسودا في تاريخ الشعب المصري وظهر من خالل التحقيقات التـي 

 ٔاجرتها النيابة المصرية ان زعماء إالخوان المسلمين باعوا حتى ٔارض مصر من ٔاجل المال.
 

واذا كان هذا حال اخوان مصر فٕان اخوان العراق ٔاو ما مصطلح على تـسميته الحـزب إالسـالمي فـي العـراق 
ليس بحال افضل فـٕان هـذا الحـزب والـذي هـو نـسخة إالخـوان وفـرع منهـم قـد هـادن وتعـاون مـع المحتليـن 
ودخــل العمليــة السياســية بعيــدا عــن قيــم الوطنيــة واالنتمــاء للــوطن وفــي حالــة الحــزبين فــٕان إالخــوان فــي 

 مصر كانت وال زالت مرجعيته خارج مصر.
 

لقــد تمــيز نــشاط هــذه أالحــزاب بالفــساد المــالي واالداري واعتمــاد إالرهــاب طريــق فــي الوصــول ٕالــى ٔاهدافهــم 
وكان من نتائج ذلك ظهور حركات ٕارهابية مـن رحـم إالخـوان مثـل القاعـدة وداعـش االرهابيـة ومـا قامـت بـه 

 من مجازر في العراق وسوريا ليس بخاف عن الشعب.
 

واذا كان هذا ما تمخضت عنه حركة االخوان المسلمين في مصر والعراق فلدينا نموذج مماثـل فـي المغـرب 
بقيـادة علـي بلحـاج  ١٩٨٩شـباط  ١٨العربي وهـو الجبهـة إالسـالمية لٕالنقـاذ فـي الجزائـر والـتي تٔاسـست فـي 

وعباس مـدني ومـا ارتكبتـه مـن مجـازر ضـد الـشعب الجزائـر خـالل ٔاربـع سـنوات راح ضـحيته عـشرات آالالف 
 من العسكريين والمدنيين.

 
ولكي ال نذهب بعيدا ففي الجانب الثاني من صورة أالحزاب إالسالمية في العراق يظهر ٔامامنا حزب الـدعوة 

بزعامـة محمـد مهـدي االصـفي ومرتـضى العـسكري وهمـا مـن اصـول  ١٩٥٧إالسالمية الذي تٔاسس في العـام 
ايرانية ومعهم محمد باقر الـصدر والـذي كـان يعمـل سـرا لتقـويض الدولـة العراقيـة وصـوال الـى حالـة ضـعفها 
لينقــض عليهــا مــن اجــل مــصالح مرجعيتــه فــي ايــران وقــد نفــذ هــذا الحــزب العديــد مــن العمليــات االجراميــة 
وخاصــة ابــان النظــام الوطــني فقــد نفــذ العديــد مــن عمليــات االغتيــاالت لقيــادات مدنيــة وحزبيــة وعمليــات 

ووكالــــة أالنبــــاء العراقيــــة ووزارة ١٩٨٠تفجــــير ٕارهابيــــة مثــــل تفجــــيرات الجامعــــة المستنــــصرية فــــي نيــــسان 
لقــد نفــذ حــزب الــدعوة مــن خــالل  ١٩٨٢التخطيــط وكــذلك تفجــير الــسفارة العراقيــة فــي بــيروت فــي العــام 

منظمــة العمــل إالســالمي الــتي يقودهــا إالخــوان هــادي ومحمــد تقــي المدرســي ٕايرانيــــي الجنــسية العديــد مــن 
عمليــات االغتيــال فــي بغــداد والنجــف وكــربالء ثــم جــاء دور المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي العــراق 

ٔاثنـاء الحـرب بيـن العـراق وٕايـران  ١٩٨٢تـشرين الثـاني عـام  ١٧والذي تاسس في ٕايران بامر مـن خميـني فـي 
وتم تسمية محمود هاشمي سعودي رئيسا له ومحمد باقر الحكيم ناطقة رسميا له حيث عمل هـذا التنظيـم 
الجديد على تقسيط أالسرى العراقيين في حبائل الطائفيـة هـي تـم تـشكيل ٔافـواج مقاتلـة منهـم للحـرب مـن 
الجيــش العراقــي ضــد ٔابنــاء بلــدهم كمــا تــم تــسمية هــذه أالفــواج الحقــا بفيلــق بــدر وبعــد االحتــالل أالمريكــي 
للعراق دخلت قوات بـدر ٕالـى العـراق وعملـت علـى تـصفية كـوادر الدولـة العراقيـة عـسكرية ومدنيـة وخاصـة 
الطيــارين الــذين كــان لهــم دور فــي القادســية الثانيــة قاســية صــدام المجيــدة حيــث ٔاعلــن مــرات عديــدة زعيــم 
هــذه المنظمــة هــادي العــامري ان والءه اليــران وان يتبــع مرجعيــة الخــامنئي ومــن عبــاءة الــدعوة والمجلــس 
أالعلى والتيار الصدري ظهرت ٔاحـزاب وتيـارات عديـدة كلهـا تـدين بوالئهـا اليـران وتلـتزم بنهـج الخـامنئي وقـد 
كان لهذه االحزاب جراىم في القتل واالغتياالت والخطف علـى الهويـة كمـا ان لجميـع هـذه االحـزاب مكاتـب 
اقتــصادية كــي تٔاخــذ حــصتها مــن العقــود وواردات المنافــذ الحدوديــة والمطــارات وعمليــات تهريــب النفــط 
وتجــارة المخدرات.ولهــذا فــان جميــع احــزاب االســالم السياســي فــي الــوطن العربــي تجتمــع علــى انهــا احــزاب 

 ارهابية فاسدة وتبعيتها غير وطنية.
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الفاضلون ؤاصحاب الضمائر الصاحية والخـائفون 
مــــن هللا تعــــالى ، يتحــــدثون عــــن فــــضائل صــــدام 
ــتي لــم تعــد  حــسين ويــذكرون مواقفــه أالنــسانية ال
خافية على العراقيين أال من كـان حليبـه غـير نقـي 

 وطاهر .. 
 في ٓاواخر الثمانينات .. 

 
رجــل لــه مكانتــه فــي عــشيرته ، القــى القبــض علــى 
ابنـــه مـــن قبـــل رجـــال أالمـــن بتهمـــة االنتمـــاء ٕالـــى 
حزب الدعوة العميـل وهـو حـزب معـروف بجرائمـه 

ضد العراقيين ؤاحد ٔاذرع ٕايران .. ولدى رجال أالمن ، دليل صورة و صوت وعند التحقيق اسـمعو الـصوت و شـاهد 
 الصور اعترافات ابنه وٕانه فعال ينتمي للحزب الدعوة المجرم فتم ٕاحالته الى المحكمة وحكم بأالعدام.

 
تحرك أالب ٔالنقاذ ابنه المحكوم بأالعدام .. واجرى بحثا قاسيا عن رجل ينقذ ابنه ، حاول ٔان يصل ٕالى شخـصيات 
كبيرة ومهمة كي يتوسط عندهم ليس لتبرئة ابنه بـل لتحويـل الحكـم مـن اعـدام ٕالـى مؤبـد ويحمـل معـه مبلـغ كبيـر 

 من المال .. 
 

 وصل ٕالى شخصيات مرموقة في الدولة لهم وزنهم ومكانتهم لكن لم يحصل على نتيجة .. 
ظهر رجل وقال له ٔان هناك من سينقذ ابنك وستلتقي به بواسطتي بعد ٔان راى عالمات الئاس وأالحباط والتعـب 

 في وجهه .. 
 

 في اليوم الثاني ، حضر الرجل المنقذ وكان بسيطا وال يتبعه شخص ، ال حماية ال مرافقين ال ابهة ال فخفخة .. 
 

قــال أالب المتعــب : كيــف لهــذا الرجــل البــسيط بــدون حمايــات ومرافــق ٔان ينقــذ ابــني وهنــاك مــن ٔاعلــى شــٔانا منــه 
 اعتذر .. فقال له اصبر وسترى ماذا سيفعل هذا البسيط !!

 جلس الرجل وقدم نفسه : ٔانا احد مرافقو الرئيس صدام حسين ، هات ماذا عندك ؟
 

فقص الرجل مشكلة ابنه المنتمي ٕالى حزب الدعوة وحكم أالعدام الصادر بحقـه مبـديا اسـتعداده لـدفع كـل يملـك 
 لتحويل حكم أالعدام ٕالى الموبد.
 سٔاله المراق : متى حكم ابنك ؟

 أالب : قبل ٔاقل من شهرين !!
 مرافق الرئيس : جيد تقول اقل من شهرين ، كم باقي لشهر رمضان المبارك ؟

 االب.اقل من شهر !!
مرافق الـرئيس : جيـد يـا حـاج ، انتظـر اليـوم الثالـث مـن رمـضان ، سـوف يـٔاتي ابنـك ٕالـى البيـت بقـرار عفـو ولكـن ال 

 تخبر احدا ، اذهب واجلس في بيتك والتتعب نفسك والتصرف اموالك.
 

أالب : يا ابني هللا يبشرك بالخير، انا طلبت تحويل الحكـم مـن اعـدام ٕالـى مؤبـد ؤانـت تقـول سـوف يـٔاتي ثالـث يـوم 
 رمضان بعفو من السيد الرئيس ربي يحفظك .. 

 
 ) الف دينار كم تريد ٔازيد على المبلغ؟ ١٠٠أالن ، قل لي يا ابني ، كم تطلب من المبلغ ، احمل أالن ( 

 ضحك مرافق الرئيس وقال له يا حاج انا ال ٔاطلب منك فقط الدعاء !!
 

 أالب : ال يجوز يا بني ويجب ٔان تٔاخذ المال .. 
 انتهت المجادلة باالكـتفاء بالدعاء وافترقا .. 

 
 خرج أالب من الفندق وهو مسرور ويستبشر بالخير ، وذهب ٕالى البيت ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك !!

 
مــر اليــوم أالول مــن رمــضان وافطــر الرجــل وصــام اليــوم الثــاني وحــل اليــوم الثالــث وبعــد أالنتهــاء مــن االفطــار دق 
الباب ويسمع اصوات هالهل وزغاريد النسوة في البيت ، لقد هل هالل ابنه في البيت ووفى وصـدق مرافـق صـدام 

 حسين ووفى بكالمه.
 

بعــد اكـــثر مــن ســنة ، ذهــب أالب لــيرى مرافــق صــدام حــسين ، منقــذ ابنــه مــن المــوت .. عنــدما حــضر وســلم عليــه ، 
 سٔاله ٔالم تعرفني يا ابني ؟.

 ٔانا أالب الذي انقذت ابنه من الموت !!
 قابلتك قبل عام فتذكره على الفور وبادره بالسالم والترحيب !!

 فسٔاله : الم يصل ابنك ٕالى البيت يا عم : 
 فقال : بلى وهللا ، وصل في الموعد نفسه !!
لكن جئت اسئلك فقط ، كيف دبرت أالمر 

 ؤاريد ٔان اشكرك !!
 

قال ياحـاج ، ٔانـا لـم ٔافعـل شـيائ !! بـل ٔالنـي 
مــــــن مرافقــــــي الــــــرئيس ، ٔاعلــــــم ان الــــــسيد 
الرئيس سنويا وفـي شـهر رمـضان المبـارك ، 
ـــــن  ـــــات المحكومي ـــــا عـــــرض ملف ـــــب من يطل
بأالعدام فيعفوا عنهـم لوجـه هللا تعـالى فـي 

 وقت أالفطار !!
 

 هذا هو صدام حسين ، يا من تفترون عليه وتختلقون أالكاذيب وتفيركون القصص !!
 تصفونه بالدكـتاتور والدموي وهو اعتق رقاب معارضيه واعفى عنهم لوجه هللا تعالى .. 

 
هــاتوا لنــا عــن مــسجون اعفــي مــن قبلكــم ؤانتــم ترفعــون شــعارات اســالمية وتتــدعون حبــا النــبي وٓال بيتــه وتلقــون 

بجثـــــــث المعارضــــــــين 
لكـــــــم فـــــــي الطرقـــــــات 

 وحاويات الزبالة .. 
 

اذكـــــــروا لنـــــــا ســـــــجينا 
واحــدا افــرج عنــه دون 
ٔان يدفع عائلته أالالف 
مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدوالرات 

 ٔالزالمكم ؤاحزابكم .. 
 

رحمــــــة هللا عليــــــه فــــــي 
ذكـــــــرى استـــــــشهاده .. 
ٔانتم تكـذبون وتفـترون 

لكن هللا تعالى في سابع سماءه راى وعنده اطالع على ٔاعمال خير قدمه هذا الرجل لوجه هللا تعـالى وعتـق الرقـاب 
 والعفو عن المعدومين وأالفراج عنهم عمل انساني يرضي هللا تعالى .. 
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حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي الـــذي شـــكلت والدتـــه فـــي 
بدايـة مرحلـة جديـدة فـي حيـاة  ١٩٤٧السابع من نيسان عام 

أالمـــة الـــتي كانـــت تعـــاني مـــن التخلـــف والجهـــل واالســـتعمار 
الذين هيمنوا على مقدراتها وقيدوها بسالسـل اسـتعمارية لهـا 
ٔاول وليس لها ٔاخر هذا الحزب الذي غير معالم العراق ؤاخـذ 
بيد البالد ٕالى صدارة الدول بعد ٔان كـان فـي مؤخرتهـا لقـرون 
واستطاع تخطي كافة الخطوط الحمراء الذي وضعتها القوى 
االستعمارية واالمبريالية فكانت منجزات ثورة تموز على كافة 
أالصـــعدة والمجـــاالت منـــارا يـــشار ٕاليـــه بالبنـــان علـــى صـــعيد 
العــالم اجمــع , ممــا ٔاثــار ٔاعــداء أالمــة مــن القــوى االســتعمارية 
وبـــدٔا مسلـــسل طويـــل مـــن المؤامـــرات الـــتي كانـــت تـــستهدف 

 إالجهاض على الحزب وعلى منجزاته الخالدة .. 
 

حــزب البعــث العربــي االشــتراكي الــذي تمــت شــيطنته بــشكل 
ــــم اصــــدار قوانيــــن  مقــــصود قبــــل وبعــــد االحتــــالل , ومــــن ث
قرقوشــية ٕالجتثاثــة وحظــره ومنعــه مــن ٔاي نــشاط سياســي ٔاو 
اجتماعي , ففكرة االجتثاث فكرة استئـصال وٕابـادة ٔالبعثييـن 
ــشيطان بهــا كــان فــي نفــس  فكــرة شــيطانية ، ٔاول مــا ٔالقــى ال
فرعون ، حيـث عمـد ٕالـى قتـل وذبـح كـل مولـود ذكـر ، خـشية 
ٔان يكــون منهــم مــن ينازعــه ويقتلــه ، وقــد حكــى القــرٓان عــن 
جريمــة االجتثــاث هــذه فــى ســورة القــصص قــال تعــالى : { ان 
ِفْرَعـْوَن َعـال ِفــي اْالْرِض َوَجَعـَل اْهَلَهـا ِشــَيعًا َيْسَتـْضِعُف َطاِئَفــًة 
ي ِنـــــَساَءُهْم انـــــُه َكـــــاَن ِمـــــَن  ُح اْبَنـــــاَءُهْم َوَيـــــْسَتْحيــِ ِمْنُهـــــْم ُيـــــَذّبِ

 اْلُمْفِسِديَن } .
 

والبعثيين تعرضوا الى االبادة الجماعية , وفى تعريف إالبادة 
الجماعيـــة حـــسب مـــا ورد فـــي هـــذه االتفاقيـــة ، فٕانهـــا تعنـــى 

ارتكاب فعل من أالفعال التالية علـي قـصد التـدمير الكلـي ٔاو 
 الجزئي لجماعة قومية ٔاو اثنية ٔاو دينية : 

 
 ٔاوال : قتل ٔاعضاء من الجماعة.

ثانيــــا : ٕالحــــاق ٔاذى جــــسدي ٔاو روحــــي خطــــير بٔاعــــضاء مــــن 
 الجماعة.

ثالثــا : ٕاخــضاع الجماعــة ، عمــدا ، لظــروف معيــشية يــراد بهــا 
 تدميرها المادي كليا ٔاو جزئيا.

 
الـف شـهيد منـذ االحتـالل  ١٨٠قتل مـن البعثييـن اكــثر مـن 

اما اغتياال او استشهادا اثناء مقاتلـة االحتـالل ، وقطـع ارزاق 
ٔاكـثر من مليونين من البعثيين وعـشرات االالف مـن االسـرى 

 والمعتقلين في سجون الحكومة الصفوية.
 

ــــة شــــيطنت  ــــدٔات ٔامريكيــــا وعمالئهــــا بحمل بعــــد االحتــــالل ب
 البعث وتشويه صورت ونسج االكاذيب والبعثيون بشر.

 
يخـــطوئن ويـــصيبون بـــدٔا العمـــالء والمتطفليـــن بـــسرد بعـــض 

ــثر مــن  ٪ مــن مــسيرة ٥اخطــاء مــسيرتنا وجميعهــا ال تمثــل اكـ
٪ نجاح وبنـاء وابـداع وتجديـد ومـن ٩٥الثورة وتجربة البناء و 

كـــاَن بيُتـــُه مـــن ُزجـــاج ال يرمـــي النـــاَس بالحجـــارة و ( مـــن كـــان 
منكــم بــال خطيئــة فليرمــي النــاس بحجــر ســيدنا المــسيح عليــه 
الــــسالم ) , فنحــــن لــــدينا ارشــــيف كامــــل عــــن الجــــرائم التــــي 
ارتكبــت بحــق العــراقيين ومــن يريــد ٕان نحتكــم فلنحتكــم الــى 
الــشعب الــذي تــدعون تمثيلــه ، انجــازاتكم عــشرة مليــون مــن 
الشهداء وأالرامل واليتـامى وٕاجبـار سـت مليـون علـى مغـادرة 

الــــف مــــن الــــسجناء أالبريــــاء  ٧٠٠العــــراق كرهــــًا ٔاو طوعــــًا و 
حــــــسب التقــــــارير المنظمــــــات الدوليــــــة والــــــسجون الــــــسرية 
والتعــذيب حــتى إالغتــصاب للعراقيــات , ارتكبــت الحكومــات 

جرائم يندى لهـا الجبيـن , الميليـشيات  ٢٠٠٣المتعاقبة بعد 
المنــضوية تحــت اجنحــت الحكومــة كعــصائب ٔاهــل الباطــل 
وجيـــش المختـــار وجيـــش المهـــدي وفيلـــق غـــدر والمـــسميات 
االخرى التي ما انزل هللا بها من سلطان واخيرا قوات الحشد 
الطـــــائفي الـــــتي يـــــشرف عليهـــــا إالرهـــــابيين هـــــادي العـــــامري 

والمهنــدس ، وبقيـــة القـــوى التابعـــة لولـــي الظـــالم القـــابع فـــي 
 طهران.

 
جـــرائمهم لــــم تتوقـــف يومــــا ، وان توقفـــت فبــــسبب إالعــــداد 

ــــشرين االول /  ١لمجــــزرة كــــبرى ، وهــــذا مــــا حــــصل مــــن  / ت
شـــهيد وخمــسين الــف جريـــح  ١٢٠٠الــى اليــوم ٔاكـــثر  ٢٠١٩

ومــــائت المختطفيــــن , ٕاذا كــــان ال بــــد مــــن محاســــبة الجنــــاة 
المجــرمين وفــضح الفاســدين المفــسدين فليكــن ذلــك ولنبــدٔا 
بٕاحـــصاء الجـــرائم المـــشهورة الموثقـــة المعروفـــة وهـــي كـثـــيرة 
وفيرة جليلة تنوء بثقلها الصحف وتئن لفـداحتها وهولهـا مـن 
فــــي الــــسموات واالرض ويحــــار فــــي تفــــسير نــــذالتها وخــــستها 
ووضــاعتها المؤرخــون والمحللــون ٔالنهــا ال تنــم ٕاال عــن نفــوس 
تشربت الشر والحقد وتشبعته فصار يجري في عروقها مجرى 

 الدم بالطبع كل ينظر حسب هواه الخاص.
 

ٔاي ( كيف ٔاريد ٔان ٔاراه ) وبهذا يحدد الشخص ٔاي جهـة ينظـر 
 ٕاليها ٔاهي السلبيات ٔام إاليجابيات.

 
وبالطبع فمن يتسلطون على رقاب العراقيين آالن ال يريـدون 

 ٔان ينظروا ٕالي ٕايجابيات حزب البعث.
 

لكنهـــم ٔاصـــروا ٔان يفتـــشوا عـــن الـــسلبيات ٕالظهارهـــا للعامـــة , 
نقول ٔالولئك الذين يفركون ٔايديهم فرحا حين تقع ٔاعينهـم ٔاو 
تلتقــط مــسامعهم شــيائ يظنونــه ٕادانــة للبعثييــن المجاهديــن 

 ١١٩نقول لهم : " ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم " ٓال عمران 
فلئن كانوا قد ارتكبوا ٕاثما ٔاو معصية فقـد حملتـم ٔانتـم وزرهـا 
وباؤوا هم بشرف الجهاد في سبيل هللا وبؤتم ٔانتم بذل الدنيا 
وآالخـــرة ولـــم يتوقـــع الجميـــع بمـــا فيهـــم ٔامريكـــا بـــصالبة هـــذا 
الحــــزب وقوتــــه ؤاعــــداده الــــتي تحتــــوي علــــى كــــل الطوائــــف 

 والمذاهب.
 

عــودة البعــث ٔامــر محــسوما ُقــِضَي اْالْمــُر الــِذي ِفيــِه َتــْسَتْفِتَياِن 
 فالمؤشرات السياسية تقول.

 

ٔان الحـــزب فـــي ٔاحـــسن ٔايامـــه و اســـتطالعات الـــرٔاي المحليـــة 
٪ مـــن ٨٠والـــشعبية والعالميـــة ومانـــسمعة ومـــا نـــشاهده ٔان 

الـــشعب العراقـــي يؤكـــدون بـــل يتمنـــون عـــودة حـــزب البعـــث 
لحكـــــم وٕادارة شـــــؤون الدولـــــة العراقيـــــة وٕانتـــــشال الـــــشعب 
العراقي من مخالـب إاليـرانيين ؤاحـزابهم , ويؤكـدون بـالحرف 

 الواحد وبقناعة مطلقة.
 

بٔان عودة حزب البعث يعني عودة أالمن وأالمان واالسـتقرار 
 ٕالى ربوع العراق من زاخو وحتى الفاو.

 
نقولها لكم وبمليء ٔافواهنا وليسمع الجميع لسنا وهللا طالب 
مناصـب وكراسـي وحكـم زائـل ، الرفيـق أالميـن العـام للحــزب 
عز العرب عزة ابراهيم ( حفظه هللا ) ( حزبنا الثـوري الـشعبي 
االشــــــتراكي التقــــــدمي التــــــاريخي الرســــــالي ، وليــــــس الحــــــزب 
السياسي التقليدي الذي يتصارع مع آالخرين علـى الـسلطة ، 
علــى ســلطة ٔاو جــاه ٔاو مــال كمــا يظنــه البعــض ) وٕانمــا نحــن 

 ٔاصحاب مبادئ.
 

حملنا رسـالة أالمـة ٔامـام هللا ٔاوًال ، ثـم ٔامـام شـعبنا بـٔان نكـون 
ٔامنــاء علــى حمــل هــذه الرســالة ، وال نحــرص مطلقــًا علــى نيــل 
مكاسب ، ويشهد هللا هذا الدرب ال طمعًا وال ادعـاءًا وال زهـوا 
مـشيناه وانمـا هزنـا فـي بعـث امتنـا جرحـا علـى صـدرها الدامـي 
لثمنــــاه , البعــــث حيـــــن اتخــــذ موقـــــف التــــصدي لالحتـــــالل 
االمريكـــي لـــم يكـــن مـــن بيـــن رفاقـــه ومناضـــليه ممـــن يطلـــب 
الــسلطة وهــو مــا ٔاشــار ٕاليــه بكــل وضــوح الرفيــق المجاهــد عــز 
العـــرب عـــزة ٕابـــراهيم أالميـــن العـــام للحـــزب والقائـــد أالعلـــى 
للجهــاد والتحريــر ( حفظــه هللا ) فــي خطابــه بالــذكرى الثانيــة 
وأالربعين لثورة تموز المباركة بقولـه ( ٕان حـزب البعـث يـضع 
الــسلطة حاليــا تحــت قدميــه ) , البعثييــن وكمــا وصــفهم االب 
القائد احمد حـسن البكـر رحمـة هللا ( البعثييـن االصـالء اول 
من يضحي واخر من يستفيد .. ال تغيرهم مناصب الدنيا كلها 

 فهم القابضين على جمر المبادئ ).
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تحل علينا ذكرى الرجولة و البطولة ذكرى الشهادة ذكرى الصمود و التضحية ذكرى وقوف بطل زمانه و سـيد شـهداء   

العصر الشهيد صدام حسين المجيد على مشنقة المجد و التحدي ليعلن عن انطالق عهد التـضحية بـالروح مـن ٔاجـل 
تحقيق أالهداف و تقديم الدروس و العبر لٔالجيال ، ٕانها ذكرى ٔالم و ٔامـل ، ذكـرى كلمـا اقتربـت كلمـا تـذكرت ٔان القائـد 
الـشهيد صــدام حــسين لــم يكـن يقــود حزبــا و دولــة، بحجـم العــراق، بالمنــافقين و المتملقيــن بـل كــان يقودهمــا برجــال 
صادقين مؤمنين بالوطن و أالمة فلم يتراجع ٔاحد منهم ولم يقل ٔاحدهم رغـم الترغيـب و الوعيـد و التهديـد بالقتـل ٔان 
الشهيد ٔاخطٔا ٔاو ٔانه يتحمـل المـسؤولية وحـده ٔاو ٔانـه يجـب ٔان ُيقتـل ٔاو يتوقـف بـل ظـل الجميـع متماسـكا ُمـدافعا عـن 
المشروع الذي بنى ٔاقوى الجامعات و ٔاسس ٔاكبر ؤاعظم جيش و كان الـشعب العراقـي ال فـرق بيـن عربـه و اكـراده و ال 
بين سنته و شيعته و ال مسلميه و مسيحيه بل كان المعيار هو خدمة العراق وشعبه العظيم مما جعل قـوى الظلـم و 

 االحتالل تستهدف هذا المشروع و قائده .
 

هذا القائد الذي ال يقول في السر خطابا و يعلن في العلن غيره ال يقيم عالقـات مـع الكيـان الـصهيوني و يتظـاهر بٔانـه  
 عدو لها .

ال يتراجع عن دعم القضايا العادلة بشكل عام و القضايا القومية بشكل خاص و ليس الوقوف مـع موريتانيـا ٕاال دليـل  
 على انسجام المواقف و الشعارات مع أالفعال .

سالم عليك سـيدي و ٔانـت تنعـم فـي جنـات  
الخلـــد و ســـالم عليـــك و ٔانـــت تهـــزم أالعـــداء 
حتى في ٕاخراج منزل واحد باسـمك ٔاو باسـم 

 ٔاحد ٔافراد ٔاسرتك او حساب بنكي .
 

سالم عليك و انت تبعـث أالمـل فـي شـباب  
أالمـــــة مـــــن ٔاجـــــل الـــــصدق و الـــــصمود فـــــي 

 المواقف .
 

ســـالم عليـــك وذكـــراك تتجـــدد و الفخـــر بهـــا  
 وبك يزداد 

 
ســالم عليــك و قــد ٔاشــعلت ثــورة فــي نفــوس  

 الشباب ضد كل المفسدين و هاهي تتواصل في العراق و اليمن دون خوف من المستعمر و ال عمالئه .
 

سـالم عليــك يـوم كنــت قائـدا ٔاطلقــت الـصواريخ مــن ٔاجـل تحريــر فلـسطين و ســالم عليـك يــوم حرمـت دول إالجــرام و  
  الهيمنة من النفط العراقي و سالم عليك يوم وقفت على المشنقة و سالم عليك يوم ُتبعث مع أالنبياء و الصادقين .
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طفح الكيل بالشعب العربي في كل البلدان العربية التي تهيمن عليها ٕايران وتنشر فيها الفساد وأالجرام بكل ٔاشكالها وظواهرها 

 السلبية فلم يعد يطيق ويحتمل ٓاثاره وكوارثه على حياته اليومية .. 
فــالجوع نتــاج الفــساد ، والجهــل نتــاج ومــن ٔافــرزات الفــساد وتــسلط قــوى الظــالم والتجهيــل فــي ٕايــران علــى مقــدرات الــشعب .. 
والبطالة نتـاج هيمنـة ٕايـران ، والمـرض نتـاج تـسلط ٕايـران وتـدخلها فـي الـشؤون الداخليـة فـي هـذه الـدول الـتي ٔاخـذت تنهـار ٔامنيـا 

 ؤاقتصاديا واجتماعيا .. 
 

صرخة الناس واضحة في كل بلد تخضع نظامه السياسـي ٕالـى ٕايـران ، عمـالء مـٔاجورين ينفـذون ٔاجنـداتها السياسـية ؤاطماعهـا فـي 
 تفتيت وتمزيق نسيج المجتمعات العربية بدقة بالغة هاضمين حقوق الوطن الذي ينتمون ٕاليه بأالسم فقط.

 
الــصرخات بــدٔات تتعــالى والــصمت ٔاصــبح قــاتًال مؤذيــا لــشعب لــم يعتــاد العيــش فــي الــذل والمهانــة .. الــشعب الــذي عــاش عــصور 

 ى بل ٔايام ٔاخرى .. ٔاخر أالمجاد واالنتصارات وله تٔاريخ طويل عريض وله سير عطرة حافلة باالنتصارات والمٓاثر ، ليس له ٔان يقبع في دهاليز الذل والعار لسنوات 
 م والحديث .. قديالشعب العربي شعب الذرى والقمم ال يرضى ٔان يكون محكوما من قبل أالجنبي .. ؤاي اجنبي ٔانه بالد فارس ٔالد ٔاعداء العرب عبر تٔاريخها ال

 
ة واحدة ؤاصرار واحد على التحرر مـن التكبيـل الفارسـي إاليرانـي الـذي زيملذلك ٔانتفض الشعب العربي في لبنان وعاد الشارع العراقي لينتفض من جديد بعد انتفاضات سابقة لكن هذه المرة بهتاف واحد وشعار واحد وع

 يقيد رقبة كل مواطن عربي في البلد العربي : العراق وسورية واليمن ولبنان والبحرين والسعودية وأالردن ومصر وتونس .. 
 

العـراق أالقتـصادية بـسبب تكالـب الـسراقّ  والفاسـدين علـى مقـدرات العـراق  زمـةٕايران تحتل العراق ولبنان بنحو شبه رسمي واحتالل هاتين الدولتين تؤثران على الدول أالخرى فأالزمة أالقتصادية في أالردن ناتجـة عـن أ 
 أالقتصادية وهيمنة ٔاحزاب ٕايران على كل موارد العراق .. 

 
ان خــارج اســوار العــراق ولبنــان وهــذا هــو المفتــاح الوحيــد ٔالســتقرار العــراق ٕايــر لقـد ٔانتفــض الــشعب العربــي ضــد أالنظمــة المتلــسطة علــى رقابــه مــن قبــل ٕايــران ونــزل ٕالــى الــشارع ليقـول : كـفــى ٔاذالًال وتبعيــة ٔاليــران !! لتخــرج 

 ولبنان !!
 

 ادية والسياسية ٔاصبح خارج نطاق قدرة تحمل الشعب العربي اللبناني !!قتصتحكم مليشيات ٕايران ؤاحزابها وقواعدها بالعراق امرًا لم يعد ممكنا بعد أالن وتحكم حزب هللا بزعامة حسن نصر هللا بمقدرات لبنان االٔ 
ات ووعـود بتحـسين أالزمـة أالقتـصادية وأالصـالح الـشكلي فـي مياديـن طابـٔانتهى زمن الخضوع والصمت العربي والشعب العربي يغلي ويفور من الداخل ولم يعد يحتمل الحلول الترقيعة التي تقدمها هذه أالنظمـة مثـل خ

 الحياة اليومية .. 
 

 الشعب العربي يريد ٔان يتحرر من هيمنة وتسلط ٕايران وشعار أالوحد ٔاصبح : ٕايران برة برة ، ٔامتنا تبقى حرة !!
 

غيـا هويـة ال لقد وصل الشعب العربي ٕالى قناعة ٔان ال استقرار وٕايران تحشر ٔانوفها في شوؤن البلدان العربية ؤاصبحت تنهي وتٔامر وتقـسم وتـوزع أالرزاق
 تلك البلدان .. 

 خاء !!بر  ٕانها ثورة التحرر من أالستعمار الفارسي الذي كرس ّ للفساد وأالجرام والتبعية .. ٕانها ٔانتفاضة الكرامة من ٔاجل عيش كريم وحياة هانئة
 

حنجرة العربي في العراق ولبنان وفي بلدان عربيـة اخـرى حنجـرة مـشتركة تهتـف : ٕايـران بـرة 
بــرة .. هــذا هــو المطلــب الــشعبي العربــي اليــوم وال مطلــب غــيره فبوجــود هــذا أالســتعمار لــن 

 يتحقق أالصالح وال أالستقرار وال أالمن !!
 لن يشبع الشعب العربي من الخبز طالما ٕايران تكرس للفساد في بلداننا !!

 
مذهبيـة فـي ال لن يحقق المواطن العربي ٔابسط حلم لـه وٕايـران تهيمـن وتـسلط ٔاذنابهـا وذيولهـا ليقـضوا علـى حلـم مـواطن عربـي ال يتنـاغم مـع سياسـاته الطائفيـة

تعــبران عــن ٕارادة الــشعب العربــي فــي الــوطن العربــي مــن   –  ١٠/    ١٨وانتفاضــة تــشرين اللبنانيــة فــي  ١٠/    ٢٥العــراق ولبنــان ..  انتفاضــة تــشرين العراقيــة فــي 
 المحيط ٕالى الخليج للتحرر من الهيمنة إاليرانية لتكون مدخال مباركا للتحرر من التسلط الدولي وأالقليمي على بلداننا العربية .. 

 الشعب العربي انتفض ولن يقبل بذل أالستعماروالتبعية بعد أالن !!
 

 سٔاحمل روحي على راحتي * * ؤالقي بها في مهاوي الردى
 فٕاّما حياة تسّر الصديق * * * وٕاّما مماٌت يغيظ العدى
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انــدلعت شــرارة الثــورة الفلــسطينية المــسلحة ضــد العــدو الــصهيوني والــتي ســاهم بهــا مناضــلي  ١٩٦٥كــانون الثــاني عــام  ١ ۞
 ٔاو بعدها ١٩٦٩البعث بقوة سواًء قبل ٕانطالقة جبهة التحرير العربية عام 

 
وقعت ملحمة الطيبة جنوبي لبنان والتي ساهم بها ثوار البعث وجبهة التحرير العربية ببسالة  ١٩٧٥كانون الثاني عام  ١ ۞

شـهداء مـن بينهـم الرفـاق : علـي شـرف الـدين وولديـه  ٤جنـدي صـهيوني وقـدموا  ١٦ضد القوات الـصهيونية وتمكنـوا مـن قتـل 
 فالح وعبد هللا

 
انتقل ٕالى رحمة هللا الرفيق حسن علي نصار العامري العضو الـسابق فـي مجلـس قيـادة الثـورة  ١٩٩٨كانون الثاني عام  ٣ ۞

 وقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي ووزير التجارة سابقاً 
 
انتقــل ٕالــى رحمــة هللا الرفيــق عبــد هللا الــديري عــضو مكـتــب العالقــات الخارجيــة لقيــادة قطــر  ٢٠١٨كــانون الثــاني عــام  ٥ ۞

 العراق لحزب البعث العربي االشتراكي
 
تٔاسس الجيش العراقي الباسل الذي تصدى لٔالطماع أالجنبية فـي ٔارض العـراق وكـان الحـارس  ١٩٢١كانون الثاني عام  ٦ ۞

أالميــن للبوابــة الــشرقية للــوطن العربــي وكــان محــل فخــر العــرب واعــتزازهم نظــير مــا ســجله مــن مالحــم بطوليــة قبــل احتــالل 
 وٕاقدام الغزاة المحتلين على حله ٢٠٠٣العراق عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كانون الثاني ( يوم الشهيد الفلسطيني ) يوم الوفاء والعرفان لشهداء فلـسطين البواسـل خـالل فـترة مقارعـة االحتـالل  ٧ ۞

 الصهيوني ومن قبله االحتالل البريطاني
 
نفذ ثوار جبهة التحرير العربية ٔاول عملية خطف وقتل جنود صهاينة في قطاع غـزة وقـد تمـت  ١٩٧٩كانون الثاني عام  ٧ ۞

 العملية البطولية في مدينة رفح الفلسطينية
 
انعقـــد المؤتمـــر القطـــري الثـــامن لحـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي قطـــر العـــراق وقـــد ناقـــش  ١٩٧٤كـــانون الثـــاني عـــام  ٨ ۞

والــتي شــارك بهــا العــراق بكــل ثقلــه فــي ضــوء المؤامــرات  ١٩٧٣تــشرين أالول  ٦المــستجدات المحليــة والخارجيــة بعــد حــرب 
 االستعمارية والرجعية ضد أالمة والثورة في العراق

 
استشهاد الرفيق الفريق الركن محمـود فـيزي الهـزاع محـافظ ميـسان قبـل االحتـالل أالسـير فـي  ٢٠١٥كانون الثاني عام  ٨ ۞

ســجون الحكومــة العميلــة والــذي ســبق لــه ٔان عمــل محافظــًا للبــصرة والتــٔاميم وهــو ٔاحــد ٔابطــال الجيــش العراقــي فــي قادســية 
 صدام المجيدة حينما كان قائدًا للفيلق أالول

 
 كانون الثاني ( يوم قوى أالمن الداخلي ) يوم الوفاء والعرفان لمنتسبي الشرطة العراقية الوطنية وقوى أالمن الداخلي ٩ ۞
استــشهاد الرفيــق خميــس ســرحان المحمــدي عــضو قيــادة قطــر العــراق لحــزب البعــث العربــي  ٢٠١٣كــانون الثــاني عــام  ١١

 االشتراكي
 
دخل الجمع المؤمن المسلح بالتقوى والعلـم والعـدل واالنـسانية يقـوده نـبي الرحمـة والـسالم  ٦٣٠كانون الثاني عام  ١٢ ۞

الرسول العربي محمد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم مكة المكرمة فانهار كيان الجهل والدجل والخرافة والعداء للرسـاالت 
الــسماوية ليــشع نــور االيمــان والهــدى ويعــم ٔارض العــرب فيقــود أالمــة للتحــرر مــن المــستعمرين أالجانــب واقامــة صــرح العلــم 

 والتقدم الذي نهلت منه البشرية جمعاء
 
اختتـم المؤتمـر القطـري الثـامن لحـزب البعـث العربـي االشـتراكي قطـر العـراق ٔاعمالـه وشـدد  ١٩٧٤كانون الثـاني عـام  ١٢ ۞

تمــوز  ٣٠  -  ١٧علـى ٔاهميـة ٕافــشال مخططـات الــدوائر االمبرياليـة االسـتعمارية الغربيــة والـصهيونية والقــوى الرجعيـة ضــد ثـورة 
التــاريخي فــي موعــدها الــذي حــدده البيــان واشــراك  ١٩٧٠ٓاذار  ١١التقدميــة وذلــك بتطبيــق النقــاط الــواردة فــي بيــان  ١٩٦٨

القـــوى السياســـية الكرديـــة المؤمنـــة بوحـــدة العـــراق ؤاهـــداف الثـــورة فـــي الجبهـــة الوطنيـــة والقوميـــة التقدميـــة ودعـــم الجبهـــة 
 ومكوناتها وتوسيع نشاطها

 
انتــصرت الثــورة الــشعبية التونــسية ؤاطاحــت بنظــام زيــن العابــدين بــن علــي وكــان لمناضــلي  ٢٠١١كــانون الثــاني عــام  ١٤ ۞

 البعث دور هام ورئيسي في الثورة منذ اندالع شرارتها وقدموا الشهداء في سبيل انجاحها
 
وقـع صـالح جـبر الـذي كـان يـشغل ٓانـذاك منـصب رئيـس الـوزراء فـي النظـام الملكـي العراقـي  ١٩٤٨كانون الثاني عام  ١٥ ۞

على معاهدة بورتسموث التي تضفي الشرعية على االحتالل البريطاني في العراق فٔاطلق توقيعه شرارة انتفاضة شعبية عراقية 
عارمة ٔاطاحت به وبحكومته وبالمعاهدة التي لم تـرى النـور بفـضل يقظـة شـعب العـراق المجاهـد وقـد شـارك مناضـلي البعـث 

 بشكل الفت في االنتفاضة رغم ٔان الحزب لم يمضي على تٔاسيسه سوى تسعة ٔاشهر
 
وزميله في النـضال الرفيـق الـشهيد   انتقل ٕالى رحمة هللا الرفيق الشهيد برزان ابراهيم الحسن  ٢٠٠٧كانون الثاني عام   ١٥  ۞

 عواد حمد البندر بعد ٔان اغتالهما عمالء االحتالل أالمريكي إاليراني الصهيوني في العراق

   

الثالثيـني عدوانـه الغاشـم علـى   بدٔات منازلة ٔام المعارك الخالـدة بعـد ٔان شـن الحلـف الـدولي  ١٩٩١كانون الثاني عام   ١٧  ۞
العراق والذي استهدف مرافق الدولة الحيوية التي تخدم المواطنين وقد سجل شعب العراق وقواتـه المـسلحة ٔاروع المالحـم 
البطوليــة فــي التــصدي للمعتــدين وقــد تجــول الــرئيس القائــد الرفيــق صــدام حــسين فــي عــدد مــن منــاطق بغــداد صــبيحة يــوم 

 العدوان غير ٓابه بالمعتدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ؤاهـداف ٔاخـرى ممـا ٔادى الستـشهاد   شـنت ٔامريكـا عـدوانًا جويـًا علـى فنـدق الرشـيد فـي بغـداد  ١٩٩٣كانون الثاني عـام   ١٧  ۞

 عدد من المواطنين وجرح ٓاخرين

  

العراقيـــة الكيـــان الـــصهيوني   يـــوم الِعلـــم ) يـــوم دكـــت ٔاول وجبـــة مـــن صـــواريخ الحـــسين(    ١٩٩١كـــانون الثـــاني عـــام   ١٨  ۞ 
الغاصب بٔامر مباشر من رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة المهيب الركن الرفيـق صـدام حـسين ٔالبطـال الجيـش 

 العراقي ثٔارًا لشهداء العراق وفلسطين ولبنان والجوالن العربي السوري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جوبــه بمقاومــة واســعة   تعرضــت مدينــة عــدن اليمنيــة لالحتــالل العــسكري البريطــاني الــذي  ١٨٣٩كــانون الثــاني عــام   ١٩  ۞

تـشرين   ٣٠مـن طـرد االسـتعمار مـن جنوبـي اليمـن وشـرقه فـي   ١٩٦٣تـشرين أالول   ١٤وانتفاضات متكررة حتى تمكنت ثـورة 
 وقد ساهم مناضلي البعث في الثورة ومقاومة الغزاة بكل قوة ١٩٦٧الثاني 

  

لمؤامـرة رجعيـة دنيئـة دبرهـا بعـض   القومية واالشـتراكية ١٩٦٨تموز  ٣٠ - ١٧تعرضت ثورة  ١٩٧٠كانون الثاني عام  ٢٠  ۞ 
الخونــة والعمــالء المــرتبطين بٔامريكــا وٕايــران والغــرب والكيــان الــصهيوني وقــد تمكنــت ســلطة الحــزب الثوريــة فــي العــراق مــن 

 احباطها
 
  شنت ٔامريكا عدوانًا جديدًا بضربات صاروخية على العراق ١٩٩٣كانون الثاني عام  ٢١ ۞
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ٕانطلقت تظاهرة جماهيرية ضخمة في بغداد لتشييع جنـديين استـشهدا ٔاثنـاء احبـاط مؤامـرة  ١٩٧٠كانون الثاني عام  ٢٢  ۞
كانون الثاني الدنيئة وهتف المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة لحزب البعث وقيادة الثورة ومنددة بالمؤامرة الرجعيـة  ٢٠

المدعومة من ٔامريكا وحكام ٕايران العمالء والغرب والصهاينة وقد حيا الرفيق أالب القائد ٔاحمد حسن البكر والرفيـق الـشهيد 
القائــد صــدام حــسين والرفــاق ٔاعــضاء القيــادتين القوميــة والقطريــة العراقيــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي ومجلــس قيــادة 
الثـورة المــشاركين فــي المــسيرة الـشعبية ٔاثنــاء مــرورهم بجــوار القـصر الجمهــوري ؤالقــى الرفيــق أالب القائـد ٔاحمــد حــسن البكــر 

 كلمة من شرفات القصر الجمهوري لتحية الجماهير والتنديد بالمؤامرة والمتٓامرين الجبناء
 
 
 
 
 
 
 
 

التربيـة ووزيـر أالوقـاف والـشؤون   انتقل ٕالى رحمة هللا الرفيق ٔاحمد عبد الستار الجواري وزير  ١٩٨٨كانون الثاني عام   ٢٢  ۞ 
 الدينية ورئيس االتحاد الوطني لطلبة العراق سابقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 صهيونياً  ٦٠وجرح  وجه العراق ضربات صاروخية للكيان الصهيوني نتج عنها مقتل ١٩٩١كانون الثاني عام  ٢٢ ۞

  

لحالـة مـن الـذعر فـي صـفوف   وجه العراق ضـربات صـاروخية جديـدة للكيـان الـصهيوني ٔادت  ١٩٩١كانون الثاني عام   ٢٥  ۞ 
الــصهاينة وفــرار كـثــير منهــم خــارج فلــسطين المحتلــة عائــدين لــديارهم أالصــلية الــتي قــدموا منهــا ليــستوطنوا ٔارض فلــسطين 

 العربية

  

القوميــة لحــزب البعــث العربــي   انتقــل ٕالــى رحمــة هللا الرفيــق بــدر الــدين مــدثر عــضو القيــادة  ٢٠٠٦كــانون الثــاني عــام   ٢٥  ۞ 
 االشتراكي ٔامين سر قيادة قطر السودان للحزب

 
 
 
 
 
 
 

  

علــي حــسن المجيــد عــضو مجلــس   انتقــل ٕالــى رحمــة هللا الرفيــق الفريــق أالول الــركن الــشهيد  ٢٠١٠كــانون الثــاني عــام   ٢٥  ۞ 
قيــادة الثــورة عــضو قيــادة قطــر العــراق لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي بعــد ٔان اغتالــه عمــالء االحتــالل أالمريكــي إاليرانــي 

 الصهيوني في العراق وقد سبق للفقيد ٔان عمل وزيرًا للدفاع والداخلية والحكم المحلي
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 مبارك اندلعت الثورة الشعبية المصرية التي ٔاطاحت بنظام حسني ٢٠١١كانون الثاني عام  ٢٥ ۞

القومية لحزب البعـث العربـي  انتقل ٕالى رحمة هللا الرفيق راضي عدنان فرحات عضو القيادة ٢٠٠٨كانون الثاني عام  ٢٦  ۞ 
 االشتراكي نائب رئيس حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي

 

العـراق ٕالـى ذروتهـا ونجحـت فـي   يـوم الوثبـة الوطنيـة ) يـوم وصـلت االنتفاضـة الـشعبية فـي(    ١٩٤٨كانون الثاني عام   ٢٧  ۞
اليــوم ذاتــه بإالطاحــة بحكومــة صــالح جــبر وٕاجبــاره علــى االســتقالة وٕارغــام النظــام الملكــي علــى ٕالغــاء معاهــدة بورتــسموث 
االستعمارية مع بريطانيا وكان مناضلي البعث في طليعة المشاركين في الوثبـة رغـم ٔان الحـزب لـم يمـضي علـى تٔاسيـسه سـوى 

 تسعة ٔاشهر

  

 ٩الـصهيوني فــي العــراق بينهــم   تـم تنفيــذ حكــم االعـدام بعــدد مــن جواسـيس جهــاز الموســاد  ١٩٦٩كـانون الثــاني عــام   ٢٧  ۞
يهود تحقيقًا للشعار الذي رفعته سلطة البعث الثورية : ال جواسيس بعد اليوم، وكان العـراق قـد عـانى مـن تغلغـل جواسـيس 

 ٣٠  -  ١٧الموساد في مفاصل الدولة ونجاحهم فـي اغتيـال بعـض المـواطنين الـشرفاء ٔايـام العهـد التـشريني أالسـود قبـل ثـورة 
مما عرض ٔامن العراق   ١٩٦٦وتسهيلهم مهمة هروب الخائن منير روفا بطائرته الحربية ٕالى الكيان الصهيوني عام   ١٩٦٨تموز 

 ١٩٦٧حزيران  ٥وسالمته للخطر وساعد الصهاينة في ٕالحاق الهزيمة بأالنظمة العربية في نكسة 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 تم تدشين الخط النفطي االستراتيجي في العراق ١٩٧٥كانون الثاني عام  ٢٧ ۞

 
مجلس الوزراء ووزير المالية قبـل   استشهاد الرفيق حكمة مزبان ابراهيم العزاوي نائب رئيس  ٢٠١٢كانون الثاني عام   ٢٧  ۞

االحتـالل أالســير فـي ســجون الحكومـة العميلــة وهـو عــضو ســابق فـي مجلــس قيـادة الثــورة وقيـادة قطــر العـراق لحــزب البعــث 
 العربي االشتراكي

   

العمــق إاليرانــي والتــي   بــدٔات قــوات العــراق المــسلحة بتوجيــه الــضربات الــصاروخية لــداخل  ١٩٨٥كــانون الثــاني عــام   ٢٩  ۞
 ٔاطلق عليها إالعالم مسمى : حرب المدن

   

إاليرانيـة المترنحـة وتمكـن مـن   واصـل جيـش العـراق الباسـل تحقيـق انتـصاراته علـى القـوات  ١٩٨٧كانون الثـاني عـام   ٢٩  ۞
 تحرير عدة مناطق احتلتها ٕايران جنوب شرق البصرة ٔاثناء معركة قادسية صدام المجيدة

  

الحلـف العـدواني الثالثيـني ملحقـًا   وجه العراق العديد من الـضربات بـرًا وجـوًا لمواقـع قـوات  ١٩٩١كانون الثاني عام   ٣٠  ۞ 
 بهم خسائر فادحة

  

 ١٤العهـد الجمهـوري بعـد ثـورة   بدٔا الشعب العراقي بتداول ٔاول اصـدار للعملـة العراقيـة فـي  ١٩٥٩كانون الثاني عام   ٣١  ۞ 
 ١٩٥٨تموز 

   

عمــاش ســفير العــراق فــي   انتقــل ٕالــى رحمــة هللا الرفيــق الفريــق أالول الــركن صــالح مهــدي  ١٩٨٥كــانون الثــاني عــام   ٣١  ۞
هلسنكي العضو السابق في القيادتين القومية والقطرية العراقية لحزب البعث العربي االشتراكي ومجلس قيادة الثورة والذي 
تولى ٔايضًا مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر الـدفاع والداخليـة سـابقًا وقـد تـم تـشييع جثمـان الفقيـد 

 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة والحزب
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ســـلطت ثـــورة تـــشرين أالضـــواء علـــى حالـــة حقـــوق االنـــسان فـــي العـــراق وأالوضـــاع المٔاســـاوية المفزعـــة فـــي ســـجون 
ومعتقالت الميلشيات والحكومة العميلة لسلطة ما بسمي بالولي الفقيه في ٕايران ففـي الرابـع عـشر مـن كـانون أالول 

ٔاصــدر المرصــد االورومتوســطي لحقــوق االنــسان الــذي يتخــذ جنيــف مقــرا لــه والمركــز العراقــي لتوثيــق الجرائــم  ٢٠١٩
مختطفـا مـن ثـوار تـشرين اختطفتهـم الميليـشيات الـصفوية بتواطـؤ  ٣٠٠بيانا رصد فيه الحالة المزريـة الـتي يعيـشها 

 من أالجهزة الحكومية.وجاء في البيان : 
 

كشف المرصد أالورومتوسطي لحقوق إالنسان والمركز العراقي لتوثيق الجرائم اليوم ٔاّن مجموعات مـسلحة  -جنيف 
محتًجـــا علـــى أالقـــل فـــي آالونـــة أالخـــيرة، مـــن ســـاحة التحريـــر ٔاو بـــالقرب منهـــا ٔاثنـــاء مـــشاركـتهم فـــي  ٣٠٠اختطفـــت 

االحتجاجات المستمرة في العاصمة العراقية، ؤاودعتهم تعسفًا في سجن سري بمنطقة زراعية علـى تخـوم العاصـمة 
 بغداد.

 
ونقـــل أالورومتوســـطي والمركـــز العراقـــي عـــن ٔاحـــد المعتقليـــن المفـــرج عنهـــم قولـــه ٕاّن المجموعـــات المـــسلحة التـــي 

نوفمــبر / كــانون الثــاني تتبــع ٔالمــن الحــشد الــشعبي، وهــي مــن تديــر  ٧اختطفتــه مــع عــدد مــن ٔاقرانــه المحتجيــن يــوم 
ــدورة  بغــداد"، وكانــت مقــرًا قــديمًا ٔالحــد   –الــسجن الــسري الــذي يقــع قــرب منطقــة زراعيــة معروفــة باســم "ســريع ال

 الفصائل المسلحة.
 

ووفق ٕافادة المعتقل المفـرج عنـه الـذي قـدم وصـًفا دقيًقـا للـزي العـسكري والمركبـات الـتي تـستخدمها تلـك القـوات، 
فٕان مديرية استخبارات الحشد الشعبي هي المسؤول المباشر عن معظم عمليات الخطف التي تستهدف الناشـطين 

 والمحتجين في نقاط االحتجاجات الرئيسة في العاصمة بغداد.
 

 وذكر ٔاّن المختطفين وبينهم فتاة يعيشون ٔاوضاًعا مٔاساوية داخل السجن السري الذي يفتقد لمقومات الحياة.
 

و"الحــشد الــشعبّي" قــوة نظاميــة عراقيــة، وجــزء مــن القــوات المــسلحة العراقيــة، وتــٔاتمر بــٕامرة القائــد العــام للقــوات 
 ) فصيًال. ٦٧المسلحة ومؤلفة من حوالي ( 

 
ديـسمبر / كـانون  ٦وكانت مجموعـة مـن المـسلحين الملثميـن يـستقلون سـيارات مدنيـة رباعيـة الـدفع، اقتحمـوا يـوم 

أالول الجــاري ســاحة الخالنــي وجــسر الــسنك ؤاطلقــوا النــار علــى المتظــاهرين الــسلميين مــن ٔاســلحة رشاشــة بــصورة 
 عشوائية ومن مسافات قريبة، تزامًنا مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

 
) شخـًصا  ١٣٠) محتجـًا وجـرح مـا يزيـد عـن (  ٢٥وقتل خالل الهجوم الذي وثقه المرصد أالورومتوسطي ٔاكـثر مـن ( 

ٓاخــرين، كــانوا بــالقرب مــن موقــع االحتجــاج الــرئيس وســط العاصــمة بغــداد كمــا ســجلت حــاالت اختطــاف لعــشرات 
 المحتجين ٓانذاك.

ٔاكـتوبـــر / تـــشرين أالول الماضـــي وّثـــق  ١ومنـــذ انـــدالع االحتجاجـــات المناهـــضة للحكومـــة وأالحـــزاب السياســـية يـــوم 

) ٔالـف جـريح،  ١٧) محتج وٕاصابة ٔاكـثر من (  ٥٠٠أالورومتوسطي استنادًا ٕالى مصادر طبية عراقية مقتل ٔاكـثر من ( 
 واعتقال ٓاالف المحتجين والناشطين وحتى الصحفيين.

 
وقال المستشارالقانوني لـدى المرصـد أالورومتوسـطي طـارق اللـواء ٕان "الحكومـة هـي مـن تتحمـل مـسؤولية الحفـاظ 
علـــى ســـالمة النـــاس ؤامنهـــم وعليهـــا ٔان تقـــوم بواجباتهـــا وفـــق مقتـــضيات القـــانون والدســـتور العراقـــي ؤان تتـــصدى 

 لعمليات االختطاف بمختلف ٔاشكالها التي تنفذها قوات نظامية على ما يبدو".
 

وطالب أالورومتوسـطي والمركـز العراقـي فـي ختـام بيانهمـا الحكومـة العراقيـة والبرلمـان العراقـي ٕالـى إالفـراج الفـوري 
عــن ٔاولئــك المختطفيــن، والتوقــف عــن ٕاخفــاء المــدنيين قــسريا فــي ٔامــاكن مجهولــة، وفتــح تحقيــق عاجــل حــول كــل 
عمليــات االختطــاف الــتي ارتكبتهــا القــوات العراقيــة والمليــشيات المــساعدة لهــا، ومحاكمــة أالفــراد المتــورطين فيهــا 

 وقادتهم وفق مقتضيات القانون العراقي.
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قالت منظمة العفو الدولية ٔان القنابل المسيلة للدموع المستخدمة من قبل القوات الحكوميـة فـي قمـع التظـاهرات 
 ايرانية الصنع.

 
ؤاضــافت المنظمــة بعــد اجراءهــا البحــث ٔان هنــاك نموذجــان مــن القنابــل همــا المــسؤوالن عــن هــذه إالصــابات فــي 

 ، وقنابــل دخــان  M651  ٦٥١مــم غــاز مــسيل للــدموع ٕام  ٤٠صــفوف المتظــاهرين الــسلميين ،وبينــت ٔان القنابــل 
M713.صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية إاليرانية 

 
وقالت المنظمة : ٔانه على عكس معظم قنابل الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الشرطة فـي جميـع ٔانحـاء 

 العالم، يتم تصميم هذين النوعين على غرار القنابل العسكرية الهجومية المصممة للقتال.
 

وقد وجد بحث ٔاجرته منظمة العفو الدولية ٔانه نظًرا لوزنها وتركيبها، فٕانها ٔاكـثر خطورة بكـثـير علـى المحتجيـن وتـزن 
 ٥٠و ٢٥ملـم، مـا بيـن  ٣٧قنابل الغاز المسيل للدموع النموذجية المستخدمة من قبـل الـشرطة والـتي يبلـغ قطرهـا 

 غرامًا، وتتكون من عدة عبوات ٔاصغر تنفصل وتنتشر على مساحة ما.
 

ملـم،  ٤٠وفي المقابل، تتٔالف القنابل العسكرية الصربية وإاليرانية المستخدمة من قبل العسكر والتي يبلـغ قطرهـا 
ٕالــى  ٢٢٠ٔاضــعاف، وتــزن  ١٠و ٥والموثـق اســتخدامها فــي بغــداد، مــن ســبيكة ثقيلــة واحــدة، وهـي ٔاثقــل وزنــًا مــا بيــن 

 غراًما. ٢٥٠
 

كبــير مستــشاري برنــامج أالزمــات بــشٔان أالســلحة والعمليــات العــسكرية فــي منظمــة العفــو ”  برايــان كاســتنر“وقــال 
حيث يتم ٕاطالق كل من قنابل الشرطة والقنابل العسكرية بسرعة انـدفاع مماثلـة، يعـني ذلـك ٔانهـا تـسير “الدولية : 

ٔاضــعاف عنــدما ترتطــم  ١٠ٔاضــعاف القنابــل أالخــرى تــصل قوتهــا  ١٠فــي الهــواء بنفــس الــسرعة، فالقنابــل الــتي تــزن 
 ”.بٔاحد المحتجين، ولهذا تسببت في مثل هذه إالصابات المروعة

 
وتسبب القمع الحكومـي بٕاسـتخدام قنابـل الغـاز المـسيل للـدموع منـذ انطـالق االحتجاجـات، بالعـشرات مـن القتلـى 

 بسبب استخدام القنابل بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين.
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وقال الناشط السياسي عوني القلمجي ان تصنيف ايران من قبل ثـوار تـشرين كعـدو للعـراق جـاء بـسبب ادراك 
الــــشعب العراقــــي لحقيقــــة الطموحــــات االيرانيــــة التاريخيــــة بــــاحتالل العــــراق وضــــمه لالمبراطوريــــة الفارســــية 

ان تـاريخ حكـام فـارس اثيــت  ٢٠١٩المنتظرة.واضـاف فـي مقـال نـشره فــي الثـامن عـشر مـن شـهر تــشرين الثـاني 
هــذه الحقيقــة، ســواء كــان الحــاكم ملكــا يلبــس التــاج ويحمــل الــصولجان مثــل كــسرى ، او يرتــدي بدلــة انكليزيــة 
وربطة عنق فرنسية مثل شاه ايران ، او عمامة سـوداء مثـل الخميـني او خـامنئي وجـاء فـي المقـال تحـت عنـوان 

 ( الثورة العراقية التي قصمت ظهر ٕايران ) 
 

لـــم يـــٔات تـــصنيف الثـــوار العـــراقيين نظـــام ٕايـــران عـــدوا لبلـــدهم لمجـــرد تـــدخالتها بالـــشٔان العراقـــي، ٔاو لعالقـــة 
المليشيات المسلحة بمالليها، على الرغم من ٔاضرارها الفادحة، وٕانما ٔاتى بسبب ٕادراك الشعب العراقي حقيقة 
الطموحات إاليرانية التاريخية باحتالل العراق، وضّمه لٕالمبراطورية الفارسية المنتظرة.وقـد ٔاثبـت تـاريخ حكـام 
فــارس هــذه الحقيقــة، ســواء كــان الحــاكم ملكــا يلبــس التــاج ويحمــل الــصولجان مثــل كــسرى، ٔاو يرتــدي بدلــة 

 ٕانكليزية وربطة عنق فرنسية مثل شاه ٕايران، ٔاو عمامة سوداء مثل الخميني ٔاو خامنئي.
 

لقد عّبر الخميني عن هذه الطموحات، حين اضطر ٕالى وقف حربه ضد العراق مدة ثماني سـنوات بقولـه "ٔاقبـل 
بوقف الحرب كمـن يتجـّرع كٔاسـا مـن الـسم"، ثـم قـضى نحبـه كمـدا بعـد شـهور.ويبدو ٔان خليفتـه، علـي خـامنئي، 
تعهد بتحقيق الحلم الذي عجز أالسالف عن تحقيقه، حيث اعتبر فرصة احتالل ٔاميركا وحلفائها العراق الهدية 
التي ٔانزلها هللا له من السماء، فمّد يده لهذا المحتل، الذي كان بأالمس الشيطان أالكـبر، وقـدم لـه كـل مـا لـدى 
ٕايـــران مـــن خـــدمات لتـــسهيل مهّمـــة االحتـــالل فـــي مقابـــل حـــصة تتناســـب وحجـــم تلـــك الخـــدمات، علـــى ٔامـــل 
االســـتحواذ علـــى العـــراق فـــي المـــستقبل.ومن غـــير المجـــدي تٔاكيـــد هـــذه الحقيقـــة بوقـــائع ؤادلـــة باتـــت معروفـــة 
للجميــع.ٕاذ تكـفــي تــصريحات قــادة ٕايــرانيين مثــل، محمــد علــي ٔابطحــي نائــب الــرئيس حينهــا للــشؤون القانونيــة 
والبرلمانية، والرئيسين أالسبقين، هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، وغـيرهم مـن كبـار المـسؤولين إاليـرانيين، 
والتي ذكرت بوضوح ٕانه لوال ٕايران لما تمكنت ٔاميركا من احتالل كابول وبغداد.في حين ٔاصبح معروفا للجميـع 
تعــاون الــسفير أالميركــي فــي بغــداد وممثــل طهــران الجــنرال قاســم ســليماني بعــد االحتــالل، وعمــل كــل مــا يلــزم 

 ٕاللقاء مشروع الدولة وتصفيره طرفا مركزيا في المعادلة إالقليمية.
 

ولكن الرياح لم تسر بمـا اشـتهت سـفن ماللـي طهـران، حيـث توالـت عليهـا المـصيبة تلـو أالخـرى علـى يـد الثـورة 
العراقيــة العظيمــة، حيــث وجــه الثــوار ضــربًة موجعــًة ومفاجئــة ٕاليــران، خلخلــت جميــع مرتكزاتهــا فــي العــراق، 
السياسية واالقتصادية والعسكرية والمذهبية التي بنتها خالل ستة عـشر عامـا.رفع الثـوار شـعار "ايـران بـّره بـّره 
وبغداد حّره حّره"، ليتبعه حرق القنصلية إاليرانية فـي كـربالء ورفـع العلـم العراقـي عليهـا، لتنتهـي بتمزيـق صـور 
الخميني وخامنئي، وتبديل الشوارع التي تحمل ٔاسماء هؤالء الماللـي ٕالـى ٔاسـماء تخـص الثـورة العراقيـة، ومنهـا 
اســم شــارع ثــورة تــشرين بــدل اســم شــارع إالمــام الخميني.وكــان جديــد هــذه الــضربات الــتي قــصمت ظهــر البعيــر 
االيراني فوز الفريق العراقي على ٕايران في كرة القدم، حيث مّثل االحتفال بهذا الفـوز فـي عمـوم المـدن العراقيـة 

 استفتاء شعبيا ضد ٕايران.
 

ولكــن هــذا ليــس كــل شــيء، فنــيران الثــورة العراقيــة امتــدت لتحــرق مرتكزهــا وســندها فــي لبنــان، حــزب هللا، مــن 
خالل انتفاضة الشعب اللبناني ضد ٓافة الفـساد والطائفيـة الـتي نخـرت البـالد ؤاضـرت بالعبـاد.وليس مـستبعدا 
ٔان تحترق ركائز ٕايران في سورية على يد انتفاضـة ٔاو ثـورة مـشابهة فـي القريـب العاجـل، تقـوم علـى ٔاسـس ؤافكـار 
جديدة، ال يمكن ٔالي جهة اختراقها كمـا حـدث فـي االنتفاضـة أالولى.ٔامـا المـصيبة الكـبرى، فهـي االنتفاضـة التـي 
انــدلعت فــي مــدن ٕايرانيــة عديــدة، والــتي اتخــذت مــن قــرار رفــع ٔاســعار البــنزين الــى ضــعفين ســببا لهــا، غــير ٔان 
شــعاراتها تعــّدت هــذا القــرار ٕالــى المطالبــة بٕاســقاط النظــام الــذي وصــفوه بالنظــام الــديكـتاتوري الظــالم ونهجــه 
التوسعي خارج الحدود وٕارهاق ميزانية الدولـة بـدعم المليـشيات المـسلحة هنـاك.أالمر الـذي دعـا خبيرهـا بقمـع 
الثــورات واالنتفاضـــات، الجـــنرال قاســـم ســليماني، ٕالـــى مغـــادرة العـــراق والعــودة الـــى طهـــران، لقمـــع االنتفاضـــة 

 االيرانية الواعدة.
 

ليس غريبا ٔان يستنفر ماللي طهران كل قوتهم لقطع رٔاس الحية، على حد تعبيرهم، بٕانهاء الثورة العراقية ٔاوال، 
حيــث دفعــت ٕالــى ٕانجــاز هــذه المهمــة القــذرة بمجموعــات كبــيرة مــن حرســها الثــوري، مــن جهــة، والمليــشيات 

المــسلحة العراقيــة المرتبطــة بهــا مــن جهــة ٔاخــرى، خصوصــا ؤان حكومــة عــادل عبــد المهــدي فــشلت فــي ٕانهــاء 
الثورة العراقية، بما تيّسر لها مـن وسـائل الخـداع والتـضليل، ومـا بيـن يـديها مـن قـوٍة عـسكريٍة متمرسـٍة فـي هـذا 
المجال، حتى تحولت مواجهة الثورة السلمية من مواجهة ٓالة القمع التابعـة للحكومـة ٕالـى مواجهـة مباشـرة مـع 

 ماللي طهران في جميع ساحات التحرير في المدن العراقية.
 

واليوم ؤامام صمود الثوار واستعدادهم للتضحية وإالصرار على تحقيـق مطـالبهم كاملـة، وفـي مقـدمتها ٕاسـقاط 
النظام وحل مجلس النواب وٕالغاء الدستور الذي كـتبه المحتل أالميركي وتقـديم الفاسـدين ٕالـى المحـاكم لنيـل 
جزائهم العادل، لجٔات ٕايران، وبالتعاون مع الحكومة، ٕالى وسائل دنيئة جدا، من بينهـا تقـزيم الثـورة واعتبارهـا 
فورة غضٍب سرعان ما تهدٔا ويعود الناس ٕالى بيوتهم.ومنها ٕالصاق التهـم الباطلـة بهـا كاالدعـاء بوجـود مندسـين 
ومخـــّربين فيهـــا، ٔاو القـــول ٕانهـــا حـــراك لمجموعـــات ٕارهابيـــة تنفـــذ ٔاجنـــدات لـــدول معاديـــة "للعـــراق الديمقراطـــي 
الجديد"، ٔاو ٕاشاعة حالة من الخوف والفزع بترويج أالراجيف عن النهاية الحتمية لهذه الثورة على الطريقة التي 
انتهت بها الثورات السورية والليبية واليمنية.وقد جندت ٕايران والحكومة العراقية لهـذا الغـرض ٔابـواق دعاياتهـا 

 المغرضة ؤاقالمها المٔاجورة ومحطاتها الفضائية ومنابرها الحسينية.
 

وٕالى جانب هذه الوسائل الدنيئة، لجٔا الماللي ٕالى دفع الحكومة ٕالى تقديم تنازالٍت ترضي الثوار من خالل رفع 
شعار إالصالحات، ووصـفها بالجديـة والتعهـد بمحاربـة الفـساد والفاسـدين، فـسارعوا ٕالـى عقـد اجتماعـاٍت فوريـٍة 
متنوعــٍة، تــارة مــن مجلــس الــوزراء ؤاخــرى لمجلــس النــواب وثالثــة لمجلــس الرؤســاء الثالثــة، رئيــس الجمهوريــة 
ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ليخرجوا بالعبارات المملة التي تتبّخر بعد مرور ٔايام معدودات من قبيل 
"وضــع جــدول زمــني لتلبيــة مطالــب المتظــاهرين"، و"وضــع خريطــة طريــق وتحديــد مــدد زمنيــة".وٕالقناع الثــوار 
بمصداقية الوعود، لجٔا عبد المهـدي ٕالـى ٕاطـالق نكـتـٍة سـمجة، حيـن ٔاعلـن عـن وقوفـه ٕالـى جانـب المتظـاهرين، 
والطلب ٕاليهم بمواصلة ثورتهم، لتكون فعـال ضـاغطا علـى الحكومـة لٕالسـراع بتنفيـذ المطالـب! ونـسي مطالبتـه 
قبــل ٔايــام بٕانهــاء التظــاهرات واســتبدالها بتظــاهراٍت ٔاســبوعيٍة محــدودة، بعــد الحــصول علــى ٕاذن مــن الــسلطات 
الرســمية.ولم يــستبعد هــؤالء ســالح المرجعيــة الدينيــة ٕالنقــاذهم مــن هــذه الورطــة.وفعال قامــت هــذه المرجعيــة 
بالــدور المطلــوب، وبطــرق ملتويــة، بحيــث تــضمنت خطاباتهــا مــسك العــصا مــن الوســط.فعلى ســبيل المثــال، 
ٔاقــرت النقطــة الثانيــة مــن خطابهــا ٔاخــيرا مــن جهــة حقــوق المتظــاهرين ومطــالبهم، ومــن جهــة ٔاخــرى طالبــت 
ــٕاّن مــن أالهميــة بمكــان ٕاســراع  ــالنص "ومــن هنــا، ف حكومــة الفــساد والفاســدين بإالصــالحات.حيث ورد فيهــا ب
الحكومــة فــي ٕاقــرار قــانون منــصف لالنتخابــات يعيــد ثقــة المــواطنين بالعمليــة االنتخابيــة، وال يتحــيز لٔالحــزاب 
والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقيـة لتغيـير القـوى الـتي حكمـت البلـد خـالل الـسنوات الماضـية اذا ٔاراد 
الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة"، في حين تعلم المرجعية علم اليقين ٔان الفاسد ال يمكن ٔان يكـون 
مصلحا ضد الفساد، ؤان المرجعية ذاتها اعترفت بهذه الحقيقة في مقطع من الفقرة الثالثة فـي الخطـاب نفـسه 
عن قدرة هذه الحكومة على القيـام بـٔاي ٕاصـالح، مهمـا كـان متواضـعا بقولهـا "وهـذا ممـا يثـير الـشكوك فـي مـدى 
قدرة ٔاو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالـب المتظـاهرين حـتى فـي حـدودها الـدنيا، وهـو ليـس فـي 
صـــالح بنـــاء الثقـــة بتحقيـــق شـــيء مـــن إالصـــالح الحقيقـــي علـــى ٔايـــديهم".وكان جديـــد هـــذه المحـــاوالت فـــي هـــذا 
الخصوص فشل اتفاق المرجعية وممثلة أالمم المتحدة لاللتفاف على الثورة العراقية، حيـث رفـض الثـوار مثـل 

 هذا الوساطات، كونها تتعاكس مع مطالبهم بٕاسقاط النظام ومحاكمة الفاسدين من دون استثناء.
 

ُترى هل يستطيع ماللي طهران ٕانقاذ نظامهم من السقوط بما تيسر لهم مـن قـوة وجـبروت وخبـث، اضـافة ٕالـى 
دعــم الحكومــة العراقيــة ومليــشياتها المــسلحة؟ تختــصر إالجابــة باالكـتفــاء بتــذكير هــؤالء بمــا وعــدت بــه الثــورة 
العمالقة في ساحات التحرير، وٕاصرارها القاطع على تحقيق مطالبها غـير منقوصـة، ومنهـا ٕانهـاء النفـوذ إاليرانـي 
في العراق وتصفية مخلفاته.وٕاذا سولت لهـم عقـول الماللـي بـٔانهم قـادرون علـى تحقيـق نجاحـات بمـا توفـر لهـم 
مــن الوســائل الغــادرة ضــد االنتفاضــات الــشعبية الــتي ســبقت الثــورة العظيمــة، فــٕانهم واهمــون تمامــا، حيــث 
ٔاصــبحت ٔاوراقهــم مكــشوفة، وقــوتهم العــسكرية عــاجزة عــن ٕارهــاب طفــل عراقــي مــشارك فــي الثــورة، وٕان صــرخة 
الثــوار تــشق عنــان الــسماء، تقــول، "لــو ٔامطــرتم علــى رؤوســنا كــل ٔاســلحتكم لــن نــتراجع.ولن نتخلــى عــن ثورتنــا 

 السلمية، قبل تحقيق االنتصار النهائي".
 

نعــم هنــاك انتفاضــات وثــورات فــشلت ٔاو انتهــت بطــرق مٔاســاوية وطواهــا النــسيان، ٔاو ســجلت ضــمن الــذكريات 
الوطنية المؤلمة.مثلما هناك ثورات وانتفاضات قد تم خداعها وااللتفـاف عليهـا لتخـرج بخفـي حنيـن كمـا يقـال، 
لكن ثورة العراق اليوم لن تخدع بالوعود الوردية، ولن تقبل بٔانصاف الحلول، ولن تهزم بآاللة العـسكرية مهمـا 

 طال الزمن وازداد حجم التضحيات.وٕان غدا لناظره قريب.
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وحول جريمة المقـابر الجماعيـة الـتي عـثر عليهـا فـي ضـواحي الفلوجـة مؤخـرا نـشرت صـحيفة االندبنـدتت تقريـرا فـي 

 استنادا لوكاالت االنباء العالمية وجاء فيه :  ٢٠١٩الثاني والعشرين من كانون أالول 
 

مدنيًا، ُيعتقد ٔاّنهم كانوا ٔافراد قبيلـة سـنّية اسـُتهدفتهم  ٦٤٣ُعثر قرب مدينة القلوجة على مقابر جماعية تضّم رفات 
 ميليشيات عراقية.

 
 ٥ونقلت مصادر ٕاعالمية عن مسؤولين تٔاكيدها على ٔاّن الجثث التي ُعثر عليها ٕالى جانب الطريق فـي منطقـة تبعـد 

ولــم ُيعــرف مــصيرهم  ٢٠١٦كيلومـترات مــن الفلوجــة، تعــود ٕالــى عـشيرة المحامــدة الــتي اختفــت غالبيــة ٔابنائهـا عــام 
 منذ ذلك الوقت.

 
 ووفق المصادر فٕاّن المنطقة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحشد الشعبي الموالية ٕاليران.

 
رجــًال وصــبيًا علــى أالقــل اختفــوا مــن المنطقــة فــي سلــسلة  ٦٤٣وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي وقــت ســابق، ٕاّن 

 عمليات اختطاف جرت على ٔايدي رجال تبين ٔانهم من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي.
 

، حيـث تعرضـوا للتعذيـب ”البيت أالصفر”ؤافادت منظمة العفو الدولية بٔاّن المدنيين احُتجزوا في مكاٍن وصفوه بـ
 واالحتجاز بدون طعام ٔاو ماء.وقال الناجون ٔاّنهم تعرضوا للضرب على الرٔاس والجسم.

 
لـم يقـدموا لنـا المـاء فـي اليـوم أالول؛ وفـي اليـوم الثـاني ٔاحـضروا “وقال ٔاحد الناجين للمنظمة غير الحكومية ٕانهـم 

منـا ٕالـى الـشاحنة، كانـت قـذرة ورائحتهـا نتنـة .. ٔاعتقـد  ٣٠٠زجاجة صغيرة لعـشرة ٔاشـخاص.ومن ثـّم ٔاخـذوا حوالـي 
ٔانهــا كــان ُتــستخدم لنقــل الحيوانات.وضــعوا أالصــفاد فــي ايــدي كــل اثنيــن معــا، مــات ٔاحــدنا فــي العربــة مــن شــدة 
العطــش واالختنــاق .. ؤاخرجــوا ٓاخــرين، ثــم ســمعت صــوت طلقــات ناريــة، وفــي وقــت الحــق كــان بوســعنا ٔان نــشّم 

 ”.رائحة الحرق 
 

وتورطت ميليشيا الحشد الشعبي خالل العكلية العسكرية في المناطق المنكوبة، بجرائم اخفاء قسري واعـدامات 
 ميدانية، في ظل التواطؤ الحكومي الصريح.

 
ووفق مصادر محلية خاصـة، فـٕان القـوات الحكوميـة حاولـت التكـتـم علـى المقـابر الجماعيـة الـتي عـثر عليهـا مؤخـًرا 

 تهرًبا من المسؤولية، ٕاال ٔان مصادر خاصة وبعض أالهالي قد كشفوا تفاصيل تلك المقابر.

وتتذرع السلطات الحكومية بوقوف تنظيم الدولة خلف هذه المقابر، ٕاال ٔان التحقيقـات ٔاثبتـت وقـوف الميليـشيات 
 الموالية ٕاليران خلف هذه الجرائم، بسبب سيطرتها على المنطقة التي لم يصل اليها عناصر التنظيم.
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وتناقلــت وكــاالت االنبــاء المحليــة اهــم مــضامين المؤتمــر الــصحفي لعــضو مــا يعــرف باللجنــة الماليــة النيابيــة ماجــدة 

وســلطت فيــه أالضــواء علــى معــدالت الفقــر فــي المحافظــات  ٢٠١٩التميمــي فــي الحــادي عــشر مــن كــانون أالول 
 العراقية ومما جاء فيه : 

 
كـــشفت عـــضو مـــا يعـــرف باللجنـــة الماليـــة النيابيـــة، ماجـــدة التميمـــي، ٔامـــس أالربعـــاء، بأالرقـــام عـــن حجـــم االنفـــاق 

 ، ومعدالت الفقر في محافظات البالد.٢٠٠٤الحكومي منذ على الموازنات العامة منذ عام 
 

بيانــات ماليــة ومدققــة كــشفت عــن حجــم ٕانفــاق “وقالــت التميمــي، فــي مؤتمــر صــحفي عقدتــه بمجلــس النــواب، ٕان 
 ”.٢٠١٨حتى نهاية العام الماضي  ٢٠٠٤الدولة على الموازنات العامة منذ عام 

مقدار االنفاق لتلك المـدة علـى المـصروفات الجاريـة التـشغيلية والمـصروفات االسـتثمارية “ؤاوضحت التميمي، ٔان 
 ”.مليار دينار عراقي )  ١١٩و ٨١٨ترليون و ٧٣و” الف ترليون “كوادرليون  ١بلغ ( 

 
مليــون دينــار وتــشمل مــصاريف الرواتــب  ٨١مليــار  ٥٧٧ترليــون و ٨٢٥المــصروف التــشغيلي بلــغ “ؤاضــافت، ٔان 

المصروف االستثماري كـان “، مبينة ٔان ”% تقريبًا وهو مصروف غير منتج٧٧والوقود وااليفادات والصيانة وبنسبة 
 ”.% فقط ٢٣مليار، بنسبة  ٣٦ترليون و ٢٤٨

 
نسب المصاريف غـير المنتجـة تلـك القـت بظاللهـا علـى البـالد وسـاهمت “وتابعت النائب عن تحالف سائرون، ٔان 

 ”.% في البالد٢٠، فيما بلغ معدل الفقر ٢٠١٧% عام ١٣بٕانماء معدالت البطالة التي بلغت 
 

معدالت الفقر أالعلى فـي العـراق تتركـز فـي محافظـات الوسـط والجنـوب، وتحتـل محافظـة المثنـى “ؤاشارت ٕالى ٔان 
% تقريبــًا، وفــي ميــسان بلــغ معــدل الفقــر ٤٨%، تــٔاتي بعــدها القادســية بمعــدل ٥٢المرتبــة أالولــى بمعــدل فقــر بلــغ 

 ”.% ما يعني ٔان نصف سكان المحافظة من الفقراء٤٥
 

معـدل “وفيما يخص المحافظات التي تشهد توافد الماليين سـنويًا لغـرض الـسياحة الدينيـة، ٔاوضـحت التميمـي ٔان 
% تقريبًا، وهـو مؤشـر سـلبي كبـير علـى ١٣% والمفروض ٔان يكون صفرًا، ويبلغ في النجف ١٤الفقر في كربالء يبلغ 

 ”.كيفية التعامل مع السياحة الدينية
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