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وات   اقيــــون قــــرار التــــأميم التــــار لــــ ــــستذكر العــــرب وخاصــــة العر

ـ مرحلـة حرجـة ١٩٧٢العراق النفطية  االول من حزران من عام   ،
سان  عد مؤامرة احتالل العراق  ن ا امتنا  ش ع ة  وما  ٢٠٠٣وخط

اقتصادية واجتماعية لم تقتصر  ة سياسية و تبعھ من تداعيات خط
ـل  ـشمل  ا السلبية ع القطر العرا فحسب بل امتدت ل اسا ع ا

 اقطار الوطن العري.
 
ـــي   ـــا حـــزب البعـــث العر خيـــة قاد ة وتار واذ تمـــر بنـــا ذكـــرى معركـــة كبـــ

ــل احــرار العالــم  ــ نفــوس العــرب و اعة اعــادت الثقــة  ــ ي  ا االشــ
ياليــة  ــة ومــا تمثلــھ مــن دول ام ار ات االحت ــ الــشر انيــة النــصر ع بام
ــــاطر شــــ ان نــــدرك ضــــرورة التمــــسك  ، فــــان علينــــا وامتنــــا تتعــــرض 
انيــة النــصر  مــا بام عــزز ثقــة ا بالثوابــت الوطنيــة والقوميــة وان 
ــــة  ا اذا مــــا توفــــرت االداة الوطنيــــة القوميــــة واالرادة الثور ــــ اعــــدا ع
ــــــ كــــــسب  ا ع مــــــا وقــــــدر طاقــــــات ا القــــــادرة املؤمنــــــة بــــــا اوال و

ا.  معارك
 
وانب االقتصادية لقرار التـاميم التـار ومـا حققـھ   مية ا قدر ا و

ـــــــ  ـــــــشة املـــــــواطن العرا مـــــــن اثـــــــار ايجابيـــــــة تمثلـــــــت برفـــــــع مـــــــستوى مع
ات الوطنيـــة الســـتخراج النفـــط وتـــصديره ، فانـــھ مـــن  ـــ ومـــضاعفة ا
ـا  ان عيـد لالمـة م ـضة قوميـة شـاملة  جوانب اخرى عزز فـرص بنـاء 
ي  يو ــ الكيــان الــص ــ العــالم وفتــح فــرص جديــدة لتحقيــق النــصر ع
ن  ـــــــــــــــر فلـــــــــــــــسط ية لتحر ـــــــــــــــ املعركـــــــــــــــة املـــــــــــــــص باســـــــــــــــتخدام النفـــــــــــــــط 
ــــــ دراســــــات وتقــــــارر مراكــــــز  عــــــود ا مكن الي منــــــصف ان  بــــــة.و ب ا
البحوث االقتصادية ليدرك ما حققـھ قـرار التـاميم التـار مـن نتائـج 
ـ العـراق فحـسب بـل  ـس  اقتـصادية واجتماعيـة ل ايجابية سياسية و
قيقة اذا قلنا ان  غا او نجانب ا  ارجاء وطننا العري الكب .. وال 
ـــان احــــد ابــــرز اســــباب دفــــع  ـ ــــ معركــــة التــــاميم  انتــــصار قيــــادة البعــــث 
انـــت  اعة ف ـــا للتفكـــ بكـــسر االرادة البعثيـــة الـــ ـــا حلفا ـا ومع ـ ام
ـــ  ـــ ايـــران واعالنـــھ ومنـــذ االيـــام االو ء خميـــ للـــسلطة  ـــ مـــسرحية م
ـــــ خـــــوض معركـــــة القادســـــية  ـــــ العـــــراق واجبـــــاره ع عدائـــــھ وحقـــــده ع
ل اعداء البعث واالمـة  ا  ا ومع مت ام الثانية الدفاعية ، حيث تو
م .. لــذا فــان خــروج العــراق  مــة بــالعراق خــاب فــال ز ــاق ال انيــة ا ام
ـ  من معركة استمرت ثمـان سـنوات منتـصرا جعلـھ محـط انظـار جما
ــــة  ر اقــــة ل ــــل الــــشعوب التو ـــان مركــــز اشــــعاع ل ـ ــــا ، بــــل  االمــــة وامل
ى ، ممـــــــا زاد مـــــــن قلـــــــق الدوائـــــــر  يمنـــــــة الـــــــدول الكـــــــ والتخلـــــــص مـــــــن 
ــــــ املنطقــــــة تــــــارة واختــــــالق  ا  ــــــك عبيــــــد ياليــــــة الــــــ بــــــدأت بتحر االم
ـضة  ـ عـن مـشروعھ القومـي و ع الجبار قيادة البعث ع التخ الذرا
ارثيـة  وطننا العري من كبوتـھ الـ توجـت بـاحتالل العـراق ونتائجـھ ال

ا ..   ع املنطقة باسر
 
ــذا   ــستذكر العــرب جميعــا واحــرار العــالم  ــ ذكــرى التــاميم التــار 

ـــ  ـــزون ع ن يج ـــان والـــصفو ـــم يـــرون اذنـــاب االم اليـــوم التـــار و
ـــــن النفـــــط وثـــــروات العـــــراق بيـــــد  عيـــــدون ر ـــــسبات الـــــشعب و ـــــل مك
ت .. مــــا  ئة الــــص اخيص ســــ ات العامليــــة مــــن خــــالل جــــوالت الــــ الــــشر
ــاء  ــود ال ــل ا ة تتمثــل بــضرورة توحيــد  ــ يؤكــد حقيقــة باتــت وا
ـــــــ العـــــــراق مـــــــن الـــــــذيول عبيـــــــد  ـــــــس بالعمليـــــــة السياســـــــية وتط مـــــــا 

شر الصابرن. ن .. و اينة والصفو  الص
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 سم هللا الرحمن الرحيم
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ة تنعـــي  القيادة العامة للقوات املس

يع عبد الرحمن العبيدي س ر  اللواء الطيار الركن ق
  

إيمان بقضاء هللا وقدره تن  زن واأل ، و بمزد من ا

ة  و ة أحد أبطال القوة ا القيادة العامة للقوات املس
يع عبد الرحمن  س ر اقية ( اللواء الطيار الركن ق العر

 العبيدي ) والذي انتقل ا رحمة هللا ع أثر مرض عضال .
اعا ، وقائدا مخلصا وأمينا  يد رحمھ هللا طيارا  ان الش لقد 
تھ  ا س د ل ش ، وقدم للعراق واألمة العرية خدمات جليلة 
ھ ( فرناس  و و يتقلد املناصب كقائد للقواعد ا و
وي   ة والدفاع ا و والقادسية ) ، وضابط ركن القوة ا
شارك  معارك الدفاع  و  تھ و ديوان وزارة الدفاع ، كذلك س
اعتھ بالعديد من األوسمة  ا ل عن العراق وال كرم ف

 واالنواط والقدم املتاز.
 

ذه األيام املباركة أن يرحمھ  عا   ندعو هللا سبحانھ و
ھ ورفاقھ الص  لھ وذو م أ ل سكنھ فسيح جناتھ و و

 والسلوان.وانا  وانا اليھ راجعون.
 

 أمانة سر
ة  القيادة العامة للقوات املس

٢٠٢٠/  ٥/  ٩ 
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ــــــــــــــــــــ ظــــــــــــــــــــروف بالغــــــــــــــــــــة 
ـــــــا  طـــــــورة الـــــــ تمـــــــر  ا
اجـــــــــــة  امتنـــــــــــا تكـــــــــــون ا
ـــة لنـــا جميعـــا لوقفـــة  م
تامـــل ومراجعـــة حقيقيـــة 

ـار  ـ عــد ان ( ضــرت االمــواج املتالطمــة مــن العقائــد واالف ــ ينــابيع البعــث الرســالية الــصافية  ــا ا عــود ف
ـــ عقيـــدة االمـــة الرســـالية  ـــا،املطلوب العـــودة ا ا ورجال االمميـــة الفاســـدة امتنـــا فاغرقـــت الكثـــ مـــن شـــبا
ـــ عقيـــدة البعـــث عقيـــدة االمـــة الواحـــدة ذات الرســـالة  ـــالق ، ا ـــا النـــ ا ـــا وفكر ـــا ومثل ـــسانية وقيم اال

الدة .. ).  ا
 

ھ وتــامر منــذ بداياتــھ  ــشو ي مــن حمــالت  ا ــي االشــ نــا املناضــل حــزب البعــث العر عــرض لــھ حز ــرغم مــا  و
ـــ الوحـــدة  ـــا املـــشروعة  ـــ اليـــوم، فانـــھ اســـتطاع ان يكـــسب ثقـــة جمـــا امتنـــا كونـــھ مثـــل تطلعا ـــ وا االو
ــــت  ــــل حمــــالت التــــصفية الوحــــشية والقمــــع ليث اكية وتجــــاوز بايمــــان قيادتــــھ ومناضــــليھ  ــــة واالشــــ ر وا

ا و تحقيق النصران شاء هللا. مل راية االمة ورسال  لالجيال انھ االجدر 
 

ـ االرض وذلـك  ـة  ـل االحـزاب الثور عـا عـن  س من باب املغاالت او الغرور القول بان البعث ( ترفـع و ول

ـــا  ـــا واراد ـــا ومنظومـــة اخالق ـــا ومثل ـــا وقيم ـــا وترا خ ـــا وتار ـــا ومعان ـــل عمق ه وتمثيلـــھ المتـــھ ب عبـــ ـــ 
بــة  ــار الغر ــي مــن االف ة النقــاذ مجتمعنــا العر عــ مــسؤولية كبــ ــل مناضــل  ــو مــا يحمــل  ــا .. ) و وتطلعا
لــــــھ بــــــدعاوى العوملــــــة و مواكبــــــة روح العــــــصر  ل ــــــا تحــــــت اغطيــــــة م ة الــــــ بــــــدأ البعــــــض يــــــروج ل واملــــــشبو
ـــو مـــا  ـــن االمـــم و ـــن االنفتـــاح والتالقـــح الفكـــري والتفاعـــل ب نالـــك فـــرق كبـــ ب ـــ العـــالم .. ان  والتطـــورات 
نــــا فــــان التمــــسك  ــــا.ومن  و ــــا و ــــا وثقاف ا وقيم ــــن محاولــــة قطــــع االمــــة عــــن جــــذور نــــا و عمــــل بــــھ حز
مــــالت التــــضليل  ــــال للتــــصدي  نــــا الثقافيــــة لنكــــون ا ــــر قابلي ــــ تطو بالثوابــــت املبدئيــــة للبعــــث يحتــــاج ا
ـم  ـذا اليتحقـق مـن دون ف ھ ال تمارس ضد مباديء البعث ومحاولة النيـل مـن تارخـھ املـشرق و شو وال
ـسانية  يـة اال ا بروح االسـالم الـذي يمثـل ( رسـالة االمـة العر ر املباديء البعثية وارتباط و يح  واع و
نيـف  ـا ، االسـالم ا ر تـارخ االمـة وترا س صوم وصالة فحسب االسالم يمثل جو ضارة ، االسالم ل ا

ر عقيدة البعث .. ) ..  مثل جو ر عقيدة االمة العرية و سانية حضارة يمثل جو  كرسالة ا
 

ـ معاركـھ  ا ان صمود البعث وانتـصاراتھ  غيب عن بالنا وال علينا ترسيخ قيقة ال يجب ان ال ان ا
قيقـي  ـ البعـ ا انت تتجـسد  ا حيث  ية من اجل ا والت ر عقيدتھ وايمان مناضليھ  ارتبطت بجو
ـ  ا تم ان الناس و احلك ايـام النـضال الـسري واصـع ا .. من منا اليتذكر كيف  صورة االمة باب صور
انــــت  امتھ ..  اعتھ وشــــ ــــ ــــا بمروءتــــھ و ــــس االحــــزاب االخــــرى ماركــــسية او غ ه مــــن من البعــــ عــــن غــــ

م ..  ما حولھ وكسبھ ل  اخالق وصفات مناض البعث احد ابرز عوامل التفاف ا
 
 

ــــة اعــــدائنا مــــن  ــــ امــــ ســــالح ملواج نــــا االصــــيلة و ــــ التمــــسك بقيــــم حز اليــــوم نحــــن احــــوج مــــا نكــــون ا
ـ صـفوف الـشباب .. مـرة  صب واالرحب للكـسب خاصـة  ا مجالنا ا ن بل ا اينة وصفو ن وص يالي ام

 اخرى لنعد ا ينابيع فكر البعث الصافية ف عنوان نصرنا ان شاء هللا.
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ـان خـضر  ي الرفيـق مز ا ـي االشـ ـزب البعـث العر تن قيادة قطر العـراق 
عــد ان  ون االحتــالل  ــ ــ  د  ــش ــادي عــضو قيــادة قطــر العــراق الــذي اس

ــــــ خطــــــة  ١٧قــــــ  ية الالزمــــــة  ــــــا مــــــن الرعايــــــة الــــــ ــــــا حــــــرم خالل عامــــــا ف
ــ  ــ االســر املدنيــة والعــسكرة وال متعمــدة لتــصفية قيــادات النظــام الوطــ 
ـــان لبقيـــة  مـــة اغتيـــال الرفيـــق مز ـــسانية ، وتـــضاف جر ي مـــن معاملـــة ال ا عـــا
ـــا مــــن  ـــا ســـلطة االحتـــالل بتـــصفية تلـــك القيـــادات بحرما ـــرائم الـــ ترتك ا
ــ عمليــة قتــل بطــئ ومتعمــد.رحم هللا الفقيــد واســكنھ جناتــھ  ه و الــدواء وغــ

.انا  وانا اليھ راجعون. لھ الص م رفاقھ وا  وال
 

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ
»MSIQINLNL

î{{{ÃßiêÒ]÷]êe†ÃÖ]oÃfÖ]hˆ£Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ
Ý^{{{{{ßÆî{{{×ÂØ{{•^{{{ß¹]Ð{{{éÊ†{{{Ö]

 
افـــة  يـــة ول ي لالمـــة العر ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــ قيـــادة قطـــر العـــراق  تن
ــــ غنــــام عــــضو  ــــر رحيــــل املناضــــل الــــدكتور ع ــــي وامل ــــ الــــوطن العر ن  املناضــــل
ــــ  عــــد عمــــر قــــضاه  ي ( ســــابقا )  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر القيــــادة القوميــــة 
غمـــد هللا الفقيـــد  الــدة،  ا ا يــة ورســـال ــن مـــن اجــل االمـــة العر نــضال صـــلب اليل
ـ  لھ ومحبيھ من رفاق واصدقاء الـص ع م ا الكب برحمتھ واسكنھ جناتھ وال

 خسارتھ.انا  وانا اليھ راجعون.
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ــ مناضـــ  ي ،ا ا ـــي االشــ ــزب البعــث العر ــ القيــادة القوميـــة  تن
يـــة  ـــي الكبـــ ،وجمـــا امتناالعر ـــ مـــساحة الـــوطن العر ـــزب ع ا
ــ غنــام ( ابوحــسن )  ــة، الرفيــق املناضــل ع ــة والتحرر ــا الثورر وقوا
ـــــن عامـــــًا ، والـــــذي  ـــــ مـــــدى ثالث ـــــزب ع ،عـــــضو القيـــــادة القوميـــــة ل
ــــــــــــــ الثــــــــــــــامن مــــــــــــــن ايــــــــــــــار  معــــــــــــــة ، الواقــــــــــــــع  وافتــــــــــــــھ املنيــــــــــــــة يــــــــــــــوم ا

ـــزب قائـــدًا وعلمـــًا مـــن مناضـــليھ ،مـــن ٢٠٢٠لعـــام وفاتـــھ ، يفقـــد ا .و
ـــزب  ـــ النطالقـــة ا ـــزب منـــذ البـــدايات االو ة ا الـــذين واكبـــوا مـــس
يــة مــن  ز اميــة للــشرعية ا ــ صــلب املواقــع املدافعــة وا واســتمر 

زب فكرًا وتنظيمًا ونضاًال.  مؤامرات النيل من ا
 

ـــــ غنـــــام الـــــذي تفتقـــــده اليـــــوم اســـــرتھ الـــــصغرى  لقـــــدتبوأ الرفيـــــق ع
ــ  ــضور  ــان دائــم ا ــزب ، و ــ ا ــ املواقــع القياديــة  ى ، اع والكــ
ـــــــــ  ــــــــان قـــــــــدوة  ـ ي ، و مـــــــــا ـــــــــ وا ـــــــــل ســـــــــاحات النـــــــــضال السيا
ـــــ ســـــلوكھ النـــــضا  ا  تـــــھ ومبدأيتـــــھ الـــــ جـــــسد عـــــصاميتھ ومناقب
ــــ  ــــ الن ــــزب بفكــــره السيا ــــة ا ــــ اغنــــاء تجر ه  واالجتمــــا ،وتمــــ
اث  لت اضـــــــافة نوعيـــــــة لـــــــ ،وثقافتـــــــھ الواســـــــعة والعميقـــــــة الـــــــ شـــــــ
ل عـــــــامًال مــــــن عوامـــــــل  ــــــش ل ومـــــــا زال  ــــــزب الفكــــــري ،الـــــــذي شــــــ ا
ــــــــ  ــــــــة املؤامــــــــرات ال ــــــــ مواج التحــــــــصن للفكــــــــر القومــــــــي التحــــــــرري 
ـــــــا  ـــــــل منظوم ھ  ـــــــشو يـــــــة الثقافيـــــــة لالمـــــــة و اق الب دف اخـــــــ ـــــــس

 القيمية.
 

ـ كبـار  ن ، ينـضم اليـوم ا زب الذي يفقد احد رموزه التـارخي ان ا
ـــــ  س و ـــــزب ومناضـــــليھ مـــــن الـــــذين اطلقـــــوا عمليـــــة التأســـــ قـــــادة ا
ـــــــشيل عفلـــــــق  ـــــــم الرفيـــــــق القائـــــــد املؤســـــــس االســـــــتاذ احمـــــــد م طليع
ـــــل  مـــــا  ن ، ومع ـــــ االكـــــ الرفيـــــق القائـــــد صـــــدام حـــــس يد ا وشـــــ
ـــــزب  رميـــــة ا ـــــ  ـــــزب ومناضـــــليھ الـــــذين شــــغلوا مواقـــــع  داء ا شــــ
ــــــــــــ وجــــــــــــدان االمــــــــــــة  بقى حاضــــــــــــرًا  ــــــــــــو ســــــــــــ وســــــــــــلطتھ الوطنيــــــــــــة، و
ـ  ا، ال لم ولن ت دوره  العمليـة الـصراعية ال وذاكرةجما

ا املتعددي املشارب واملواقع ،مـن  ا االمة وما زالت ضد اعدا خاض
ي ،ا العراق الذي يقاوم الغـزو  يو ة االغتصاب الص ن اس فلسط
ـــ  ي.وســـوف تبقـــى جما ـــ كمـــا قـــاوم الغـــزو واالحتـــالل االم الفار
ــ  ــ  يــة تقــدر دوره الطلي ــرة العر ز ــ اقطــار شــبھ ا يــة  امتنــا العر
ــــــــ  ــــــــا النجــــــــاز التحــــــــول والتغي ر ليــــــــج وتثو ــــــــة ا الــــــــدفاع عــــــــن عرو
قــــوق  ــــ ا ــــ املــــساواة  ــــ ،القامــــة نظــــم املواطنــــة القــــائم ع السيا
ـ قواعـد التعدديةوالديموقراطيـة  تمعات ع لة ا ي والواجبات و

سان.  وحماية حقوق اال
 

ة  ـــــــسارة الكبـــــــ ـــــــم ا ـــــــ تـــــــدرك  ـــــــزب و ان القيـــــــادة القوميـــــــة ل
ــــو مــــصاٌب اليــــٌم وخطــــٌب جلــــل ،  ــــٍز ،و الناجمــــة عــــن فقــــد رفيــــٍق عز
ـم  م احزا ـشارك ـة و تتقدم من اسرتھ وعائلتھ بـاحر التعـازي االخو
ـن العـام  يم االم م ، كما تتقدم من الرفيـق عـزة ابـرا ع فقد عزز
م ان تبقى  د عا ل الرفاق باحر التعازي الرفاقية ، و زب ومن  ل
ـة الـ قـ  ـداف الثور ة صاعدة لتحقيق اال زب ،مس ة ا مس
ـــــو الـــــذي  ـــــا ، و رفيقنـــــاالعزز ( ابوحـــــسن ) ردح حياتـــــھ يناضـــــل الجل
ــــو الــــذي  ن محــــررة ،و ــــة فلــــسط وافتــــھ املنيــــة ولــــم يكحــــل عينــــاه برؤ
ية ، كمـا  ـ الثـورة الفلـسطي ة العرية املـشاركة  زب  ا مثل ا
ــة قــد  تــھ الثور ش وعــاش تجر وافتــھ املنيــة ولــم يــر العــراق الــذي عــا

. ليًامن رجس االحتالل الفار  تحرر 
 

نــــــــة بجانــــــــب  ــــــــا الرفيـــــــق املناضــــــــل ومقامـــــــك ا ـــــــن ا ــــــــر الع فنـــــــم قر
عـــــــــصارة فكـــــــــرك  تـــــــــھ  ـــــــــك الـــــــــذي اغن ن ، وحز داء والـــــــــصديق الـــــــــش
ـــــــن الـــــــوالء  ـــــــد النـــــــضا ،الـــــــذي اقـــــــسمت يم ـــــــ الع ونـــــــضالك بـــــــاٍق ع
ة النــضالية  ــو بــاٍق مــع رفاقــك الــذين يواصــلون املــس والوفــاء لــھ، و

اكية. رة واالش ا  الوحدة وا داف  للوصول باالمة الىتحقيق ا
 

ــل الرفــاق الــص  ــم اســرتك العززة،و رة ،وال التحيــة لروحــك الطــا
بـــــات  ـــــي واملغ ـــــ الـــــوطن العر ـــــزب  والـــــسلوان ، ولتقـــــم منظمـــــات ا

يل.  مراسم تقبل العزاء حيث استطاعت لذلك س
 

 وانا  وانا اليھ راجعون.
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
س   ٢٠٢٠ما
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ن  يد صـــــــــدام حـــــــــس الرفيـــــــــق الـــــــــش
َف ألبع بما ي :   يرحمھ هللا َعرَّ

 
ـــــــــ وطـــــــــ يحـــــــــب وطنـــــــــھ  ـــــــــل عرا  )
ـــــــــــدافع عـــــــــــن  ن و م القـــــــــــوان حـــــــــــ و
ــــ  ع ــــو  حــــارب الفــــساد  الــــوطن و

تِم ). ن لم ي  و
 

ومن خالل تجر النضالية ال امتدت ألكـ مـن " نـصف قـرن " مـن 
ــ سـلط ثــورة  ١٩٦٠عـام  تمــوز  ٣٠  -  ١٧و ثــورة  ١٩٦٣شــباط  ٨مــرورًا 
ـــون  ١٩٦٨ ـــم الـــذين يكر ـــل موضـــوعية مـــن  وحـــ اليـــوم ســـأحدد ب

ن.  البعثي
 

ــشرن األول  ــ األول مــن  ــشرن املباركــة   ٢٠١٩عنــدما انــدلعت ثــورة 
ـ الثـوري ، وشـارك  ا جيـل الـشباب الوا %  ٨٠ان وما زال رأس رمح

ـــــ أو  ــــانوا أحزمـــــة الثـــــورة والثـــــوار، ومـــــن الطبي ـ ـــــا ، و مـــــن الـــــشعب ف
ــذا الــرمح مــع  ــ رأس  ــن  ديــد مــن البعثي يــل ا البــدي أن يكــون ا
علـــــم علـــــم  يطانيـــــة  كيـــــة اإليرانيـــــة ال الثـــــوار ، ســـــلطة االحتـــــالل األمر
ــــــــــم فقالــــــــــت  ــــــــــا أشــــــــــارت بخبــــــــــث واســــــــــتحياء ع ــــــــــن بــــــــــذلك ، لك اليق
ن الـذين قتلـوا شـباب  ن اإليـراني ن ) !كمـا قالـت عـن القناصـ ( مندس
ـل  عـرف  روب إ األمام ، لكـن الـشعب  الثورة " بالطرف الثالث " لل
يجــة فــشل  ــو ن ــشرن  ــ ثــورة  ــن  اف بــدور البعثي ــذا االعــ ء ، و ــ

ا الشعب. م ال رفض  سلط
 

ـــــن ،  ـــــم مـــــن البعـــــث والبعثي عـــــ عـــــن رع م الـــــ  فـــــأطلقوا تـــــصرحا
اذبــــة عنــــدما قــــالوا إن " البعــــث قــــد  م ال م وادعــــاءا وناقــــضوا أقــــوال
م مــن إجــراء انتخابــات  ــز كيــا م الــذي  مــات " ، والــدليل األخــر خــوف
بــــوا  ــــم كعمــــالء إليــــران و ــــة ، ألن الــــشعب كــــشف حقيق برملانيــــة نز

قيقـــــــة  ١٧ثـــــــروات البلـــــــد طيلـــــــة  ـــــــاف ، وشـــــــمس البعـــــــث وا ســـــــنة 
زب البعث. م  اما م وا اذي  كشفت أ

 
ا النظــــــام الوطــــــ قبــــــل  ن صــــــارمة شــــــرع عــــــة قــــــوان البــــــد أن أذكــــــر أر

 االحتالل  : 
 
يحكـــــــم باإلعـــــــدام مـــــــن يخـــــــون الـــــــوطن بالتجـــــــسس والتخـــــــابر مـــــــع   –  ١

 أعداءه.
 
عمـــــــل مـــــــع حـــــــزب الـــــــدعوة وأخواتـــــــھ "  - ٢ ـــــــل مـــــــن  يحكـــــــم باإلعـــــــدام 

ي. يو م خانوا الوطن لصا إيران والكيان الص  اإليرانية " أل
 
ن ، ألن   –  ٣ عمـــل مـــع تنظيـــم إخـــوان املـــسلم ـــل مـــن  يحكـــم باإلعـــدام 

اتيجيتھ  ــذه األحــزاب اإليرانيــة واإلخــوان أحــزاب " أمميــة " أقــر إســ
ي عام  امبل املاسو ارة التيارات الوطنية والقومية  ١٩٠٥مؤتمر 

ا. ن أقطار  ومنع قيام أي وحدة عرية ب
 
ــــــ داخــــــل العــــــراق   –  ٤ ــــــدرات إ ــــــل مــــــن يــــــدخل ا يحكــــــم باإلعــــــدام 

ا. سوق  و
 

ـــن اليـــوم ، يجـــب أن أذكـــر قـــول  وقبـــل أن احـــدد مـــن الـــذي يكـــره البعثي
ـــــــ مخلــــــص لوطنـــــــھ  ن : " بــــــأن أي عرا يد صـــــــدام حــــــس س الــــــش الــــــرئ
ن لم يرتبـط  ع ع طرقتھ و و  حارب الفساد  ن و م القوان ح و

ع :  ذا  زب " ، و  با
 
م  - ١ ــسا ــ البلــد و  ــا تح ن ، أل م القــوان ــ الــذي يحــ ــ الوا العرا

 بتقدمھ وتطوره.
 
ــــدافع عنــــھ كمــــا يــــدافع عــــن  - ٢ لــــص الــــذي يحــــب وطنــــھ و ــــ ا العرا

 شرفھ وعرضھ.
 
بغـــض  - ٣ ـــل أطيافـــھ وقومياتـــھ ، و ـــ الـــذي يحـــب أبنـــاء شـــعبھ ب العرا

ات الدولة. صون ممتل  الطائفية و
 
ـــ مؤســـسات الدولـــة بحـــرص وعفـــة  - ٤ عمـــل  لـــص الـــذي  ـــ ا العرا

ن ، وال ي أنـھ " خـادم " عنـد الـشعب  ونظافة يد ، وال يظلم املواطن
أنھ فوق القانون والشعب.  ، وال يتصرف و 

 
عد هللا فقط. - ٥ عت الوطن وحده " املقدس "   املواطن الذي 
 

ن :  ون البعثي  الذين يكر
 
ــــ أرصــــفة  - ١ عمــــالء إيــــران ، مــــن حيتــــان الفــــساد الــــذين اســــتولوا ع

ــــم جماعــــة املرجعيــــة وقــــادة أألحــــزاب  ــــ مينــــاء أم قــــصر، و اد  االســــت
شيات اإليرانية.  وامليل

 
عمالء إيـران ، الـذين سـرقوا املليـارات مـن مـال الـشعب ، ومـا زالـوا  - ٢

مية ع الورق ؟.  سرقون ، بذرعة تنفيذ مشارع و
 
عمالء إيران ، خيول طـروادة الفـرس ، تجـار الـدين الـذين اسـتولوا  - ٣

ـاص  م ا ـسا يعـھ  ـوب و ع عدد مـن أرصـفة تـصدير النفـط امل
ـ معمـم  م باالسـم !وأضـرب مثـال ع عرفـو ا البصرة الكرام ،  ، وأ
ــ  ــ العــالق " قيــادي  ــو الــسيد " ع ــذه الزمــرة الفاســدة  واحــد مــن 
ـــــ وزارة " جـــــواد "  حـــــزب الـــــدعوة اإليرانيـــــة ســـــكرت مجلـــــس الـــــوزراء 
ي ، الـــــذي كـــــشفھ حيـــــدر ألعبـــــادي عنـــــدما اســـــتلم رئاســـــة  نـــــوري املـــــال
ي و  ــ املــال ــان ينقــل معلومــات ألعبــادي إ راميــة "  مجلــس " وزراء ا
عندما قرر طرده من سكرتارة مجلس الوزراء تمرد عليھ ، فأحالھ إ 
ا رســـميًا  ـــشر ندات الـــ تـــم  ـــا باملـــس ـــت ل نـــة تحقيقيـــھ رســـمية وث

ا (  ر ـستلم شـ ا عــضو  ٥٨أنـھ  ميـة فـضائية و أحـد ) راتبـًا بأســماء و
دي املنتظر ) !. ملان اسمھ ( اإلمام امل   ال

 
ــــا   –  ٤ ا ــــ عقــــارات الدولــــة وممتل عمــــالء إيــــران ، الــــذين اســــتولوا ع

ــب  ــم ، بأســاليب ال م وذو ا بأســما لو ــ داخــل العــراق وخارجــھ و
ـــــــ  ـــــــسكعون  ــــــانوا جياعـــــــًا حفـــــــاة ي ـ عـــــــد أن  واالحتيـــــــال والقرصـــــــنة ، 
م ؟  ــــــران إلشــــــباع بطــــــو يات قــــــم وط ــــــب وحــــــسي حــــــواري الــــــسيدة ز

. تنك العرا  والبعض األخر خرج من السب
 
ــ ســلطات  - ٥ يمنــة ع ابيــة امل ــشيات اإلر عمــالء إيــران مــن قــادة امليل

ون مــن  ــؤالء خرجــو الــ ن ، و اقي الدولــة واملــسئولة عــن قتــل العــر
لــــة بالــــشرف ، مثــــل القتــــل والــــسرقات  نائيــــة ا ــــاب الــــسوابق ا أر
ــــ ،  تنك العرا ــــانوا داخــــل الــــسب ــــاك األعــــراض ، الــــذين  ــــب وان وال
م أدواتـًا و عبيــدًا وذيــوًال  الـذي رفــع غطـاءه االحتــالل الغاشـم وأعتمــد

 لھ  السلطة.

ــــ أمــــوال الدولــــة مــــن أعــــضاء  - ٦ عمــــالء إيــــران ، الــــذين اســــتحوذوا ع
يمنوا ع مؤسسات الدولـة  ملان و قادة األحزاب والكتل ، الذين  ال
اب املــــــــوالت  ــــــــ ـــــــانوا مــــــــن ســــــــقط املتــــــــاع ، واليــــــــوم مــــــــن أ ـ عــــــــد أن 

ملكون األرصدة  البنوك العرية والغرية.  والعمارات و
 
ــا   –  ٧ ــدرات الــ تجل عمــالء إيــران ، قــادة العــصابات الــ تتــاجر با

ستان لتدمر الشباب ؟ أفغا  من إيران و
 
ــــــة والنفــــــط  - ٨ و عمــــــالء إيــــــران ، قــــــادة مافيــــــات غــــــسيل األمــــــوال امل

ن  اقيــــة عــــ ناقالتــــھ للــــص يعــــھ شــــركة ســــوموا العر ــــي الــــذي ت اإليرا
ن الصي ثم تحولھ بالدوالر إ إيران. ستلم ثمنھ بال  و

 
راميــة الذيــن  - ٩ ن اللــصوص وا عمــالء إيــران ، مــن الــوزراء الفاشــل

ــــب  م ل ــــ ــــساب ألكتلــــھ الــــ ر انيــــة الــــوزارة  ــــم ســــرقة م م م
 املليارات من مال الشعب.

 
شرة  البالد الذين  - ١٠ رمة املنظمة املن أفراد عصابات ا قادة و

ينفــــــذون أوامــــــر أحــــــزاب الــــــسلطة ، بقتــــــل وخطــــــف واعتقــــــال ناشــــــطي 
ن بدم بارد. رات شباب الثورة السلمي  ساحات تظا

 
ي ، الــذين يزورونــھ ســرًا وعالنيــة  - ١١ يو ـا والكيــان الــص ـ عمــالء أمر

 ع طول السنة.
 

ــ شاشــات  - ١٢ م القــذرة مــن ع فوا بألــسن عمــالء إيــران ، الــذين اعــ
بــوا املليــارات  ــم لــصوص وحراميــة و يــة أ اقيــة والعر القنــوات العر

 من املال العام مع بقية عمالء السلطة مثال : 
بوري و حنان الفتالوي ".  " مشعان ا

 
ون الـــوزارات  - ١٣ ـــش وا و راميـــة الـــذين أشـــ الـــوزراء اللـــصوص وا

ا املليارات ؟ بوا عوض ي ي ن ، ل  باملالي
 

ــ  - ١٤ ــزي الفــرص مــن املر ن ومن ن واملنــافق ــاز النكــرات مــن االن
م  ـصي ـ  شعرون بـالنقص والدونيـة  ن املعقدين الذين  النفسي
ـشعرون  م الـذين  بـوا حقـوق و اسـتحقاقات غـ م ، الـذين  وتارخ

م أقزام أمام قامات رجال دولة البعث.  دائمًا أ
 

ادات " الــــدكتوراه "  - ١٤ وا مــــن إيــــران شــــ عمــــالء إيــــران ، الــــذين اشــــ
سي  ـ العتبـات  -باللطم ا اد "   -و الدكتوراه  " طرق فرش ال

اّية " مـــــــن  ــــــ " فوائــــــد مواكــــــب العــــــزاء الراجلــــــة " املًــــــشَّ أو الــــــدكتوراه 
امعــــــات  ــــــ ا اقــــــع  ــــــ مو ــــــ كــــــرالء !وقــــــد اســــــتولوا ع افظــــــات إ ا

ا. اقية ، ولم يحلموا يومًا أن يصبحوا عمال تنظيف ف  العر
 

ــــ الكتــــف  - ١٥ ــــم املاركــــ األحمــــر إ الــــذين نقلــــوا البندقيــــة مــــن كتف
مــــــــر ) بالــــــــدوالر األخــــــــضر  ــــــــ ( بر م إ عــــــــد أن بــــــــاعوا مبــــــــاد األخــــــــضر ، 

اك  سرقة كعكة الوطن.  واالش
 

ن ؟ ؤالء يحبون البعثي  ل 
م الذاتيــة  ــ مــصا ــل مــا أوتــوا مــن قــوة حفاظــًا ع م ب ــذا يحــارو ل

س مصا الشعب أو الوطن.  فقط ، ول
 

ـــب مـــال الـــشعب يحـــب  رامـــي " نا ـــل العـــالم " إن أ ـــ  ـــل ســـمعتم 
 رجال القانون ؟.
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ــ  م  ــسا عــد كمؤســسات ثقافيــھ فاعلــھ  ــ  ــم مــصادر الثقافــھ السياســيھ ف ل وســائل االعــالم ا ــش
ــــة  اتــــھ وقيمــــھ وتحديــــد وج لــــورة اتجا تمــــع و افــــق مــــع طبيعــــة ا صــــياغة موقــــف الــــرأي العــــام املتو
امــا  انــا  ــا م تمعــات وصــار ل ــ ا امــا  ــ .. وقــد اصــبحت وســائل االعــالم تلعــب دورا  ه السيا تفكــ
ـــ  ما ي مطالـــب ا ـــا الوطـــ الـــذي يحـــا ـــا واتجا ـــا لـــذلك اصـــبحت املـــشاركھ السياســـيھ بنظر ف
فـــھ  قيقيـــھ الـــصادقھ ال ديمقراطيـــات مز ـــسيا للديمقراطيـــھ ا ـــرا رئ عتـــ مظ ـــا  ـــدفا ســـاميا كمـــا ا
ـا  ه يـصعدوا بموج ـصيھ حقـ عبارة عن شـعار صـار يرفعـھ اكـ الـدجالون مـن اجـل تحقيـق مـأرب 

ــة العــراق ا يــب .. ومــا تجر ــر واســاليب ال و ــداع وال ــل وســائل ا ــستخدموا  ــر  و ــ ا ــم  ــا لك ر ــ الــسلطھ باســتخدام ذلــك الــشعار ظا ھ اا ــ مــا نقولــھ .. فباســم الديمقراطيــھ املــشو ــ اكــ دليــل ع ليــھ ل
ــم لــشعار الديمقراطيھ!! لــوا مــن رفع ــم ال ي ــل ذلــك تــم و تمــع ..  ــل وســائلھ مــن اجــل !لــذانظــروا مــاذا حــل بالبلــد مــن دمــار وخــراب وســرقات للمــال العــام وتــدم ا ــستغل  ــ وســائل االعــالم ان  لك صــار لزامــا ع

ئة رخيصھ .. بأسم شعار الديمقراطيھ ..  عرة ما يقومون بھ من افعال دن م و  كشف
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 عيد باية حال عّدت يا عيد .. بما م ام بامر فيك تجديد 

 أبو الطيب املتن 


ـو  ناك مـن  س  ن ، ول اقي ًا واك جودًا من العر و اصلب واك قوة تحمل واعظم ص ناك من  س  ل
مـا بلغـت  ـوض م ـ املواجـع لل راح وجمـع األشـالء والتعكـّز ع يعاب الصدمات ولعق ا م  اس اص م
خنـا املمتـد  ـ تأر ـل ملّمـة ،فقـد مـًر علينـا ،  عـد  قفون بصالبة  الصدمة من شدة والكبوة من خطورة ، و
اقفــًا  ــام و ــن الر ــض مــن ب ــ ي ــان العرا ــة ووحــشية و م دمو ــشع واحقــر عتــاة األرض واكــ ــ القــدم ،ا
ــو اليــوم رغــم غــزارة الــدماء  ــا  يــاة ،و ــ االن مــن اكــ الــشعوب تفــاؤًال وحبــًا ل ــان وا ــ طــول قامتــھ ،و ع

تـــل البـــا واذنابـــھ منـــذ اكـــ مـــن  ـــة ورغـــم محنتـــھ بوجـــود ا ـــستقبل األعيـــاد  ١٧الـــ مازالـــت جار عامـــًا 
ـــسان لعـــام  ـــر منظمـــة حقـــوق اال الص ، فحـــسب تقر فـــان العـــراق ومنـــذ  ٢٠١٨بتفـــاؤل بـــالفرج وامـــل بـــا

يد وقتيــل ،ومــا يقــارب  ٣قــد فقــد اكــ مــن  ٢٠٠٣االحتــالل عــام  ــن شــ يــم و ٦مالي مليــون ارملــة  ٢مليــون ي
ــ  ٨واكــ مــن  ن ع ــر مــوزع ً ــن م ــ الــداخل ؟ وان  ٦٤مليــون ب رائــب  يمــات وا ــسكن ا دولــة ونــازح 

ــشون تحـــت مــستوى خــط الفقـــر و٥٥نــاك اكــ مـــن ع ــسبة البطالــة ،واكـــ مــن ٣١% ممــن  مليـــون  ٦% 
ش واملـــــواد  ـــــش ن ل ة وعـــــدد املتعـــــاط طـــــ ـــــسب االمـــــراض ا ـــــساع رقعـــــة التخلـــــف وتـــــصاعد  امـــــي مـــــع ا
ـــــاء  ـــــ ظـــــل مـــــوت العدالـــــة ، وان رمـــــة و ـــــشيات ا ـــــ ظـــــل ســـــلطة املل مـــــة  ر ـــــسب ا ـــــدرة، وتفـــــاقم  ا
ـل  ـب املـال العـام ؟ و افـق و ـل املر شري ب ن ، والفساد املس اب جفاف الفرات الصناعة والزراعة و اق

و بلد النفط الغزر مدين بــ  ا  سلطون ما يمكن التفاخر بھ ف ـ  ١٣٤ابقى امل  ١٣١دولـة و ٢٩مليـار دوالر ا
بلغـت ترليـون دوالر!ولـم يتحقـق أي  ٢٠١٦ــ  ٢٠٠٣مليار دوالر للبنك الـدو علمـًا ان مبيعـات النفـط خـالل 

ــــا املــــاء وعمــــوم  ــــاء واضــــيف ل ر ــــل ال بــــل غيــــاب الك عــــ شــــعبنا مــــن االنقطــــاع الطو منجــــز وحــــ اليــــوم 
حتلـون ابـار  وار يزحفـون و اقدون من دول ا ل تزداد ، واالعداء ا دمات الضرورة والعامة واملشا ا
عد ابتالع خور  ولة ع البحر  ا ولم تبق للعراق اال اطاللة  ساتي ا و افق ضمون األرض بمر النفط و
ـــ جيـــوب حيتـــان  ـــا  يـــة ألغيـــت ومبالغ ـــصة التمو اعـــة فا ـــ شـــفا ا عبـــدهللا؟!فالعراق اليـــوم غـــدا ع
ــــــة الــــــسلطات ،  ــــــارًا واّال كيــــــف نفــــــسر اكذو ــــــسرق ج ات التخــــــزن  ــــــ ســــــايلو بــــــوب  الفــــــساد !وحــــــ ا

ــل  كة املبكيــة، بادعــاء قيــام الطيــور بأ ــذا ورغــم  ٧٥٢املــ نطــة مــن ســايلو النجــف ؟!!ومــع  طــن مــن ا
ا  وصــــــ ا و ــــــشيا ــــــا وميل ــــــي البغيــــــض وللعمليــــــة السياســــــية واحزا الــــــرفض الــــــشع للوجــــــود اإليرا
دي ورفض اك من مر لألحـزاب العميلـة  ذري الذي اسقط حكومة عادل عبدامل واملناداة بالتغي ا

شرن الشبابية املتواصلة منـذ اكـ مـن  ر رغـم عمليـات القتـل والقمـع واملطـاردة واالعتقـال  ٦ ثورة  أشـ
ا بحــدود  ي ــ يد واكــ مــن  ١٠٠٠الــذي راح  ن ،  ٣٠شــ طــوف ــن وا ألــف جــرح ومعــوق ومئــات املعتقل

عـد وعـود باالسـتجابة لطلبـات الثـوار املـشروعة  اظ لرئاسة حكومـة مؤقتـة  ل ذلك فقد فرض ال رغم 
ــم  مــا يخــدم اجندا ــن و تل ــ الــسلطة مــازال بيــد ا افيــة  ز ــك الــدمى ا علمــًا ان التحكــم بــالبالد وتحر

ــ ان يتفــاخر بــضم  ــ الفار ــشاعة  ٤حــ بلغــت الوقاحــة والتحــدي بنظــام املال ــل  يــة!؟ ومــع  بلــدان عر
يـــاة  ـــ ا ـــ مقبـــًال ع قـــي العرا ـــسلم ، و س ـــار او  ووحـــشية مـــا تقـــدم ، اال ان إرادة شـــعبنا لـــم تـــضعف او ي
دف  واملـس ـ  ـسان العرا ـ ذراعـھ، فاال ة محـاوالت  سامة رغـم حزنـھ وجراحـھ الغـائرة عمقـًا ومـع كـ باب
ـــــب والفـــــساد  سياســـــة التخر يبـــــھ فـــــشلوا  ـــــ تر ـــــم ،كمـــــا فـــــشلوا  ـــــ صـــــدره ،ولك ه وقتـــــل الفـــــرح  ـــــ لت
ـ الوقــت  ـزه املعـضالت ،و ــو ثابـت وصـلب لـم ولـن  ـ اليـأس واالنتحـار ،وظـل ،كمـا  ـ دفعـھ ا ـم  وظالمي
ــ انــھ  ن ،فــان احتفــاء شــعبنا باألعيــاد دليــل ع ــسلط ة قلــوب ووجــوه وممارســات امل الــذي تلــف الــسوداو
ــــن  تل نتــــھ بطــــرد ا بــــة  ايــــة قر ــــ وقــــوي وعنــــوان ملــــستقبل متفائــــل عــــرض بآمالــــھ وواعــــد ب شــــعب 
 ، ـ والـدو ـي واإلقلي ـ محيطـھ العر انتـھ ودوره الفاعـل  اقة درة األوطان بقوتھ وم م وعودة اشر واذنا

ذري.  الص والتحرر والتغي ا د ،ان شاء هللا ، ا ش  عيد فطر مبارك وعام سعيد س
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ن والعـرب ،  ١٩٧٢األول من حزران عام  اقي يوم خالد  ذاكـرة العـر

ـ  كيمـة  اسم الذي اتخذتـھ قيادتنـا ا عت القرار التأر ا حيث 
ـــة ، فقـــد  ار ات االحت ذلــك اليـــوم بتـــأميم النفـــط ضــرة قاضـــية للـــشر
ــ  وة الوطنيــة مــستغلة مــن قبــل القــوى االســتعمارة ع ــذه الــ انـت 

عـــــد قيـــــام  ٣٠  -  ١٧حـــــساب أبنـــــاء شـــــعبنا قبـــــل ثـــــورة  يـــــدة ، و تمـــــوز ا
الثــورة وضــعت القيــادة شــعار "نفــط العــرب للعــرب" موضــع التطبيــق 
ـــــان قـــــرار التأميـــــم  ـــــل الـــــصعاب ، ف ـــــ متحديـــــة بـــــذلك  ـــــ والعم الفع
أقدمت  ا القيادة و اسمة ال اتخذ الد من أصعب القرارات ا ا
ــر ارادة  ــو قــرارا سياســيا لتحر ــة ، ف اعة واصــرار وارادة ثور ــ ــا  عل

انت ثمرتـھ  ارة ، ف ات االحت يمنة الشر العراق واألمة من سيطرة و
ة للعراق واألمة ..   انجازات كب

 
ــان بقيـــادة  ـ ـــريء الـــذي اتخذتـــھ القيـــادة  اع وا ـــذا القـــرار الـــ ان 
ن "رحمــــھ هللا" الــــذي حــــرر  نــــدس التــــأميم األب القائــــد صــــدام حــــس م
يــــة .. فقــــد حقــــق  ات النفــــط األجن ــــ مــــن اســــتغالل شــــر النفــــط العرا
ــ العظيــم حلمــھ التــأر الكبــ الــذي ناضــل مــن أجلــھ  الــشعب العرا
ـــــب مـــــن قبـــــل  ــــان ي ـ لـــــة مـــــن الـــــزمن باعـــــادة نفطـــــھ الـــــذي  عقـــــودا طو
ــــة ، واســــتخدم العــــراق ســــالح النفــــط مــــع األشــــقاء  ار ات االحت الــــشر

شرن عام   ..  ١٩٧٣العرب ابان حرب 
 

ــــر  ة لبنــــاء عــــراق مزد ــــ نــــة الرا ان قــــرار التــــأميم وضــــع األســــس املت
ة  متطــــــــور يــــــــضا األمــــــــم والــــــــشعوب ، وقــــــــد تحققــــــــت انجــــــــازات كبــــــــ
ـــــذا االنجـــــاز التـــــأر العظيـــــم ،  ـــــ اثـــــر  وعظيمـــــة للعـــــراق وشـــــعبھ ع
ــــ الــــصناعة والزراعــــة والتجــــارة  ــــ جميــــع الــــصعد  وتقــــدم العــــراق ع

ـــــــ مـــــــصاف الـــــــدول  ـــــــ ، حيـــــــث أصـــــــبح يرتقـــــــي ا ة ا والتعليـــــــم والـــــــ
لـــة مـــن النـــضال جـــدارة رجـــال  ـــذه املرحلـــة الطو ـــت  املتقدمـــة ، وأثب
ـــم  ـــ الـــدفاع عـــن مـــصا وط كيمـــة  م ا العـــراق األشـــاوس وقيـــاد

م ..   وأم
فلتكــــــن ذكــــــرى قــــــرار التــــــأميم حــــــافزا لنــــــا جميعــــــا لتــــــصعيد مقاومتنــــــا 

ــي  ـ تـــل األمر ي  -الباســـلة بوجـــھ ا يو م مـــن  -الـــص ـــ وأذنـــا الفار
نا  ــــــستمر بانتفاضــــــ ــــــد و ونــــــة والعمــــــالء األراذل ، ولنناضــــــل ونجا ا

ــــشرن  ــــ األول مــــن  انياتنــــا  ٢٠١٩ -الــــشعبية الــــ انطلقــــت  ــــل ام ب
ــــ  ــــس ب" العمليــــة السياســــية" اللقيطــــة ال ــــاض مــــا  وقــــدراتنا الج

ا ع رؤوس أبناء الشعب العرا الغيارى ..  تل وسلط ا ا  جاء 
 

ن  الـــد صـــدام حـــس يد ا نـــدس قـــرار التـــأميم الـــش لـــود مل ـــد وا ا
ــــل رفاقنــــا  لــــود للرفيــــق املناضــــل أحمــــد حــــسن البكــــر و والرحمــــة وا
كيمــــة  ــــ النــــضال ، وتحيــــة العــــز والفخــــر لقيادتنــــا ا الــــذين ســــبقونا 

داء البعث والعراق واألمة. لود لش  املناضلة ، والرحمة وا
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م قبــل اآلخــرن، لذلــك  م مــع أنفــس ــم و مــصداقي م و ذرار اقف م، مــن خــالل مــو يؤســس الرجــال لتــأرخ
ًا .. ، اليوم نتحدث عن مخلـوق ال َيُمـّت للرجـال بـرابط سـوى كونـھ  ُيخّلد البعض طيبًا و ُيخّلد البعض خز
بـث و الـدناءة و  ـم، بـل أنـھ يحمـل مـن ا ب أن يجعلھ واحـدًا م ي الرجال ما ي ( ذكر ) و ال يحمل من معا
يوانـــــات .. نتحــــدث اليــــوم عـــــن  فع عنــــھ حــــ ا قــــد مــــا تـــــ اء و الـــــضغينة و ا املراوغــــة و الكــــذب و اإلفــــ
ـو  ـصية أو جـواز سـفره ف ـ بطاقتـھ ال ـ حـ أن اسـميھ باسـمھ املـذكور  العنوان أعاله و الـذي ال مـزاج 
ھ و يناجز هللا  خلقھ و يكـّذب و يقـول و  عبد مصا س عبدًا  كونھ  ا و ل س حميد الصفات بل سي ل

م. س ف م بما ل  يتقّول ع
 

ادتھ الـ أصـبحت  ـش علم فيم يدّك و مـن أيـن جـاء  ة!!و ال  ّ األّفاق، الذي يّد الدك ذا الد نبدأ مع 
لتھ،  ـــ شـــا ـــًا ع ستـــضيف وجو لـــوق ل ـــذا ا ـــيء، يقاتـــل  ر و د ـــل ســـاقط و عـــا ـــا  كرتـــب الـــدمج يحمل
ــا مــن خــالل كــم  ج ل و بــ الــ ادات الــزور الــ ي ّمــھ قبــض ثمــن الكــذب و شــ ن،  ــن مــدفوع حقــدة معبئ
ـــسأل و  ـــًا .. فاملـــضيف  ـــ مـــضيفھ ليجـــد نفـــسھ تا ـــ ن ـــ ضـــيف نكـــرة ع ـــال ع ائـــل مـــن األســـئلة الـــ ت
ت الوصـول إليـھ، بـل أنـھ  و و ما ي اورھ فرصة التحدث خارج ما يرده  يجيب  ذات الوقت، ال يدع 
ـد الوطـ بـالعموم،  ـ رجـال الع اقـدة ع زتـھ ا د لھ بما ير غر ش يتقّول عن ضيفھ و يدفعھ إ أن 

ة. ق ھ الَسِمج و تخطيطاتھ ا ينًا ضيفھ باسلو صوص، م  و ع قادة النظام الوط با
 

ـــــ النـــــادي  ـــــا أمثالــــھ مـــــن العمــــالء  ة الـــــ يــــدعوه ل لـــــوق الــــذي ال تتعـــــدى قيمتــــھ ثمـــــن علبــــة البـــــ ــــذا ا
دفًا حقبــة  ــان مــس ــشاز ينعــق كمــا الغر ــ أنــھ إذاعــة متنقلــة و بــوق  ــ عّمــان و يجالــسونھ ع األرثوذوكــ 
ونـة  عـض ا ـزة األمنيـة و القيـادات العـسكرة الـسابقة، جـاعًال مـن سـ  البعث و دولة املؤسسات و األج
ــا خيــاالٍت و قصــصًا تخــدم مــن وراءه مــن صــعاليك مــا  ــ عل ن محــاورًا و أســسًا ي ــاطئ ن و ا و املتخــاذل

قــد و  ٢٠٠٣عــد  م األثيمــة و الــ دفقــت ا ا قلــو بــض بــداخل م الــ ت غبــط صــدور ــم و  م ــشبع  بمــا 
ـم املــأبون  ـشرف م س ـم النغـل و  ـشّيخ م ـم لي ًـا ل ـا أمال عـد مـا سـرقوا أمـوال الدولـة و جعلو يانـة،  ا
ــــــم و  ــــانوا يتـــــذللون لرجـــــال العـــــراق اللـــــذين وثقـــــوا ف ـ ـــــ الـــــسابق و كيـــــف  ــــانوا  ـ م و مـــــا  ن تـــــأرخ متناســـــ
ـــــ  ـــــم و مـــــا  ـــــم كـــــشف مـــــا  ـــــم و طمع م ـــــم و  ف م، لكـــــن ز ـــــور م إخوانـــــًا و عـــــّزوة و حزامـــــًا لظ ـــــسبو اح
عــة منبعــھ، فتــارة  ــ متا ــا مــع ( صــفيق ) الــذي أضــاع أصــلھ و تّيــھ النــاس  ج ل و ــشاركوا الــ م الــ  ــداف أ
ّة!!و لغايــة اآلن لــم يتأكــد أحــد مــا مــن صــدق  ــ للناصــر ت ــو ي ا ف ــ ) و أخــرى ( شــمري ) و عــدا ــو ( فلو

 أساسھ و جذره.

ادات خاصــــــة ) و الــــــذي  نــــــامج ( شــــــ اضــــــرة ب باشــــــر حملتــــــھ املدفوعــــــة الثمــــــن مــــــن قــــــّوادي السياســــــة ا
م  ـــ حقـــده و يرتـــضون ألنفـــس ـــشاركون معـــھ  ـــل الـــسبع ممـــن ي ديـــة و مـــا أ استـــضاف فيـــھ النطيحـــة و امل
أنــھ  ديــدة ( تلــك األيــام ) و  ــم، ثــم ابتــدع بدعتــھ ا ن مــا يكتبــھ و يلّقنــھ ل ــم، قــائل انتــھ ل ــم و إ تجــاوزه عل
ن تـارة و  ود زوٍر حاضرن فأصبح يتحدث عـن لـسان الغـائب عّلم من برنامجھ السابق و انتفت حاجتھ لش
ــــم و مــــدافعًا عــــن  عــــن لــــسان البعــــض مــــن رجــــال النظــــام الوطــــ تــــارًة أخــــرى مــــّدعيًا عالقتــــھ املباشــــرة مع
ــــ البعــــض ممــــن عرضــــت الفــــضائيات لقــــاءات  ندًا إ ا كــــذبًا، مــــس اصــــة و الــــسرة الــــ يــــّدع مــــصادره ا
ـــا  نـــة و بـــ عل ــاره الـــشيطانية الن ـ ـــ األحـــداث و املعلومـــات لـــصا أف ّ ـــود ج ـــم و بخبثـــھ املع حـــصرة مع
ـــات الـــ تمّولـــھ و  ـــ الغالـــب ا ـــب و الـــذين يمثلـــون  قصـــصًا تخـــدم مـــصا مـــن يحركونـــھ مـــن وراء ا
عــض  ــا  ــدد  عــة  تــزّوده ببعــض مــا تــم ســرقتھ ســواء مــن أرشــيف الدولــة املــصّور أو املقــروء ليتخــذ منــھ ذر
يالت  ــــ م أنــــھ يمتلــــك  مــــًا إيــــا م مو از ة البــــ ــــسة و حقــــ ــــ محاولــــة با ن  ن الــــسابق عوائــــل املــــسئول
ـ العـراق أو مـع عـشائرًا مـا  االت مـع الـسلطة املتغطرسـة  ـم اإلشـ ب ل ـس م أو  م تفـ مصورة عن ذو
ــــ  ا اللــــذين رّخــــصوا أثمــــان العبــــاءات ح ــــشيوخ ا و ال  ــــسمع بأســــما ــــا مــــن ســــلطان لــــم نكــــن  أنــــزل هللا 
ـن مـن شـيوخ قبائـل و  قيقي ن و الـشاذين و أسـاؤا للرجـال ا ـر و املـأبون ـ أكتـاف العوا أصبحت توضع ع

 عشائر الفخر من أبناء العراق.
 

عــا ســواء بحمـالت تفــ ســلوكياتھ و أخالقياتـھ القــذرة أو مــن خــالل  ـث يجــب أن  ب ــذا الــورم ا مثـل 
ــ  ــات مــواده ال ــذف محتو اقــع العامــة األخـرى  اقـع التواصــل االجتمــا و املو ــ مو التبليـغ عليــھ ســواء 
ييفـــھ و تحييـــد  ــذا األرعـــن بـــدفع مـــن أعـــداء العـــراق ل عمـــل  ودًا عليـــھ  خـــًا عـــشناه و الزلنـــا شـــ ـــا تأر شــّوه 
ــ خدمــة  ــذا الــسفيھ ليوظفــھ  ــا الظلــم الــذي يتخّيلــھ  أ ــر للمتلقــي و  ــا لتظ ا و ترتي األحــداث و توصــيف

ام العوام بمظلومية السقطة من خونة الوطن. م و إ  أسياده و دعم وجود
 

ـ بالـشرف و الرفعـة  لمـات و يـؤمن بـالعراق و يتح ـذه ال ل مـن يقـرأ  واجب وط و تأر يقع ع عاتق 
ذا العميـل  س  ي يحّتم علينا ف دسا سا و صدق اإلنتماء و سمو املبادئ، واجب تأر و عقائدي و إ
ــزة  ــم االحتــالل مــن قــرود إيــران و عمــالء أج الــذي يختــ وراء قبــح أخالقــھ سياســيو الــصدف اللــذين جــاء 
ـــــ اللذيـــــن  ـــــ أي لـــــون مـــــن ألـــــوان الطيـــــف العرا ـــــشّيع أو اإلنتمـــــاء إ ن أو ال ـــــس ـــــابرات ممـــــن يـــــّدعون ال ا
ن أن يتــصدى  اقي ة العــر ــ صــدره غــ ــل مــن يحمــل  ــ  يفتقــدون ذرة شــرف أو أصــغر مــن ذلــك، واجــب ع
ـــستخدمھ لـــدس  ي الـــذي  ًا كفكـــره املـــرض و خيالـــھ الـــسرطا خـــًا مـــ ـــسّطر لنـــا تأر ـــذا الـــدّجال الـــذي  ل
وصـھ أو  علـم دقائقـھ و تفـصيالتھ و الـ كّنـا  عرفـھ و  خنـا الـذي  ھ تأر ـشو قد و الدعوة إ  سموم ا

شيھ.  جزءًا من أحداثھ أو معا
 

ا من وراء القصد ..   و هللا أوًال و بالدي و تأرخ
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{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ِب الكـــــّمِ  ـــــس عتقـــــدوَن،  ـــــم،  ـــــمٌّ جـــــدًا ل ـــــذا التوضـــــيُح م ون، و كثـــــ
ــ  ّ ــم، ومــا تتج ــ كتابــاِت مثّقف ــن، و ــ خطــِب القــادِة البعثّي ّيِ  اإليمــا
ن )  ـــــاد ( الرســـــالّي بـــــھ الطروحـــــاُت البعثّيـــــُة، مـــــن استحـــــضاٍر ملزايـــــا ج
ــ صــدر الرســالة، أنَّ  ـانوا يحيطــون بالرســول األعظــم  ـ َول، الــذين 

ُ
األ

ـــسميَة ( البعـــث )  ـــؤالء، أنَّ  ـــ  البعـــَث ذو اتجـــاه ( ديـــ ) ، وقـــد تنا
ـــــن  َ يَل ـــــن، وحـــــ ا نَّ أوائـــــَل البعثّي ُمـــــْسَتَمّدٌة مـــــن األنبعـــــات األول، و
ِ قائـــده الرســـول  ـــ ـــ رســـالّيِة اإلســـالِم ومن ي والثالـــث، تثّقفـــوا ع الثـــا

ٍ عـــــــام  ّ عمـــــــٍق رســـــــا ـــــــ ١٩٣٦األعظـــــــم، عـــــــ مـــــــا تحـــــــّدَث بـــــــھ و ، مـــــــن ع
ــــــشيل  مــــــدّرجاِت جامعــــــة دمــــــشق، قائــــــُد البعــــــِث ومفّكــــــرُه األســــــتاذ م
ــــان  انــــب املــــادي،  ــــ ا ــــي ).وحــــ  ــــ ذكــــرى الرســــول العر عفلــــق، ( 
ــــــــات  ًا عــــــــن ( ديالكتيــــــــك ) النظر ًا كثــــــــ ــــــــ ِ

ّ ( ديالكتيــــــــك ) البعــــــــث، متم
مــــا،  ن املاركــــسية والراســــمالية، ومــــا بي ت ـــالنظرّ ـ والعقائــــد األخــــرى، 
ـست  اكيَة، ل َ البعثّيـون، االشـ ِة واملثالّيِة والفابّيِة، فـأعت اوّ الطو
ا  ، كمــا وصــف ــ يــاع، بــل  مجــّرَد حاجــٍة ( بايولوجّيــٍة ) ملــلء بطــون ا
ــــــــــ  يــــــــــاِة ع ــــــــــشيل عفلــــــــــق، ( ظفــــــــــُر ا م، األســــــــــتاذ م مؤّســــــــــُس حــــــــــز
ـ  ـن الـصراع الطبقـي والـصراع القومـي  نـا جـاء الـرُط ب املوت ).من 
ــــذه  ــــ  ــــو القيمــــُة العليــــا  ــــساَن،  العقيــــدِة البعثّيــــِة، جــــدلّيًا، ألنَّ األ
عمــٍق،  ــّل عوامــِل الثــورِة واإلبــداِع، ومــن يقــرأ  العقيــدة، وفيــھ تكمــن 
سان مـن عـام  زب، الذي أقّرُه املؤتمر التأس األول  ن دستوَر ا

تمــــاِم البعــــث  ١٩٤٧ ــــسرعٍة، مقــــداَر ا ــــشُف  ــــة، يك ــــ دمــــشق العرو
ــــــــا  َّ لألمــــــــِة برّم ــــــــ مــــــــا الوعــــــــاَء القي ــــــــسان وأســــــــرتِھ، حــــــــدَّ اعتبار باإل
ان البعُث  شئِة الرسالّيِة .. وملّا  ا، بل ومعمَل الت َل املصّغَر ع والش
طت طروحـــــاُت مفّكـــــِر البعـــــث ومؤّســـــسِھ وعمـــــوِم  رســـــالّيًا، فقـــــد اشـــــ
ـــــساُن  ـــــو اإل ـــــشوُد،  ـــــساُن امل ـــــزب وقادتـــــِھ، أْن يكـــــوَن اإل منّظـــــري ا
ـــ  ـــي )  ـــ ( االنقال ـــ التفاعـــل مـــع املن ُء قـــدرًة ع ـــ ُّ ) ، املمت ( الرســـا
ـــــ أْن تتحـــــّول  عـــــِھ، الـــــسّباقَة  ، لـــــذلك جعـــــَل البعـــــُث مـــــن طال التغيـــــ
اقــع الــشاذ، الــذي  ــ الو ِ املتفّجــرِة ثــورًة ع مــا ( وقــودًا ) ملعــارِك ا
ه  عتــــ اقــــع، الــــذي  ــــذا الو ّيــــُة تحــــت وطأتــــھ،  تــــرزُح مجتمعاُتنــــا العر
ــــــِة والسياســــــّيِة، نتــــــاَج التجزئــــــِة والظلــــــِم  ــــــ تحليالتــــــِھ الفكرّ البعــــــث 
ن  ِة الـــ أقتطعـــت فلـــسط يمنـــِة االســـتعمار ِ وتـــداعياِت ال

ّ اإلجتمـــا
طــــالق أيــــدي االقطــــاِع  يونية، و ا للــــص ــــسليم ــــي و ــــسم العر مــــن ا
ِة ال استولدت، أنظمـًة فاسـدًة وأنانّيـًة وقامعـًة،  والطبقاِت املُْسَتغّلِ
 ُ مـا ـذه ا يـة،  مـا العر ـ الوقـوِف أمـام تطّلعـاِت ا تجّرأت ع
ـــــــا  يـــــــاة، لبنـــــــاء مجتمع ـــــــة وا ر ـــــــشرّئُب صـــــــوَب فـــــــضاءات ا الـــــــ 
عـــرى وال ُيقمـــُع  َ ـــساُن، وال  ، الـــذي ال َيجـــوُع فيـــھ اإل ـــ الرســـا النموذ

 وال يخاُف.
 

ـــــــا، رمـــــــوٌز ال  َط لقياد َ ـــــــْش ُ ـــــــذه املواصـــــــفات، البـــــــدَّ أْن  وألنَّ طليعـــــــًة 
ـــ  ي، إ ا ـــي االشـــ اٌص عـــادّيون، لـــذلك ينظـــر حـــزب البعـــث العر ـــ أ
، وصـــــورٌة  ِ

ّ ـــــاٌس لفعـــــِل اإلمـــــِة الرســـــا ع ـــــ أنـــــھ إ ، ع ـــــّيِ ز املـــــسؤوِل ا
ـــي  ـ  ، ــــضوّيِ اكّيِة ومــــشروِع األمــــِة ال مثالّيــــٌة للعقيــــدِة القومّيــــِة االشــــ
ـــــزَب دائمـــــًا، عقيـــــدًة  ى فيـــــھ ا ُّ ُمُلَتـــــصقًا بمـــــسؤولِھ، لـــــ يبقـــــى البعـــــ
ــذه الــصورة،  بــًا مــن  ــذا املــسؤوُل، قر ّلمــا بقــَي  خــًا وموقفــًا .. و وتار

ن. اص العادّي األ صًا   تحّوَل رمزًا، ال 
 

عبـدوَن  ـذه الثوابـِت العقائدّيـِة، لـم يكـن البعثّيـون مّمـن  وع وفـِق 
ــــــامًال بمـــــــا يـــــــصدر عـــــــن  ـ امـــــــًا  ، ال ُّ ُم البعـــــــ اَص، وعنـــــــدما يلـــــــ ـــــــ األ
ـسانًا عادّيـًا، بـل  س إ ، ل يَّ ز ، فذلك ألنَّ املسؤوَل ا ّيِ ز مسؤولِھ ا

ياة.  و القائُد والرمُز، سواٌء  النضال أم  ا
ن ..  زّي نا، كّنا وما زلنا، شديدي الفخر، بمزايا مسؤولينا ا  من 

 
ي قبــــــل ســــــنٍة مــــــن اآلن،  ــــــذا الفخــــــر، قــــــّصَة لقــــــا ــــــ  وأروي تــــــدليًال ع
ــ الرغــم  ّيات القــرن املنــصرم، وع ــ بــدايات ســبعي ــي  ز بمــسؤو ا
، وأناديـــھ  ـــ املـــس  َّ ـــ مـــن أّنـــ أســـنُّ منـــھ عمـــرًا، فقـــد كنـــُت أقّدمـــھ ع

بَھ الرجُل إ ذلك، فقال  :   عبارة ( رفيقي وأستاذي ) ، فان
 

عث؟ • ذه الرسمّيات، يا أبا   ملاذا 
ذه الرسـمّيات، يـا أسـتاذي ورفيقـي أبـا حيـدر، ألّنـَك  - أجبتھ بمحّبٍة : 

زي !  كنَت مسؤو ا
 

نــــا  ن طبعــــًا ) ، أروي  ــــن ( الرســــالّي ــــِة عنــــد البعثّي مّيــــِة الرمزّ وعــــن أ
ـــ  ّيات  ـــسعي ـــ أحـــد أيـــام ال ـــي  ّمـــة جـــدًا، فقـــد زار اقعـــة امل ـــذه الو
ــــــسًا لنــــــادي الكتــــــاب  مكتــــــ بــــــدار الــــــشؤون الثقافيــــــة، يــــــوَم كنــــــُت رئ
ـــسن خليـــل،  ، صـــديقي مـــدير الـــشرطة العـــام، اللـــواء عبـــد ا الثقـــا
ن،  س القائـد صـدام حـس ان قبل أياٍم عند السيد الرئ ، إنھ  وحّدث
ـم  ن .. ومّمـن قابل ـن إكمالـھ مقـابالت املـواطن س معـھ  فابقاه الـرئ

س القائـــد  ـــسن  -الـــسيد الـــرئ ـــان وكيـــل وزارة  -يقـــول اللـــواء عبـــد ا
الثقافـــة واإلعـــالم، الـــسيد نـــوري املرســـومي .. فقـــال املرســـومي للـــسيد 
ــًة، بتعييــ مــديرًا عامــًا  ور س : اصــدرَت ســيادتكم، مراســيَم جم الــرئ
ــــزب، ورغــــم أن  ــــ ا ًا  ــــّمِ وزارٍة .. لكّنــــ لــــم أزل لليــــوم نــــص ووكيــــَل أ
ـــ  ـــزب لـــم يمنح مـــة، لكـــنَّ ا اقـــع امل ـــذه املو ـــ  ســـيادتكم وضـــع 

ة فيھ !  شرَف العضو
 

االٍت من الفرح  س القائد  يواصل اللـواء  -فاك وجُھ السيد الرئ
سن خليل  عطـي البعثّيـون  -عبدا وقال للمرسـومي : الحـظ، كيـف 

ـــــــم  ّ ًا ووكيـــــــَل وزارة، لك ـــــــرًا وســـــــف كوميـــــــة : وز اقـــــــع ا ولة، املو ـــــــس
ٌة  َة، كبـــــ ـــــذه العـــــضو م، ألنَّ  ة حـــــز ـــــ منـــــح عـــــضو صـــــعبون جـــــدًا 

م !  عند
 

ِ عنــــــد الرفيــــــق صــــــدام  ّ ــــــ ِ والقد
ّ ا املثــــــا ل ــــــش ــــــُة  ــــــ الرمز كــــــذا 

ـــــا  ُم الرمـــــوَز، فقـــــد ســـــّلَم األمانـــــَة ملـــــن حفظ حـــــ ن، وألنـــــھ رمـــــٌز و حـــــس
ا، لذلـــك  ـــم قدســـّي ـــة و ـــذه الرمز ـــو بمـــستوى  ـــا، وملـــن  حفظ و
م صـــدام  ـــم العـــارفون بدّقـــِة قائـــد ـــن، و ن مـــن البعثّي فـــأنَّ الرســـالّي
ن، ســـاروا  ن وحكمتـــِھ وعمـــِق معرفتـــھ بخـــصال الرجـــال الرســـالّي حـــس
ن، رايـــَة قيـــادة  بـــاٍت خلـــف الرجـــل الـــذي ســـّلَمھ القائـــُد صـــدام حـــس ب
ــــان الرفيــــق  ن، ف ت ــــن يديــــھ القــــو ــــ ب ــــا و النــــضال، وقــــد إئتمنــــھ عل
ـــــــو العقائـــــــديُّ الـــــــذي  ـــــــذه املـــــــسؤولية، و يم ) ، جـــــــديرًا  ( عـــــــزة إبـــــــرا
ـلَّ مـن تخّلـَف عـن  ، وأنَّ  ل مزايا القائـد البعـ الرسـا يضطمُّ ع 
ــو  يم،  ـن يـدْي القائــد عـزة إبـرا ــ ب ـذه الرايـة و الـس تحـَت ظــالِل 
ــــسَب  ــــر، والــــذي ان ــــاد والتحر مــــن النمــــط املتخّلــــف عــــن معــــارك ا
ًا بالــــسلطة، فلــــم  ــــزُب، ُممــــس ـــان ا ـ ــــس للبعــــث، عنــــدما  ــــزب ول ل
ــذا النمــط  ، لــذلك يــصبُح أمــر تخّلــف  ــ البعــث الرســا ــ من تــِم إ ي
ـــ التـــارخ،  عـــن خـــوض املعـــارك، طبيعّيـــًا وممكنـــًا جـــدًا، وثّمـــة نمـــاذُج 

ؤالء. شبھ  بًا،   عيدًا وقر
ــــ صــــدر الرســــالة، ال  فالفرســــاُن الــــذين وقفــــوا مــــع الرســــول األعظــــم 

ـــانوا مـــع البعـــث، أيـــام  عـــد الفتـــح .. والـــذين  ون مـــن وقفـــوا معـــھ  ـــش
ون واملعتقـــــــالت والواجبـــــــات النـــــــضالية الـــــــصعبة، ال  ـــــــوع والـــــــ ا
ـــــــ صـــــــفوف  ـــــــا إ اســـــــُب الـــــــسلطِة ومغانُم ون مـــــــن جـــــــاءت بـــــــھ م ـــــــش
لٌة عـن أْن تكـوَن مـع البعـث  ز نا، فقد تخّلَفت أنماٌط  زب .. من  ا
ــ  علــو  ــس تحــت ظــالل الرايــة الــ  عــد الغــزو و ومقاومتــھ الباســلة 
ـــا  ُر  ّ كٍة، يـــ ع مـــ َث بـــذرا ّ ـــش يم، فبعـــٌض  كـــّفِ القائـــد عـــزة إبـــرا
ـــ  نـــَة، ال َع الوا عـــٌض آخـــُر أطلـــَق الـــذرا ـــزب، و ـــشقاقھ ) عـــن ا ( ا
َر  ّ زامّيتـــــــــھ ) ، ليـــــــــ غليـــــــــف ( ُجْبَنـــــــــھ ) و ( ضـــــــــعفھ ) و ( ا ـــــــــا  يحـــــــــاول 
ا البعثّيـــون الرســـالّيون، بقيـــادة  ( تخّلفـــھ ) عـــن املعـــارك الـــ يخوضـــ
تھ  ّ عث ان ولم يزل أمينًا ع  يم ) ، الرجل الذي  املناضل ( عزة إبرا
ا مــــن  ــــسّلم بــــاٍت وقــــّوٍة، بالرايــــِة الــــ  النقّيــــِة الــــصافيِة، واملّمــــسُك ب

ن ).  رفيِق نضالِھ، القائد ( صدام حس
 

يم .. فقـــــد  ادة عـــــن القائـــــد عـــــزة إبـــــرا ـــــذه الـــــش ـــــ أْن أقـــــّدَم  حـــــقُّ  و
ِة، شــــــقيقي ( فائــــــق  اعتھ االســــــطور ــــــ حــــــّدث عــــــن نقائــــــھ البعــــــ و
يم ) عـام  ـيُّ للرفيـق ( عـزة إبـرا ز ـان املـسؤوُل ا الـسعدي ) ، الـذي 

ــ حــزب البعــث  ١٩٥٨ ة  ــان قــد رّدد قــسم العــضو ــذا،  .. وشــقيقي 
ي، بدايـــة عـــام  ا ـــي االشـــ ـــوب ١٩٥٧العر ـــو والرفـــاق : محمـــد م  ،

بيـــــــة ) .. محمـــــــد عبـــــــد  ـــــــر ال ـــــــة، وز الـــــــدوري ( عـــــــضو القيـــــــادة القطر
ليــــــــة العــــــــسكرة ) ..  اصــــــــة، آمــــــــر ال اللطيــــــــف ( ضــــــــابط القــــــــوات ا

 وسعدون املص ( الفرق الركن ) .. 
 

ــــــــ املتحــــــــّدي  ًا .. فــــــــأنَّ ذاكــــــــرَة األمــــــــِة والــــــــوطِن والــــــــشعب العرا وأخــــــــ
ن واملناضــــالت،  ل بمــــداٍد مــــن فخــــر، بطــــوالت املناضــــل ّ ــــ العظيــــم، 
ــــــ الــــــشتات، وقــــــد  مــــــن فرســــــان وفارســــــات البعــــــث، داخــــــل الــــــوطن و
ن،  عنفــواِن الرســالّي ــا عاليــًا و ــم، بالرايــة الــ ترفع اســتظّلوا جميع
ــــــم أبطــــــال األزمنــــــِة الــــــصعبِة،  ــــــؤالء،  يم .. ف كّفــــــا القائــــــد عــــــزة إبــــــرا
ــانوا  م، فرســاَن ( البعــث األول ) ، الــذين  ون أجــداَد ــش ــم  وجميع
َ القـــــــــويَّ للرســــــــول األعظـــــــــم،  ــــــــ ـــــــــ نبــــــــِض الرســـــــــالِة، والظ األقــــــــرَب إ
اتـــــــــھ  ـــــــــؤالء الرجـــــــــال، و نـــــــــا، فإصـــــــــراُر  َدًا وُمطـــــــــاَرَدًا .. مـــــــــن  َ ُمـــــــــضَط
ــــذا الزمــــن  ــــ  ــــذه املبدئّيــــِة العاليــــِة، و ــــل  ــــ الــــس ب املاجــــدات، ع
ـو  يم ) ،  األصعب، خلـَف قيـادِة البعـ الرسـا املناضـل ( عـزة إبـرا
ــــّلِ تلــــك الــــدروِس  استحــــضاٌر لقيــــِم اإلنبعــــاِث األوِل، وقــــراءٌة عميقــــٌة ل
ى  ادّيــــــــُة فرســــــــاِن صــــــــدر الرســــــــالة، فــــــــ ا، ج الــــــــ ســــــــّطرت تفاصــــــــيَل
يم ) ،  م ( عـــــزة إبـــــرا ن، يتمـــــّسكون بقيـــــادة قائـــــد ـــــًن الرســـــالّي البعثّي
ن بـــھ  ّبـــص ـــاطر، وال بامل ُ آبـــٍھ با ـــ ظـــرٍف صـــعٍب، غـــ م  ـــو يقـــود و
يونيِة  ونــِة واملرتــّدين وذيــوِل الــص البعــث، مــن حــشوِد العمــالِء وا و
اع عــــــزة  م الــــــ ن بقائــــــد يــــــران .. لــــــذلك يــــــصبح تمــــــّسك املناضــــــل و
ــ  ــسانية ع م اإل ــو أنتــصاٌر لــذا م، بــل  ــم ولعــائال يم، فخــٌر ل إبــرا
ـو  ّلٍ دجوجّيِة ظالمھ، و ادنِة السائد ب و رفٌض مل دوِء، و الدعِة وال
نــا، حــزب  أيــضًا َتَمــّسٌك بقيــِم األنبعــاث األول، الــذي يمّثلــھ اليــوم، حز

ي. ا  البعث العري االش
 

ــزب،  ــن العــام ل ــة البعثيــة أيــضُا، فــأنَّ موقــَع األم ومــن منطلــق الرمز
ـ  لُّ اليـوَم و ـش يم،  اقتداٍر، القائد عـزة إبـرا شغلھ بكفاءٍة و الذي 
م  ن، و ن البعثّي ذا الزمن األصعب، القيمَة العليا  حياة املناضل
ـــل تفاصـــيل  ، و يَّ م العقائـــديَّ والفكـــريَّ والـــسلو يـــروَن فيـــھ، نمـــوذَج
ـّيِ عنـد  ز ـ مالمـُح قدسـّيِة املـسؤوِل ا ذه  م األسطوري .. ف كفاح
ــــــم  ــــــ املقّدمــــــِة، رمز ــــــن، الــــــذين يتمــــــّسكون بمزايــــــا الرمــــــز، و البعثّي

يم.  العظيم املناضل الرسا عزة إبرا
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يـــھ )) للرفيـــق الـــدكتور اليـــاس  ـــضارة العر ـــي وا تمـــع العر ـــ دراســـة ا ـــ كتـــاب (( مقدمـــة  لقـــد ورد 
ـ العالـم  ـا الثـورات  ـ الـ مـرت  ـ املراحـل األو ذا نظرنـا إ فرح إنھ ال حركة ثورھ بدون فكر ثـوري، و
مــا،  ــد ل ــ املتواصــل الــذي م ــد العق ــل وا ــسية والثــورة الروســية، والتفكــ الطو مثــل الثــورة الفر

 ا القناعنا بحاجة الثورات التحررة إ الفكر الثوري.
 

ا إذا لـــم  ـــداف ـــل تحقـــق الثـــورة أ ال ف ـــشب دون فكـــر ثـــوري وال تنـــدلع مـــن غـــ ذلـــك و فـــإن أي ثـــوره ال
ند إ القائد املفكر.  س

 
ـذا أن الفكـر ( القـانون  ـ اآلخـرن ومعـ  ان وما يزال قائدا للناس، وزعيما ع واب (( إن الفكر  وا

تمع ).  األول للناس والشمس أل تن طرق ا
 

ـي عـام  عـد االحتـالل األمر نـة الـ جائـت  ـ إنـھ البـد للمرحلـة الرا ي التأكيـد ع ومـن ثـم  ٢٠٠٣نا يأ
عــــد عــــام  ــــي  ء داعــــش  ٢٠١١التمــــدد اإليرا والــــ تركــــت مرحلــــة إنقطــــاع عــــن ممارســــة  ٢٠١٤ومجــــ

ــ التأكيــد  ـ يكمــن دون شـك  ــذا الو ، أن تنــ وعيـا جديــدا، وأحــد مالمـح  العمـل الفكــري والثقـا
نا حزب البعث  ا فكر حز ع االساسيھ للفكر العري الثورى و مقدم ع التوجھ من جديد إ املنا

ي. ا  العري االش
 

ي والتـــضليل والـــسلوك  ب الـــدعا عـــد انقـــشاع مرحلـــة مـــن الـــ يجـــة طبيعيـــھ  ـــذا التوجـــھ ن ي  ـــأ و
ــا قطرنــا املناضــل.وكذلك النكــشاف  يــة وم ــذه املرحلــة مــن حيــاة امتنــا العر ــ  املنحــرف الــذي ســاد 
ـــ وقـــوة  انـــت مخفيـــھ وســـط ح نـــا الـــصامدة املناضـــلھ والـــ  ا جما قـــائق الـــ ملـــس جملـــھ مـــن ا

ي وع حركة الثوره العريھ. ما ر والتآمر ع الو العري وع النضال ا و  ال
 

ـا فحـسب  افات املرحلھ املاضـيھ ال يكـون بالكـشف ع اطئة وانحر يح املسار ات ا كذا بات ت و
ـ املقدمـة  ـا  ه الـ أشـرنا إل ـ طيلـة الفـ ـا التطبيـق العم ـة الـ فارق ـ الينـابيع الفكر بل بـالعودة إ
ــذا الفكــر  ــ قــراءة  ــا واإلصــرار ع عــھ م ــھ النا اتيجيھ الثور ــا وعــن اســاس الــس وشــذ عــن منطلقا
ــ الينــابيع األصــيلة لفكرنــا  ن العــوده إ يــة.و ي قــراءة من ا ــي االشــ وأعــ بــھ فكــر حــزب البعــث العر

ا. مال بل واالنتقاص م ا الفكر وقد تتعرض لال ه امتلك ع أبراز م  ودراستھ دراسة متاءنيھ 
 

نــا طيلــة األعــوام  ــھ للوقــوف ضــد االنقطــاع الثقــا والفكــر ي الــذي مــر بــھ حز اجــة م ــذه ا ز  وتــ
ي. ي واإليرا  املاضيھ من االحتالل املتداول األمر

 
ـ الطليعـھ صـفحھ  ـ مجلـة و ـشور  زي امل از ا ر أيلـول عـام  ٣فقد ورد  نداء إ ا مـا ١٩٦٨لـش

ا  ــن أعــضا ــ ب ــا بمجــرد إســتمرار االرتبــاط التنظي ــستمر ثور ــش و ع ــھ ال ــات الثور ر ــ (( أن ا ي
، فــإ جانــب ذلــك يقــف عنــصر مــواز  مــا ــن ا وتحقيــق النــضال اليومــي وممارســة العمــل الثــوري ب
ــــ  حيــــث اليجــــوز إقفــــال عنــــصر مــــن العنــــصرن ع بيــــھ العقائديــــھ، و ــــھ وال ــــو عنــــصر الثقافــــة الثور

 حساب اآلخر )) .
 

انيــات ال  ــود والقابليــات واالم ــل ا ــزب اآلن تتطلــب تكــرس  ا ا ــش ع أن املرحلــھ التارخيــھ ألــ 
ــستطيع التــصدي  ــي  ــھ العقائديــھ ل ــ مجــاالت الفكــر والثقافــھ الثور ــ مجــال التنظيــم فحــسب بــل 

ا. ل مخططات التآمر علينا والوقوف ضد نة و  لتحديات املرحلھ الرا
 

ــ كتابــھ ( معذبــو  ــة  زائر ــ الثــورة ا ي ) فرانــز فــانون الــذي أنظــم إ ي ــ ( املــارت وقــد أكــد الثــائر الزن
شاء والنار حاميھ. قھ  الثورة، ومع ذلك أن الثقافة ت  األرض ).إن الثقافة ا
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ـل االسـف ، فقـد  ـي مـع  ـ الـوطن العر ـا اليـوم  ـذه املرحلـة الـ نمـر  ـو شـعار  ذا الشعار 
ــــا االســــتعمار االجنــــ بــــاملؤامرات  الــــب عل ــــ أمتنــــا الــــ ت ــــاال ع وة النفطيــــة و أصــــبحت الــــ
ئــصال الــذي يتطلــب الكثــ مــن  ــا اال باالس ثــة الــ العــالج ل ب يــوب ا ــا ا ــن وزرع ف والف
ـــ  لـــة للعمـــل الوط ـــ انظمتنـــا الـــ مازالـــت غـــ مؤ ا اليـــوم  اقـــف والـــ النجـــد العمـــل واملو

 والقومي.
 

ـــار  ١٩٧٢العـــام  ـــن االســـتقالل واالزد ـــان عامـــا فاصـــال ب ـــ  الـــذي تـــم فيـــھ تـــأميم النفـــط العرا
ـــــاع شـــــركة نفـــــط  يـــــة تملـــــك ثالثـــــة أر ات النفطيـــــة األجن انـــــت الـــــشر ـــــسبة للعـــــراق ، فقـــــد  بال
لمــة للتــأرخ بحــق حكومــة ثــورة  ــي نقــول  امــل احتيــاطي البالد.ول ــدودة بمــا فيــھ  العــراق ا

ا بــدءا مــن  ١٩٦٨تمــوز  كومــات الــ ســبق اع بتــأميم النفــط ، وا الــ اتخــذت القــرار الــ
اقية عام  س الدولة العر  .١٩٢٠تأس

 
ــــــــشافھ الول مــــــــرة عــــــــام  ـــــــان مــــــــدار بحــــــــث ومفاوضــــــــات منــــــــذ اك ـ  ١٩٢٥أن موضــــــــوع النفــــــــط 

عطـــــي  ١٩٢٧واســـــتخراجھ عـــــام  انـــــت  يـــــة الـــــ  ات االجن اقيـــــة وســـــلم للـــــشر مـــــن اول بـــــ عر
ــا ، حــ عــام  ــزء االكــ ل بــت ا ن و اقي حيــث دخلــت حكومــة عبــد  ١٩٦١الفتــات منــھ للعــر

ـا لـم تتوصـل  ـد ، لك ات وحاولـت كـسب املز الكرم قاسم  مفاوضات جديـة مـع تلـك الـشر
يجــة املرضـية واســتمرت لغايـة حكومــة عبــد الـسالم عــارف الـذي لــم يتمكـن مــن ايجــاد  ـ الن ا
ـ العـراق  ء ير ـ ـا بـدل عمـل  يـة وآثـر الـسكوت ع ات النفـط االجن لة مـع شـر حل للمـش
ـ  ـال  كـذا اسـتمر ا يـة ، و ات االجن ا مـن مقبـل الـشر ن  تبديد ثرواتـھ وسـرق اقي والعر
ـــــ  ـــــا لكنـــــھ لـــــم يجـــــروء ع ر يحـــــ التفـــــاوض مع حكومـــــة عبـــــد الـــــرحمن عـــــارف ، وحـــــاول طـــــا

رئة.  املطاولة واتخاذ القرارات ا
 

ــــ مــــن أوليــــات  يــــدة الــــ وضــــعت موضــــوع النفــــط العرا حــــ جائــــت حكومــــة ثــــورة تمــــوز ا
ـــ العـــراق  ات النفـــط العاملـــة  ـــ أتخـــذت قـــرار التفـــاوض مـــع شـــر ا ، ومنـــذ االيـــام االو ـــداف أ
ل شــــبھ  ــــش ــــا املــــسروقة  اقيــــة بمــــا يــــضمن حقوق ا مــــع الدولــــة العر عاقــــدا ن  ــــدف تحــــس

ـــــذه املفاوضـــــات لغايـــــة منتـــــصف عـــــام  دون ان تتقـــــدم ولـــــو بخطـــــوة  ١٩٧٢امل.واســـــتمرت 
افقتــھ للعــراق بالتنــازل عــن ايــة مكــسب بــل أصــرت  ات وعــدم مو ــت الــشر عت ب  ــس واحــدة 

امل. ا للنفط املستخرج واالحتياطي بال ار ا واحت  ع نفس طرقة عمل
 

اقيــة ولغايــة حكومــة ثــورة  س الدولــة العر كومــات الــسابقة منــذ تأســ ــل ا ــن  نــا الفــرق ب و
ـــ التـــارخ بتـــأميم عمليـــات  ـــا  ـــ اتخـــاذ أجـــرأ قـــرار ل ـــ الـــشعب  ندت ا يـــدة الـــ اســـ تمـــوز ا
ى  ات وعدم سـماح الـدول الكـ ديدات الدول املالكة للشر اقية ، ورغم  شركة النفط العر
ن لكـــن  تـــص يـــة املتخاذلـــة وتحـــذيرات ا عـــض حكومـــات الـــدول العر ـــذا االمـــر وتحـــذيرات 
ـ  ـ  املـة بالـشعب العرا ديـدات والتحـذيرات ووضـع ثقتـھ  ـذه ال ل  العراق لم ينصاع ا 
ـ مرحلـة صـعبة الحقـة  ـان حـدس الثـورة صـادقا وعـاش الـشعب العرا انجاح التأميم والذي 
اقيـة والكفـاءات النفطيـة الوطنيـة مـن  ـات العر ات ح تمكن املال ذه الشر منذ قرار طرد 
ـــ  ـــشاف النفـــط  ـــا الول مـــرة منـــذ اك عامل ـــ خـــالص و ـــد عرا اســـتخراج وتـــصدير النفـــط بج

. يع النفط العرا  السوق النفطية و
 

ن ان  اقي ـ لغـ شـعبھ بفـضل ذيـول االحتـالل وعمالئـھ ، البـد للعـر عد ان عاد النفـط العرا و
ونــة والعمــالء واختيــار حكومــة  ــل ا ــال وطــرد  ــذا ا م القائمــة اليــوم بتغيــ  ينظــروا لثــور
يــة  ات االجن ــ املــسروق مــن قبــل الــشر اع تكــون اول قراراتــھ تــأميم النفــط العرا ــ ونظــام 
ــ  ـا  ـ ــي للعــرب وليبقــى ســالحا فتا ــصيات املواليــة اليران.ليعــود النفــط العر واالحــزاب وال

ار البالد. بيا لتقدم وازد  وجھ االستعمار العاملي ومفتاحا ذ
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ــابرات اإليرانيــة و  ــ العــراق ســوى دميــة مجنــدة مــن قبــل ا ــ نظــري ونظــر الــشرفاء  ــدي ،  لــم تكــن يومــا يــا منتظــر الز

كة ، فقـــد كـــشف  ـــذاء ولـــم يكـــن ذلـــك ســـوى كوميـــديا مـــ د بـــوش االرعـــن الـــذي رميتـــھ با ـــ تمثيـــل مـــش اقـــدمت ع

ـــ احـــضان  ـــ لبنـــان  بـــت ا ن والـــدليل ذ ـــس الـــ ـــ مـــا  ـــة  ي انـــك عـــشت حيـــاة مرف ن مـــن نـــوري املـــال عـــض املقـــر

قد الطائفي وساسرد عليك الحقًا وساختك. غلغل  مخك القذر او انواع ا  حسن نصر هللا وعصاباتھ و 

 

ـــ  ق س وا ـــس ـــا الـــساِفل والفاِســـد والِلـــّص واملُنـــاِفق والـــدّجال والطـــائفي والوضـــيع والـــَوِقح والبـــذيء والـــسفيھ وا ّ ٔا

 وصاِحب ُحثالة الصفات الذي ال تليُق بھ لغة الدبلوماسّية !!

 

ــل الــسنة عــام  ــو مــن ســفك وقتــل ا عــد  ٢٠٠٦كيــَف تــصف مقتــدى الــصدر مــن انــھ قائــد و مــن خــالل كالبــھ الــسائبة 

ا االعتداء ع امل شعة ، وكم مرة خان مقتدى شعبھ وآخر سان ذبح بطرق متعددة و ـن تظاتفج مقام سيدي األمام العسكري عليھ السالم ، وكم ا ن وانت كنت احد االدوات القذرة يا شـيخ املنافق رن السلمي

ـة  ـار العبقر ي صـاحب االف مـا ي كما  صفات سيدك مقتدى قائـدك ا قيقـي وا، وهللا انت حرام يكون لقبك زدي ، انت لقبك جي النك جشع ومرا ت عـن مـستواك ا ك عـ ـس االمـ !وهللا انـت مـ

ل.  يا 

 

شار االسد وتدو  ي تمتدح نظام  بت ا سورة  ل ترد ان نقول لك كم مرة ذ ل ترد ان نقول لك ما فعلت  لبنان ؟ ومن يقف خلفك ؟ و ت نفسك عبـدا ملقتـدى وايـران ، س عو ل سورة ؟ لقد نص  جراح ا

ما ا قائدك ا ن ال يقود ن واملتخلف رج ن والعرب فانك بانضمامك ا فرقة امل اقي انت لك ما تبقى من سمعة طيبة  نظر العر  مقتدى. ي واذا 

 

شياتھ ..   دع اذكر القراء االعزاء ببعض جرائم مقتدى ومل

 

ـشياتھ را حقوقيا عن تارخ جرائم مقتدى الصدر ومل ا ايرلندا وال اعدت تقر سان ومقر قوق اال عـد سـقوط ور  وانقل لك نص منظمة الرسالة العاملية  ـسان : "  قـوق اال ـ مكتـب املفـوض الـسامي  فعتـھ ا

ئ ، وتلقى عدد من قادة  ا  مخا سرقة مخازن السالح وخز شيات بقيادة مقتدى الصدر  ـرس الثـوري .. وقالـت املغداد مباشرة بيد جيوش الدول الغرية أنطلقت مل ـ معـسكرات ا بات  شيات الصدرة تـدر ل

افظــات وســط وجنــوب العــراق وقــام بتــصفيات واعتقــاال  غــداد وا ــ  دفت الــشعب  ــشكيالتھ بحملــة مــسعورة اســ ــل  ــدي انطلــق ب ــش امل ب والديانــة ، وفتــح ت املنظمــة إن ج ــ املــذ ن ع اقي واخفــاء قــسري للعــر

.  ونا وزنازن ومارس التعذيب الوح

 

وا دم ا ل السنة وقتل وسرق ودمر البيوت و دي بحملة مسعورة ضد ا ش امل عد تفج املرقدين املدبر من ايران انطلق ج  منطلًقا من حقد طائفي".مع واشارت ا انھ 

 

ي يا منتظر ؟ ما قد الطائفي لقائدك ا  ل ترد ان اكمل ا

ليِل الحد قاذورا ع ذليل اليران ولن تتوقف من ال اقيتك وتصبح تا ا الوضيُع الفاِقِد للكرامة والُصدِقّية عن عر ّ ُل ٔا نصَّ ي ، سيدك مقتدىت اكيَف ت ي واالمر ن اإليرا  الحتالل

 

ــاِن النــاِس الــذين اك ــ ٔاذ ــشار لطائفيتــھ لــست كمــا كنــت  ــسورة ضــد ثــورة شــعبية ، دافعــت عــن  لة وانــت تخطــب  ات املــ نــصل مــن الفــديو ــ الكــِذِب ــشفكيــف ت ــَت ع ــشٔاَت وترّ وا الِحقــًا بٔاّنــَك ُمنــافٌق دّجــاٌل 

عد زواجك الطائفي املفروض عليك. ِد من الطائفية  عدوى املز داِع لتعوَد وتصاَب الحقًا   وا

رات العز والكرامة جاء بناًءا ع معلو  سيقات  مظا م ، وان رفض قادة الت عد ذلك االخ الذي يح أوا منك ولم  رات  ماتيكفي ان اخوتك قد ت ـاء التظـا تفيـد انـك جاسـوس وعميـل ومنـدس ومخـرب ، غايتـھ إ

اء. ام املنطقة الغ  لصا ح

 

ــس بامل ــ ايــران ومــا  ــم اســيادك  ــ احتــالل العــراق  عــرف ان مــن حــرض ع ن مــسٔوولّية احتــالل العــراق وانــت  يد صــدام حــس ــُل الــش ء حــ الــدين مــن اجــل عار كيــَف ُتحِمّ ــ ــل  اقيــة القــذرة الــ باعــت  ضــة العر

انــت الظــروف الــ تحيــط بــھ.ول مــا  ه م ــ عــن جمــا ه ، و ال يتخ ي ال يخــون شــعبھ ودينــھ وامتــھ وضــم مــا ن ؟ ان الطاغيــَة أالكــ والــديكتاتور ك كــحفنــة مــن الــدوالرات ، القائــد ا اقي م مــرة مقتــدى خــذل العــر

و مقتدى الصدر. ر والقاِتِل االٔحَقر ؟! َ ر االٔش ّ ِ ر أالفَظع وامل  االٔعَظم واملَدِمّ

 

ـَن لغـَة التحـرِض والتجـارة بالـديِن ، و  َ اِقـُد االٔزَعـر الـذي ام ة و تدعوا للوحدة ؤانـَت الطـأيفيُّ أالكـ وا ِن وتّجـاَر الـذكيَف تد العرو تـِھ ٔالّنـك رضـعت مـن صـدور الـشياط ٔيًا مـن ٔاخالقياِتـِھ وِعّفتـِھ ونزا ي ال َيفقـُھ شـ

 الدين  ايران ولبنان والعراق ؟!

عطيھ ء ال  لب ايران ومقتدى صدق فاقد ال  يا منتظر يا 
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 حزران ( عيد الطفل العاملي )  ١ ۞

  

ــران عـــام  ١  ۞ الـــد  ١٩٧٢حز أصــدر مجلـــس قيــادة الثـــورة القــانون ا
قــــــــانون تــــــــأميم عمليــــــــات شــــــــركة نفــــــــط العــــــــراق  ١٩٧٢لعــــــــام  ٦٩رقــــــــم 

يمنــــــة  ــــــره مــــــن  ــــــ وتحر ــــــ بتــــــأميم النفــــــط العرا ــــــدودة الــــــذي ن ا
ــــة وقــــد أعلـــــن الرفيــــق األب القائـــــد  ار يـــــة االحت ات النفــــط األجن شــــر
أحمد حسن البكر  خطابھ املوجھ للشعب واألمة قرار مجلس قيادة 

 الثورة التار  ذلك اليوم األغر
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ــــــران عــــــام  ٣  ۞ ــــــن  ١٩٦٩حز يــــــة كم ــــــر العر ــــــة التحر نــــــصب ثــــــوار ج

ــــ منطقــــة األغــــوار وتمكنــــوا مــــن قتــــل جميــــع أفــــراد  يونية  ــــة صــــ لدور
ة  الدور

 

ــــران عــــام  ٣  ۞ يــــة إيرانيــــة دار ســــكن  ١٩٨٨حز دفت طــــائرة حر اســــ
ن  قرة العوجة بمحافظة  س القائد صدام حس عائلة الرفيق الرئ
ــ الفــرار  ــا ع ــا املــضادات األرضــية وأج صــالح الــدين وقــد تــصدت ل
ـــ  مـــة كداللـــة ع ر ـــذه ا ي  ن بـــأذى وتـــأ ولـــم يـــصب أي مـــن املـــواطن
ـــــــ  زائمـــــــھ املذلـــــــة  عـــــــد  ائـــــــب وترنحـــــــھ  ـــــــي ا تخبـــــــط النظـــــــام اإليرا

لنا ع هللا  عمليات رمضان مبارك وتو
 

ـــران عـــام  ٣  ۞ ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق اللـــواء الـــدكتور  ٢٠١٥حز انتقـــل إ
ون   سامي عباس مر

 

ـان  ١٩٧٥حزران عام  ٤  ۞ اد الرفيـق املناضـل محمـد جـابر ن ـش اس
ـ  ة التحرر العرية والقائـد العـام لفـصائل املقاومـة  عضو قيادة ج

ن  محور رأس الع
 

ـــــران عـــــام  ٥  ۞ ـــــت بـــــاحتالل  ١٩٦٧حز بـــــدأت حـــــرب النكـــــسة الـــــ ان
اينة خــــــــالل  يــــــــة وقطــــــــاع غــــــــزة والقــــــــدس  ٦الــــــــص أيــــــــام للــــــــضفة الغر

ن انخرطـــوا  ـــ فلـــسط ناء ولكـــن األشـــاوس  ـــرة ســـ ـــوالن وشـــبھ جز وا
ام  ن اسـ ان للبعثي اينة و ي للرد ع الص ع الفور  العمل الفدا

ة التحرر العرية س ج عد تأس  كب  العمليات الفدائية 
 

ـران عــام  ٥  ۞ ــز عــضو  ٢٠١٥حز اد الرفيــق املناضــل طـارق عز ـش اس
ـــــزب البعـــــث  ـــــة  ن القوميـــــة والقطر مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة والقيـــــادت
س مجلس الوزراء قبـل احتـالل العـراق وقـد  ي نائب رئ ا العري االش
ــــر  ــــسًا لتحر ـــان رئ ـ ارجيــــة كمــــا  ــــرًا لإلعــــالم وا ســــبق لــــھ أن عمــــل وز

ما والثورة  يف ا
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ـــران عـــام  ٦  ۞ ـــ لبنـــان  ١٩٨٢حز ي الغاشـــم ع يو بـــدأ العـــدوان الـــص

ركة الوطنيـة اللبنانيـة  اتھ تصفية قوى ا ان  مقدمة أولو والذي 
يــة  ــر العر ــة التحر ــان لــصناديد البعــث وج ية و واملقاومــة الفلــسطي

ن رم م ورئ  مقاومة الغزاة ا  دور م
 

ـ مفاعـل تمـوز  ١٩٨١حزران عام  ٧  ۞ ي ع يو وي الـص االعتداء ا
ـــــــ العـــــــراق  ـــــــي ع ـــــــ الـــــــذي تـــــــزامن مـــــــع العـــــــدوان اإليرا النـــــــووي العرا
ــــن النظــــام  ــــسيق والتعــــاون ب ــــ الت ــــداف ممــــا أكــــد ع ــــ األ افقــــھ  وو

ي يو ي والكيان الص  اإليرا
 

ــــــــران عــــــــام  ٧  ۞ ــــــــق الــــــــدكتور عبــــــــد حميــــــــد  ٢٠١٢حز اد الفر ــــــــش اس
ـــــة قبــــل احتـــــالل  ور م ــــس ا طـــــاب الناصــــري ســـــكرت رئ محمــــود ا

 العراق
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ــران عــام  ٩  ۞ ــ  ١٩٧٦حز ــ الباســل إ ــش العرا ــت قطعــات ا توج
ــا  ر ــوالن لتحر ــ ا ــا بالتوجــھ إ ــدود الــسورة بانتظــار الــسماح ل ا
ـــــا الرفيـــــق األب القائـــــد أحمـــــد  ع ـــــان بتود ي و يو مـــــن االحتـــــالل الـــــص
عـــــد أن طلـــــب  ن وذلـــــك  حـــــسن البكـــــر والرفيـــــق املناضـــــل صـــــدام حـــــس
ـ العـراق  س النظـام الـسوري حـافظ أسـد مـن القيـادة السياسـية  رئ
علـــن الغـــاء اتفـــاق وقـــف  ــي  ـ ـــدود  ـــ ا ـــا العـــسكرة إ ـــك قطعا تحر
ــــــ أن  اينة ولكنــــــھ نكــــــث بوعــــــده كعادتــــــھ واد اطــــــالق النــــــار مــــــع الــــــص
ــــــا  اقع ــــــ مو ا فعــــــادت القطعــــــات إ ــــــد غــــــزو ســــــور ــــــ ير ــــــش العرا ا

دود عد أسابيع من االنتظار ع ا  األصلية 
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ــــــــران عــــــــام  ١٠  ۞ ى ضــــــــد  ١٩١٦حز يــــــــة الكــــــــ انــــــــدلعت الثــــــــورة العر

ي ي العثما  االحتالل ال
 

ــــران عــــام  ١١  ۞ يــــا واجــــالء  ١٩٧٠حز كيــــة مــــن لي طــــرد القــــوات األمر
ــ قيــادة نــضال الــشعب ضــد  ــم  ــان ألبطــال البعــث دور م ا و قواعــد

ية  القواعد األجن
 

ــــران عــــام  ١٤  ۞ ى العــــادة اعمــــار  ١٩٨٩حز ملــــة الكــــ ــــاء مــــن ا االن
ـــــ  ـــــي ع يجـــــة العـــــدوان االيرا البـــــصرة مدينـــــة املـــــدن الـــــ تـــــضررت ن

 العراق
 

اقية ) ١٥ ۞ افة العر  حزران ( عيد ال
 

ــــــران عـــــــام  ١٥  ۞ ـــــــر  ١٩٧٥حز ـــــــة التحر ــــــ ج نفــــــذ الرفـــــــاق األبطـــــــال 
ـــــ قاســـــم رشـــــيد  يـــــة : الفلـــــسطي حـــــسن شـــــطي الـــــصو والعرا العر
اطمــاز عمليــة  ــي فكــرت اوز ــي عبــد الــرحمن امزغــار وال ي واملغر الطــا
عـة ومقتـل  اد املنفـذين األر ـش ـا اس كفار يوفال الفدائية الـ نتـج ع

ي وجرح  ٢١ يو  آخرن ٣٧ص
 

ــــــــران عــــــــام  ١٨  ۞ ام  ٢٠١٦حز ــــــــ رحمــــــــة هللا الرفيقــــــــة ســــــــ انتقلــــــــت إ
ي  ا ــــي االشــــ ــــ مــــن مناضــــالت حــــزب البعــــث العر ــــسن و يم ا إبــــرا

ساء العراق  واالتحاد العام ل
 

ــــران عــــام  ٢٠  ۞ ــــ  ١٩٨٠حز لــــس الوطــــ العرا اجــــراء انتخابــــات ا
ـــــ أول انتخابـــــات ألول برملـــــان منـــــذ ثـــــورة  تنفيـــــذًا ملـــــا  ١٩٥٨تمـــــوز  ١٤و

 العظيمة ١٩٦٨تموز  ٣٠ - ١٧وعدت بھ ثورة 
 

ـران عـام  ٢٣۞  ــزب  ١٩٨٩حز ــ رحمـة هللا القائـد املؤسـس  انتقـل إ
ـشيل  ي وأمينـھ العـام الرفيـق املناضـل أحمـد م ا البعث العري االشـ
ــــر املعــــارف الــــسوري األســــبق  لــــس الوطــــ للثــــورة وز عفلــــق عــــضو ا
غـــــداد بحـــــضور الرفيـــــق القائـــــد املناضـــــل  ـــــ  يع جثمانـــــھ  ـــــش وقـــــد تـــــم 
ـــزب  ـــ الدولـــة وا ن  ن وعـــدد مـــن كبـــار املـــسؤول يد صـــدام حـــس الـــش
يم والرفيــق املناضــل  ــم الرفيــق القائــد املناضــل عــزة إبــرا ــان مــن بي

اف وعائلة الفقيد يد الر  عبد ا
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ـــــــران عـــــــام  ٢٤  ۞ ـــــــزب  ١٩٨٢حز عقـــــــد املؤتمـــــــر القطـــــــري التاســـــــع  ا

عــد بــدء  ــو أول مؤتمــر ينعقــد  ي قطــر العــراق و ا ــي االشــ البعــث العر
يدة  منازلة قادسية صدام ا

 

ـــــران عـــــام  ٢٥۞  ـــــ هللا ثانيـــــة )  ١٩٨٨حز لنـــــا ع بـــــدأت عمليـــــات ( وتو
ــوري  م ــرس ا مــات الــصعبة األبطــال مــن قــوات ا ــ رجــال امل ون
ـــــــي مـــــــن  نو ـــــــي مجنـــــــون الـــــــشما وا ر ـــــــر جز والفيلـــــــق الثالـــــــث بتحر
ن الذي  س القائد صدام حس ي باشراف الرفيق الرئ االحتالل اإليرا

ات القتال ن  ج  رافق املقاتل
 

بـدء حملـة اعـادة اعمـار الفـاو مدينـة الفـداء  ١٩٨٩حزران عـام  ٢٥۞ 
ـا قبـل  ـي ل يجـة االحتـالل اإليرا وابة النصر العظيم ال تـضررت ن و

اقية الباسلة ة العر ا أبطال القوات املس  أن يحرر
 

ــــران عــــام  ٢٦۞  ــــ هللا ثانيـــــة )  ١٩٨٨حز لنــــا ع ــــت عمليــــات ( وتو ان
دة ومثلــث  ــ ــ منطقــة  بنجــاح رجــال الفيلــق الــسادس البطــل بتط
ـي  ـر املـسطح املا التـا تحر ابـة ومثلـث البيـضة و أبو ذكر ومنطقة ال
ـــ كميـــات  يالء ع امـــل واالســـ ـــي بال ـــزة مـــن االحتـــالل اإليرا و ـــور ا ل
ات وأسر املئات من جنود العـدو  ة والتج ة من املعدات واألس كب

 الغاشم
 

ــــــران عـــــــام  ٢٧۞  ـــــــزب  ١٩٨٢حز اختتـــــــم املؤتمــــــر القطـــــــري التاســـــــع 
ي قطـــــر العـــــراق أعمالـــــھ وقـــــد نـــــاقش املؤتمـــــر  ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
ـ  ـ لبنـان  ي ع يو عد العدوان الص ارجية  لية وا املستجدات ا
ة  ـــــــــا أبطــــــــال القـــــــــوات املـــــــــس ضــــــــوء الـــــــــضرات املوجعــــــــة الـــــــــ وج

يدة ي  قادسية صدام ا اقية الباسلة للعدو اإليرا  العر
 

ـوم  ١٩٩٣حزران عـام  ٢٧۞  ـشن  يـة أمركيـة  قامـت طـائرات حر
ـــــــابرات  ـــــــ مقـــــــر ا ي بثـــــــالث وعـــــــشرن مـــــــن صـــــــوارخ كـــــــروز ع عـــــــدوا

اد أكـــ مـــن  ـــش ـــداف مدنيـــة ممـــا أدى الس غـــداد وأ ـــ  اقيـــة   ٦٢العر
ساء واألطفال م من ال  مدنيًا أغل

 

ــــــران عــــــام  ٢٨۞  ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق ذاكــــــر عبــــــد  ١٩٨٩حز انتقــــــل إ
ـي  ـزب البعـث العر ن  دي عضو منظمة املناضـل ليل محمد ا ا

ي ا  االش
 

ـــران عـــام  ٢٩۞  ـــ قواعـــد  ١٩٨٠حز ومـــًا فاشـــًال ع اينة  شـــن الـــص
ـ اليـوم  ـ  ة التحرر العرية العسكرة  القاسمية  لبنان انت ج
م  عرضـــــ عـــــد  ـــــ أرض املعركـــــة  م  م ملعـــــدا م وتـــــرك ا ـــــ التـــــا با
مـــة البطوليـــة  ـــذه امل ـــ  د  ـــش ـــسائر بـــاألرواح واملعـــدات وقـــد اس
يـم  يم أحمـد إبرا من كوادر البعث الرفاق : الفلسطي النقيـب إبـرا
ـي  ي ع قاسـم رحـال واللبنا مط والعرا جاسم محمد جبار واللبنا
ي خليــل  ن ذيــاب واللبنــا ر والفلــسطي حــسن حــس ن طــا فــوزي حــس

ي يم جو  ابرا
 

ـــــران عــــــام  ٢٩۞  ــــــ الــــــسفارة  ١٩٩٥حز اد الـــــسكرت الثالــــــث  ــــــش اس
ون الــــسلطة  ــــ ــــ  وت خالــــد خلــــف علــــوان األســــ  ــــ بــــ اقيــــة  العر

اضعة لسيطرة النظام السوري الفا العميل  اللبنانية ا
 

ـــران عـــام  ٣٠۞  اقيـــة  ١٩٢٠حز انـــدالع ثـــورة العـــشرن الـــشعبية العر
ـــ  ت الغـــزاة ع ي الـــ أجـــ يطـــا ـــة البطوليـــة ضـــد االحتـــالل ال التحرر
اقيـــة  ـــشكيل حكومـــة عر ـــ عـــن فكـــرة االحتـــالل املباشـــر وقبـــول  التخ

ديثة اقية ا زة الدولة العر ن أج  قامت بتكو
 

ـــــران عــــــام  ٣٠۞  ــــــرم نــــــاظم گــــــزار مؤامــــــرة انقالبيــــــة  ١٩٧٣حز قــــــاد ا
ـــت بفـــشل  ـــا القائـــد ان ـــة التقدميـــة وحز ســـوداء ضـــد الـــسلطة الثور
ـــــشھ الباســـــل خلـــــف قيادتـــــھ  يجـــــة التحـــــام شـــــعب العـــــراق وج ـــــع ن ذر

 الوطنية
 

ن  ١٩٨٠حزران عام  ٣٠۞  س القائد صـدام حـس افتتح الرفيق الرئ
ــد  ــ الع ــ أول برملــان منتخــب  ــ للمجلــس الوطــ العرا لــسة األو ا

وري م  ا
 

ـــران عـــام  ٣٠۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل عبـــد  ١٩٩١حز انتقـــل إ
ي  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر الرحيم أحمد عضو قيادة قطـر لبنـان 
ــة  ــة  نــة املركز ــن ســر ال ــزب أم ن ل ــن ســر قيــادة فــرع فلــسط أم
ية  ـر الفلـسطي نة التنفيذية ملنظمة التحر التحرر العرية عضو ال
لـــــس املركـــــزي ملنظمـــــة  لـــــس الوطـــــ الفلـــــسطي عـــــضو ا عـــــضو ا

ية  التحرر الفلسطي
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ــــــران عــــــام  ٣٠۞  ــــــ  ٢٠١٣حز انــــــدلعت الثــــــورة الــــــشعبية املــــــصرة ال
 أطاحت بنظام محمد مر

 

انتقل إ رحمة هللا الرفيق أنـور سـعيد عمـر  ٢٠١٣حزران عام  ٣٠۞ 
نوى سابقاً  دي محافظ البصرة ون  ا

»Ý^‰æ}àè†iì…çmÍ]‚â_ÐéÏ 
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ــــــــ العــــــــراق،  ــــــــي  يحتفــــــــي شــــــــعبنا العر
ــــــور أحــــــرار العـــــــرب  وتحتفــــــي معــــــھ جم
ـــــة ثـــــورة العـــــشرن الـــــ طبعـــــت  بمائو
ـــــــي مطلـــــــع القـــــــرن  تـــــــارخ الـــــــوطن العر

ـــــ  ـــــ العـــــدوان والظلـــــم والب لتھ مـــــن ثـــــورة عارمـــــة ع املنـــــصرم ملـــــا شـــــ
قــــــوق  اع ا ــــــ انــــــ ــــــسمت بتــــــصميم قــــــوي ع والطغيــــــان واالحتــــــالل ا
رة املفقودة، كما  داد ا دورة واس جاع الكرامة امل املغتصبة واس
ا لم تقـم وزنـا  اقع بالقوة كما أ اوالت فرض األمر الو ا لم تنصع  أ
ـــــن  ائلـــــة و ي ال يطـــــا تـــــل ال انـــــات ا ـــــن إم ائلـــــة ب ا للفـــــوارق ال كبـــــ

ا. انيات الثوار املتواضعة مقارنة   إم
 

ـــ  دي األوضـــاع الـــشامل  يجـــة حتميـــة لـــ انـــت ثـــورة العـــشرن ن لقـــد 
انـــت  ـــم  -البـــالد، كمـــا  ـــذا األ ن األحـــرار  -و اقي عـــة مـــن رفـــض العـــر نا

ــسميھ بــاالحتالل البــديل، حيــث  ــو مــا يمكــن أن  تميــة االحتــالل، و
ب  ــــس ا  ي للعــــراق انخرامــــا كبــــ وملــــا عرفــــت أحــــوال االحتــــالل العثمــــا
مـة قاسـية لألتـراك  ز ـ  ـا الـ أفـضت إ ـ ومآال رب العاملية األو ا
ــــدون  انــــت ثــــورة العــــشرن و لفاء.فلقــــد  قيــــة ا وانتــــصار برطانيــــا و
اقيـة حـرة منيعـة سـيدة ال يفـرض  ن لدولـة عر اقي ى شك توق العر أد
ـذا  ة عـن أصـالة  عبـ انـت  ا أن تـدين بـالوالء دومـا أبـدا، و ا وجو عل
ــان شــعب  ــن  خــھ وحــضارتھ، فل تــھ وثقافتــھ وتار و ثھ  ــش الــشعب و
كيـــــة فإنـــــھ بالقـــــدر ذاتـــــھ رفـــــض  يـــــك والوصـــــاية ال العـــــراق رافـــــضا لل
ــ  ــو  ــب والتفــسيخ، و يطانيــة وسياســات التغر ــرفض الوصــاية ال و
اســتمرار ألي عـدوان خــار وألي محاولــة  ــا، رافـض و ـاالت جميع ا

ا. ان مأتا ما  ا وم ان مصدر ى  تھ أ و  لطمس تارخھ وضرب 

ـا  ـشابكت ف إن ثورة العشرن،  تلك الثـورة الـشاملة العارمـة الـ 
ـا  دماتيـة وحـ الثقافيـة، لك ا املطالب االجتماعية باالقتصادية و
بـــوع الرقـــراق الـــصا املوســـوم بالكرامـــة  ـــا مـــن ذلـــك الي ل بـــع  انـــت ت
ـــــسليم واالنكـــــسار  ـــــضوع وال نـــــوع وا امة ورفـــــض ا واملعمـــــد بالـــــش

وان.  واالنصياع واملذلة وال
 

بقى جــديرة  انــت وســ افع  ــل تلــك اآلفــاق واملغــذيات والــدو ن ثــورة ب و
ــ  ــا، و انا ــا ور ــا وغايا ــا ومرام ــ مغاز ا والتــدبر  بــالوقوف عنــد
ــــــ مالمــــــسة طــــــرق التحــــــرر  ن  كــــــذلك منــــــصة فارقــــــة ال منــــــاص للــــــراغب

ا. الص من الرجوع إل عتاق وا  واال
 

ــم  ــش مع ع اقيــون األصــالء و ــش العر ع ــة ثــورة العــشرن،  ــ مائو و
ـــ وقـــع  ـــم، ع م  األوفيـــاء لقـــضية أم عـــرو ن  أحـــرار العـــرب املتمـــسك
ـا أحفـاد أبطـال  ـسطر مالحم ا و شرن املباركة  ال يخط معامل ثورة 

 ألجداد أفذاذ، 
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و ا.س داف نفس سعون لتحقيق األ  ن ع ن املقاومة ذاتھ و
 

ــــ  م بــــري ال ــــا العــــراق منــــذ مطلــــع األليفــــة الثالثــــة إثــــر الغــــزو ال عــــرض ل إنــــھ ورغــــم املظــــالم املركبــــة والوحــــشية الــــ 
ـان ضـد بـالد الرافـدين، ورغـم  تھ مجـاميع الغـزاة والطغـاة بقيـادة رعـاة البقـر األمر ي اآلثم الـذي شـ والعدوان الشيطا
غيـض، ومـا رافـق  ي عنـصري  الـة ومـا صـاحبھ مـن مـد طـائفي شـعو ـ صـفوي بالو ـي فار ما تفرع عنـھ مـن احتـالل إيرا
ـشري  ـ التـارخ ال ـ نحـو غـ مـسبوق  ـرا ع را و ـ ـشرا و ـة طالـت العـراق أرضـا و لھ من جرائم سادية مخز ذلك 
ــ  ــز ع ن جــذوة اإليمـان ولــم يج ـ العــراقي ــل، فــإن ذلـك لــم يقتــل  ميــع ومــسلما بـھ مــن ال ــو مــا ألن معلومـا ل برمتـھ و
ــ  ابيــة العاملــة ع ة اإلر ططــات األشــرار التــصفو ــ االنقيــاد  ــم ع م ولــم يحمل ــ ضــمائر يــاة الكرمــة  ــم با علق

ضاري والثقا والفكري الزاخر واملفرد. رثھ ا لھ وثرواتھ ومقدراتھ و باحة أ ت العراق واس  تفت
 

ـى  ـا تأ ن، فإ ا، ورغم خـذالن األقـر ميع عل ا، ورغم تآمر ا يطة  شرن للمباركة، ورغم املعوقات ا ا  ثورة  و
ــ جــراح  ــ تتحامــل ع ــا  ا، و ــس تقــد ق ــا و ــستعر أوار ى إال أن تتــصاعد و ــا ورســوخا، وتــأ ــساعا وثبا إال أن تــزداد ا
ن مـــن خـــارج  ونـــة املنـــصب ــار البغـــاة واملرتزقـــة وا ـ ـــ ضـــرب أو ـــستمر  ـــا لفيـــالق الـــشر و ـــا ومباغت غـــائرة وتواصـــل ثبا
ـ  لـة وال الكـة واملتآ ـ وجـوه أقطـاب العمليـة الساسـية العفنـة وامل مـا الـ تبـصق ع أسوار الـوطن وفـوق إرادة ا
ــ  ل السياســة ع ــ ــ  الة  ــ انا وتنــدرا و ــصلة السياســية األكــ اســت ل املنتــوج األقــذر وا ــش لت وال تــزال  شــ
ــــن بمــــا أعــــ مجاميــــع  ــــل آن وح ــــ  ــــا  ح ــــا وتتفتــــق قر ارا ــــشرن املباركــــة يوميــــا بابت مــــر العــــصور، كمــــا تتجــــدد ثــــورة 
ـــذه الثـــورة عزلـــة تلـــك  عـــة خـــسة ونذالـــة وانحطاطـــا، حـــ عمقـــت  اقـــدة امل الظـــالم والرذيلـــة والـــسقوط الطائفيـــة ا
ـــ صـــدر العـــراق وشـــعبھ  ن ع ـــاثم ـــ فكـــھ إال بطحـــن عظـــام ا ا حـــصارا ال أمـــل  الطغمـــة املفـــسدة الفاســـدة وحاصـــر

ه. ن بمص  والعابث
 

ـشرة مـن ثـورة  ـ ثـورة م ا،  ـأفول شمـس ـا و ق ة بـذبول بر او ن ع عامل الوقت وم نفسھ ا شرن، ملن را ثورة 
غــري  ئــة الــ قــد  ــ الب ــ الــدوام، و ئــة العــراق الثــائرة ع ــ ب ــل تأكيــد ثــورة متجــذرة  ــ أيــضا و ــب، و العــشرن وال ر

ـــــم منـــــدحرون  ـــــا أبـــــدا إال و غادرو ـــــم ال  ا ولك ـــــس ـــــا وتضار ـــــ ثنايا ـــــة مـــــن الـــــزمن فيتوغلـــــوا  بـــــابرة ل األوغـــــاد وا
زومون مطحونون.  مذمومون خائبون فاشلون خاسرون م

 
ــــــسطيح والتفــــــسيخ  يــــــل وال رمــــــان والتفقــــــ والتج بداد وا ــــــور واالســــــ ــــــر وا ــــــ الظلــــــم والق ــــــشرن، ثــــــورة ع ثــــــورة 
ـــ رفـــض للفـــساد واإلفـــساد والطائفيـــة  رمـــات والعبـــث بـــاملوارد، و ـــاك ا ـــ كفـــر باملذلـــة وان والتفـــرس والتـــدجيل ، و

ت.  والتقسيم والشرذمة والتفت
 

ـــ أيـــضا توثـــب وتحفـــز  تھ الطبيعيـــة األصـــيلة، و اضـــ لـــھ وألمتـــھ و ـــ أيـــضا ثـــورة الســـتعادة العـــراق أل ـــشرن،  ثـــورة 
 لالنطالق  ما أفسده املعتدون األقذار.

 
ـــا  أ ـــ خطـــى ثـــورة العـــشرن، حـــ ل ـــس ع ـــا  ـــ تلمـــس حقيقـــة أ ـــون  ـــذا ال ـــ  ـــ تلـــك الثـــورة الـــ ال يخطـــئ عاقـــل 
ـــب وال تمنـــح  قـــوق ال تو ـــة وا ر ـــا أن ا ية والفـــداء، وعلم ي العـــز والـــشموخ والتـــ ـــا معـــا ا فـــ ف التقمـــت ثـــد

ا. ا اعا وتفتك بالقوة افت ع ان ا تن  ولك
 

س الغزو ومفرزاتھ وتحرر العراق وتط أرضـھ مـن  م األك بك م ومن ثم انتصار شرن وصمود فليكن ثبات ثوار 
ـ الـذي يقلـد صـدور أبطـال ثـورة العـشرن  اقـدين، الوسـام األغ ن ا ي ن والـشعو ـن والطـائفي ـس االحتـالل واملعمم د

افتخار. أمان، و سالم و قدوا  الدة ف  ا
 

 فمزدا من الثبات يا أحرار العراق.!!
 

ي وصالح الدين.!!  ومزدا من الص يا أحفاد نبوخذ نصر وحمورا
 فما النصر إال ص ساعة!!
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ــــس  ــــشرن مــــع رســــو مناقــــصة رئ ديــــدة مــــن انتفاضــــة  جــــاءت املوجــــة ا
شــــــيحات  عــــــد عــــــن ال ــــــاظ الــــــذي ا ــــــ مــــــصطفى ال مجلــــــس الــــــوزراء ع
ي  ن ســـليما ـــرم ـــ مقتـــل ا امـــات الـــ طالتـــھ  ب اال ـــس ـــ  لـــة األو للو

ندس. دي امل  وأبو م
 

ب  ـس ى  امـا عـن التجمعـات الكـ ورونا ا لقد فرضت أجواء جائحة 
ــــــا لــــــم تخــــــل مــــــن التعبــــــ عــــــن مواقــــــف  ام بالتباعــــــد االجتمــــــا لك االلــــــ
ـ  اظ ـ ال ـ تو ـا االتفـاق ع ان مـن بي االنتفاضة إزاء املستجدات ال 
ـــــت الناشـــــطة السياســـــية  ــــذا الـــــسياق كت ـــــ  رئاســــة مجلـــــس الـــــوزراء .. و

س  ادي عشر من مـا يفاء زنكنة  ا  ٢٠٢٠العراقية املقيمة  لندن 
عرفــــون الــــشعب  ــــم ال  ــــي تحــــت عنــــوان ا ــــدة القــــدس العر ــــ جر مقــــاال 

 العرا جاء فيھ : 
ــــ  ي ع ــــا الــــت ال ــــ رأس عــــروس أو «العــــراق»ا ــــامض حلــــو ع ، كمــــا ا

ــ  ــس وزراء جديــد، يد ا، صــار للعــراق رئ ــ حفــل ختانــھ.وأخ رأس ولــد 
ــ  ــة غ ور ــس جم ھ رئ ــ يح أنــھ غــ منتخــب، ر ــ . اظ مــصطفى ال

ة، عـــن  ـــ املـــرة االخـــ ن،  ـــسبة النـــاخب باملئـــة، إال  ١٨منتخـــب، إذ لـــم تـــزد 
ن  ــــ اجبــــار املنتفــــض ر ع ــــم، فبعــــد انقــــضاء خمــــسة أشــــ ــــذا غــــ م أن 

ن  ـــ عـــد فـــشل مر ـــ االســـتقالة، و ـــدي ع ـــس الـــوزراء عـــادل عبـــد امل رئ
مـة  نـاك الكثـ مـن األمـور امل عـد  ايـة، لـم  ن  الوصول ا خط ال اثن

ــــ ساســــة  ــــسبة ا ــــن  «العمليــــة السياســــية»بال عي م أن يتــــم  ا.امل ومــــدير
ـــــل  عليــــق  عــــد أن تــــم  ـــان، وتقديمــــھ باعتبـــــاره املنقــــذ  ـ ــــس وزراء، أيــــا  رئ
ـ شـماعة  ميـع، ع ن، بمـشاركة وعلـم ا ا قتل املنتفـض املساوئ، بضم

س الوزراء السابق.  رئ
ــ بلــد  ــ أبوتــھ اثنــان،  نــازع ع ــزة اذن، ُولــد الطفــل الــذي ي حــصلت امل
ومــــة الناقــــصة، ســــارع  ــــشكيل ا يــــد العراق.حــــال اعــــالن الــــوالدة / 
ـــان  ـ ــــا،  ــــر خارجيــــة أمر األبــــوان املتنازعــــان لالحتفال.مايــــك بومبيــــو، وز

ــــــا أنــــــھ  ــــــدة ذكــــــر ف غر ــــــع »األول.لــــــم يتحمــــــل االنتظــــــار فأرســــــل  مــــــن الرا
ديــد ـ ا ـس الــوزراء العرا ــ .«التحـدث مــع رئ ـاد، لفــرط سـروره أن ين و

زة أي  ـــــا ـــــ ا ل ـــــ إضـــــافة ال ـــــدة لـــــوال تـــــذكره أنـــــھ  الـــــشعب »التغر
ــ ــو متعـــارف لــدى قــوات االحتـــالل  «العرا يف ( كمــا  ــل البلــد املـــضَّ أو أ

تلــــــــة ) ، فأكمــــــــل قــــــــائال :  ــــــــل البلــــــــدان ا ــــــــسمية أ ــــــــ  ــــــــدت »ع ع لقــــــــد 
ئـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الـــــــــــــــشعب  ر ـــــــــــــــ تنفيـــــــــــــــذ أجندتـــــــــــــــھ ا بمـــــــــــــــساعدتھ ع

ي محمد جواد ظرف، باستخدام .«العرا ارجية اإليرا ونافسھ وزر ا
ــــــ  ــــــ»ل أن إيــــــران ســــــتقف دائمــــــا بجانــــــب  »، مؤكــــــدا «الــــــشعب العرا

 .«الشعب العرا
 

ـــــــل  ـــــــذل  ما، و ـــــــ وســـــــع ـــــــل مـــــــا  مـــــــا إنمـــــــا يقومـــــــان ب مـــــــا يـــــــدعيان أ كال
ــشرة، مــن أجــل  يات املاديــة وال ــ»التــ ــ «الــشعب العرا  ، ، ممــا يثــ

ومـــــــــة  ـــــــــ ا ي وتنفـــــــــس الـــــــــصعداء بالتـــــــــصوت ع ـــــــــا خـــــــــضم تبـــــــــادل ال
ــــا، قلمــــا يتــــم التطــــرق اليــــھ، منــــذ غــــزو واحتــــالل  ر ــــساؤال جو ديــــدة،  ا

ـذا ٢٠٠٣البلد عام  ـو  و : عن أي شعب يتحدثان؟ وأين  الـشعب »، و
ـ مــا  «العرا ـ مـسار نزاعا تمــام بـھ والعمـل مـن أجلــھ  الـذي يـّدعيان اال

ـــ  ما، حفاظـــا ع عيـــدا عـــن أراضـــ ـــ أرضـــھ،  ما ع مـــا ومفاوضـــا واقتتال
ــــــــ مــــــــن  ا ــــــــو شــــــــعب اف ــــــــل  مــــــــا القومــــــــي؟  ونــــــــات»مــــــــصا أم  «م

ـــون،  ـــن ان ت العـــشب الـــضار، آمل ـــ ارض البلـــد،  ـــشرت ع اســـتحدثت وُ
ــــ  ــــن ديمقراطيــــة الــــشيطان األك تــــھ ب بمــــرور الوقــــت، الــــشعب املُــــراد تفت

 ووالية فقيھ الشيطان األصغر؟
 

 ، ل شـــبھ جمـــا ـــش مـــاذا عـــن الـــشعب اآلخـــر الـــذي قـــاطع االنتخابـــات، 
دمـة، ومئـات  ن واملـدن امل ـ مخيمـات النـازح نھ،  والشعب املقيم، بمالي

ن؟ تف ن وا ون ن وامل  اآلالف من املعتقل
 

ـــــم  ـــــ»إ الـــــذي خـــــرج مطالبـــــا باســـــتعادة وطنـــــھ وســـــيادتھ  «الـــــشعب العرا
ــــي  مــــاذا عــــن الــــشعب  ــــي واإليرا ــــن األمر تل تــــھ الوطنيــــة ورحيــــل ا و و
ا، مطبوعـة  ـون، السـتمرار اد االحتجاجـات واالعتـصامات أن ت الذي ت
وماتـــھ  ـــي أوال ثـــم ضـــد ح لـــو أمر ـــ جيناتـــھ ضـــد قـــوات االحتـــالل االن ع
ــل مــا يمثالنــھ  مــا و ل ــشيات املدعومــة إيرانيــا ثانيــا، وضــد  بالنيابــة وامليل

ر  شرن / أكتو ة منذ  ت ٢٠١٩ انتفاضتھ األخ ؟ االنتفاضة ال أج
ــو مــصطفى  عــد أن تــم تقديمــھ، كمــا  ــ االســتقالة  ــدي ع عــادل عبــد امل
ري لفـض  ـل الـ اظ اليوم، باعتباره السيا املعتـدل، مالـك ا ال
ـــــــن  ـــــــن الـــــــشيطان األكـــــــ واألصـــــــغر، وخلـــــــق التـــــــوازن املطلـــــــوب ب اع ب الـــــــ
ـــــــشيات،  ـــــــ امليل ن.االنتفاضـــــــة الـــــــ لـــــــم تن لي ما ا ـــــــن وساســـــــ َتل ُ ا
ـا، بـل تأجلـت، جزئيـا،  ومية  القـضاء عل عامي القوات ا بتعاون أو 
ـــ ســـالمة عمـــوم الـــشعب  ن ع ورونـــا وحـــرص املنتفـــض ـــاء  ـــشار و عـــد ان

ــم  تـوا بــذلك، أ ــ»ليث ان بــھ، الــذي عمــل «الــشعب العرا مـل، املــس ، املُ
ــــ  لفــــة الــــدم الغا بــــھ، ومــــع ذلــــك يواصــــلون النــــضال بت غي ــــ  تــــل ع ا
ـــــم  ن.إ تطف ـــــ وا ر ايا ومئـــــات آالف ا الـــــذي دفعـــــوه، بـــــآالف الـــــ

ــ» تــھ  «الــشعب العرا و الــذي خــرج مطالبــا باســتعادة وطنــھ وســيادتھ و
س، كما يردد يوميـا، ومـع  ي، ول ي واإليرا ن األمر تل الوطنية ورحيل ا
ـــا  بــادل عل ــون حــشية أرض ي غيــ ألقنعــة الوجــوه الفاســدة، ان ي ــل 

تلون األوضاع.  ا
 

ن مـــــــــع اإلدارة  ن املتعـــــــــاون ا عـــــــــدد مـــــــــن العـــــــــراقي إن الـــــــــصورة الـــــــــ رســـــــــم
ـــم،  ـــاظ واحـــدا م ـــان مـــصطفى ال ة مـــا قبـــل الغـــزو، و ـــ فـــ االمركيـــة 
لـوى، تمزقـت مـع قتـل  ور وا ستقبل قوات االحتالل بـالز عن شعب س
ية بنفــسھ  ــ صــورة الــشعب الــراكض للتــ أول جنــدي لالحتــالل، كمــا 

عـــد مـــرور  «األمـــام»مـــن أجـــل  ـــا العقائـــدي،  عامـــا  ١٧، الـــ فقـــدت و
 ع االحتالل، 
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ـــــ  ندة ع انـــــت مـــــس رة التـــــضليل ســـــواء  ـــــ وتأكـــــد الـــــشعب مـــــن أن 
وائيــــة بــــال  «الــــدعوة »الديمقراطيــــة أو  يــــة / الطائفيــــة، بقيــــت  الدي

ا رؤساء  ود ال بذل ل ا ، ع الرغم من  تمع العرا جذور  ا
عفـري ونـوري  اظ بدءا من أياد عالوي وا الوزراء الذين سبقوا ال
ـــــــدي، والـــــــذين تـــــــم  عـــــــادل عبـــــــد امل ـــــــاء  ي وحيـــــــدر العبـــــــادي وان املـــــــال

م،   عيي
 

ــ الـــسطح  ن بتعــديالت طفيفــة ع اصــصة الطائفيــة و ــم وفــق ا ل
، «املــستقل »أو  «املعتــدل »مثــل إضــافة صــفة  ــاظ ــم، كمــا ال ل ، و

يـــران  ــا و ـ ـــ أمر ـــ ر ـــصول ع ـــو ا ـــم  ي لتعيي ـــان الـــشرط الثـــا
س بالتوازن السيا داخل العراق. ة تحقيق ما   معا، ب

 
ليـــــون مـــــع الـــــشعب  تـــــل وساســـــتھ ا عامـــــل ا ة،  ـــــذه الفـــــ طـــــوال 
ــــ أن رجرجــــت انتفاضــــة  ــــم، ا ــــا  ــــ صــــفحة يكتبو امــــشا  باعتبــــاره 
ات حقيقيـــة  غيـــ ـــ  ـــان أن تـــؤدي ا ـــان باإلم ـــشرن األوضـــاع بقـــوة و
ــاء  ــشار و ــشري لــوال ان ــر العمليــة السياســية والفــساد املس تمــس جو
ـــ  عيـــد ا كورونـــا الـــذي وّفـــر للنظـــام فرصـــة تمديـــد البقـــاء.األمر الـــذي 
ـا  م ن وأ ا رؤساء الـوزراء الـسابق ساؤالت ال واج ان ذات ال األذ
ـــــي، املعـــــ بكرامتـــــھ  ـــــضاري، األ ـــــ ا م بالـــــشعب العرا مـــــدى معـــــرف
عيـــدا عـــن  ـــذا الـــشعب والـــوطن،  ـــم ل ـــم وتمثيل وحقوقـــھ، ومـــدى وال
نفذ مطالــــــــب  ــــــــل ســــــــ  ، ـــــــاظ ـ ــــــــ ال ــــــــسبة ا ال طابية.و الرطانــــــــة ا
رن الذيــن  ن عــن قتــل املتظــا ــا تقــديم املــسؤول ن، ومــن بي املنتفــض

م عـــــن  ص وجـــــرح أكـــــ مـــــن  ٦٠٠زاد عـــــدد ـــــ  ٢٤ـــــ ألـــــف آخـــــرن، ا
تطلب التحقيــق معــھ، أيــضا، بحكــم  ــا خطــوة ســ القــضاء، خاصــة وأ
ن، أكــ مـــن أي  ض فيــھ، معرفـــة الفــاعل ــسا للمخـــابرات، يفــ كونــھ رئ
ــــ حكومــــة تتحمــــل املــــسؤولّية املباشــــرة عــــن الكثــــ مــــن  ص آخــــر  ــــ
ـــ جرائـــم  ـــات ترتقـــي ا ا ـــسان، وان قـــوق اإل ـــسيمة  ـــات ا ا االن

سانّية؟  ضّد اإل
 

و  ذا  س  مـام»ثم أل كومـة «نفـس الطـاس ونفـس ا ، مـا دامـت ا
ا مـــــن قبـــــل نفـــــس  ـــــس ـــــن رئ عي ا و ديـــــدة، قـــــد تـــــم اختيـــــار أعـــــضا ا
ـن  تج ش نزول ا شياتھ؟  اص النظام الفاسد وأحزابھ وميل أ
ـ  لـسة االو عقـاد ا غداد وعدة مـدن أخـرى، حـال ا ا الشوارع،  
ـسوف  ة مـسبقا وأن لعبـة ال عرفون األجو م  ديدة، أ كومة ا ل

عد تنط ع أحد.  واملناورات، من ذات الوجوه، لم 
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ـــ الناســـع مــــن  ـــي  و ـــشر موقـــع دنيـــا الـــوطن االلك ـــذا النحـــو  ـــ  وع
س  رات تقــرع مــن جديــد  ٢٠٢٠مــا مقــاال تحــت عنــوان أجــراس التظــا

اش جاء فيھ :  اتب والناشط السيا ع ال  لل
 
 

ـــــــران  ـــــــ حز ا  ـــــــشاطا اقيـــــــة  رات العر عـــــــاود التظـــــــا مـــــــن املقـــــــرر ان 
وس كورونـــا الـــذي جعــــل  ــان فــــ ـ ب التوقـــف  القـــادم، والشـــك ان ســــ
ـــة،  رات مــن ج اكمــة تجــر أنفــاس الراحـــة بتوقــف التظــا الطغمــة ا
ـــــس  رون، فرئ ـــــا املتظـــــا افـــــة الطلبـــــات الـــــ تقـــــدم  والتنـــــصل مـــــن 
ـــع  ـــ توز اصـــصة  ـــسية، وأخـــذ بمبـــدأ ا ديـــد مـــزدوج ا الـــوزراء ا
اجــــھ  رن عامــــة، ولــــم يختلــــف م ــــل مطالــــب املتظــــا الــــوزارات، وتجا

ـشاء ال قيمـة  ان مجرد إ دي،  لوع عادل عبد امل اج سلفھ ا عن م
ـا ســلفھ، ولــم  ــي  ــاظ جـاء بنفــس اآلليــة الـ أ فعليـة لــھ، كمـا ان ال
اجــــھ محاســــبة الطــــرف الثالــــث والكــــشف عنــــھ، ســــيما ان  يتــــضمن م
ــاظ عــن  ــ ال غا عــرف جيــدا الطــرف الثالــث، و ــابرات  ــاز ا ج
نــــاك  ــــذا امللــــف أبــــدا، و ــــس مــــن املتوقــــع أن يفتــــح  ــــل جرائمــــھ، ول
ا مــــع زعمــــاء الكتــــل السياســــية  بالتأكيــــد عــــدة اتفاقيــــات ســــرة عقــــد
ــ  اجــھ ا ــ م ــا عــدم فنــح ملفــات الفــساد، كمــا انــھ لــم يتعــرض  م وأ
ل عام عن السالح املنفلـت،  ش ابية، بل تحدث  شيات اإلر حل امليل
ــــس  مــــا املقــــصود بــــذلك ســــالح العــــشائر والعــــصابات اإلجراميــــة ول ور
ــسل  نــصل منــھ، و ــذا مــا يمكنــھ أن ي ، و ــشد الــشع ــشيات ا ميل

ن. سل الشعرة من ال  منھ كما ت
 

ـــ ســـاحات  اقيـــة الـــ ســـالت  ـــل الـــدماء العر ـــاظ تجا وطاملـــا ان ال
ــ (  يدا، و (  ١٠٠٠االعتــصام الــ قــدمت حوا ) جرحــا،  ٢٥٠٠٠) شــ

م  ـ سـاحا رن للعودة ا ذا األمر من شأنھ ان يدفع املتظا لذا فأن 
ن  ــــــ صــــــا السياســــــي ت  انــــــت الكورونــــــا قــــــد انــــــص ن  اديــــــة، و ا
م،  ــــــ غــــــ صــــــا ن، فــــــإن انخفــــــاض اســــــعار النفــــــط جــــــاء  اقي العــــــر
م مـــن ســـرقة ثـــروات البلـــد، كمـــا إن تقليـــل او  ، ســـيحرم ز املـــا فـــال
عطـــي جرعـــة  ن واملتقاعـــدين مـــن شـــأنھ ان  توقـــف الرواتـــب للمـــوظف
ــــاظ عـــــن محاســـــبة قتلــــــة  ـ رات، كمـــــا ان عـــــزوف ال ـــــشطة للتظـــــا م
ور االقتــصاد وقلــة  ــ تــد ا جرعــة ثانيــة، عــالوة ع رن ســيعط املتظــا

رن. ا  صا املتظا دمات ستصب جميع  ورداءة ا
 

 ، ــــــــ ــــــــي وا ـــــــي ايرا ـ افــــــــق امر ـــــــاظ جــــــــاء وفــــــــق تو ـ قيقــــــــة ان ال ا
عـد  ـن ان العـراق لـم  فالطرفان رحبا باختياره، ايران علمت علم اليق
ا ضــــد الواليــــات املتحــــدة،  ــــستخدم ــــة يمكــــن ان  ورقــــة تفاوضــــية قو
ــــي  ــــستطع إســــماعيل آقيا ي لــــم  فــــالفراغ الــــذي تركــــھ املقبــــور ســــليما
ا، وتخصــــصھ امللــــف  ل عيــــد عــــن املنطقــــة ومــــشا ـــان  ـ ملئــــھ، فــــاألخ 
ــ انــھ جعــل جميــع  ــان مــن أخطــاء نظــام املال ي، و ي والباكــستا األفغــا
ا الوقــــت  ــــساعد ي، ولــــم تجــــد لــــھ بــــديال، ولــــم  ــــ ســــلة ســــليما ثمــــاره 
افــــأت  ــــ إيجــــاد بــــديل مناســــب.كما ان الواليــــات املتحــــدة  والظــــرف ع
ــستورد  قــة مباشــرة عنـدما ســمحت للعــراق بــأن  ــي بطر النظـام اإليرا

ــاء مــن إيــران ملــدة (  ر ــان ملــدة (  ١٢٠الغــاز والك عــد ان  )  ٣٠) يومــا، 
ــــــــ  كيــــــــة، بمع ة حــــــــسب مــــــــا ذكــــــــرت اإلدارة االمر يومــــــــا وللمــــــــرة األخــــــــ
نـــــاك  مـــــا  ـــــ مليـــــارات الـــــدوالرات مـــــن العـــــراق، ور ستحـــــصل إيـــــران ع

ا الحقا. سفر ع ي س ي وااليرا ن االمر انب ن ا  اتفاقات سرة ب
 

ــدد الواليــات املتحــدة  ــي  ــ ان النظــام االيرا نــا البــد مــن اإلشــارة ا و
نـا نتوقـف  ـ النظـام، و من مغبة تمديد فرض حظر تـصدير الـسالح ا
تھ  تــــج معظــــم أســــ ــــ ان النظــــام يــــزعم انــــھ ي مــــة، و أمــــام نقطــــة م
ة  الطـــــــائرات والـــــــصوارخ والطـــــــائرات املـــــــس ـــــــا  اتيجية وغ االســـــــ
ة؟  اد أسـ ا الغواصات، فما حاجتھ ا است رية وأخ والسفن ا
الطــــائرات والــــدبابات،  ة  اد األســــ ومــــن أيــــن لــــھ املــــال الــــالزم الســــت

افحــة  ٥طاملــا انــھ اســتجدى (  ) مليــارات مــن صــندوق النقــد الــدو مل
عــ ان النظــام يكــذب عنــدما حمــل الواليــات املتحــدة  ــذا  الكورونــا، 
ــة واملــستلزمات  ن مــن خــالل عــدم توفــ األدو مــسؤولية قتــل االيــراني
ــــصار االقتــــصادي وعــــدم توفــــر  ب ا ــــس افحــــة الكورونــــا  الطبيــــة مل

ة؟ اد األس ال ملاذا يفكر  است  السيولة النقدية، و
 

ــــــ  لة جديــــــدة و ون اليــــــوم مــــــش ممـــــا الشــــــك فيــــــھ ان الثــــــوار ســـــيواج

مـــا  ـــاظ مـــن إجـــراءات، فالعـــالم ور ـــسفر عنـــھ حكومـــة ال انتظـــار مـــا 
كومــــة  ــــ ا كــــم ع ن ســــيدعون انــــھ ال يجــــوز ا اقي الكثــــ مــــن العــــر

نـاك (  عـد، ف نـة الـوزارة لـم تكتمـل  اب ) وزارات  ٧الفتية، سيما ان ال
ـذا الـزعم لـھ  ن الكتل السياسية، و ا ب ا او االتفاق عل لم يتم تمرر
ــــ  ال ن بأقبيــــة ود ـــة نظــــر مقبولـــة عنــــد البعـــض، علمــــا ان العـــارف وج
ــــــــاظ الـــــــــذي جـــــــــاءت بـــــــــھ أحـــــــــزاب  ـ عرفـــــــــون جيـــــــــدا ان ال السياســـــــــة 
مـــا أفـــضل  ـــدي ور لـــوع عبـــد امل ـــشيات ســـوف ال يختلـــف عـــن ا امليل
ـا ان  كومـة يمك لة الثانيـة املكملـة لألخـرى، ان ا منھ بقليـل، واملـش
ى  ـــــا تواجـــــھ تحـــــديات كـــــ رن بأ علـــــل اإلفـــــالت مـــــن مطالـــــب املتظـــــا
بــــــــوط أســــــــعار النفــــــــط،  ــــــــ جائحــــــــة كورونــــــــا و ــــــــة و ــــــــستد األولو
ــذا مــا يجــب  رات، و ما أن تقلــال مــن زخــم التظــا لتان مــن شــأ واملــش

ن االعتبار. ع رات  سيقة للتظا نة الت  أن تأخذه ال
 

ــــم فيمــــا يتعلــــق بوفــــاء  لم ــــى شــــك ســــيكون املعتــــصمون عنــــد  بــــال أد
ــــــــ  ــــــــ االنتفاضــــــــة، ســــــــيما ان القتلــــــــة مــــــــازالوا  داء وجر ــــــــد لــــــــش الع
 ، ــ ــ مناصــب أع م نقــل ا عــض ــم شــعره، بــل  م ولــم تمــس م وظــائف
س مـــن  ـــ عـــاجز عـــن مالحقـــة القتلـــة، ألنـــھ مـــس كمـــا ان القـــضاء العرا
ــة أخــرى، وســبق ان نــوه ذيــل  ــشيات مــن ج ديــد امليل خــ  ــة، و ج
ديـــد و ( ابـــن  ـــادي العـــامري بـــأن القـــضاة يخـــضون لل ايـــران األطـــول 
ـــس  ـــ حـــد قولـــھ، أمـــا مـــا  ديـــد" ع ـــ الـــذي ال يخـــضع لل أمـــھ القا
ـــــذا أشـــــبھ بالـــــضفدع، ســـــبات دائـــــم، وأن أفـــــاق مـــــن  باملـــــد العـــــام ف
م وخلــــــد  ــــــشيات قــــــام بواجبــــــھ تجــــــا ســــــباتھ بنخــــــزة مــــــن زعمــــــاء امليل

 للسبات ثانية.
 

ـــن االعتبـــار ان  ع رات  ـــسيقية للتظـــا نـــة الت مـــا يجـــب ان تأخـــذه ال
ـن  ر ة الرأي العام العاملي وا ال تنصب حاليا  صا املتظا رؤ
ـ نوايـاه وموقفـھ مـن مطالـب  ـاظ للتعـرف ع لة لل ة إعطاء م ب
نـة  عيـد ال ـم ان  عـصف بالبلـد.واألمر امل رن واألزمات الـ  املتظا
ـا  يات الـ قدم افـق مـن التـ ل جديـد يتو ـش ـا  سيقة برامج الت
ـة أخـرى.من املؤسـف أن  ديـدة مـن ج ـة، ومـع ظـروف البلـد ا من ج
ــــــخ  ــــــ تأر ي حـــــدث  ــــــسيقية ضــــــيعت أعظـــــم زخــــــم جمــــــا نـــــة الت ال
ر دون أن  ـــــ أكـــــ مـــــن مليـــــون متظـــــا العـــــراق املعاصـــــر، فقـــــد وصـــــل ا
ـــــذا الـــــزخم يمكـــــن  تتقـــــدم خطـــــوة واحـــــدة لألمـــــام، وال أظـــــن ان مثـــــل 
ــــــا ان تقلــــــب وجــــــھ  ــــــان يمك ــــــصول عليــــــھ مجــــــددا إال بقــــــدرة قادر. ا

يات. ة الت ة وك اجة ا إطالة الف  النظام دون ا
 

ــــــن صــــــفوف  ــــــشيات والقــــــوات األمنيــــــة ب كمــــــا ان توغــــــل عناصــــــر امليل
ـــــات، فقـــــاموا  ـــــذه ا ـــــم صـــــفحة مكـــــشوفة أمـــــام  رن جعل املتظـــــا
ـــشطاء واختطـــاف آخـــرن، كمـــا ان  م وتـــصفية الكثـــ مـــن ال بمطـــارد

م بادئ األمر،  ماعة سرايا السالم بإقامة خيم والثقة   السماح 
ـــم مقتـــدى الـــصدر  اســـات ســـلبية فـــسرعان مـــا انقلـــب عل ع ـــان لـــھ ا
ذا الدجال معـروف بتذبذبـھ  اء، و وقبعاتھ الزرقاء امللوثة بدماء األبر
ــ  ما الثقــة بقــواد وغانيــة أفــضل بكث ــ الفقيــھ.ر وخــضوعھ إلرادة الو
ثـة  ب ـ نوايـاه ا د ع اقفـھ خـ شـا من الثقة بمقتدى الـصدر، ومو

 وسفالتھ.
 

رن دون  املـــة للمتظـــا مايـــة ال ن ا ـــ تـــأم مـــة األخـــرى  املـــسألة امل
ة رسمية أو غ رسمية،   االعتماد ع أية ج

كومـــــــــة  م ا ـــــــــت ان معظـــــــــم زعمـــــــــاء العـــــــــشائر اشـــــــــ ـــــــــة أثب فالتجر
، شد الشع شيات ا  وميل
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ــم   ــان اجتماع ــ غطــاء العــورة،  ــل مــن غطــاء الــرأس ا وتحولــت الع
ـ أفـراد  م سيـضغطون ع ـدي وطمأنتـھ بـأ لـوع عـادل عبـد امل مـع ا
ـــ  ـــم ع ـــ جبي رات لطخـــة عـــار  ـــ التظـــا عـــدم املـــشاركة  م  عـــشائر
عم انـھ  ـر أحـد الـشيوخ ( مـن طـي ) لـ ر.ومن املؤسف ان يظ ممر الد
نـــھ مخـــول مـــن قبـــل عـــدد كبـــ مـــن العـــشائر،  ـــاد و صـــاحب رايـــة ا
ـــ  ـــاد  رن ســـيقابلھ رفـــع رايـــة ا ـــ املتظـــا ـــددا بـــأن أي اعتـــداء ع م
ـ الوقـت الـذي  وفـاء،  ديداتـھ ا ـو و عموم العراق، وغـاب الـشيخ 
ـن  ر شد الشع يحصد رقاب املتظا ان منجل القوات األمنية وا
ـــسة  ـــاد منكـــسة ومد ـــن رايـــة ا ق ـــوادة وال رحمـــة، و ن بـــال  الـــسلمي

 بالكذب.
 

كمـا انـھ ال يمكـن االعتمـاد والوثـوق بـالقوات األمنيـة املـشبعة بـضباط 
ـــــشيات، ســـــيما ان حـــــراس ســـــاحات االعتـــــصام  الـــــدمج وعناصـــــر امليل
ــــــ  ن ع ـــــانوا مجــــــرد متفــــــرج ـ ( ســــــالح ســــــز ) أي ال يحملــــــون الــــــسالح، و
ــــم وال قوة.وأحيانـــــا  م، ال حــــول ل املــــسرح الــــدموي الــــذي يجـــــري أمــــام
ــــــ  ــــــوم ع بون عنــــــد ال ــــــ ــــــسقون مــــــع الطــــــرف الثالــــــث و ــــــانوا ي
عبث.لـذا البـد  شيات فتقتـل وتحـرق و و للميل ي يخلو ا الساحات، 
مـــــــــة حمايـــــــــة  ـــــــــ م نـــــــــة أمنيـــــــــة تتو ـــــــــسيقية  نـــــــــة الت ل ال ـــــــــش ان 

ن ا ساحات االعتصام. يلولة دون دخول املندس رن، وا  املتظا
رات  ھ التظـــا ـــشو ـــن املـــأجورن ممـــن حـــاولوا  عـــض اإلعالمي نـــاك 
نة، واملأجور بال ضم وال شـرف  عيدة عن األخالق وشرف امل بطرقة 
ــدد  ــؤالء و علــن أســماء  نــة أن  ــ ال مــا ملــن اســتأجره، وع ألنــھ باع
ــل حــادث  العــادة ســيكون ل ــز القــضاء او تواطــأ  م، وان  بمقاضــا
ــسيقية للمحطــات الفــضائية  نــة الت ــ مقاطعــة ال حــديث، عــالوة ع

م. ؤالء األمعات، وعدم التعامل مع ستضيف   ال 
 

بدين والطغــــاة  ـــد مـــن رفـــع شـــعار الــــسلمية، فالـــسلمية أمـــام املـــس ا
ـ دول متقدمـة وحكومــات  مـا  دد، ر ـوف والـ حالـة مـن الـضعف وا
ـا أثـر فاعـل،  ا وحقوقـھ يكـون ل م شع ديمقراطية، وقوات أمنية تح
ة ومـــسعورة، ال  ـــشيات مـــس ، وميل ـــ لكـــن مـــع نظـــام دكتـــاتوري وقم
رون اآلالف مـن  ـا املتظـا م  ا، فقد أنجبت الـسلمية الـ الـ قيمة ل
عت النظـام  ذه السلمية  ال  ، و ر ن وا داء واملعوق الش
رن،  م ضــــــد املتظــــــا ــــــم وجــــــرائم ــــــ غ ــــــ التمــــــادي  ــــــشيات ع وامليل
بــاه الــرأي العــام  ــا، سـيما ان الــسلمية لــم تلفـت ان وسـبق أن حــذرنا م
ـــــا تمامـــــا إال مـــــا نـــــدر،  لو م، بـــــل تجا رن ومطـــــال ـــــ حقـــــوق املتظـــــا ا
 ، ــار ــ الــصعيدين الــداخ وا ــصراحة فقــد فــشلت الــسلمية ع و

ست رحمة. انت نقمة ول  و
 

ـــــذا  ـــــ و ــــاظ ـ ـ ـــــس الـــــوزراء ال ـــــسيقة ان تطالـــــب رئ نـــــة الت يمكـــــن ل
مايـــة  ـــ أن يـــؤمن ا رات ـ ـــم ملـــصداقيتھ حـــول التظـــا مجـــال اختبـــار م
رن، وانـھ يتحمـل مـسؤولية اي عمليـة قتـل واغتيـال  املة للمتظـا ال

رون. ا املتظا  واختطاف يتعرض ل
 

ـــا وال عـــن  علــن ع نـــة معلوماتيـــة ال  ــشكيل  ـــسيقة  نـــة الت ــ ال ع
ـــــــ عناصـــــــر قـــــــوات  ـــــــا جمـــــــع املعلومـــــــات والتعـــــــرف ع م ا، م أعـــــــضا
م، حــــــ ال تــــــضيع  الــــــشغب مــــــن الــــــضباط واملراتــــــب ومعرفــــــة عنــــــاو
ـن الفرصــة  ـم عــ القـضاء عنـدما تح داء، والقـصاص م حقـوق الـش
نــــاك القــــضاء  ن، ف ــــرم ــــز أو تواطــــأ القــــضاء مــــع ا املالئمــــة، وان 
ــــس بأمــــر  ــــذا ل داء، و العــــشائري وعمليــــات الثــــأر مــــن قبــــل ذوي الــــش
ة  طــوة األخــ ــو يمثــل ا ن، و اقي جديــد بــل متعــارف عليــھ عنــد العــر

ــــش  ع يء، و ــــس مــــن املنطــــق ان يمــــوت الــــ مــــا، فل إن فــــشلت مــــا قبل
ن والسن بالسن. ن بالع سالم، فالع رم   ا

 
ن مـــن  في ـــن والـــ ـــسيقية مـــع اإلعالمي نـــة الت البـــد أن تتواصـــل ال
رات منــــذ انــــدالع  اب األقــــالم الــــشرفة وممــــن وقفــــوا مــــع التظــــا ــــ أ
دنا ضــعفھ  ــذا األمــر شــ ــ و م ـ رشــادا م و ــشراف بــرأ ا، واالس شــرار
نـة، وتوحيـد البيانـات مـن خـالل  ـشاطات ال م بـأبرز  ـد سابقا ــ وتزو
ــصيات  نــة ل ميــع ســاحات االعتــصام، وتحديــد ال نــاطق واحــد 
ـــ اللقـــاءات  ـــضور  ـــ ســـاحات االعتـــصام ل ـــن  اديميـــة ومـــن املثقف أ
ــــ متفــــق  م بموقــــف وا ــــد ــــة، وتزو والنــــدوات مــــع القنــــوات التلفاز
ــــان بــــــأن يلتقــــــي  ـ عليـــــھ ونقــــــاط حــــــديث محـــــددة، وعــــــدم الــــــسماح ألي 
عـــض  نـــھ، ألنـــھ مـــع األســـف  ـــ عوا طـــرح الكـــالم ع بوســـائل اإلعـــالم و
رن ممـــن ال  القنـــوات املـــأجورة غالبـــا مـــا تلتقـــي ببعـــض األخـــوة املتظـــا
ئة عـــــــــــن  ـــــــــــن، فيعكـــــــــــس صـــــــــــورة ســـــــــــ يحـــــــــــسنون الكـــــــــــالم او مـــــــــــن األمي

رن.  املتظا
 

ن أن يبـــذلوا أقـــ  في افـــة وســـائل اإلعـــالم والكتـــاب والـــ يـــب ب
ــــــــشيد  ــــــــا، و دامــــــــة زخم ــــــــد ممكــــــــن لــــــــدعم االنتفاضــــــــة القادمــــــــة و ج
رن،  نيـــة الـــ وقفـــت مـــع املتظـــا معيـــات والنقابـــات امل اقـــف ا بمو
ـ  ـدونكم ال يمكـن أن تن ونقول ألبنائنا الطالب أنتـم شـعلة الثـورة، و
يــــــــة تــــــــضامنية، وعلينــــــــا جميعــــــــا  أيــــــــة ثــــــــورة.ان الثــــــــورة عمليــــــــة جما

تھ. ان ل حسب إم ا،  مة ف  املسا
 

حقق  م، و بارك مسعا رن و عا ان يقف بصف املتظا سأل هللا 
يـــب  بدين والفاســـدين، انـــھ ا ـــ الطغـــاة واملـــس ـــم النـــصر املـــؤزر ع ل

 للدعوات.
 

ÝøÂ÷]ð^–ÊàÚ
EOD

س  ــــــــ الثــــــــامن مــــــــن مــــــــا ــــــــي  ــــــــشر موقــــــــع العــــــــراق العر مقــــــــاال  ٢٠٢٠و
ــ تحــت عنــوان حكومــة  ــي القلم ــصية السياســية املعروفــة عو لل

 ما تبقى  مكب النفايات جاء فيھ : 
 

ــــــس  ــــــسمية رئ ــــــا حــــــول  ة خالفا ــــــشيات املــــــس ا وضــــــعت املل واخــــــ
ب انتـصار  ـس ـس  ور.لكن ل كومة جانبا، والـ اسـتمرت عـدة شـ ا
دنھ، وانما حدث ذلـك  ا ا اتفاق او عقد  طرف ع اخر، او وصول
كومــــــة  ا لرئاســــــة ا ــــــ ــــــر مر ـــــي بتمر ـ ي االمر عــــــد االمــــــر الــــــسلطا
ــــا، خاصــــة وان  ــــة نتــــائج ال تحمــــد عقبا ، او مواج ـــاظ ـ مــــصطفى ال
ـشيات، قـد  ـذه املل ـ ل ، االب الرو ي ع خامن الو الفقيھ االيرا
فـــاظ  ـــ ا يـــة  عـــد فـــشل مندو اقـــع،  ـــضوع لألمـــر الو ـــ ا اضـــطر ا
ــــ مقالنــــا  ــــذا االمــــر  ــــ منــــصبھ.وقد أشــــرنا ل ــــدي  ــــ عــــادل عبــــد امل ع
ـ  ر املا ع عشر من الـش شور قبل ثالثة اسابيع وتحديدا  السا امل

ـم“تحت عنوان  ل م  يران وثـال ا و رف الواحـد، ”امر ” ، وقلنـا بـا
ـــا، اي  ـــ وقف يـــران، ا ــا و ـ لقـــد اضـــطر رعـــاة العمليـــة السياســـية، امر
ــشكيل  ــاظ ل ليــف املــدعو مــصطفى ال ــ ت الفــات، واالتفــاق ع ا
ــــــ  ــــــن قــــــد وجــــــد  تل ديدة.خاصــــــة وان كــــــال البلــــــدين ا كومــــــة ا ا
ا ومقبوال.حيث رأت إيران فيھ الرجل الذي قد  اظ قاسما مش ال
ــــن رأت  ــــ ح ـــا،  ـ ــــ تخفيــــف حــــدة التوتــــر مــــع امر ــــستطيع لعــــب دور 
ــــد مــــن  ــــ مللمــــة الوضــــع، وا ص القــــادر ع ـــاظ الــــ ـ ــــ ال ـــا  ـ امر

ــــــا  كيــــــة وقواعد ــــــ القــــــوات االمر ة ع ــــــشيات املــــــس اعتــــــداءات املل
ـــــ العـــــراق ـــــشرة  ب ”.املن نـــــص ـــــا ب بالـــــضبط كمـــــا فعـــــل الطرفـــــان قبل

عــــــــد فــــــــشل زعمــــــــاء  ــــــــسا للــــــــوزراء،  ــــــــدي املــــــــستقل رئ عــــــــادل عبــــــــد امل
ــــــــصية مــــــــن  ــــــــ اتفــــــــاق حــــــــول ترشــــــــيح  ــــــــ الوصــــــــول ا ــــــــشيات  املل
سابقوا  تقـديم فـروض  ت شفھ،  م بب س احد م دل ان ين م.و بي
ـــــــ حكومتـــــــھ  ديـــــــد، لنيـــــــل حـــــــصة اكـــــــ  الـــــــوالء والطاعـــــــة للقـــــــادم ا
ـــ  ـــاظ بحاجـــة ا ـــر حكومـــة ال التا لـــم يكـــن توقعنـــا بتمر املرتقبـــة.و

ة. اء او خ  ذ
 

ــصوص الذيــن  ــ وجــھ ا ــؤالء االشــرار، وع اذن ســقط القنــاع عــن 
ـــر  اقيـــة، واعتبـــار ســـاحة التحر ـــم للثـــورة العر تـــاجروا بالوطنيـــة ودعم
كومـــة، واملقـــصود  ـــس ا ـــسمية رئ ـــا  ـــ الكتلـــة االكـــ الـــ مـــن حق
ــزب  ــوم وا نــا، كتلــة ســائرون الــ تــضم مقتــدى الــصدر وتيــاره املو
م  م واســـــــــــــــالي ــــــــــــــاذي ـ ت ا الـــــــــــــــشيو املنقـــــــــــــــرض، حيـــــــــــــــث افتـــــــــــــــ
م بانـــھ  ـــم أكـــ علمـــا مـــن غـــ اظ الـــذي صـــوتوا لـــھ  الوضـــيعة.فال

از  س ج شغل منصب رئ ، ”االمن الوط“ابن العملية السياسية، و
ـو الـذي شـارك  ـابرات االمركيـة، و و الذي وصـفوه بانـھ عميـل ا و
و الـذي توسـلوا اليـھ  نـدس.و ـدي امل ي وابـو م باغتيال قاسم سـليما
ــــا  ـ ـــــة.اما ملـــــاذا اختـــــارت امر قائـــــب الوزار لنيـــــل حـــــصة االســـــد مـــــن ا
ا محمــــد توفيــــق  ــــ ــــن تخلــــت عــــن مر ــــ ح ــــاظ وتمــــسكت بــــھ،  ال

ــــــ خانــــــة املقولــــــة الدارجــــــة  ــــــذا يــــــدخل  ، ف ــــــ ” عــــــالوي وعــــــدنان الزر
ــام ـ ـــؤالء ”.للـــضرورة اح ـــز  ـــ خلفيـــة  ـــاظ جـــاء ع فالتمـــسك بال

ـــاء  ـــ ا م ايـــضا  افقـــون عليـــھ، وفـــشل ـــم يتو عـــن اختيـــار شـــرر مـــن بي
ياء  ــــد مــــن تــــصاعد االســــ ــــا، او ا اقيــــة او االلتفــــاف عل الثــــورة العر

م جميعا دفعة واحدة. اي م.االمر الذي قد يؤدي ا   الشع ضد
ــــ  ــــس غ ــــ اختيــــار رئ كيــــا وايرانيــــا، ف ــــذه الــــضرورة امر ــــام  امــــا اح
ـدي  ي او عـادل عبـد امل اب جرائم وسرقات مثـل نـوري املـال م بارت م
ل  ـــس ـــشيا او تلـــك، ل ـــذه امليل ـــ  ـــ علنـــا ا ت ـــادي العـــامري، او ي او 
ــو  ا  ــس ــا حكومــة مــستقلة، وان رئ ــ ا ــن النــاس ع ــر حكومتــھ ب تمر
ــــم  ــــم وتوجيــــھ انظار ــــ امــــل كــــسب ثق لــــص او املنقــــذ، ع بمثابــــة ا
ــا  ل الحقـا عزل ـس ـا الــدائم، ل التـا حرمـان الثــورة مـن وقود ـا، و ال
اجع او القبـــــــــول بأنـــــــــصاف  ـــــــــ الـــــــــ ـــــــــا ع ا ومـــــــــن ثـــــــــم اجبار واضـــــــــعاف
ـ املقــال  بعد اطالقـا، كمـا ذكرنـا  ـس ـصوص، ال  ـذا ا ـ  لول.و ا
ــ اتخــاذ اجــراءات او قــرارات  ا ع ــشكيل عــد  كومــة  نفــسھ، اقــدام ا
ــدمات  عــض ا عــض حاجــات النــاس، مــن قبيــل توفــ  ســرعة تلــ 
مـــــا احالــــــة  ـــــد مــــــن الفـــــساد االداري واملـــــا مؤقتــــــا، ور الـــــضرورة وا
ـــ  ـــ العمليـــة السياســـية مـــن الدرجـــة العاشـــرة ا ن ومفـــسدين  مجـــرم

م. ام بحق  القضاء واصدار اح
 

 ، ـــ ــا مـــن قبـــل وســـمتھ الـــسالح السيا ـ ـــذا الـــسالح اســـتخدمتھ امر
ا مـــن الـــسالح العـــسكري، او  ـــذه الظـــروف أكـــ تـــأث ـــ مثـــل  تـــھ  واعت
ــد بــوش  ــ ع ارجيــة االمركيــة  ــرة ا ــس وز ا را كمــا وصــفتھ كونــدال
ــــزت  ن  ا مــــن الطــــائرة والدبابــــة واملــــدفع.فح االبــــن، بانــــھ اشــــد تــــأث
ا  ــــد مــــن توســــع ا، او ا اقيــــة عــــسكر ــــاء املقاومــــة العر ــــا عــــن ا امر
ــــــ عمــــــوم منــــــاطق العــــــراق ومدنــــــھ، فتحــــــت ابــــــواب  ــــــا ا ي ــــــشار ل وان
ـــا  ـــا ومنع ت قوا ـــشت ـــا و ـــ لاللتفـــاف عل ا السيا مـــشاجب ســـالح

ي. ا ا ال  من تحقيق انتصار
 

ـــ عـــام  ـــ عـــز قـــوة املقاومـــة  مـــة  ، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥وحققـــت نجاحـــات م
ـــــ ٢٠٠٧ ـــــ االســـــتفتاء ع ا باملـــــشاركة  عـــــض فـــــصائل .حيـــــث اقنعـــــت 
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ــ االنتخابــات   ــشرعية“و ومــا ســ بالعمليــة السياســية، مقابــل ”  ال
عــــــ بــــــھ  ، و ــــــ بالنجــــــاح االكــــــ ت ــــــة ضــــــيقة، لت اســــــب فئو ــــــا م منح
ــا طعنــة  ر ــ ظ وات، الــ طعنــت املقاومــة  ــس بالــ ــشكيل مــا 
ـــدي وحـــل  ـــب عـــادل عبـــد امل التـــا يمكـــن القـــول لقـــد ذ لئيـــم غادر.و
ـــسيل،  رة  ن الطـــا اقي بقى دمـــاء العـــر ـــاظ وســـ محلـــھ مـــصطفى ال
ــــشكيل حكومــــة وطنيــــة  ــــا، و ــــسقط العمليــــة السياســــية برم إذا لــــم 

 مستقلة فعال.
 

ات  غيـــــ تانـــــا، عـــــن اصـــــالحات و امـــــا الـــــذين يتحـــــدثون اليـــــوم، زورا و
ديـــــــد وحكومتـــــــھ الوطنيـــــــة  ـــــــ يـــــــد القـــــــادم ا ـــــــزات ع وتحقيـــــــق امل

ــــــم ”املــــــستقلة ــــــن اصــــــال بمــــــا يقولــــــون، أل ــــــة غــــــ واثق ــــــم مــــــن ج ، ف
كومــات، او  ــذه ا ــ فتــات  عتاشــون ع ــساطة شــديدة جــدا  ــم “ب

ــا م مــن خ م مــرض الطائفيــة املــزمن، ”  كتــاف ــ نفوســ كمــا يقــال.او 
ديـــد، حـــ تبقـــى الـــسلطة بيـــد الطائفـــة ومـــا  غنـــون للقـــادم ا الـــذين 

عبـــــــــــــ  ـــــــــــــ حـــــــــــــد  ـــــــــــــا، ع لـــــــــــــوع نـــــــــــــوري ”  مختـــــــــــــار العـــــــــــــصر“ينطو ا
ـــــؤالء  ـــــذلك يرتكــــب  ــــم براء.و ب الـــــشي م ي.والطائفــــة واملــــذ املال
ــــــــن  اقي ــــــــد مــــــــن دمــــــــاء العر ــــــــ اراقــــــــة مز مون  ــــــــسا مــــــــة نكــــــــراء و جر
ـــاظ لـــن يكـــون ســـوى الوجـــھ االخـــر لـــسلفھ عـــادل عبـــد  رة.فال الطا
نقع العمليــة السياســية الطائفيــة،  ــدي، كونــھ جــاء مــن نفــس مــس امل
ل مـــن وجـــوه  ـــش ـــ لـــم  ـــضراء.اما حكومتـــھ، ف ومـــن ذات املنطقـــة ا
ـا كمـا وعـد، وانمـا  ـن عيو ة وكفؤة ومخلصة وتضع هللا ب وطنية ونز
يــــــك عـــــــن ان  م.نا شــــــيح م ــــــؤالء االشــــــرار او ب ــــــا مــــــن  ضــــــمت وجو

ــــ  ــــران، وع ــــ ط ــــسيق مــــع مال ت ـــي و ـ ــــاظ نفــــسھ جــــاء بــــأمر امر ال
دين أو  ن واملـــــــضط اد، ولـــــــم يـــــــأت مـــــــن وســـــــط املظلـــــــوم رؤوس االشـــــــ
ــاظ لــن تخــرج  التا فــان حكومــة ال الغالبــة كمــا يقــول املــصرون.و
عــ بــان  ــذا  ــان امركيــا او ايرانيا.و تــل، ســواء  ــا ا مــن جلبــاب اب
ــــــ  كومــــــات الــــــسابقة، و مــــــات ا ــــــا ســــــتكون حتمــــــا امتــــــدادا مل م م
ــ اي تملمــل او احتجــاح او انتفاضــة او ثــورة تقــوم  ا القــضاء ع مقــدم

ا. ا من داخل ذه العملية السياسية او ح اصالح  ضد 
 

ــ  اظ ــ التــارخ، وان مــصطفى ال قــد يحــدثنا البعــض عــن دور الفــرد 
عطيـــھ  ـــذا اليـــوم، فلمـــاذا ال  ص الـــذي ادخـــره القـــدر ل ـــو ذلـــك الـــ

ده ونلتف حولھ؟  الفرصة ونؤ
 

ـــــي طالـــــب عليـــــھ  ـــــ ابـــــن ا نـــــا يكـــــون التـــــذك مناســـــبا بقـــــول االمـــــام ع
ـــ القـــران  ـــام ا م باالحت اح ـــ اقـــ ـــوارج ردا ع ـــن قـــال ل ” الـــسالم ح

ــا باطــل لمــة حــق يــراد  ــا  تــل ”  ا ــوارج مــن احبــاب ا وانــا اقــول ل
ء، فجـدار االسـمنت  ـدة واملـستفادين منـھ نفـس الـ ومن اتباعـھ ومر
ـل مـن يحـاول االصـالح، ال يمكـن  ـ وجـھ  تـل  املس الـذي وضـعھ ا
ــــــــسياج العمليــــــــة السياســــــــية  احــــــــداث تقــــــــب ابــــــــرة فيــــــــھ، او املــــــــساس 
رملــــان ودســــتور،  ــــا، مــــن انتخابــــات وحكومــــة و ــــل مكونا الطائفيــــة ب
ديــــد  ــــسمح اطالقــــا للقــــادم ا قــــة ال  ا بطر ــــذه قــــد جــــرى تــــصميم ف
اقـع فانـھ لـم تمـض  ـا.وع ارض الو ندت ال ا ال اسـ بتغي قواعد
ـــاظ الثقــــة، حــــ ســــارع  ـ ــــ نيــــل حكومــــة ال ســــوى ســــاعة واحــــدة ع
ـــــ  ة بتـــــصرحات تنفـــــي االقـــــدام ع ـــــشيات املـــــس ـــــ املل ع جميـــــع م

عـــــديل الدســـــتور او قـــــانون االنتخابـــــات او  اجـــــراء انتخابـــــات مبكـــــرة او 
ــاظ اي خــ عــن االنتخابــات املبكــرة  ــسمع مــن ال ــن لــم  ــا. ح غ
ا او تقديم قتلـة الثـوار للمحاكم.بـل ال اجـازف إذا قلـت،  عديل قانو و
قــــة االجراميــــة  تعامالن مــــع الثــــوار بالطر ـــاظ وحكومتــــھ ســــ ـ بــــان ال
ي ال  ــــدي وحكومتــــھ.ول ــــا ســــلفھ عــــادل عبــــد امل عامــــل  ا الــــ  نفــــس
ــــ  اقيــــا، وانمــــا  ناء عر ــــست اســــت رة ل ــــذه الظــــا ، فــــان  نطيــــل أكــــ
ـــ احـــداث  نـــة ع التـــا فأيـــة مرا ـــان وزمان.و ـــل م ـــ  ســـمة العمـــالء 
نـة خائبـة لـن يكتـب  ـ مرا ذه العمليـة السياسـية،  غي من داخل 

ا النجاح اطالقا.  ل
 

كومــــــــــات  ا شــــــــــان ا ـــــــــاظ شــــــــــا ـ خالصــــــــــة القــــــــــول، ان حكومــــــــــة ال
ـا  ذا سـلمنا  اقية، و ست حكومة عر السابقة،  سلطة احتالل ول
ــست حكومــة وطنيــة، حكومــة قتلــة  ــ حكومــة عميلــة ول كحكومــة، ف
ــــست  ــــ تــــارخ الــــشعوب، ول وســــراق املــــال العــــام وفــــساد ال مثيــــل لــــھ 
ـــــــستوي مـــــــع نظـــــــام  حكومـــــــة ديمقراطيـــــــة، فالنظـــــــام الـــــــديمقراطي، ال 
ة، وان رعــاة  ـشيات املـس محاصـصة طائفيـة وعرقيـة وعـشرات امليل
ظــة  عمــالن، بــل ال يفكــران ل يــران، ال  ــا و العمليــة السياســية، امر
ـل  عمـالن ب ن، وانما  اقي واحدة القيام بخطوة لصا العراق والعر
ـ  قيقـة ال ـ ا ـذه  ما اوتيا من قـوة لتـدم العـراق دولـة ومجتمعا.
ــــ حقيقــــة  قيقــــة تقودنــــا ا ــــذه ا اف.و ن االحتــــالل ال ــــا ســــن ت اث
ـا الثالثـة  ـل االوحـد، وان موج ـ ا اقيـة  ـ ان الثـورة العر اخرى، 

ا منتصرة قطعا عاجال ام اجال. ا، و  اتية ال رب ف
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