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ـــا ومـــا  ة وعمال ـــ مـــا تـــروج لـــھ احـــزاب الـــسلطة الـــصفو ـــساق ا م مـــن ي يتـــو
ى الـــــ انطلقـــــت  ونيـــــة ، مــــن ان ثـــــورة الـــــشعب الكــــ ا االلك ــــشره جيوشـــــ ت
ليـف  ـذا الت ا  جري ااحتوا ت و شرن االول قد ت ا  االول من  شرارا
مـــــــد توفيـــــــق عـــــــالوي لـــــــشغل منـــــــصب رئاســـــــة مجلـــــــس الـــــــوزراء ..  س  البـــــــا
ـــــــس بالعمليـــــــة  ـــــــ رفـــــــض الـــــــشعب لـــــــھ كونـــــــھ جـــــــزء مـــــــن مـــــــا  فباالضـــــــافة ا
ــــداف الثــــورة املعلنــــة تجـــــاوزت  ــــسية ، فــــان ا ــــ ا السياســــية ومــــن مزدو
ــ املطالبــة بتغيــ النظــام  ــسع ا ــا لت غ ء  ــ موضــوع اســتقالة حكومــة وامل
ا واجــــراء  ــــ ارض العــــراق مــــن رجــــس ــــاء االحــــزاب العميلــــة وتط امــــل وا بال
ـــا لـــصا  ـــر وتجي و حـــد مـــن عمليـــات ال ـــ يمنـــع و انتخابـــات باشـــراف ام
ـــ ان  نـــا ا ة العميلـــة .. ولعـــل مـــن املناســـب االشـــارة  نفـــس االحـــزاب الـــصفو
مـــھ  ـــو مـــا اليف ـــا يتعلـــق بمـــستقبل وطـــن وكرامـــة امـــة و زخـــم الثـــورة وديموم
كوا كعبيــد  م واصــطفوا مــع اعــداء العــراق واشــ ونــة الــذين بــاعوا انفــس ا

ن الحتاللھ. اينة والصفو ان والص م االم  اذالء مع اسياد
 

ـا  نـوب ومع غـداد والفـرات واالوسـط وا ده ساحات الكرامة   ش ان ما 
اقــــف  نــــوى وصــــالح الــــدين والرمــــادي وديــــا وكركــــوك ، مــــن فعاليــــات ومو ن
غطــي  يــة واســتمرار االعتــصامات وحالــة االنتفاضــة والــشعارات الــ  جما
ـا  يـة وم ش ا والدة ثورة شعبية ضد التـدخالت االجن محيط الساحات، 
ــد البعــث عنــوان  ــ ع ــان  ة واســتعادة العــراق لعافيتــھ ليعــود كمــا  الــصفو
ــــت  ــــس العــــراق فقــــط .. لقــــد اثب ــــضة وعنفــــوان وســــيادة االمــــة ول وحــــدة و
ـ وادراك وحـس  ـشرن ان الثـوار بو االيام السابقة ومنذ اليام االو لثـورة 
ــــــل اســــــاليب  ــــــة  ــــــم جــــــديرون بمواج وطــــــ وقومــــــي ثــــــابتون وصــــــامدون وا
ا برغـــم  افـــشال ـــا القمعيـــة و ز ا واج ة وســـلط االحـــزاب الطائفيـــة الـــصفو
ـــــم ومحـــــاوالت  غيي ن او  ا الـــــ لـــــم تكتـــــف بقتـــــل الناشـــــط ا وخـــــس وحـــــشي
ـــــــ محاولـــــــة الطعـــــــن بـــــــاخالق  ـــــــا ا ن عل م بـــــــل وصـــــــلت دنـــــــاءة القـــــــائم ي تـــــــر
ــــــم  ــــــا مــــــن ال عــــــاطي املمنوعــــــات وغ ــــــم  وســــــلوكيات الــــــشباب والــــــصاق 
م ، اي  اينة و ان والص العمالة لالم ا  ي  سياق سابق زة ال تأ ا ا
ـل ذلك.لقـد  ـر وانـزه مـن  عرف جيـدًا ان الثـوار اط ائنة  احزاب السلطة ا
ــا قــد خفــت او  ي النظــر ا مــا بــدت لقــص ــامس وم ا ا ر دخلــت الثــورة شــ
ونـة مـن  قيقـة الـ باتـت معروفـة لالعـداء ا ـا ، فـان ا عـض زخم فقدت 
ــــــا ثــــــورة شــــــعب مــــــستمرة .. وان النــــــصر  م با ن قبــــــل غــــــ اينة وصــــــفو صــــــ

شر الصابرن. ن  ساحات العز والكرامة و ن املرابط  حليف املؤمن
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الل  ۞ ن خ دداً م ث مج ة تنبع ة العربي األم
 .انتفاضات الجماهير

إلعطاء التحوالت الديمقراطية مساحة أوسع  ۞
 .في النضال العربي

دو  ۞ ع الع ع م رن وال للتطبي صفقة الق ال ل
 .الصهيوني ونعم لتصعيد المقاومة

 
 

ـــــــزب البعـــــــث  أكـــــــدت القيـــــــادة القوميـــــــة 
يــة تقـــف  ي، أن األمــة العر ا ــي االشــ العر
ــــــــ عتبــــــــھ انبعــــــــاث متجــــــــدد مــــــــن خــــــــالل  ع
ــــــ إعطــــــاء  ــــــا، ودعــــــت إ انتفاضــــــھ جما
ــ  التحــوالت الديمقراطيــة مــساحة أوســع 
ال  ـــل أشـــ ـــ مقاومـــة  ـــي، و النـــضال العر
يـــة ورفـــض  االحتـــالل األجنـــ لـــألرض العر
جــــــــراءات التطبيع.جــــــــاء  صــــــــفقة القــــــــرن و

ذا نصھ   : ذلك  بيان القيادة القومية 
ن لقيـــام أول  تحـــل الـــذكرى الثانيـــة والـــست
يـــة  ن واألمــة العر ـــن قطــرن عـــري وحــدة ب
ــا املعاصــر  خ ــ تار تمــر بمرحلــة مفــصلية 
ـــــــــسوب التـــــــــآمر والعـــــــــدوان  مـــــــــع ارتفـــــــــاع م
ـى اإلعـالن  ـا ،حيـث أ اإلقلي والدو عل
ـــي بطـــرح "صـــفقة القـــرن" كمـــشروع  األمر
ــــــــس بأزمــــــــة الــــــــشرق األوســــــــط  حــــــــل ملــــــــا 
ــــــ مرحلــــــة جديــــــدة مــــــن  ليــــــدفع الــــــصراع إ

ــــــــــا  يــــــــــة وأعدا ــــــــــن األمــــــــــة العر ـــــــــة ب املواج
 .املتعددي املشارب واملواقع

 
ـا مـن  ل ما تنطـوي عل ذه الصفقة ب إن 
عـــد  ـــا  عـــاد، تـــم توقيـــت إعال ن وأ مـــضام
ــــــــ احتــــــــالل  ــــــــ وعــــــــد بلفــــــــور، و ع قــــــــرن ع
عــــــــــــالن  يطانيــــــــــــة للقــــــــــــدس، و القــــــــــــوات ال
ـــــانون  ـ ــــــ الــــــسادس مــــــن  ال اللنــــــ  ــــــ ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــروب  ١٩١٧األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــت ا "اآلن ان
ية  ."الصلي

 
ــــ مـــــدى  يــــة ع عرضــــت األمــــة العر و كمــــا 
ـــــــــذا الـــــــــزمن لعـــــــــدوان متعـــــــــدد  قــــــــرن مـــــــــن 

ال، من  و إ اغتصاب "األش سايكس بي
ــــــــاور  ن"، ومــــــــن إعــــــــالن مبــــــــدأ ايز فلــــــــسط
ـــــ املنطقـــــة  ـــــي  الـــــذي بـــــرر التـــــدخل األمر
ـي  ـ العـدوان الثال بضرورة ملء الفـراغ، إ
ــ  غــداد وصــوًال إ ــ مــصر وقيــام حلــف  ع
ن  امل فلـسط عدوان حزران الذي أوقع 
يـــــــــــــة أخـــــــــــــرى تحـــــــــــــت االحتـــــــــــــالل  وأرٍض عر
ـــــــــــذه العدوانيـــــــــــة لـــــــــــم  ي، فـــــــــــإن  يو الـــــــــــص
ـــد، بـــل نحـــت مـــسارًا  ـــذا ا تتوقـــف عنـــد 

ـــ  ــ  عــد حـــصول التغيــ السيا جديــدًا 
كــــم  ــــ نظــــام ا ــــ ع إيــــران وســــيطرة املال
ـرب  ًال بـإعالن ا ا الذي لـم يتـأخر طـو ف
ـــــة انطالقـــــًا مـــــن بوابـــــھ العـــــراق  ـــــ العرو ع

 .تحت عنوان ما أسماه تصدير الثورة
 

ـــــي تحقيـــــق  ـــــستطع النظـــــام اإليرا وملـــــا لـــــم 
ـ  ا ع ـرب الـ فرضـ دافھ من جراء ا أ
زومـــــًا، تقدمـــــت  ـــــا م العـــــراق، بـــــل خـــــرج م
الواليــات املتحــدة األمركيــة لتبــدأ تحــض 
عــد خروجــھ  ــة مفتوحــة مــع العــراق  مواج
ـــــرب أكـــــ قـــــوة واقتـــــدارًا، مبتدئـــــة  مـــــن ا
ـــــــــــــــــــــــــصار االقتـــــــــــــــــــــــــصادي  بـــــــــــــــــــــــــإجراءات ا
ــــــــرب عليــــــــھ  والتحــــــــشيد الــــــــدو لــــــــشن ا
عدوان ثالثي ومن ثـم حـصار اقتـصادي 
ـــــاًء بـــــالغزو الـــــذي أوقـــــع العـــــراق تحـــــت  وان
رات ومزاعــــــــم  عــــــــد إطــــــــالق مــــــــ االحتــــــــالل 

ي الحقًا. اف أمر اع  اذبة و
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 يا ابناء شعبنا العرا الثائر املنتفض . 

ــة  از اقــف وســلوكيات وان عــد يــوم مو تتعــرى يومــا 
قوى العمالة واالرتزاق،  وتكشف االحـداث املتتاليـة 
ـــــــــ  ـــــــــ والسيا ــــــــ العـــــــــراق مـــــــــدى الــــــــسقوط االخال
ـــــا  واالجتمـــــا لعـــــصابات حيتـــــان الفـــــساد عـــــن انيا
ــــــــــــــسانية  ـــــــــــــل القيــــــــــــــم اال ـ ــــــــــــــا عــــــــــــــن  القــــــــــــــذرة وتحلل
ا  ـ حـد النخـاع بممارسـا غمـست ا واالجتماعية وا
ـا باتـت   دود؛ خاصة وا ل ا االجرامية ال فاقت 
ــــــــشرن  تــــــــصطدم يوميــــــــا بــــــــاالرادة الفوالذيــــــــة لثــــــــوار 

عــــــــد مــــــــرور  يــــــــد  يومــــــــا مــــــــن ايــــــــام البطولــــــــة  150ا

فــــضل تلــــك  والتحــــدي والــــشموخ الوطــــ العــــارم، و
االرادة  الوطنيـــــة الواعيـــــة اســـــقطت حكومـــــة عـــــادل 
ــة محمــد توفيــق عــالوي  از ــدي ووضــعت ان عبــد امل
ـــك امـــام  ـــ ا ـــم ايـــران الباغيـــة ع ومـــن معـــھ وخلف
ميـــــع   قـــــائق الـــــصادمة،  ووضـــــعت ا جملـــــة مـــــن ا
امـــام االختبـــار  الوطـــ الـــصعب،  الـــذي ال مفـــر منـــھ، 
ـــــــل االدعيـــــــاء عـــــــن تلبيـــــــة  ـــــــز  وقـــــــد كـــــــشفت عـــــــن 

يدة .   املطالب املشروعة لثورة شعبنا ا
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ـــــــ  ســـــــقاط نظامـــــــھ الوطـــــــ إ لقـــــــد أدى احتـــــــالل العـــــــراق و
ـــــــددة لألمـــــــن القومـــــــي،  انكـــــــشاف األمـــــــة أمـــــــام املـــــــشارع امل
ل رديفًا موضوعيًا للمشروع  ش وتقدم املشروع الفار ل
ــي الــذي يدفــع  اقــع العر ــ الو غولــھ  ي، مــن جــراء  يو الــص
افق مــــــــع  يـــــــة املـــــــ تمعيــــــــة العر باتجـــــــاه تفكيـــــــك البـــــــ ا
طـــاب الطـــائفي واملـــذ الـــذي حملتـــھ  ـــسوب ا ارتفـــاع م
ــــــــ  ــــــــب والتدم ال التخر ــــــــل أشــــــــ قــــــــوى مارســــــــت وتمــــــــارس 
س وامللمــوس،  ــن بــا ــي، وحيــث تب يــوي للمجتمــع العر الب

ـــــي  ـ ــــــ منتـــــــج ( أم ــــــذه القـــــــوى  عنوانيـــــــھ –إن  ـــــــي )  إيرا
ــشكيالت  مــا مــن  ــل مــن تمــاه مع ــشدي" و "الداعــ وا
عمــــــل بتوجيــــــھ مــــــن مراكــــــز التحكــــــم  ة طائفيــــــة  ــــــشياو ميل
ـد  ع تـدفع نحـو املز ي، وصوًال إ خلق وقـا والتوجيھ اإليرا
ــت املفتــت  ي وتفت ــ املــستوى الكيــا مــن تقــسيم املقــسم ع
ــــــــــــاض التحــــــــــــوالت  ــــــــــــ وألجــــــــــــل إج تم ــــــــــــ املــــــــــــستوى ا ع
ضـــعاف عناصـــر  ـــي، و ـــا النـــضال العر اإليجابيـــة الـــ أفرز
ــــــــارج وأمــــــــراض  ــــــــھ عــــــــدوان ا ــــــــ مواج يــــــــة  املناعــــــــة العر

 وتخرب قوى الداخل.
 

ــــــــــي  ــــــــــزب البعــــــــــث العر وعليــــــــــھ فــــــــــإن القيــــــــــادة القوميــــــــــة 
يـــــــة مـــــــن  ـــــــ ضــــــوء مـــــــا تتعــــــرض لـــــــھ األمــــــة العر ي و ا االشــــــ
ــــــدف إيجــــــاد أرضــــــية  ــــــا  مــــــة املعاديــــــة عل اســــــتفراس ال
ـــــــ تحـــــــت مـــــــس  ـــــــس بنظـــــــام إقلي ـــــــشكيل مـــــــا  إلعـــــــادة 
ي  يو ديـــــــــد" وجعـــــــــل الكيـــــــــان الـــــــــص "الــــــــشرق األوســـــــــط ا
ــــ  ـــي مــــن مكوناتــــھ األساســــية وع ـ ــــي وال ن اإليرا واملــــوقع

 حساب املوقع القومي العري ترى وتؤكد ع ما ي : 
 

اسـب  أوًال : إن القوى املعادية ال استطاعت أن تحقق م
قامـــة قواعـــد  اقـــات أمنيـــة، و اقتـــصادية واخ سياســـية و
ب مــا  ــس ــ أرض العديــد مــن األقطــار لــم يكــن  عــسكرة ع
ــــــ ظــــــل مــــــوازن القــــــوى  انــــــات  ــــــذه القــــــوى مــــــن إم تملــــــك 
عــض األنظمــة  ب خــضوع  ــس الــسائدة وحــسب، بــل أيــضًا 
مايــــة  ـــي، ومقايــــضة توفــــ مظلــــة ا ـ از األمر يــــة لالبــــ العر
عـــض النظـــم  يـــة مقابـــل خـــوات ماليـــة، كمـــا بارتبـــاط  األجن
ــــا،  ــــ عالقــــات تحالفيــــة مع اقــــع إقليميــــة و يــــة بمو العر
يــــھ لقــــوى العــــدوان  ــــآت عر ن مت ــــ تــــأم بحيــــث أدى ذلــــك إ
ا  ة مــــصا ــــ راحــــت توظــــف ذلــــك ملــــص الــــدو واإلقلي
لـــــــــــــول  ـــــــــــــ مخرجـــــــــــــات ا ـــــــــــــا  ا وحفـــــــــــــظ أدوار ل ع ومـــــــــــــشار
ـــ  عرضـــت لالحتـــالل أو تلـــك ال ـــ األقطـــار الـــ  السياســـية 
ا واليمـــــن  ـــــة كحـــــال العـــــراق وســـــور يو تنــــوء تحـــــت أزمـــــات ب

يا ولبنان.  ولي
 

ــان  يــة مــن  ــذا األســاس فــان األطــراف و القــوى العر ــ  وع
لت أو وفــــرت  ــــا والــــ ســــ اقــــع الــــسلطة أو خارج ــــ مو ــــا  م
ـــــ الـــــداخل القومـــــي، إنمـــــا  ممـــــرات عبـــــور للقـــــوى املعاديـــــة إ
يـة  تتحمل مسؤوليھ أساسية فيما آلت إليـھ األوضـاع العر
ـــــ  ا ع ة القوميـــــة تقتـــــ محاســـــب التـــــا فـــــإن املـــــص و
ـــــــن القـــــــوى املعاديـــــــة مـــــــن غـــــــرز  ـــــــ تمك الـــــــدور الـــــــذي لعبتـــــــھ 
و الذي أدى إ إنتاج قـضايا  ية القومية، و ا  الب مخال
خيــــــــة  ــــــــة التار ــــــــ املركز ــــــــة جديــــــــدة إضــــــــافة إ قوميــــــــة مركز

ية.  للقضية الفلسطي
 

ـل مـن احتـل  ـزب، تـرى أن  وعليھ فإن القيـادة القوميـة ل
ـــ  ـــ ب ـــل مـــن يخـــرب  ـــو عـــدو قومـــي لألمـــة، و يـــة  أرضـــًا عر
ـــــو  ـــــ إضـــــعاف ُعـــــرى تماســـــكھ  عمـــــل ع ـــــي و تمـــــع العر ا
مــــــارس  مــــــا و ــــــستغل ا ــــــل مــــــن  عــــــدو قومــــــي لألمــــــة، و
وة الوطنيـة  بـدد الـ ب للمال العـام و سياسة الفساد وال
ـــــو  ـــــ غـــــ مجـــــاالت التنميـــــة والتوظيـــــف الوطـــــ  للـــــشعب 
ــــــــو ينــــــــدرج ضــــــــمن  تمعيــــــــة و يــــــــة الوطنيــــــــة وا مــــــــدمر للب
ـن  ـط ب ـزب عنـدما ر ذا فـإن ا اصطفاف أعداء األمة، ول
ــــــة سياســــــية  ــــــة فألنــــــھ أدرك أن ال حر دافــــــھ الثور ثالثيــــــة أ
ـــة االســـتالب  ـــة وطنيـــة وقوميـــة، وأن معركـــة مواج دون حر

ـــــــــة االســـــــــتالب  االجتمـــــــــا ال تنفـــــــــصل عـــــــــن معركـــــــــة مواج
امالن بالنتائج. ما يت لتا  القومي وان 

 
ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ثانيــًا : إن القيــادة القوميــة 
ــــ  ا وال ن لوحــــدة مــــصر وســــور ــــ الــــذكرى الثانيــــة والــــست و
ــــــ  اســــــة ال ــــــا ورغــــــم االنت ــــــا، فإ ـــــان للبعــــــث شــــــرف قيام ـ
ـــي مـــن  ـــا ومـــا يتعـــرض لـــھ العمـــل الوحـــدوي العر عرضـــت ل
ـــــ إبقـــــاء الـــــشعار  ات ومعوقـــــات، تـــــدعو إ تحـــــديات  وصـــــعو
افــة الــصعد  ــ  ــي ع الوحــدوي شــعارًا مظلــًال للنــضال العر
ـــھ أعـــداء األمـــة إال  ـــ مواج انيـــة ع ات، ألنـــھ ال إم واملـــستو
غض النظر عن طبيعـة النظـام الدسـتوري الـذي  ا  بوحد
ـــذه املناســـبة ال بـــد مـــن  ـــ  ـــذا فإنـــھ و ا، ول يحكـــم قواعـــد
ــا  ــع الــ يجــب التمــسك  ــات األر ر ــ ا التأكيــد دائمــًا ع
ــــن  ــــھ التنقــــل واإلقامــــة للمواطن ــــ حر كخطــــوات أوليــــة، و
ـــــدود  كة وفتـــــح ا يـــــة املـــــش قامـــــة الـــــسوق العر العـــــرب و
ل األساس االقتـصادي  ش كة ال  قامة املصا املش و
ــــــي  عيــــــد لالقتــــــصاد العر ــــــ واالقتــــــصادي و للبنــــــاء السيا
يــالء  ــي و اجــات األساســية للمــواطن العر ــ تلبيــة ا دوره 
ــــــــ  ــــــــ التنميــــــــة الــــــــشاملة ع ــــــــة  االقتــــــــصاد اإلنتــــــــا األولو

.  حساب االقتصاد الر
 

ـا  ـزب جمـا األمـة وقوا وعليھ تدعو القيادة القوميـة ل
ـــــ االقتـــــصاد  ـــــ املـــــستقبل، وع ـــــ االنفتـــــاح ع الطليعيـــــة إ
ــــــــــــ التنميــــــــــــة  ــــــــــــل معطياتــــــــــــھ  ــــــــــــ واالســــــــــــتفادة مــــــــــــن  املعر
ـــــــات  ر عطـــــــاء التحـــــــوالت الديمقراطيـــــــة وا املــــــستدامة، و
قامــة النظــم الرشــيدة وتطبيــق  ــسان و العامــة وحقــوق اإل
ـــــــ واإلداري  ـــــــة الفـــــــساد السيا وكمـــــــة ومواج قواعـــــــد ا
ـــــــي  ـــــــ النـــــــضال الوطـــــــ العر ـــــــشري، مـــــــساحة أوســـــــع  املس
عـــده القومـــي، مـــع مـــا يتطلـــب ذلـــك  بمـــضمونھ االجتمـــا و
ـ قاعـدة التعدديـة  من توسيع ألطـر املـشاركة السياسـية ع
ـد مـن رفـع مـستوى  مـا يز ـي و تمـع العر لـة ا ي  إعـادة 
اســـــبة السياســـــية لـــــألداء  ـــــ املراجعـــــة وا ـــــ الوطـــــ  الو

 السلطوي وأداء املرفق العام.
 

ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ثالثــًا : إن القيــادة القوميــة 
قامة دولـة الرعايـة  رات العامة و عت أن حماية ا ال 
ــــــــن  ــــــــ الفــــــــصل ب قامــــــــة النظــــــــام القــــــــائم ع االجتماعيــــــــة و
ــ  ــراك الــشع الــذي يخت ا، تــرى أن ا الــسلطات وتــداول
ــو  ــ قــوة نبــضھ،  ــي منــذ أعــوام ومــا زال ع بــھ الــشارع العر
اتــــھ الــــشعبية  ــــو بتعب يل إلقامــــة دولــــة املواطنــــة، و الــــس
ـــا مـــن  عـــ عـــن ذا ـــ  ل انبعاثـــًا متجـــددًا لألمـــة و ـــش إنمـــا 
ــــ الــــساحات  عتــــصم  ــــا الــــشبابية الــــ  خــــالل حــــراك قوا
وامليــادين، مطالبــة بــالتغي بوســائط التعبــ الديموقراطــي 
ـــــي  يـــــل العر راســـــمة مالمـــــح املـــــستقبل الـــــذي يرنـــــو إليـــــھ ا
ـة  و عمل ع تجـذير االنتمـاء الوطـ وحمايـة ال ديد و ا
ـــــ أســــواق العمـــــل  ــــرة الكفــــاءات إ ــــد مـــــن  القوميــــة وا
ــــــ  ــــــم فــــــرص العمــــــل  عــــــدما تكــــــون قــــــد وفــــــرت ل يــــــة  األجن
ـ  ـامن القـوة  ـ أحـد م عتـ القـوة الـشبابية  م ال  بالد

يان األمة.  ب
 

ــ  ا  ــستعيد حــضور يــة الــ  يــة العر ما ركــة ا إن ا
ـــــــــسقط نظـــــــــام  يـــــــــة، اســـــــــتطاعت أن  أكـــــــــ مـــــــــن ســـــــــاحة عر
ــــــ الــــــسودان وتفتــــــح اآلفــــــاق أمــــــام  ــــــة  ــــــن والدكتاتور التمك
يـــاة السياســـية ســـعيًا إلقامـــة  ـــ ا التحـــول الـــديموقراطي 
نظــــــــام وطــــــــ تحكمــــــــھ قواعــــــــد الديمقراطيــــــــة والتعدديــــــــة، 
ـــوض  ة ال ــي تنطلـــق مـــس ـــ  وتحقــق للـــسودان ســـلمھ األ
ــــــ خدمــــــة التنميــــــة  الــــــشامل الــــــذي يــــــضع ثــــــروة الــــــسودان 
الـــــــشاملة الـــــــ توفـــــــر أوســـــــع رزمـــــــة مـــــــن مـــــــستلزمات األمـــــــن 
ــ ظــل  ــا  ــ واالقتــصادي، والــ حرمــت م ي واملع يــا ا

 سلط منظومة فاسدة ع حكم البالد والعباد.
 

زب ال تقدر عاليًا نـضال الـشعب  إن القيادة القومية ل
ـذا القطـر  دخـال  ي من خالل ما آلـت إليـھ ثورتـھ و السودا
ـــــــي مرحلـــــــة جديـــــــدة مـــــــن حياتـــــــھ السياســـــــية، تــــــــرى أن  العر

ـــا  انطـــالق انتفاضـــة العـــراق الـــشعبية واستحـــضار جما
ــــا،  ــــ حراك ن القــــضية الوطنيــــة واالجتماعيــــة  ــــل عنــــاو ل
ــــن  ــــا ب ط ــــ انتفاضــــة شــــاملة عــــ ر ــــا تتحــــول إ ــــو مــــا جعل
ا  وصـ ـا و ـل رموز دف إسـقاط العمليـة السياسـية ب
ــي  ــر العــراق مــن االحتــالل اإليرا ــدف تحر ــا،  وآليــات عمل
ــــذه االنتفاضــــة رغــــم  اســــتمرار  ي.و قايــــا االحتــــالل األمر و
ــــض  ــــشياوي وتحر مــــا تتعــــرض لــــھ مــــن قمــــع ســــلطوي وميل
ـــــــا  ـــــــي فإ ـــــــ اإليرا مكـــــــشوف مـــــــن مركـــــــز التحكـــــــم والتوجي
ــــــــا مــــــــن  ــــــــستمد قو دخلــــــــت طــــــــور الثــــــــورة الــــــــشاملة، الــــــــ 
ــــل مدنــــھ  ــــا غطــــى مــــساحة العــــراق ب ي ل احتــــضان جمــــا
ـ  ـ الدا ا السيا وحواضـره، كمـا مـن مـشروعية مـشروع
عـــــادة بنـــــاء  ـــــر العـــــراق مـــــن االحتـــــالل واالســـــتالب و ـــــ تحر إ
ل مظلـــــــــة للـــــــــشعب وحاميـــــــــة  ـــــــــش الدولـــــــــة الوطنيـــــــــة الـــــــــ 

ب املنظم والسرقة املوصوفة.  ملقدراتھ وثروتھ من ال
ل حـــــــراك جمـــــــا الـــــــسودان والعـــــــراق مفاجـــــــأة  وكمـــــــا شـــــــ
ــــي ومنظومــــات  ــــ الــــوطن العر للقــــوى املعاديــــة املطبقــــة ع
ــــ لبنــــان ينــــدرج  ــــراك الــــشع  اكمــــة، فــــإن ا الفــــساد ا
ضــمن ذات الــسياق، بحيــث أدت االنتفاضــة الــشعبية ضــد 
ـــــــــ  ـــــــــ كـــــــــشف الطبقـــــــــة الفاســـــــــدة وال منظومـــــــــة الفـــــــــساد إ
اصصة وأوقعت الـشعب تحـت تثقيـل  مارست سياسة ا
ـــــــــــ الـــــــــــشرائح  ـــــــــــ و اقتـــــــــــصادي واجتمـــــــــــا حـــــــــــاد ع سيا
اقعـــًا سياســـيًا  أفـــرزت و ا، و لـــت مـــداخيل الـــشعبية الـــ تآ
ــــــــ األداء  بًا ع ل رقيبــــــــًا وحــــــــس ــــــــش وشــــــــعبيًا جديــــــــدًا بــــــــات 
ــــ نحــــو  ــــسداد السيا ــــ جــــدار اال فتــــح كــــوة  الــــسلطوي و
ـــــ الـــــذي تحكمـــــھ  يـــــة النظـــــام السيا ـــــ ب اق  تحقيـــــق اخـــــ

اصصة الطائفية والسياسية.  قواعد ا
 

ــــ حــــراك العــــراق  ــــزب دوره  ذ تقــــدر القيــــادة القوميــــة ل و
ـــــــــا حـــــــــضوره  قـــــــــة الـــــــــ يـــــــــدار ف ولبنـــــــــان والـــــــــسودان والطر
زائـــــر  ـــــ ا ـــــراك الـــــشع  ـــــي، تقـــــدر ا ـــــ والعمال السيا
لـل أو  ـو الـذي يطـوي عامـھ األول دون  زب فيھ، و ودور ا
ـــا قواعـــد  ملـــل ألجـــل إنتـــاج ســـلطة سياســـية جديـــدة تحكم
وكمــــــــة الرشــــــــيدة،  كــــــــم وا ــــــــ آليــــــــات ا الديموقراطيــــــــة 
ـــسة  ـــب والفر ومحاســـبة الفاســـدين ومحاصـــرة قـــوى التغر

ية. زائر العر ة ا و ل من يضمر شرًا ل  و
 

ـــــ تـــــصعيد  ـــــزب اذ تـــــدعو إ عــــًا : إن القيـــــادة القوميـــــة ل را
عـــــــــــة  ديات الرا ي مــــــــــن خــــــــــالل املــــــــــش مــــــــــا النــــــــــضال ا
امـــــــــل  يـــــــــة الــــــــ تتفاعــــــــل وتت لالنتفاضــــــــات الــــــــشعبية العر
ــــا  ــــا ،تواصــــل األوعيــــة املتــــصلة، فأل وتتواصــــل فيــــھ مــــا بي
ــــــــــــسبات  مايــــــــــــة املك عتــــــــــــ ذلــــــــــــك الــــــــــــضمانة الوحيــــــــــــدة 
ــ مقاومــة  يات األمــة  النــضالية الــ تحققــت بفــضل تــ
ــــــذا  بداد، و ــــــ مقارعــــــة أنظمــــــة القمــــــع واالســــــ االحتــــــالل و
ــي ألجــل  ــ بنــاء املــستقبل العر ــو مــا يؤســس عليــھ  اإلنجــاز 
ـــــــ  انـــــــات األمـــــــة  اض قومـــــــي شـــــــامل تحـــــــشد فيـــــــھ إم اســـــــت
اقــــــــع، الذيــــــــن  ــــــــة األعــــــــداء املتعــــــــددي املــــــــشارب واملو مواج
ا  ــــون ســــور خر حتلــــون العــــراق، و ن و ــــستوطنون فلــــسط
ــصادرون  متــصون ثــروات األمــة و يــا ولبنــان، و واليمــن ولي
ـــــــــــــ  عطلـــــــــــــون مـــــــــــــسار التحـــــــــــــول الوط ـــــــــــــات العامـــــــــــــة و ر ا

 الديمقراطي.
 

عـض  ـ ضـوء مـا تتعـرض لـھ  ـزب و إن القيادة القومية ل
ا الوطنيــــــة وتماســــــك  ديــــــد لوحــــــد يــــــة مــــــن  األقطــــــار العر
ا االجتمـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــراء عقـــــــــــم سياســـــــــــات نظـــــــــــم  ـــــــــــسيج
بداد والقمع واالستقواء بقوى إقليميـة ودوليـة لقمـع  االس
ــــــذه  لــــــول السياســــــية الــــــ تخــــــرج  ، تــــــرى أن ا مــــــا ا
لــــول  ــــ ا ــــا السياســــية واالقتــــصادية  األقطــــار مــــن أزما
ي مـــــــصا الـــــــشعب نحـــــــو  ـــــــا إرادة وطنيـــــــة تحـــــــا تج الـــــــ ت
قامـــــــــة النظـــــــــام الـــــــــديموقراطي ودولـــــــــة الرعايـــــــــة  التغيـــــــــ و
لـــول ألزمـــات  ـــ مخرجـــات ا ـــذه تنطبـــق ع االجتماعيـــة، و
ـا  لـول ل أقلمـة ا ل و ا واليمـن والـ يـراد تـدو يا وسـور لي
ــــــ حــــــساب  خدمــــــة ملــــــصا القــــــوى الدوليــــــة واإلقليميــــــة ع

ذه األقطار.  معاناة جما 
 

ـــــــــــي  ـــــــــــزب البعـــــــــــث العر خامـــــــــــسًا : إن القيـــــــــــادة القوميـــــــــــة 
ن  ــــــــــھ قــــــــــضي فلــــــــــسط ــــــــــ مركز ي الــــــــــ تؤكــــــــــد ع ا االشــــــــــ
ــــــة األزمــــــات الــــــ عــــــصفت ببعــــــض  والعــــــراق، تــــــرى أن مقار
سلط الـضوء  ية، تبقى مقارة ناقصة إن لم  األقطار العر
غولـھ  ا  طـورة الـ يجـسد ـي وا ع طبيعـة الـدور اإليرا
 العمق القومي العري ومـا قـام بـھ مباشـرة، أو عـ أذرعـھ 
ــ  تــج عــن ذلــك مــن تــدم وت ة ومــا ي ــشياو األمنيــة وامليل
ان وحيثمـــــــــا وصـــــــــلت  كيـــــــــب الطـــــــــائفي للـــــــــس ـــــــــ ال غيـــــــــ  و
ــــــــــــــــ العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن األقطــــــــــــــــار  ــــــــــــــــ  امــــــــــــــــداءات دوره التخر
ـــــــــ  نـــــــــھ بقـــــــــدر مـــــــــا يجـــــــــب وضـــــــــع املـــــــــشروع الفار ية.و العر
ــــ األمــــن  طــــورة ع ــــ خانــــة املــــشارع شــــديدة ا الــــصفوي 
ــ  ـ أك ـي وتدخلـھ العـسكري  ـي فـإن الـدور ال القومـي العر
ذا  ــــي بالــــصميم.ول ــــي، بــــات يمــــس األمــــن العر مــــن قطــــر عر
ـــــــــس إطــــــــالق اإلدانـــــــــة  ة القوميـــــــــة تقتــــــــ ل فــــــــإن املــــــــص
تـــــــھ باآلليـــــــات  ـــــــذا الـــــــدور وحـــــــسب، بـــــــل مواج السياســـــــية ل
تائجــــــھ  ًا وعــــــدائيًا يكمــــــل ب العمليــــــة باعتبــــــاره دورًا مــــــشبو
ــ قــضية  ــ  ثمار السيا ــة االســ ــي، ســواء  الــدور اإليرا
ـــس لـــھ  ـــ إطـــار مـــا  ـــة موقـــع مرســـوم لـــھ  ن، أو  فلـــسط
ــــــس الــــــشرق األوســــــط  كيــــــة إلقامــــــة مــــــا  ياليــــــة األمر اإلم

ديد.  ا
 

ـــــــــــي  ــــــــــزب البعــــــــــث العر سادســــــــــًا : إن القيــــــــــادة القوميـــــــــــة 
ـ  ـي  ـ أن يبقـى املوقـف الـشع العر ي، إذ تـدعو إ ا االشـ
ــــ والنفــــ مــــن محــــاوالت  ـــ درجــــات التحــــصن السيا أع
ــــــا إعــــــالن  ــــــسالمية وآخر لــــــول االس ج ل و اق والــــــ االخــــــ
ال التطبيـع مـع العـدو  ـل أشـ ـا تـدين  "صفقة القرن"، فإ
ـــ  ـــروج لـــھ وتحـــذر مـــن املـــ  عمـــل و ـــل مـــن  ي و يو الـــص
ــ مطــب اعتبــار التطبيــع وفتــح قنــوات االتــصال أو  الوقــوع 
ــذا ال  األجــواء أمــام العــدو مــدخًال للرفــاه االقتــصادي، ألن 
ثمار الوضـــــــــــــع  عـــــــــــــدو كونـــــــــــــھ ســـــــــــــوى فخـــــــــــــًا ينـــــــــــــصب الســـــــــــــ
اع  يـة ألجـل انـ عـض الـدول العر االقتصادي الضاغط  
اف بالعــــــــــــــــــــــــــدو  ــــــــــــــــــــــــــد لالعــــــــــــــــــــــــــ اقــــــــــــــــــــــــــف سياســــــــــــــــــــــــــية ُتم مو
راتــــھ مــــدان  انــــت م ي.فالتطبيع مــــع العــــدو وأيــــًا  يو الــــص
ـــــ موضـــــع  ـــــ ذلـــــك ســـــيكون  عمـــــل ع ـــــل مـــــن  ومرفـــــوض و

 اإلدانة التارخية.
 

ــو  ن بــالقوة، و ي اغتــصب أرض فلــسط يو إن العــدو الــص
ن نقطــــــــة انطــــــــالق لفــــــــرض  ــــــــس ألن يجعــــــــل مــــــــن فلــــــــسط
ــذا يجــب  ا، ول ــ األمــة، والتطبيــع إحــدى وســائل يمنتــھ ع
ــا االحتــالل  ــا، بنفــس مبدئيــة املوقــف الــ يواجــھ  مواج
ـــل تجــــسيداتھ، واألســـلوب الوحيــــد الـــذي يجــــب التعامــــل  ب
خــــــذ 

ُ
ــــــو أســــــلوب املقاومــــــة والكفــــــاح املــــــس ألن مــــــا أ معــــــھ 

د إال بالقوة. س ُ  بالقوة ال 
 

ي، ـــو  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر إن القيــادة القوميــة 
ـــا  ـــدد األمـــة بأم يـــة ممـــا  اقـــف العر ـــ وضـــوح املو تـــدعو إ
اقـف حيـال مـا  ـروج مـن رماديـة املو ا وتدعو إ ا ووجود
ــل القواعــد العــسكرة  ــ إزالــة  ــدد األمــة مــن أخطــار، و ي
يــة  يمــة العر ــ التظلــل با يــة، والعــودة إ عــن األرض العر
ـ  عادة االعتبار للموقع القومي  تحديـد مـص األمـة، و و
يــة،  ن لقيــام أول وحــدة عر مناســبھ الــذكرى الثانيــة والــست
ــــــــ إبــــــــراز  ــــــــذه الوحــــــــدة وتــــــــدعو إ توجــــــــھ التحيــــــــة لــــــــصا 
ا من شوائب وسـلبيات، وتدعـو  ا وتجاوز ما رافق إيجابيا
ـــي موحـــد رســـ وشـــع مـــن صـــفقھ القـــرن  ـــ موقـــف عر إ
ن ودعـــم  ة لقـــضية فلـــسط ة التـــصفو ـــسو ـــل مـــشارع ال و
ـــــا واملوقـــــف لقـــــوى الثـــــورة  خيـــــار املقاومـــــة عـــــ توحيـــــد الرؤ
ـة الـدور  ـ مواج ـي  ية، و توحيد املوقف العر الفلسطي
عمـــــل  ي  ـــــل العـــــدا ـــــذا ال ــــي، وحيـــــث  ـ ـــــي ومعـــــھ ال اإليرا
ًا  ـــا املوقــــع األكــــ تــــأث ـ بــــوأ أمر ــــ ت م دو تحــــت مظلــــة تفــــا

ية. يمنة الشاملة ع األمة العر  لفرض ال
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ـــــــ توجـــــــھ التحيـــــــة  ـــــــزب و إن القيـــــــادة القوميـــــــة ل

افــة أقطــار  ــ  ن  ــزب والرفــاق املناضــل ملنظمــات ا

ـــ  ـــ مـــشرقھ ع ـــھ إ ـــي مـــن أقـــ مغر الـــوطن العر

م ألن  الـــــدور النـــــضا الـــــذي يـــــضطلعون بـــــھ تـــــدعو

ي،  مـا يبقوا متصدرن الصفوف  النـضال ا

م. م  م وأم د حز ذا ع  و

 

ـــــــــــا، وتحيـــــــــــة النتفاضـــــــــــات  ن وثور تحيـــــــــــة لفلـــــــــــسط

زائــــــــر واالحــــــــواز،  الــــــــسودان والعــــــــراق ولبنــــــــان وا

ـــي  ـــ مـــساحة الـــوطن العر داء األمـــة ع وتحيـــة لـــش

ـن العـام  يم األم ، وتحية إ الرفيق عزة إبرا الكب

ـــــــد  ـــــــر، وع ـــــــاد والتحر ـــــــ ل ـــــــزب القائـــــــد األع ل

ـــر  ـــي لتحر ة النـــضال العر ـــستمر مـــس النـــضال أن 

ن والعـــــــــــراق  ـــــــــــ فلـــــــــــسط تلـــــــــــة  يـــــــــــة ا األرض العر

يــــھ محتلــــة  ــــل أرض عر ــــزر الثــــالث، و واألحــــواز وا

داف األمة العرية   وسليبة، وصوًال إ تحقيق أ

اكية. رة واالش  الوحدة وا
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ـا، الـ الزالـت  ة عري وخزي وخيانـة وتـآمر جميـع اطـراف العمليـة السياسـية برم وقد كشفت االيام االخ
ــــف مــــن  يمــــري املز ــــا الدســــتور ال اصــــصة،  ومــــا قدمــــھ ل ــــس حقــــوق ا م بمــــا  ا الــــوا تحلــــم  بتمــــسك
م ، اوال حــــــول محمــــــد توفيــــــق عــــــالوي  فــــــة،  ومــــــا التفــــــاف رطقــــــات نتــــــائج الديمقراطيــــــة املز امتيــــــازات،  و
ملــان  ــازل وتــصرحات عــصابات ال ــ عنــھ  عــ م اجع فجــأة والتخ ليــف واملــساندة ثــم الــ بمــسرحيات الت
ث بالـــسلطة اآليلـــة  ـــش ـــم ال ميـــع و عكـــس ل ـــسة ومفـــضوحة لكـــسب الوقـــت و  الكـــسيح اال محـــاوالت يا
مــــــا  الــــــذي  قيقــــــة املتمثلــــــة بمطلــــــب ا ــــــة ا ــــــذه القــــــوى عــــــن مواج ــــــز جميــــــع  ــــــ الــــــسقوط ، و ع
ــ  ــ املــشروعة  ملــان الكــسيح،  وتلبيــة مطالــب الــشعب العرا ــ بحــل عــصابات ال المــساومة عليــھ،  القا
ــــھ  ـــ نز انتخابـــات ديمقراطيـــة حقيقيــــة مـــسبقة، تكـــون شــــفافة وعادلـــة ،  وتتــــم  تحـــت اشـــراف وطــــ ودو
ــــ  ــــة  ار اقــــع االحــــوال ا ـــي. ان و ـ ــــي واالمر ــــن االيرا ــــروج العــــراق مــــن تركــــة االحتالل ــــ  والـــشروع الفع

ة  نضالنا الوط و يحتل االولو  . العراق تؤكد ع ان خيار انتصار الشعب العرا ال رجعة فيھ،  و
ــــا مــــع قــــوى الــــشعب  انيا ــــل ام ــــ وثبــــة وصــــمود شــــبابنا وتقــــف ب ــــة الوطنيــــة ت ان االمانــــة العامــــة ل
ــــر  ــــل أحــــرار العــــراق لــــدعم ســــاحات التظا ــــشرن  وتــــدعو  ــــسيقيات املمثلــــة لثــــوار  الوطنيــــة وجميــــع الت

ـ  ة بجما انيات والدعم املادي واملعنوي والسيا واالجتما املطلوب. ثقتنا كبـ ل االم واالعتصام ب
ـــ الـــساحات املنتفـــضة،  وفيـــة  ـــل محافظـــات القطـــر  الـــ  ســـتظل صـــامدة وحاضـــرة  ـــ  شـــعبنا الـــصابرة 
ــــــــن، مطالبــــــــة دون ايــــــــة مــــــــساومة باســــــــقاط العمليــــــــة  ن واملعتقل طــــــــوف ــــــــ وا ر داء وا قــــــــوق الــــــــش
ــ  داء العــراق والعمــل ع ــ ســفك دمــاء شــ ن  ن والقتلــة،  املتــورط ــرم ــل ا ــا ومحاكمــة  السياســية برم
ــــــل حيتــــــان العمليــــــة السياســــــية  عــــــد التخلــــــص مــــــن  ــــــ العــــــراق  قيقــــــي  اقامــــــة النظــــــام الــــــديمقراطي ا
ــران والــ تتوعــد مــن جديــد بمفــردة ( جــرة أذن ) .  م االجراميــة املرتبطــة بنظــام ط م وعــصابا ــشيا ومل
ــزة   ــا تركــة وأج يــات الدولــة العميقــة الــ خلف ــ ب مــة املتوغلــة  ر ــل عــصابات ا ــ تــصفية  والعمــل ع

ا وان غدا لناظره قرب ال ا واش ل تبعيا   .االحتالل ب
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سان من عام  ا ال تقول ان جرمة احتالل العراق  ن شو ا و قيقة ال ارد اعداء االمة طمس عد اخر تتأكد ا ـ  ٢٠٠٣يوما  ـاز ع ي كبـ لالج ـ اطـار مخطـط عـدوا داف النظام الوطـ فيـھ ،جـاء  واس

ـــ قوا ـــا بقاعـــدة قوميـــة وطنيـــة ر ـــي وتحقيـــق جـــزء مـــن حلم ـــى مـــن التـــضامن العر ـــد االد ـــ ا فـــاظ ع ـــا املـــشروعة با يـــة وتطلعا خيـــة عـــدامـــل امتنـــا العر ي وقيادتـــھ التار ا ـــي االشـــ ا حـــزب البعـــث العر

 ومناضليھ .. 

 

ل وواجھ  ان التخلف والتبعية لالجن والضياع وا عد عقود ظالم  يبة االمة  ـان التـأميم معركـة عز لقد استطاع البعث والول مرة  تارخ االمة من اعادة  ـل محـاوالت تقـزم دور العـراق ف اقتـدار  مة و

ل مواطن عر ا مثيل ما جعل انظار  سبق ل ة لم  ضة تنمو بع ذلك  ارة لي ات االحت تطلع ا املـستقبل ي يل شعبنا العري الستعادة حقھ  ثرواتھ من الشر رى  تجرة البعث  العراق حلمھ الكب و

ل  ـش م ان بقاء النظام الوط يحقق املنجزات  مختلف مشار اكية .. وادرك اعداء االمة و رة واالش ـان البـد ابثقة لتحقيق احالمھ بالوحدة وا م ، ف ـدد مـصا ثـة و ب م ا ـ مـشارع طراالكـ ع

ء خميـ ونظامـھ الـصفوي العنـصري الطـائفي الـذي اعلـن ومنـذ ايامـھ ا ـ انت مسرحية م ائھ ، ف ـ الو من ايجاد وسيلة مبتكرة الضعافھ ان لم يكن ا ـ العـداء للعـراق ونظامـھ الوطـ القومـي الـ وصـلت ا

ــش العــراق ع ــش االمــة ج انــت القادســية الثانيــة الــصفعة الــصادمة العــداء االمــة عنــدما انتــصر ج ــ مخــافره وحــدوده .. ف عــد منازلــة ــ حــد العــدوان العــسكري ع النظــام الــصفوي واذاقــھ الــسم الزعــاف 

ي سنوات .. فاعادانتصار العراق  الثامن من اب  يبات والنكسات ..  ١٩٨٨تارخية استمرت ثما ا ا ما العرية ال اثقل  االمل  نفوس ا

 

م ب ذراع االمة القوي  العراق ان لم يكن ق ن واستمرت محاوال اينة وصفو ن وص يالي سلم اعدائنا من ام س ـي  طعـھان من الطبي ان ال ـان العـدوان الثالثيـ الغاشـم ومـا تبعـھ مـن حـصار ثـم لتأ ف

خــھ النــضا املــشرق ورمــوزه و  دفت البعــث بتار ــا مــن اجــراءات اســ ن واالعــراف الدوليــة .. ومــا تبع ــسط القــوان الفــة ال ــھ البعــث قيمــصــفحة االحتــالل ا ھ وقيادتــھ ومناضــلينھ .. والنبــالغ اذا قلنــا ان مــا واج

اتـھ ـا منتـصرا مـرة اخـرى ليؤكـد صـدق توج انـت منازلـة تارخيـة اخـرى خـرج البعـث م ـھ .. ف ـ العـالم ان واج سبق الي حـزب  ـ عد االحتالل لم  ـھ املـستمد مـن تـارخ االمـة املـشرق ورسـالتھ املمثلـة و ة ن

سان. ام اال  باالسالم وروحھ الداعية ا اح

 

ــن االنحــدار الــذي ــو يقــارن ب ــ غــ ملــوث ، شــيخ او شــاب رجــل او امــراة متعلــم او امــي و ــل عرا ــستمع لــصوت  ات يكفينــا ان  عيــدا عــن التنظــ ــان عليــھ آبــان قيــادة وصــ و ــن مــا  عــد االحتــالل و ل اليــھ العــراق 

و ال ا م الطائفية و م ، غ ان مجرات االحداث تؤكد سقوط قالع يمن ن اعداء العراق واالمة ع الطائفية لديمومة   يردد بصوت عال " نرد وطن " .. شعبالبعث .. لقد را
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عـد ان رفـضوا ترشـيح محمـد توفيـق عـالوي ملنـ ـشرن البواسـل  ي مقتده الصدر الحدى القنوات الفضائيھ بان موقفـھ مـن ثـوار  ا اف االر حـھ ودعـھ تيـار الـصدر صب ان اع ـضراء الـذي اق ـس وزراء املنطقـھ ا رئ

م .. !!  ان جرة اذن ل

 

ـ ر غـداد مـع عـدد اخـر مـن ا ـ ذي قـار والنجـف ومـرالء و ا من الثوار  سـاحات االعتـصام  اد عددا كب ش ا اس يج انت ن م عندمـا  اتصورا جرة اذن  ـن صـفوف ـشر الرعـب ب ن و ـ حـرق خيـم املعتـصم ضـافة ا

م يرقدون   م  ليال بارده و وم االجرامي عل م رجال القبعات الزرق !!!عندما قاموا بال رمون من اتباعھ الذين اطلق عل ـ سـابقھ خيمقام ا ن  اك ـراوات والـس ـ وال م رميا بالرصـاص ال الوا عل م .. وا

م فقـد ـس جديـدا عنـد ـذا ل ـ اتبـاع مقتـده و اتـان الـصفتان ينطبقـان ع فـا للقتـل واالجـرام .. و ـان مح ا .. ولم يجـرئ احـد اال مـن  ـشھ  ٢٠٠٦ق ومـا زالـوا يقـدمون عليـھ منـذ عـام سـب قل مثيل باح ج .. عنـدما اسـ

بھ!! حملون اسماءا ال  بھ و م من غ مذ اء بدون ذنب سوى ا دي خطفا وقتال باالبر سميھ بامل ي الذي  ا  االر

 

ــو  مــا  ــا اثــرا ايجابيــا م ــان ل ــا  ــ اال ا ر داء وا ــا خلفــت ذلــك العــدد مــن الــش ــ الــرغم مــن ا ــ  فــنقــول ان مقتــده بفعلتــھ االجراميــھ تلــك ع ــذا املعتــوه للثــوار بانــھ ال يقــل خــسة وعمالــة اليــران عــن مــن يد

با ولصوصيھ وعمالة اليران ..  م نفاقا و اقذر م و احط و م و  الصالح

 

ھ محمد عالوي بان مقتده كتب  م لرفض مر ل الساحات اضافة ع اصرار شرن ضده و  ھ لثوار  تافات املدو ا ومن خالل ال ـان يخفـي حقيقتـھ للكثـ بانـھ افقد صار وا عـد ان  يتھ بافعالـھ الـشائنھ 

 فعال داعية لالصالح!!! لكنھ وقع  شر اعمالھ .. 

 

مد  م .. وا ش وسط ع انت  عد ان تخلصوا من اف سامھ  م  عض الثوار لھ صارت مكسبا ل ا  ان يضع مراء ال  طوط ا  ان سقوط ا

êq^ÞÙ^ÂKi^Óè…^Ò
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تــــــــــــــــــوم للعمليــــــــــــــــــة  يكــــــــــــــــــشف املــــــــــــــــــأزق ا
ـــــا العميلـــــة  السياســـــية االحتالليـــــة وأحزا
ــــــــا  ج ــــــــا مــــــــرة واحــــــــدة و ــــــــل عورا عــــــــن 
ــــــــــــسارع  ــــــــــــ العــــــــــــراق و ــــــــــــب  الظــــــــــــرف املل
ــــع  تجر تــــوم و ــــ االنتحــــار ا االحــــداث ع
يومــي، بــات صــعب التعامــل معــھ سياســيا 
تــــــــھ  تــــــــھ ومواج واجتماعيــــــــا وحــــــــ معا

ـشرن اول  ـر /  بداد. منـذ االول مـن اكتو  ٢٠١٩باسلوب القمع واالس
ة ،  ئــة كبــ ــ العــراق خطــوات جر ــة الــشعبية  خطــت االنتفاضــة الثور
رومــة  ــ جمــع شــمل وتنظيــم الفئــات االجتماعيــة ا ل واع  ــش بــدأت 
ـــــــت  مـــــــشة ومـــــــن مختلـــــــف الفئـــــــات والطبقـــــــات االجتماعيـــــــة ون وامل
القـــة،  ـــا املبدعـــة وا الـــة الطائفيـــة فقـــد تحـــررت طاقا ـــا ا بتجاوز
ـــــــ  اء معاصـــــــر عـــــــ وســـــــائط التواصـــــــل االجتما ـــــــت بـــــــذ عنـــــــدما تجاو
مــــــــــــا لنــــــــــــداء التحــــــــــــرر االجتمــــــــــــا الــــــــــــذي رفعتــــــــــــھ  واســــــــــــتجابت ا
ــــا مــــن الــــشباب الــــذي انتظــــم  ــــ غالبي االنتفاضــــة.ولكون االنتفاضــــة 
ــــــــ مــــــــستوى  ــــــــة ع يو ــــــــسيقيات ذات خــــــــصائص ب متطوعــــــــا ضــــــــمن ت
ـــــــــــا  ، حرصـــــــــــت خالل ـــــــــــ املـــــــــــستوى الوطـــــــــــ افظـــــــــــات اوال ومنـــــــــــھ ا ا
افظـات  ـ مـستوى ا ـسيق ع مـا والت سيقيات ع العمـل ا الت
يئـات النقابيـة  ـا العديـد مـن ال غداد، ضمت ال ية والعاصمة  نو ا
ن واالطباء  ن واملعلم ام والثقافية والعلمية الفاعلة من قطاعات ا
ل مجموعــــــات جديــــــدة مــــــن  ــــــش ــــــ  ــــــن االخــــــرى، اضــــــافة ا وعديــــــد امل
ـــ ضـــم  ـــا ا ود ـــسائية ووصـــلت ج االتحـــادات الطالبيـــة والـــشبابية وال
اك  العديـــــد مــــــن شــــــيوخ العــــــشائر ممـــــن التحقــــــوا باالنتفاضــــــة واالشــــــ
ــــ نــــداء  مــــا الــــشعبية املليونيــــة تباعــــا ا ا.وقــــد تــــداعت ولبــــت ا ف
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ا الـــ انتقلـــت مـــن صـــيغ  ـــر شـــعارا ـــ تجديـــد وتطو ا ع ـــشطا فعمـــل 
ـ  م الوطـ والسيا توف املطالب املعاشية واليومية ا شعارات ال
ـــ الفاســـد  اقـــع السيا ـــ التحـــرر الوطـــ والغـــاء الو العـــام بالـــدعوة ا

يمن ع اوضـاع العـراق منـذ  .وقـد اختـارت االنتفاضـة مـسار ٢٠٠٣امل
ي الحقــــــا، ورفــــــض  ــــــر وســــــائل العــــــصيان املــــــد ر الــــــسل وتطو التظــــــا
ـ  ة وصـرحة تركـز ع ـ ـا وا ان مـصدره، وظلـت مطال ما  العنف م
ـــــــــل  ـــــــــ  ـــــــــ العـــــــــراق وع ـــــــــذري املطلـــــــــوب  ضـــــــــرورة إجـــــــــراء التغيـــــــــ ا
ــ  م ال ــسيقيا ن وت االصــعدة.ولم تنقطــع مواســم وفعاليــات املنتفــض
ر الــسل دون االنجــرار نحــو العنــف  تمــسكت بحــق االعتــصام والتظــا
ــــشيات الطائفيــــة  والــــصدام مــــع قــــوى الــــسلطات االمنيــــة وعناصــــر املل
ــــا  عمــــل خــــارج نطــــاق القــــانون ومؤســــسات الدولــــة؛ بمــــا ف الــــ ظلــــت 
ندت السلطات ا دعـم  ش، واس زة االمنية وعض وحدات ا االج
ـا  في واملعلـن ل ا ط الدعم ا شيات املنفلتة بل قدمت ل وتجنيد املل

ـــــــ والـــــــصرح  ـــــــا مـــــــن التواطـــــــؤ الوا مـــــــع توفـــــــ مناخـــــــات وظـــــــروف ف
مت بــذلك عديــد مــن قــوى واحــزاب الــسلطات وقيــادات االحــزاب  واســ

اكمة منذ  موعات ا ـل  ٢٠٠٣وا زة القمع السرة  ال وفرت الج
ــا  لت ل ــشرعات ، وســ مايــة القانونيــة وال ــا ا انيــات، ووفــرت ل االم
ــل مفاصــل الدولــة؛ حــ وصــل  ــ  منافــذ واســاليب التــدخل العنيــف 
ــــــ عديــــــد الــــــساحات  ــــــة مباشــــــرة  ــــــازر الدمو ــــــ تنفيــــــذ ا ــــــا ا األمــــــر 
ـ  ـة ع ـ حـد اسـتخدام مجموعـات مدر املنتفضة.وقد وصلت األمور ا
ـ اسـتعمال  ب، اضـافة ا ة اوتوماتيكية دقيقـة التـصو القنص باس
كثافـــة اطالقـــات الغـــازات الـــسامة وحـــ اســــتعمال  ـــ و الرصـــاص ال
ــــل اطالقــــة،  ــــ  ة القاتلــــة  بنــــادق الــــصيد ، الــــ تطلــــق عــــشرات االعــــ
ا لكبـح جمـاع وانطـالق الثـوار ومنـع توسـع حركـة االحتجـاج  محاولة م
ايا العنـــف  ـــ ارثيـــة مـــن ســـقوط  ـــصيلة ال انـــت تلـــك ا ، ف الوطـــ
ــــة مــــن القتــــل،  ــــرائم معــــدالت دمو مج ، وقــــد تجــــاوزت ا والقتــــل املــــ

داء واكــــ مــــن  ــــ واالف  ٢٥تجــــاوزت االلــــف مــــن الــــش ر الــــف مــــن ا
ــم مــن  ا واغل ــن قــسر تف ن وا طــوف ن والــوف أخــرى مــن ا املعــوق
اقيـــــة  كومـــــة العر اقية.وقـــــد ظلـــــت ا ـــــ عديـــــد املـــــدن العر ـــــشطاء  ال
ـل  ـ موقـف الـصمت والتجا ـدي  ا عـادل عبـد امل الساقطة ال قاد
ـــــ  ـــــازر املتتاليـــــة  ـــــستلم التقـــــارر و ترصـــــد ارقـــــام ا ـــــ  والالمبـــــاالة و
ـ االنتفاضـة تـدخل اليـوم  ا  ـ مـدار الـساعة. مختلـف الـساحات وع

ـــــــامس، متجـــــــاوزة  ا ا ر ـــــــا االصـــــــعب  ١٥٠شـــــــ عـــــــد ايام ـــــــرا  يومـــــــا مر
ـــــــ مختلـــــــف مراحلـــــــھ السياســـــــية  ـــــــ تـــــــارخ العـــــــراق  ـــــــة  واالقـــــــ دمو
عــــــــــرَّت الكتــــــــــل السياســــــــــية  الــــــــــسابقة واملعاصــــــــــرة.و مقابــــــــــل ذلــــــــــك 
نــدة ضــمن مجموعــات ســرة وعلنيــة  ا ا ــشيا ــرت مل اكمـة، وظ ا
اب سوابق عدلية  ن وقتلة وا لة من مرتزقة ومس من فرق مش
ـي واذرع  ـرس الثـوري االيرا وجنائية تجمعت تحت قيـادة واشـراف ا
ا من قبل قائـد فيلـق القـدس  شيات املنفلتة محليا، ال تتم ادار املل
شراســـة  ة و ة االخـــ ـــ الفـــ ي.تـــصاعد العنـــف  ال قاســـم سليما ـــ ا
ي ومعـھ مـساعده  عد اغتيال قاسم سـليما ا؛ خاصة  ة قلَّ نظ دمو
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ـــ واالجتمـــا وضـــعا الســـابق لـــھ،  وقـــد وصـــلت حالـــة التعفـــن السيا
ــــ وشــــيوع  ــــسيادة الفو ــــول، و ــــسم بــــالغموض التــــام وحالــــة ا ي
ـــــز  حالـــــة الالدولـــــة وفقـــــدان القـــــانون وغيـــــاب مؤســـــسات العدالـــــة و
وات  ــب والفــساد لــ ــاكم واســتفحال حــاالت ال مجــالس القــضاء وا
ــا بمليــارات الــدوالرات لــصا حــسابات حيتــان العمليــة  ر العــراق و
عـــــــــد ســـــــــقوط  اســـــــــتمرار االنتفاضـــــــــة و ي.و ـــــــــب االيرا السياســـــــــية وال
اكمـــــــــة  ـــــــــدي تكـــــــــشفت خفايـــــــــا الطغمـــــــــة ا حكومـــــــــة عـــــــــادل عبـــــــــد امل
ملانيــــة والنيابيــــة  ــــس الكتــــل ال ــــا املتنفــــذة عــــ رؤســــاء مــــا  ومجموع
ا  ـــــسمت ممارســـــا ـــــا ، وقـــــد ا ـــــا أو التكتـــــم عل عـــــد اخفاء ل لـــــم  ـــــش
ــــة تمركــــزت  از اقــــف وســــلوكيات ان ــــ جملــــة مو ر وعلــــ  ل ظــــا ــــش
ـــــا مجموعـــــات  ـــــران ونمـــــت حول ـــــور قـــــوى معلنـــــة الـــــوالء لنظـــــام ط بظ
ـــــ املرتبطـــــة بنظـــــام واليـــــة الفقيـــــھ مباشـــــرة  العمالـــــة واالرتـــــزاق السيا
ـــر تحالـــف  ـــا ظ عـــض القـــوى والـــدول االقليميـــة ، وم ـــا مـــع  وارتباطا
ـــــــ الفاســـــــد والـــــــسالح املنفلـــــــت  مـــــــافيوي متجمـــــــع بقـــــــوة املـــــــال السيا
ــــذا  ــــا والعلنيــــة ،  قاعدتــــھ التنفيذيــــة مجموعــــات القتــــل الــــسرة ، م

امــھ محاولــة القــضاء  ــة م ــ اولو التحــالف املــافيوي والطــائفي وضــع 
ــا او  ا ــ ا ــ العــراق والعمــل ع ــ االنتفاضــة الــشعبية املتــصاعدة  ع
ا بالقمــع  ــشطا ــ نفــوس  ــا ان امكــن ، او زرع اليــأس  بمحاولــة احتوا
يــــــب وحـــــــ محـــــــاوالت شـــــــراء الـــــــذمم.لكن ســـــــ االنتفاضـــــــة ســـــــار  وال
ن والعـــالم بحـــسن تنظيمـــھ وابداعـــھ ووعيـــھ  اقي ـــر العـــر تـــصاعديا وا
ــرز  ــة و و يــة وا ات الطائفيــة واالث ــل التــأث عزالــھ عــن  الوطــ وا
ـ شـعارات الـشارع  ـا  من خـالل وحدتـھ الوطنيـة الـصادقة الـ عـ ع
ـــو الـــذي رفـــض تـــدخالت  رات الـــشعبية اليوميـــة، و املنتفـــض والتظـــا
انـت تتدخـل  غلق سفارتھ وقنصلياتھ ال  ي واملطالبة  النظام االيرا
ن ؛ ذلــــــك مــــــا عــــــرض تلــــــك  اقي ة مــــــن حيــــــاة العــــــر ة وكبــــــ ــــــل صــــــغ ــــــ 
ــرق  ــ ا ــا ا عــة ل ة تا ا ومقــرات اخــرى مــشبو القنــصليات ومــصا
ــور الغاضــب الــذي اســتفزتھ جملــة  م ــوم مــن مجموعــات مــن ا وال
اقــــف االيرانيــــة، وذلــــك العنــــف الــــدموي املقــــصود الــــذي ســــلكتھ  املو
ا  قتـل  غال لية واملستوردة، وا ة ا ونفذتھ االذرع االيرانية املس
ـ  اقيـة املنتفـضة، وخاصـة  رن  غالبيـة املـدن العر واغتيال املتظا
كفــــي ان يكــــون جــــسر الــــسنك  محافظــــات البــــصرة وكــــرالء والنجف.و
ـ موضـع مقابـل لتواجـد مقـر  ـر و با مـن سـاحة التحر العابر لدجلة قر
ــان موقعــا  ــذا امل ية ببغــداد صـار  ــ محلـة الــصا الـسفارة االيرانيــة 
ل  ـش ـة و ـازر دمو للمجـازر اليوميـة املرتكبـة حيـث وقعـت فيـھ أكـ ا
.وقــــــد كــــــشفت  ر داء وا ــــــسقوط مئــــــات مــــــن الــــــش يومــــــي ومتكــــــرر 
ة  العراق مدى  مسة األخ ر ا االحداث املتتالية ، وخاصة  االش
ــ واالجتمــا لعــصابات وحيتــان الفــساد  ــ والسيا الــسقوط االخال
ا الـــــسالح والرصـــــاص ضـــــد  ار ـــــا القـــــذرة باشـــــ الـــــ كـــــشرت عـــــن انيا
ـــــــران  ـــــــسيق تـــــــام مـــــــع نظـــــــام ط الـــــــشعب املنتفـــــــض؛ والـــــــ تجنـــــــدت بت
مـــــات تنفيـــــذ االغتيـــــاالت املنظمـــــة وقمـــــع الثوار.وامـــــام  ـــــ م وتورطـــــت 
ـــ  ـــذه االعمـــال القـــذرة تـــصاعد الغـــضب الوطـــ والدو ـــل  افتـــضاح 
ـــ العـــراق ومنظمـــات  ار ممثليـــة االمـــم املتحـــدة  ن ـــ اســـ ـــ  ايـــضا؛ تج
ــــــــا مــــــــن  ــــــــسان واصــــــــدارات منظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة وغ حقــــــــوق اال
ـــــ  ـــــت ذلـــــك ع ـــــ العـــــراق، و ث نكرة ملـــــا يجـــــري  املنظمـــــات الدوليـــــة مـــــس
ـــ  ار الكبـــ ملـــا يجـــري  ن ت عـــن االســـ ـــ مـــذكرات رســـمية عـــ بيانـــات و
ا ممثلـو العديــد مـن ســفراء وقناصـل و ممثليــات الــدول  العـراق ،  قــدم

ية  العراق.  االور
ـا النيابيـة املتنفـذة  اقيـة وكتل كومة العر و ظل صمت مرب من ا
ـــة مفرطـــة  ـــي عـــن دمو ـــدعم وتـــدخل ايرا اكمـــة و ت الـــسلطات ا عـــ
ــا  ــا وعــن تحلل ت عــن الوطني ــ وعــ تار بحقــوق الــشعب العرا واالســ
ـــ  غمـــست ا ـــسانية واالجتماعيـــة حينمـــا ا ـــل القيـــم اال ـــا عـــن  وتجرد
ـار فنـون  ـ ابت ـا  حد النخاع بممارسات اجراميـة متـصاعدة؛ قـلَّ مثيل
نـــــــادق خاصـــــــة للـــــــصيد  ـــــــا بـــــــالقنص ب وأســـــــاليب القتـــــــل املباشـــــــر؛  م
توجيـھ مباشـر مــن  رمـة دوليـا و بكثافـة و ـاطالق الغـازات الـسامة ا و
ـــن  ر ــ نحــو رؤوس وصــدور املتظا ــشيات وجــھ الرصـــاص ال قــادة املل
ــــــ العمليــــــة  ــــــا  ــــــذلك فاقــــــت احــــــزاب الــــــسلطة ومجموعا الــــــشباب، و
ــــة املعروفــــة؛ وحينمــــا ســــكتت  ــــدود الفاشــــية والناز ــــل ا السياســــية 
ن اعتقال  ل وا ومق ش رائم ومنعت  كومة عن ادانة تلك ا ا

م للمحاكمة،  ا وتقديم  مرتكب
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ا األمر نحو التضليل الوقح باالدعاء بوجود طرف ثالث خفي   ب  وذ
ـــــ  ـــــل تلـــــك االغتيـــــاالت املنظمـــــة ال ـــــول وراء القتـــــل او وراء تنفيـــــذ  مج
ــــــ عــــــرض ســــــاحات االنتفاضــــــة،  ــــــ املباشــــــر وموثقــــــة تمــــــت  نفــــــذت ع
نة مــن االســمنت  ــسواتر حــص ــم يحتمــون  ــروا و فالرمــاة امللثمــون ظ
ــسيق تــام  عملــون بت ــم  كوميــة، و املــس بجانــب القــوات االمنيــة ا
ــــــزت قــــــوى الثــــــورة املــــــضادة  عد ان  ا. ارتبــــــاط مــــــع ضــــــباط ــــــا و مع
ــق  ــل ا ــ وعــصائب ا ــشيات الطائفيــة كحــزب هللا العرا املمثلــة باملل
موعــات  ــادي العــامري وا ــ وفيلــق بــدر بقيــادة  زع ــس ا بقيــادة ق
ــزة ومخــابرات  ــ اج ي املتوغلــة  اصــة املمولــة مــن قبــل نــوري املــال ا
ــم الحقــا ســرايا الــسالم،  ــشيات الدولــة العميقــة، كمــا التحقــت  ومل
ـدي بقيـادة مقتـده الـصدر ،  ش امل شيات ج اصة ملل ة ا تلك الواج
ـــــا  ـــــزت عـــــن ايقـــــاف االنتفاضـــــة وزخم ـــــا  ل ـــــي؛  تـــــم بـــــأمر وقـــــرار ايرا
ـــا باتـــت تـــصطدم يوميــــا  ـــة ا ـــشفت العـــصابات الدمو املتـــصاعد واك

عـــد مـــرور  يــــد  ـــشرن ا يومـــا مـــن ايــــام ١٥٠بـــاالرادة الفوالذيـــة لثـــوار 
ـ  داء والتحـدي والـشموخ الوط يات بالـش سمت بالبطولـة والتـ ا
ـــــم  ن ووع فـــــضل تلـــــك االرادة الوطنيـــــة الواعيـــــة للمنتفـــــض العـــــارم، و
افــــضة  مــــا الر ــــدي ووضــــعت ا اســــقطت حكومــــة عــــادل عبــــد امل
ازة تر محمد توفيق عالوي ومن معھ لتعـوض مـا سـبقھ، وملـأل  ان
ا امــــــام  ع كومــــــي الــــــذي ظــــــل مــــــستمرا.ظلت ايــــــران وصــــــنا الفــــــراغ ا
مـــة تـــصفية االنتفاضـــة  ـــ م ـــل تلـــك العـــصابات الـــ فـــشلت  وخلـــف 
ـــن  اقي قـــائق املـــستجدة يوميـــا امـــام العر وصـــدمت امـــام جملـــة مـــن ا
ميــع امــام االختبــار الوطــ الــصعب، الــذي  والعــالم، والــ وضــعت ا
اعة وســـــرعة ايـــــضا.وقد  ـــــ تـــــھ بحـــــزم و توجـــــب مواج ال مفـــــر منـــــھ، و
ـــــ  ـــــل االدعيـــــاء وراف ـــــز  نـــــة عـــــن  اقيـــــة الرا الـــــة العر كـــــشفت ا
ـــــــم تلبيـــــــة  ـــــــ العلـــــــن عـــــــن ني م  الـــــــشعارات وراكـــــــ املوجـــــــة وادعـــــــاءا
ــال يكــشف  اقــع ا يــدة، ولكــن و املطالــب املــشروعة لثــورة شــعبنا ا
ة عـــــري وخـــــزي وخيانـــــة  م.وقد كـــــشفت االيـــــام االخـــــ م وســـــقوط نفـــــاق
ـــــــا  امـــــــل تكتال ـــــــا، و وتـــــــآمر جميـــــــع اطـــــــراف العمليـــــــة السياســـــــية برم
ــ الــ الزالــت  ن، و ــا املتحالفــة بمختلــف العنــاو ــا ومجموعا واحزا

م بالسلطة،  ا الوا  تحلم بتمسك
 

ـــي  ـ ــــا اوال االحتــــالل االمر ــــا  اصــــصة الــــ مكَّ ــــس حقــــوق ا بمــــا 
يمــري  ــا الدســتور ال مــا قدمــھ ل ــي، و غلغــل النفــوذ االيرا عــده جــاء  و
رطقـــــــات نتائـــــــج  مـــــــا روجـــــــت لـــــــھ  ـــــــف مـــــــن امتيـــــــازات، و ـــــــ املز االحتال
ا حول  م أخ صناديق االنتخاب الال الديمقراطية املزفة، وما التفاف
ن مثــل محمــد توفيــق عــالوي واشــغال  ترشــيح احــد الفاســدين الــسابق
ليـــف واملـــساندة لـــھ لكـــسب الوقـــت ، ثـــم  الـــرأي العـــام بمـــسرحيات الت
ــش  ة فجــأة حيــث تــم لفظــھ وال اجع عنــھ خــالل االيــام االخــ جــرى الــ
ملـــــان  ـــــازل وتـــــصرحات عـــــصابات ال ـــــ عنـــــھ عـــــ م بـــــھ، ومـــــن ثـــــم التخ
ـــــــسة ومفـــــــضوحة لكـــــــسب  الكـــــــسيح، ومـــــــا يجـــــــري اآلن اال محـــــــاوالت يا
ــ الــسقوط ،  ث بالــسلطة اآليلــة ع ــش ــم ال ميــع و عكــس ل الوقــت 
قيقـة املتمثلـة بمطلـب  ـة ا ـذه القـوى عـن مواج ز جميع  ت  وتث
ي، المــــساومة عليــــھ،  ــــو مطلــــب جمـــا م جميعـــا، و مـــا بــــرحيل ا
ملـــان  ـــل عـــصابات ال ـــو موقـــف يتطـــور اليـــوم نحـــو املطالبـــة ا بحـــل  و
ــ اجــراء  ــ املــشروعة  ا، وتلبيــة مطالــب الــشعب العرا الكــسيح، نفــس

انتخابــات ديمقراطيــة حقيقيــة مــسبقة، تكــون شــفافة وعادلــة ، تقــوم 
ــــھ والــــشروع  ــــ نز ــــا حكومــــة انتقاليــــة، تتــــم تحــــت اشــــراف وطــــ ودو
ــــــــــي  ــــــــــن االيرا ــــــــــروج العــــــــــراق مــــــــــن تركــــــــــة وخــــــــــراب االحتالل ــــــــــ  الفع
ـــــ ان خيـــــار  ـــــ العـــــراق يؤكـــــد ع ـــــة  ار اقـــــع االحـــــوال ا ــــي.ان و ـ واالمر
ـــ  ـــة  ـــو يحتـــل االولو ـــ و ال رجعـــة فيــھ، و ـــ حت انتــصار الـــشعب العرا

 نضالنا الوط والقومي.
 

ا  ـــس اقيـــة منـــذ تأس ـــة الوطنيـــة العر مـــع خيـــار  ٢٠٠٥لقـــد وقفـــت ا
ـــل الـــسنوات الـــسابقة،  ـــ  مـــا املنتفـــضة  ـــ ومـــع ا الـــشعب العرا
ــــا دعــــم  ا وجما ــــة ونــــضال قواعــــد ا التعبو ــــل وســــائط وعملــــت ب
ــا مــع القــوى  انيا ــل ام ــة ب وثبــة وصــمود شــباب العــراق ووقفــت ا
ناء، وناشـــدت جميـــع  ـــق واســـت ـــ دعـــم الـــساحات دون تفر الوطنيـــة ع
ــــــــداف  ــــــــشرن نحــــــــو تحقيــــــــق وحــــــــدة اال ــــــــسيقيات املمثلــــــــة لثــــــــوار  الت
ــدف  ــ ثــورة وطنيــة  ــشاط اليومــي لتتحــول االنتفاضــة الــشعبية ا وال
ــل أحــرار العــراق لــدعم ســاحات  ــ العــراق ، لــذا دعــت  ــ  غيــ ك نحــو 
انيـــــات وتقـــــديم الـــــدعم املـــــادي  ـــــل االم ا ب ر واالعتـــــصام ومـــــد التظـــــا
، مطالبــــــة دون ايــــــة مــــــساومة  ــــــ ــــــل انحــــــاء القطــــــر العرا ــــــ  واملعنــــــوي 
ن والقتلـــة،  ـــرم ـــل ا ـــا ومحاكمـــة  باســـقاط العمليـــة السياســـية برم
ـــ اقامـــة النظـــام  داء العـــراق والعمـــل ع ـــ ســـفك دمـــاء شـــ ن  املتـــورط
ل حيتـان العمليـة  عد التخلص من  قيقي  العراق  الديمقراطي ا
ــران  م االجراميــة املرتبطــة بنظــام ط م وعــصابا ــشيا السياســية ومل
يــات الدولــة  ــ ب مــة املتوغلــة  ر ــل عــصابات ا ــ تــصفية  والعمــل ع
ــا.ان خالصــة  ــل تبعيا ــزة االحتــالل ب ــا تركــة وأج العميقــة الــ خلف

عكس ما ي :   وضع العراق 
 

ــــــي  اوال : كــــــشفت تناقــــــضات صــــــراع القــــــوى املرتبطــــــة باملــــــشروع االيرا
يـة التنظيميـة  ـ الب امـل  ا الشي والس عـن خلـل  شق والطائفي 
ــــة  ــــا باتــــت عــــاجزة عــــن مواج ــــ تبــــدو مرتبكــــة ال ــــا و ــــسيقية بي والت
ـــــــــذه  ــــــــ اليوم. ـــــــــ وا ــــــــر املا ـــــــــ منــــــــذ اكتو انتفاضــــــــة الــــــــشعب العرا
ـور جيـل  ـا للطائفيـة وظ سمت بتجاوز االنتفاضة الوطنية الشعبية ا
امعات قـادر ان يتجـاوز رواسـب التفرقـة  من الشباب وخاصة طلبة ا
ـة واالمـن والديمقراطيــة  ر ــ ا ــو جيـل يتطلـع ا اب الطـائفي و واالحـ

تطلع ا بناء وتنمية العراق كوطن.   و
 

ــــــ العمليــــــة السياســــــية عــــــن  ثانيــــــا : كــــــشفت جميــــــع القــــــوى املرتبطــــــة 
ل منــذ  ــاء تــراكم املــشا ــ لبنــاء العــراق وا ا الي مــشروع سيا فقــدا

ــــا  ٢٠٠٣ ز ــــر  س وظ عيــــدة عــــن الوحــــدة والتجــــا ــــ مجموعــــات  و
ــــــ الــــــشعب  كومــــــة تر ــــــصية ووزراء  خاصــــــة عنــــــد ترشــــــيح ايــــــة 

 العرا املنتفض.
 

يبـــة الدولـــة والقـــانون وانفـــالت  ـــ ل عفـــن االمـــور بـــضياع ك ثالثـــا : بلـــغ 
ـرس الثـوري  االوضاع ، كشرعة غاب، بتوغل واشـراف مباشـر مـن ا
عـديل الدسـتور املعـوق  ـ سـقوط فرضـية  ـ ذلـك  ي حيث يتج االيرا
ا نحــو  ــ ســع ــ مبــدأ ادارة بــوش  ند منــذ بدايــة االحتــالل ع الــذي اســ
اقـع  ، لكـن و تقسيم العراق ا ثالث مكونات ع اساس طائفي واثـ

ة مجموعــــة مــــن حيتــــان  ــــ مــــص ــــ واالجتمــــا ســــار  ــــال السيا ا
ـــــشون عــــــن  ــــــسلق الـــــذين يف عـــــد االحتـــــالل و العمليـــــة السياســـــية مــــــا 
ــ ايــة مؤســسة  ــل حكومــة وادارة حكوميــة وصــفقة  ــ  ــم  امتيــازات ل
ــم االول  م ـ أمـراء حـرب،  مـن مؤسـسات الدولـة، فتحولـوا تــدرجيا ا
ــ  عطيــل أي مــسار ديمقراطــي حقيقــي يطالــب بــھ الــشارع العرا واالخــ 
ا يتوقــع  عــد ــدي و كــذا ســقطت حكومــة عــادل عبــد امل املنتفــض، و
عـا :  ا. را اليوم سقوط حكومة محمد توفيق عـالوي حـ قبـل تنـصي
ـ العـراق واملنطقــة  ــن االوضـاع  عف ا  ـشيا ـا ومل تحـاول ايـران واذرع

ل الوسائل ؛  باطالة عمر االزمة والعمل ع تصفية االنتفاضة ب
 
ليـف جماعتـھ   ا االخ ع تجنيـد مقتـده الـصدر وت ا ذا اصبح ر ول

ـــل الوســـائل ؛ رغـــم ان  ا ب ـــا وتـــصفي اق االنتفاضـــة وقمع مـــة اخـــ بم
ـــات مرفوضـــا  مقتـــده الـــصدر قـــد فقـــد الكثـــ مـــن قواعـــده الـــشعبية، و
ــــــــ اغلــــــــب  ، وحــــــــ مرفــــــــوض شــــــــيعيا  ــــــــ ــــــــ املــــــــستوى العرا شــــــــعبيا ع
غـــــــداد خاصـــــــة.باملقابل يجـــــــد التقـــــــارب  محافظـــــــات جنـــــــوب العـــــــراق و
الكـــردي الـــس الكثـــ مـــن املـــصاعب للوقـــوف بوجـــھ العاصـــفة؛ نظـــرا 
ية، الـــ باتـــت تخـــ ايـــضا  لـــصراع ارادات الزعامـــات الكرديـــة والـــس
ــــا بفعــــل عوامــــل صــــمود االنتفاضــــة  ســــقوط العمليــــة السياســــية برم
ـــ تجميـــع  ـــسة وعملـــت ع ـــ املنـــاورات البا ا ا ـــأت أخـــ ا ف واســـتمرار
ـم  م ملان الفاسد املتكتـل خلـف رمـوز الفـساد، الـذين  شتات كتل ال
ـــسقط حكومـــة  ـــذلك س طمـــع االمتيـــازات وادارة عـــصابات الفـــساد، و
ـــــل الوحيـــــد عنـــــد  ومـــــشروع محمـــــد توفيـــــق عـــــالوي. خامـــــسا : يبقـــــى ا
ــوء  ا " ، اي دون ال ــ التغيــ ، ولــو " دســتور ن ع ن البعــض مــن املــرا
ـــــش  ـــــ االنقـــــالب العـــــسكري الـــــصعب تنفيـــــذه لـــــضعف قيـــــادات ا ا

شيات املنفلتة.  وسيادة قوة ونفوذ املل
 

ــــــس  ــــــو قيــــــام رئ ن املتبقــــــي عنــــــد البعــــــض  ــــــل الدســــــتوري الــــــوا فا
ملان،  ا حل ال علن ف يدية  م صا بخطوة تم ا بر ورة ا م ا
ــــا أيــــضا،  س ا ــــ الــــرئ ــــن االوضــــاع؛ وع عف ــــ  متھ  ــــزه ومــــسا ل
كومـــــة االنتقاليـــــة؛ اي يـــــصبح  ليـــــف نفـــــسھ لرئاســـــة ا ايجـــــاد حـــــل بت
ــام،  كومـة انتقاليــة محـددة امل ــسا  م صـا رئ ـة بــر ور م ـس ا رئ
يئــــــة  ــــــا اجــــــراء انتخابــــــات ديمقراطيــــــة، باشــــــراف  ما ــــــ اول م تــــــضع 
ــــصورة  ا، و ــــسبق ــــ ان  ، ع تمــــع الــــدو مــــساعدة ا ــــة و وطنيــــة نز
ة  ـــــشياو ـــــل الكيانـــــات والتنظيمـــــات املل نائية تـــــصفية  ســـــرعة واســـــت
س، بـــصفتھ قائـــد عـــام  ـــة بيـــد الـــرئ ــام الـــسلطة املركز ـ ة ، واح املـــس
ــ ضــبط االوضــاع املنفلتــة قــوات عــسكرة  ــساعده  ة  للقــوات املــس
ـ  عيـد عـن أي تأث ل  ش مختارة وقادة من وزاري الدفاع والداخلية، و
ك القــــوى  ــــش ــــي، كمــــا يجــــب ان  ثــــ ومنــــع أي تــــدخل ايرا طــــائفي و
ي ومـــن  تمـــع املـــد ـــشطة مـــن ا عناصـــر واعيـــة و ـــا و املنتفـــضة بممثل
ـ  ة االنتقاليـة ع ـسي الفـ ـ  اديميـة والعلميـة للمـشاركة  النخب اال

ايــــة عــــام  ة  ــــذا ٢٠٢٠ان ال تتجــــاوز تلــــك الفــــ .وخــــالل مــــا تبقــــى مــــن 
ـــــــن  رم العـــــــام العـــــــام ، يجـــــــب ان تتـــــــم تـــــــصفية ومحاكمـــــــة القتلـــــــة وا
مـة  ر رن واحتجـاز واعتقـال رمـوز الفـساد وا ن بقتل املتظـا املتورط
ـــــل جـــــرائم حـــــرب االبـــــادة  م قـــــضائيا وجنائيـــــا عـــــن  حـــــ تتـــــم محـــــاكم

ى. والقتل املتعمد وعن جرائم الفساد الك
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ـــ إطارنـــا   تلفـــة ، و ـــ حلقـــة وصـــل الـــشعوب عـــ األجيـــال ا ـــسانية ، و ـــضارة اال ـــ ثمـــار ا الثقافـــة ار

غادر اجيال البعث القادمة ان شاء هللا.لقد قدم لنا  غادرنا او  التنظي فقد ورثنا غ ثقا ال يمكن ان 

ة ، بـــــدأ  ـــــ والفكـــــر واملـــــسارات التنظيميـــــة املتمـــــ ن املفكـــــرن سلـــــسلة مـــــن الو عـــــدد مـــــن الرفـــــاق املناضـــــل

ــة تتــصل  ــ لنــا منطلقــات فكر ــشيل عفلــق ل بمقــاالت وكتــب الرفيــق القائــد املؤســس املرحــوم احمــد م

ـي  شككون  الفكر القومي العر ن امتنا العرية واإلسالمية ليقطع الطرق ع الذين  نا و بالعالقة بي

ـــــ االرض  ـــــھ الـــــسماوي وتطبيقاتـــــھ ع مديـــــة ، وكيـــــف ينظـــــر البعـــــث لالســـــالم ون وعالقتـــــھ بالرســـــالة ا

والتمـــسك بالرســـول محمـــد صـــل هللا عليـــھ وســـلم كقـــدوة حـــسنة.ولم يكـــن البعـــث يوًمـــا ضـــد اإليمـــان وان 

 نظرتھ ا الدين نظرة عبادة وعمل صا ، وال يمكن ان يخرج من إطار أوامر هللا و كتبھ ورسلھ.

 

ن والرفيــق املرحــوم إليــاس   يد صــدام حــس ــم الرفيــق الــش ــ كبــار قــادة البعــث وم ــذا الن ــ  وقــد ســار ع

ن وعــزة  ن صــدام حــس ــ إطــاره التطبيقــي عنــد الــرفيق ــز ، وتجــسد ذلــك  فــرح والرفيــق املرحــوم طــارق عز

اقــع ، ولــم يتخلــوا  ــ ارض الو ــ درجــات اإليمــان كعقيــدة ثابتــھ وتطبيــق ع ــن اع يم حيــث عكــس االثن ابــرا

ذا  ن نظــرة اســتقامة وعــدل ، و ــن واملــواطن ــ البعثي ــ التعامــل مــع الــدين والدولــة والنظــر ا عــن الــصدق 

غـض النظـر عـن  ـن النـاس  ـشر العـدل ب ـ هللا ، الـذي  طـاب ر سيدنا عمـر بـن ا م  حق  اشبھ سلوك

ـــزب  ـــ مـــستوى ا ن ع ـــان نفـــس الـــرفيق ـــذا  ـــل حقـــھ مـــع مـــا عليـــھ مـــن واجبـــات ، و م ، واعطـــى  عقائـــد

افــــة  ات التنظيميــــة  ــــ املــــستو م الكثــــ مــــن الرفــــاق ع ــــشارك ــــن ، كمــــا  ع ن را والدولــــة ، وقــــدما نمــــوذج

درجات مختلفة.  و

ـم   عـده ، تنـم عـن كو م قبل االحتـالل و ن وممارسا ميع ان اخالق البعث والبعثي ت ل عد االحتالل ث

ـــ اال  ابھ ، وان االحـــزاب الـــ تـــد االســـالم مـــا  ـــ ـــم خـــ ورثـــة للرســـول وا ـــن وأ قيقي ن ا ـــم املـــسلم

ـــد ان اتحـــدث عـــن قـــاذورات االحتـــالل حاشـــاكم هللا ، الن  ـــات للعمالـــة وخيانـــة الـــدين والـــوطن ، وال ار واج

م هللا  الدنيا قبل اآلخرة. م وأخزا  الشعب العرا كشف زف

ـا مـن  ـست ثقافـة تنظـ فارغـة ف ـا بـالتطبيق ، ول ا اقعية الثورة ، الـ تجـد م ت ثقافة البعث بالو تم

ـا  اقع ، كما فعلت االحزاب الـشيوعية واملاركـسية ، والـ سـقطت مثالي شو واملثالية البعيدة عن الو ا

ـــي والتحــــالف مــــع االحـــــزاب  ـ عــــاونوا مــــع االحتــــالل االمر ــــا العــــراق حيــــث  ــــ عــــدد مــــن بلــــدان العــــالم وم

ــ ان  ب  ء بــاملقلوب ، والــس ــ ــل  ــ ، فأصــبح  م العظ ــن آيــات مــن ايــا الطائفيــة ، فأصــبح مــاركس ولين

. ما عمل من اجل ا اقع شع ،  س ثقافة و الك ول م ثقافة اس  ثقاف

 

لت  عــد االحتــالل شــ ا وان اختلفــت الظــروف ، ومــا  ــ نــضال ثقافــة البعــث تمتلــك روح االســتمرار والبقــاء 

ان  ن  م ل البعثي يم حفظھ هللا ال القيوم ، دفعًا وزخمًا ل عة الرفيق القائد عزة ابرا ات ومتا توج

ين مــن  ــر عــدد مــن الرفــاق املتمــ ــشاط الثقــا واإلعالمــي ، وظ ــ ال يــة للمــشاركة  ز م ا ــل درجــا ــ  و

ـ الكتابـة واملـشاركة  ن من غ اختصاصات الثقافة واإلعالم ليقدموا لنا ار نمـاذج  ن واملدني العسكر

اقية والعرية والعاملية  وا املاكنات اإلعالمية العر ذا واج م  فعل  اللقاءات اإلذاعية والتلفزونية ، و

ــا ،  انيا ــا رغــم قلــت ام ــا وجــدت جــدارات صــد غنيــة ب ، والــ حاولــت االســاءة للبعــث وقيادتــھ ، لك

ثمروا وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــا لتكـــــون  ـــــن واســـــ واســـــتمر العطـــــاء الثقـــــا واإلعالمـــــي للبعـــــث والبعثي

ـــــــا مـــــــن الرفيـــــــق املناضـــــــل شـــــــيخ  رنامج ـــــــا و ـــــــستمد وع ـــــــة مقاومـــــــة  اقعنـــــــا ج صـــــــفحاتنا ومنـــــــصاتنا ومو

ي  عض موضوعا اتب علق ع  عة والتوجيھ ، وانا ك ل وال يمل من القراءة واملتا دين والذي ال ي ا ا

ــذا  عاملــھ مــع رفاقــھ ، و ــ حبــھ و ــ بــروح البعــث وعظمــة القائــد  ــودة ، فــرد ع ــا جــرأة غــ مع ــان ف الــ 

ن. ل ظرف وح ان و  ل زمان وم عكس ثقافة البعث وروحھ    السلوك 

 

ـان لنـا ان نتواجـد  ـذه الـصفات مـا  اعة ، ولـو ال  ية و ثقافتنا ثقافة صدق ونضال وقول وفعل وت

. ما ام ا   نفوس الناس وال يكون لنا وزن  الساحات ، وال نح باح

 

ة النـصر وان سـاعة  ـ اداء الواجـب النـضا ، لنكمـل مـس املطلـوب منـا اسـتمرار الـزخم وعـدم التقـاعس 

كذا  الص من االحتالل وأعوانھ وقاذوراتھ، قربة جدا ، وأصبح شعب العراق واعيًا اك من قبل ، و ا

ــل األجيــال ، وان  ــ والــصدق ل ــذا خطــًا مــن الو ــ يومنــا  س البعــث ا ــة منــذ تاســ حققــت ثقافتنــا الثور

نا و حضاراتنا.  ثقافتنا جزء من دي
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ـاألخص مـدن الفـرات األوسـط  ٥منذ اك مـن  ر والعـراق عمومـًا و اشـ
افظـــات  ن مـــن ا ـــ مـــشارك غـــداد إضـــافة ا نـــوب مـــع العاصـــمة  وا
د ثــــورة شــــبابية رافــــضة للعمليــــة السياســــية والــــسلطة  ــــش األخــــرى ، 
ــض  ــن والــ انحــدرت بــالعراق القــوي والنا تل ــ ظــل ا الــ قامــت 
ـــز رغـــم  ـــاب وصـــاحب الـــسيادة والعز واملوحـــد واملتماســـك واآلمـــن وامل

ــــــ  دافھ بالتــــــآمر وحــــــرب الثمــــــان ســــــنوات مــــــع ايــــــران املال ـ  ١٩٨٠اســــــ
صار الظالم ألك مـن  ١٩٨٨ ـي  ١٣وا ـي والغر سـنة والعـدوان األمر

والذي انت باالحتالل والتـدم عـام  ٢٠٠١و ١٩٩١املس  األعوام 
ــــــــــل والظالميــــــــــة  ٢٠٠٣ ــــــــــة التــــــــــأخر وا او اقنــــــــــا نحــــــــــو  لينحــــــــــدر عر

ـ  افظات ال ذه املرة من ا والضعف والنكوص فجاء رد الشباب و
ــ الــصميم  ــذا ضــرة  ــ  ــم و ا مــن املواليــة ل عــدو ــسلطون  ــان امل
اصــــــصة والطائفيــــــة  كــــــم ا م  ــــــؤالء الــــــشباب رفــــــض ــــــا  اعلــــــن ف
ونـــة البـــالد مـــن  ـــة ال والـــف ال  ـــا مدو ـــة واللصوصـــية وقالو والدمو
ـــل  ا ول وص وســـراق وللـــذيول العمـــالء وال إليـــران وتواجـــد ـــ رمـــوز و
ـم امتـداد النتفاضـة الـشعب العارمـة عـام  الوجود األجن مؤكدين ا

م مـــــستمرة حـــــ عـــــودة الـــــوطن املـــــستلب  ٢٠١١ ـــــا وان ثـــــور ومـــــا قبل
ـــرق  تـــل !وقـــد ا ـــل مـــن ومـــا جـــاء بـــھ ا ـــذري الـــرافض ل والتغيـــ ا
ـــــــــا  ر اذ حـــــــــصدت آلـــــــــة القتـــــــــل والغـــــــــدر للـــــــــسلطة واحزا الـــــــــدم الطـــــــــا

ا ما يقارب  شيا يدًا واك من  ٨٠٠وميل ـ  ٢٤ش ـم اك ألـف جـرح بي
لمـــــــــــا صـــــــــــّعد  ٥مـــــــــــن  ـــــــــــن ، و ـــــــــــن واملعتقل تطف أالف معـــــــــــوق عـــــــــــدا ا

ـــدي  ي رغـــم تـــصفيتھ وأبـــو م ـــسلطون وذيـــول ايـــران وحـــرس ســـليما امل
ــــان ، مـــــن عمليـــــات  ـ ـــــشد مـــــن قبـــــل االمر ـــــشيا ا نـــــدس قائـــــد ميل امل
ــم  ــ مواصــلة ثور ع والغــدر ازداد الــشباب ثباتــًا وتحــديًا  و القتــل والــ
ـــــس  م املـــــشروعة باختيـــــار رئ ـــــ تحقيـــــق مطـــــال الـــــسلمية واإلصـــــرار ع
ــو وال حكومتــھ الحــزاب الــسلطة  ع ال  حكومــة مؤقتــھ مــستقل وغــ تــا
ـــ  عمـــل ع يـــة ، فـــال للمّجـــرب ، حكومـــة  ـــة اجن ـــ ايـــران او ايـــة ج وملال
ن وســـــراق املـــــال  ـــــرم إقامـــــة انتخابـــــات مبكـــــرة ومحاســـــبة القتلـــــة وا
ـــــا  ـــــاوالت والـــــ م ـــــل ا عـــــد فـــــشلت  العـــــام ووضـــــع حـــــد للفـــــساد ، و
ـاء االنتفاضـة  ـداع واملماطلـة ال ـسوف وا ـ الوقـت بال نة ع املرا
ليــــف ( محمــــد توفيــــق  الــــشبابية .. قامــــت كتلتــــا الــــصدر والعــــامري بت
ن والــذي ال ينطبــق  ــر ــو واحــد مــن ا كومــة ،و ــشكيل ا عـالوي ) ل
عليـــھ أي شـــرط مـــن الـــشروط املطروحـــة ورغـــم رفـــضھ مـــن قبـــل ســـوح 
ــــل صــــالفة وتحــــد وقــــح قــــدم أعــــضاء حكومتــــھ مــــع  ر اال انــــھ و التظــــا

ــــ جلــــسة  ملــــان الــــذي اختلــــف أعــــضاؤه  ــــ ال  ٢/    ٢٧برنــــامج العمــــل ا

لسة يوم غد  ا فأجلت  ستوعب ان تمرر!حيـث ان  ٣/    ١شأ اذ ال 
ــ أحــزاب  ن ع ــم مــن القــرب ــم اذا لــم يكــن جل ن اغل ح الــوزراء املقــ
ـــــــن وممـــــــن يحتلـــــــون  ـــــــا ومـــــــن املنتفع اق ـــــــن وابو الــــــسلطة ومـــــــن املطبل
م يمثلون حصص األحزاب والكتـل  اقع طيلة السنوات املاضية و مو
ـــــــم االكـــــــراد والـــــــسنة  ن و ضـــــــ الداعمـــــــة لعـــــــالوي، امـــــــا حـــــــصص املع
ن ممــا  ــ ي فقــد تركــت فارغــة دون مر وجماعــة دولــة القــانون / املــال
ــــــر  انيــــــة تمر ـــــذا يــــــر إم ــــــا ســــــتمأل مـــــن قبــــــل تلــــــك الكتــــــل و عـــــ ا
ل سيقبل الشعب والشباب املنتفض  كومة !والسؤال املطروح :  ا
ـــــ البـــــصرة والـــــسماوة والديوانيـــــة  ـــــي و بو ـــــر وا ـــــ التحر واملـــــرابط 
ـــــذا  افظـــــات  قيـــــة ا ابـــــل وكـــــرالء والنجـــــف و والكـــــوت والعمـــــارة و
داء؟ اذا  ام دمـــاء الـــش م وعـــدم احـــ التحــدي الـــسافر والتجـــاوز ملطـــال
ــــ ايــــران  ــــدفع مــــن مال ــــ قــــوة الــــسالح و ــــسلطون واعتمــــادًا ع ظــــن امل
مون ، فالثورة  م وا غمون شعبنا وشبابنا ع الرضوخ فا م س ،ا
م املـوت يؤكـد  م وتحـد صـرار الـشباب وثبـا ا و ذه املـرة غـ سـابقا
ـــــــــداف واالنتـــــــــصاف لـــــــــدماء  حقيقـــــــــة ان ال توقـــــــــف حـــــــــ تحقيـــــــــق األ
ـ  ـر وشـرد وادخـل البـالد  داء االبرار ومحاسبة من دمر وقتل و الش
ة التأخر  او ظالمية البدع واالباطيل والطائفية املقيتة وسار بھ نحو 
ــل والــضعف والتمــزق، فالبــد مــن خــالص الــشعب والبــد لــشبابھ  وا

ة ما.  الثائر من االنتصار للوطن ح وان فرضت حكومة عالوي لف
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ًا لـشعار رفعـھ نظامنـا الوطـ بقيـادة  ت أمـس بوسـ كت
ي العظيـــــــــم ،  ا ـــــــــي االشـــــــــ نـــــــــا ، حـــــــــزب البعـــــــــث العر حز
ـ بدايـة الثـورة  " ( نكسب الشباب لنضمن املستقبل ) 
عتــــھ ،  ـــان مكتــــب الطلبــــة والــــشباب مــــسئوًال عــــن متا ـ و
ـــصيًا ،  ن  ـــ القيـــادة والرفيـــق صـــدام حـــس إضـــافة إ
ـــــــ الـــــــشرف أن أكـــــــون احـــــــد الرفـــــــاق  ــــــان  ـ أوال بـــــــأول ، و
ــع  ــشكيل منظمــات الطال ن فيــھ ، حيــث بــدأنا ب العــامل
ـل وسـائل  ـم  والفتوة والشباب حسب األعمار ووفرنا ل
بيـــــة الوطنيـــــة والثقافيـــــة  ـــــ مـــــع ال ـــــ وامل ر التعلـــــم ا
ــا أي  ــان يتمنا ة ،  م خاصــة متمــ ــس واألخالقيــة و مال
ــــــــ  م مــــــــن اللعــــــــب  عــــــــدنا طفــــــــل أو فــــــــ أو شــــــــاب ، وأ
فيـھ  ل أسـاليب ال م  واري حيث وفرنا ل الشوارع وا

ا الراضة. اصة وم وايات ا  وممارسة ال
 

عض الرفاق العرب ، من لبنان واألردن  فاستفسر م 
ــــــــم مــــــــن  زائــــــــر ، و تانيــــــــا وا واليمــــــــن والــــــــسودان ومور
ـــــس بـــــوك عـــــن تفاصـــــيل " زرع ثمـــــار  ـــــ الف األصـــــدقاء ع

 الو  األرض ؟.
 

ميــــــــــة ، تنفيــــــــــذًا  ــــــــــل جــــــــــد وأ عــــــــــھ ب انــــــــــت قيادتنــــــــــا تتا
ا مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة بالتعـــــاون  اتيجية وضـــــع إلســـــ
طـــــــــــط  ـــــــــــة ضـــــــــــمن ا ـــــــــــسيق مـــــــــــع القيـــــــــــادة القطر والت
ـــ  ديثـــة  مـــسية الـــ وضـــعت لبنـــاء دولـــة العـــراق ا ا
ــــــــــل العــــــــــام " الــــــــــذي ضــــــــــرب قطاعــــــــــات  افحــــــــــة " ا م
ـــــــ  مليونيـــــــة مـــــــن الـــــــشعب بـــــــالتخلف واألميـــــــة وخاصـــــــة 

 أطراف املدن والرف.
 

علـــم املواطـــن  افحـــة األميـــة " ،  انـــت البدايـــة مـــن " م و
ياة.  القراءة والكتابة ، و أول نافذة تفتح لھ ع ا

 
عليــم الكبــار  ــشر التعليــم اإللزامــي للــصغار و ثــم مرحلــة 
ــف ، مــع بــدء  انــت مــن الر بقــوة " القــانون " ، والبدايــة 
مة جميـــــع  ثـــــورة بنـــــاء املـــــدارس بالعمـــــل الـــــشع بمـــــسا
ــ البنــاء ، مــع توفــ املــاء  ــ القطــر  يــة  ز التنظيمــات ا
ـــن  ـــاء وشـــق الطـــرق وتقليـــص الفـــوارق ب ر الـــصا والك

دون  ـــشا ـــن  ـــدأ املالي ـــان ، و ـــف قـــدر اإلم املدينـــة والر
فـــــــــظ  ادات  قتنـــــــــون الراديـــــــــو والـــــــــ ـــــــــزة التلفـــــــــاز و أج

 الطعام.
 

ــوار  ن مــدن األ يد صــدام حــس وعنــدما زار الرفيــق الــش
م فـــــــأوعز لـــــــوزارة التجـــــــارة  َص ســـــــيادتھ احتياجـــــــا َّ ـــــــ َ

ــ  عمــل ع ــون الــ  ــزة " التلفز ادات وأج اد الــ باســت
ية ، ة " من أملانيا الغر  البطار

 
ـــا  انـــت وق ـــشتغل بفتيـــل النـــار وغـــاز الفـــر يـــون ، و الـــ 
ــشون  ع ن الــذين  ائــب الــدنيا الــسبعة للمــواطن مـن 
غـــداد ومـــدن  دون  ـــشا ـــم  ـــوار النائيـــة ، و ـــ تلـــك اال

ن ذلك.  العالم من ع الشاشات غ مصدق
 

ـــــــن  ـــــــم أكفـــــــأ املعلم بيـــــــة والتعليـــــــم أل ْت وزارة ال ّ ـــــــّس َّ و
ـــــــــت مـــــــــن  م ، تلـــــــــك الـــــــــ بن ن إلدارة مدارســـــــــ واملدرســـــــــ

وار. دي و عائمة ع أسطح اال  القصب ال
 

ــــــــــــ  ام ــــــــــــ والثــــــــــــانوي وا ــــــــــــشر التعليــــــــــــم األسا تــــــــــــم 
ـل مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا  والدراسات العليا  

ـــــل محافظـــــات القطـــــر  ـــــ  ـــــ  ١٨، و  ـــــذا تطلـــــب توف ، و
مة جــــدا ، تبــــدأ مــــن  ــــ اقتــــصادية  انيــــات ماديــــة و إم
ــــسابق  ــــديث وامل ــــذا التطــــور ا يئــــة البــــ التحتيــــة ل

سياسة حرق املراحل ،  املتصارع مع الزمن 
 

ـ  ـل مع ـ " مجانـًا " ب ـ القطـر العرا ح بات التعليـم 
ـــــــــــاض األطفـــــــــــال  ـــــــــــضانة و ر لمـــــــــــة بـــــــــــدًء مـــــــــــن دور ا ال
انـــت  امعـــات الـــ  ـــد و ا ـــة واملعا واالبتدائيـــة والثانو
ع اليـد وألبنـاء األغنيـاء فقـط  ـ عـدد أصـا قبل الثورة ع
ـــــ جامعـــــات  ـــــ أر ـــــ العـــــا إ ، بـــــل حـــــ اإلبتعـــــاث العل
ـــــن  اقي الغـــــرب العلميـــــة لبنـــــاء اآلالف مـــــن العلمـــــاء العر
ــــــــم االختصاصــــــــات  ــــــــ أصــــــــعب وأدق وأ ــــــــصول ع وا
يائية والكيمائية والتقانـة  العلمية والتكنولوجية والف
ـ مـا وصـل  ـم ع ديثـة مـن خـالل اطالع واالتصاالت ا

 إليھ الغرب من علوم حديثة متطورة.
 

ــــــة الطموحــــــة لقيــــــادة حــــــزب  اتيجية الثور ــــــذه اإلســــــ
لـــــــة  ة وطو انـــــــت كبـــــــ البعـــــــث ودولـــــــة النظـــــــام الوطـــــــ 
ـــــــم الطمــــــــوح  ـــــــ بــــــــ تحتيـــــــة ب ـــــــضة احتاجـــــــت إ وعر
يــــة املدرســــية و التعليميــــة  يئــــة األب الثــــوري ، وخاصــــة 
ــــــ  امعــــــات ومراكــــــز البحــــــث العل ــــــد وا يــــــة املعا وأب
افحة التخلف الكبـ واملرعـب الـذي ضـرب  ة وم ملعا
يجـة مـا  ـ ، ن ا " قطرنا العرا ية ورأس" رمح أمتنا العر
ـــــــضارات  ــــــي شــــــعب ا عــــــرض لــــــھ العــــــراق وشـــــــعبھ األ
مجيـــــــــة ، مثـــــــــل التتـــــــــار  مـــــــــسة مـــــــــن غـــــــــزو األقـــــــــوام ال ا
ـل  ـشر ا بھ من  كسو وما س م ال الوح ال
ــي  ا االحتــالل القومــي العثما عــد والتخلــف واألميــة ، و
العنـــــصري الـــــشوفي ، الـــــذي دام أكـــــ مـــــن " ثالثمائـــــة 
ــــف !،  ــــل الك ــــاف كنومــــھ أ وســــتة وثمــــانون " ســــنة 

ــــرب العامليــــة  ١٥٣٢حيــــث بــــدأ مــــن عــــام  ــــاء ا حــــ ان
 .١٩١٨األو عام 

 
يطانيـــــة مـــــن عـــــام  ـــــة ال اطور عـــــده بـــــدأ احتـــــالل اإلم و

 ٤٤أي  ١٩٥٨تمـــــوز الوطنيـــــة عـــــام  ١٤حـــــ ثـــــورة  ١٩١٤
ي و  ـن العثمـا ذا جمعنا االحتالل ي و ل سنة احتالل ان

موع  ي يكون ا ل سنة احتالل من غـ زمـن  ٤٣٠االن
 احتالل التتار !!،

 
ان حال العراق قبل ثورة البعث.  ذا 

 
ـستطيع أن  سان منصف وا من ألْو األلباب  إن أي إ
ـ ،  ـا القطـر العرا عان ان  قيقة ال  قول ا يحكم و
ــة مــن قبــل  و انــت م ــى إن ثرواتــھ النفطيــة  ولكــن االن

ة. ار ة االحت ية االستعمار ات النفط الغر  شر
 

ـــــوع والفقـــــر والعـــــوز  نـــــا لـــــن أتحـــــدث عـــــن مـــــستوى ا و
ــــــا  ي م عــــــا ـــــان  ـ والفاقــــــة واألمــــــراض املــــــستوطنة الــــــ 
ــــف  ــــ وجــــود الــــصراع الطبقــــي بالر الــــشعب ، إضــــافة إ
ـــة الـــصناعية مالكـــة  جواز ـــن وال ـــن اإلقطـــاع والفالح ب

 وسائل اإلنتاج والطبقة العاملة  املدن.
 

عانيـــــھ القطـــــر  ـــــان  ـــــذا الوضـــــع املرعـــــب الـــــذي  وســـــط 
ـ  ي ثورتـھ  ا ـي االشـ  ١٧العرا فجر حزب البعث العر

ــــل ذلـــك الــــزمن " األمــــر  ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠  - فحمــــل أثقـــال 
 من املر ، واألصعب من الصعب ".

 
ــــ ، أمــــام أصــــعب  ــــ القطــــر العرا ــــان نظامنــــا البعــــ  ف
يـــة ، بـــل  وأعـــسر امتحـــان أمـــام مبادئـــھ وأمـــام أمتـــھ العر
ــي االســتعماري  ــل متحديــھ مــن دول العــالم الغر وأمــام 
يــــــة الرجعيــــــة ، حلفــــــاء الغــــــرب  الغاشــــــم واألنظمــــــة العر
اقفــون باملرصــاد  ــم و ي أعــداء البعــث ، جميع يو الــص
لــــة  ديديــــة إلعاقــــة وتكــــس  م العــــ ا ــــ أيــــد و

 تقدم نجاح ثورة البعث ،
 

قولـــوا : " انظـــروا فـــشلت األحـــزاب  ــي يفـــشل النظـــام و ـ ل
ديثة " ،  ة  قيادة الدولة ا ة الثور القومية الوحدو
ب  ــــي تكـــــون نمـــــوذج للفـــــشل واإلحبـــــاط الـــــذي سيـــــص ـ و

ة.  جما األمة والقوى القومية الوحدو
 

ـــــــ "  عـــــــاش أحـــــــزاب اإلســـــــالم السيا ر إل عطـــــــاء املـــــــ و
األخـــــــــــــــــــوان والـــــــــــــــــــدعوة اإليرانيـــــــــــــــــــة " الـــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــعت 
امبـــل عـــام  ـــ مؤتمـــر  ا املاســـونية العامليـــة  اتيجي إســـ

ـــــا تلتقـــــي مـــــع األحـــــزاب الـــــشيوعية األمميــــــة  ١٩٠٥ ل ، و
ـــــة والوحـــــدة  ـــــو معـــــاداة القوميـــــة والعرو ـــــدف واحـــــد 

ية.  العر
 

درجـــة امتيـــاز عـــاِل ،  ـــت بتفـــوق و لكـــن ثـــورة البعـــث ن
ــــــل محافظــــــة مــــــن محافظــــــات  ــــــ  حيــــــث شــــــيد النظــــــام 
ــــــى جامعــــــة  العــــــراق البالغــــــة " ثمانيــــــة عــــــشر " كحــــــد أد
ـا  انًا ف عض محافظات العـراق األكـ سـ واحدة ، و 
امعــات الرســمية  أكــ مــن جامعــة ، حــ وصــل عــدد ا

) جامعــــة حكوميــــة فقــــط ،  ٣٥(    ٢٠٠٣ـــ العــــراق حــــ 
اديميـــــــــــات الـــــــــــشرطة واألمـــــــــــن القومـــــــــــي  ـــــــــــ أ إضـــــــــــافة إ
ة ، مثــــل الطــــب  ــــ القــــوات املــــس اديميــــات عديــــدة  وأ
قيــــة العلــــوم األخــــرى ،  ندســــة ، والــــذرة والكيميــــاء و وال
ديــــــدة إلدارة  يــــــل القيــــــادات ا وجامعــــــات خاصــــــة لتأ

تلفة ، اديميات الفنون ا  الدولة ، وأ
ـــــــــد الفنيـــــــــة ،  ـــــــــ العـــــــــشرات مـــــــــن املعا ـــــــــذا إضـــــــــافة إ
ائيـــــة ، والطبيـــــة ، والتكنولوجيـــــة ،  ر ندســـــية ، والك ال
ــ  يــة ، والتقانــة ، واالتــصاالت ، ال ت والكيمائيــة ، وا

ندسية الوسطى.  خرجت اآلالف من الكوادر ال
 

ـــ بنـــاء  ـــ الـــذي قدمـــھ نظـــام البعـــث  ـــم التعلي إن ا
ـــــو الـــــذي أرعـــــب " الكيـــــان  ـــــ  ـــــسان العرا ـــــ اإل ثمـــــار و

يران". ي و يو  الص
 

إن جيـل الــشباب املنتفـض الثــائر الغاضـب اليــوم الــذي 
عــــضھ ولــــد عــــام  يح  ــــ ــــشرن ،   –  ٢٠٠٠فجــــر ثــــورة 

د  ٢٠٠٣ ـــشا ـــش نظامنـــا الوطـــ البعـــ ، ولـــم  ع ولـــم 
ن ، ولكنـھ سـمع مـن  يد صدام حـس سمع القائد الش و

تھ. ي تھ و  ب
 

ـــ أحـــضان أمـــھ وأبيـــھ ؟  ـــشأ  ـــذا الـــشاب و عـــش  أَلـــْم 
ـــــــــ  ًا أو موظفـــــــــًا  ــــــــان عـــــــــسكر ـ اقـــــــــع أن األب  ـــــــــس الو أل

 مؤسسات الدولة ؟
 

ــــ املنتفــــض املنــــادي بوطــــن  ــــشرن الوا إن جيــــل ثــــورة 
ـــــــــد  ـــــــــن مـــــــــن طلبـــــــــة املعا وكرامـــــــــة ، واملكـــــــــون مـــــــــن املالي
اقيـة ، الـذين درسـوا و يدرسـون اليـوم  امعات العر وا
م : مـن  ـسألوا أنفـس امعـات ، ألـم  ـد وا ـذه املعا  
ــل ســلطة االحتــالل  ــذه الــصروح العلميــة ؟  الــذي بــ 
ــــــــــــ ســــــــــــلطة مــــــــــــن اللــــــــــــصوص  ــــــــــــي ؟ و ـــــــــــي اإليرا ـ األمر
ـــا  ا وجعل ـــو نظـــام البعـــث الـــذي شـــيد راميـــة ، أم  وا
ـــــــسيطة  مراجعـــــــة  ـــــــشري ؟ و ع للعلـــــــم والتطـــــــور ال منـــــــا

ا بنفسھ.  ستطيع اإلجابة عل
 

ــن النظــام الوطــ الــذي يبــ صــروح  وســيعرف الفــرق ب
فــــــر املـــــــستوى  ية وو ــــــ الطــــــب والرعايــــــة الــــــ العلــــــم 
ــــن نظــــام  ــــ ، وقبلــــھ الكرامــــة ، و ــــ الالئــــق للعرا أملعا
ســـــــــــــرائيل  اليـــــــــــــوم العميـــــــــــــل " إلســـــــــــــرائيل الـــــــــــــشرقية و
ن ،  يونية ، ســــــلطھ القناصــــــ ـــــا الــــــص ـ يــــــة " وأمر والغر
ســـــــــلطة القنابـــــــــل الدخانيـــــــــة القاتلـــــــــة ، ســـــــــلطة بنـــــــــادق 
اصة بصيد حيوانات الغابة املتوحـشة  ش ا راط ا
ـــــــــشيات  ـــــــــ أقبيـــــــــة ميل م  عـــــــــذ ـــــــــم و ، ســـــــــلطة تختطف

ابية العميلة إليران ؟. ا اإلر  أحزا
 

ذه نتائج ثمار ما زرعھ نظام البعث  ترة العراق مـن 
ي.  و وط قومي عرو
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ل االنتفاضات والثورات الشعبية ال قامت  دول 
ـــر أوطاننـــا مـــن  بدة أو لتحر العـــالم ضـــد األنظمـــة املـــس
ــ التعبــ عــن  اإلحتــالل اتخــذت طــرق واســاليب عــدة 
ـــــــ  ـــــــ تحقيـــــــق التغي ـــــــا و ـــــــ غاي ا للوصـــــــول إ ـــــــداف أ
تــــل  منــــذ  ــــ حالــــة العــــراق ا تمــــع  و ــــ ا ــــذري  ا

ــــــــسان عــــــــام  حــــــــ اليــــــــوم فــــــــان  ٢٠٠٣التاســــــــع مــــــــن ن
ــــ عمليتــــھ السياســــية الطائفيــــة  لة فيــــھ تكمــــن  املــــش
التعــــــاون مــــــع  ـــــا و ـ ــــــا امر االســــــتخبارة الــــــ جــــــاءت 
ـــ  ـــا الدســـتوري  ـــذه العمليـــة اطار ايـــران وصـــممت ل
ــر نتائــج  ي نــوح فلــديمان وتــم تزو يو دســتور كتبــھ الــص
عــــــد  ضــــــافة خمــــــس مــــــواد اخــــــرى  التــــــصوت عليــــــھ و
ـــــ  ن األكـــــراد و عمليـــــة التـــــصوت إرضـــــاء لالنفـــــصالي

ـــ  ١٤٠املـــواد مـــن  ـــل   ١٤٤ا ـــذه العمليـــة  فنتـــج عـــن 
عـــــد أن تـــــم  ـــــ  تمـــــع العرا يبـــــات الـــــ أصـــــابت ا ا
انـــــــت قائمـــــــة قبـــــــل  تحطيـــــــم مؤســـــــسات الدولـــــــة الـــــــ 
االحتـــالل وتفـــ الفـــساد والـــسالح املنفلـــت ومافيـــات 
ــــــــــ   ــــــــــل ذلــــــــــك ولــــــــــضياع الــــــــــوطن  وتدم ــــــــــدرات  ول ا
افـــــــــضة للعمليــــــــــة  رات الر الـــــــــشعب خرجـــــــــت التظــــــــــا
ــا العميلــة منــذ االول مــن  السياســية البغيــضة والحزا
ــ ولغايــة اليــوم وقــدم املتنفــضون  ــشرن االول املا

يدا  ٧٠٠اكــــ مــــن  يجــــة  ٢٣٠٠٠شــــ حــــا ومعوقــــا ن جر
رن ولكـــــــن  اســـــــتخدام القـــــــوة املفرطـــــــة ضـــــــد املتظـــــــا
ــل مــا  م رغــم  را ــ ســلمية تظــا رن ابقــوا ع املتظــا
ھ صـــــــــورة  ـــــــــشو م مـــــــــن الـــــــــسلطات القمعيـــــــــة و أصـــــــــا
ئة  م بالعديــــد مــــن النعــــوت املــــس رن ووصــــف املتظــــا
ــــ  رات واإلســــاءة إ ــــاء شــــعبية التظــــا ا إ ــــدف والــــ 
رات مــن خــالل دس العناصــر الــساقطة  شــرف املتظــا
قـــــــــت  رن و ـــــــــ املتظـــــــــا رن لإلســـــــــاءة إ ـــــــــن املتظـــــــــا ب
ـــــــل  رات ســـــــلمية فـــــــإ مـــــــ تبقـــــــى ســـــــلمية ؟و التظـــــــا
ــــــــل  ن العتــــــــاة و ــــــــرم ــــــــؤالء ا الــــــــسلمية تنفــــــــع مــــــــع 
ــ عــراق  م  ــداف ــ أ رن إ الــسلمية ستوصــل املتظــا
حــــــــــــــر مــــــــــــــستقل خــــــــــــــا مــــــــــــــن الفــــــــــــــساد والفاســــــــــــــدين 

اصصة الطائفية ؟  وا
 

ـــــــــــــت أن أحـــــــــــــزاب العمليـــــــــــــة  ر املاضـــــــــــــية أثب ان األشـــــــــــــ
ـــــــــــاء زخـــــــــــم  ـــــــــــزت عـــــــــــن إ ا  ـــــــــــشيا السياســـــــــــية  ومل
ـــل مـــا اســـتخدمتھ مـــن عمليـــات قتـــل  رات مـــع  التظـــا
ـــــــــا ال يمكـــــــــن أن  ن وأ يـــــــــب املنتفـــــــــض واختطـــــــــاف وتر
ا مـــــــن  ـــــــا الـــــــ ســـــــرق ـــــــا وامتيازا نـــــــازل عـــــــن منافع ت
قــة العمــل  غيــ أســلوب وطر الــشعب وعليــھ البــد مــن 
ن والبــــد مــــن قيــــادة  رن واملعتــــصم ــــسبة للمتظــــا بال
ــة وطنيــة  ثقــة عــن ج رات من ميدانيــة موحــدة للتظــا
افـضة  مكونة من جميع األحزاب والقوى الوطنيـة الر
ــ أســاليب  لالحتــالل العمليــات السياســية واالنتقــال إ
ــــــــــــة ضــــــــــــد العمليــــــــــــة  ــــــــــــة مبتكــــــــــــرة ورادعــــــــــــة وقو مواج

رمة . ا ا شيا ا ومل  السياسية وأحزا
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ــار  ـ ـــذة األف يـــاة بتخطيـــط مـــن مختلـــف الـــدول ،  افـــة ميـــادين ومجـــاالت ا ـــ  بـــة  ة وغر ـــ أحـــد مـــا يتعـــرض لـــھ العـــراق مـــن تحـــديات خطـــ وال يخفـــى ع

ي واإل  عد دخول االحتالل األمر ا النقاذ ما يمكن انقاذة ،  شأ أن البد من وقفة تحليلية ثاقبة  ت شلل للعراق،  ـ التاسـع ير واملمارسات ال سب ي  ا
سان عام  ة حافلة بالبناء ، ألبناء العراق من  ٢٠٠٣من ن ل ماتم بناة خالل مس  ، ٢٠٠٣ولغاية  ١٩٦٨، وتخرب 

 
ـس ـس بج ـداف وت ـار ونوايـة وأ يـة وتحمـل أف ات اجن ن ذات ارتباطات مخيفة ترتبط بج ور مجاميع من السياس  ياتافرزة عملية احتالل العراق ظ
ـ واالقتـصادي واالجت ـ البلـد حيـث أصـبح القـرار السيا اصـل  اميع من تداعيات ع مجمـل ا ذة ا ل البعد عن البلد والشعب، ومال ـعيد   ما

تمع العرا ،  شكيلة ا ية و ات بيد ثلة غربة عن ب  والثقا والدي والس
 

ـسا ـار واملمارسـات الالإ ـذة األف بيا ومناطقيـا طاملـا أن  دخال الشعب  دوامة الصراع عرقيا ومـذ ية و ـم  نيةفعملوا ع تاجيج املشاعر الدي تـؤمن ل
اتھ وثرواتھ ومقدراتھ ،وضياع القرار السيا الذي يدعوا ا وحدة الشعب والعراق ، ب خ  االستمرار  حكم العراق و

 
يــة وقيــم  ن وطنيــة وقوميــة وعرو ــاجس الفكــري ملرحلــة قبــل االحتــالل بمــا تحملــھ مــن مــضام ــان لزومــا أن يتــصدر ال ديــدة  ــذه التحــديات ا ــأمــام  ى تر
ب بـ ـس ة وضـياع فكـري  ن ورجـال الـدين أمـام حـ ن والسياسـ ـاديم ليا مما وضـعت املفكـرن واال اقيون ، إ مرحلة جديدة مختلفة  ا العر  ضعفعل

ياة،   اإلنتاج الفكري  مختلف منا ا
 

اديميــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية ممــا أفــرغ العــ تلــف العقــول العلميــة واأل غيــب واختطــاف واعتقــاالت  ــ منظــم و مــن  راقأمــام قتــل وت
لـھ،  وأعتقـد مـا يحـص اقـع العـراق وأ ـن مختلـف عـن و ور ثقافات وخطاب  ي، وظ سا طاب السيا القومي العري واإل ات ابناءه وضياع ا ل خ

ـــ العــالم وتـــدخل إيـــران الفارســـية  وال شــك أن تالحـــم املفكـــرن وا ى  يــة اخـــرى ، تحـــت تـــأث وتــدخل القـــوى الكـــ ـــ دول عر ـــن لباللعــراق اآلن يحـــصل  حث
ـة وا مـات الفكر ـشعر باألمـل واألمـان مـن ال جعلـھ  عيد للشعب الثقة بـالنفس و طاب العري املوحد و م  عملية صناعة ا س ن س لل ـاب إلر وا

رطھ بقضايا األمة العرية ، م  تنور الشباب العري و سا تمام بالفكر الوط والقومي   الفكري املنظم ضد األمة ، فاال
 

ـا ن واألحـرار مـن أمــة العـرب مقاومـة ركــود األف ــصيات وصـا القـرار والبــاحث ـل ال افـة القـوى الوطنيــة الثابتـة عـ تــارخ العـراق و ـ  ــم ر أع مـام 
ــا مــن خــالل  بــة عــن جــسم األمــة والقــضاء عل يــة والغر يــة، وتحــدي الــصيحات الغر ــ جــسم األمــة العر ة وحــدالتحــديات املتنوعــة والعديــدة الــ تنخــر 
ــار حقيقــة ــا ، وفــ ممارســات لــصوص العــراق بــالفكر والكتابــة واالعــالم الظ ــ مقاوم ض  ــة ودور رجــال العلــم وشــباب األمــة النــا الء ــو  األمــة الفكر

ـــ مقاومـــة وطـــر  ن  ـــدين الـــوطن ا ـــد ا ـــ ج رات ادات مـــضافة ا امج واملؤتمـــرات والقـــاءات والتظـــا ـــار والـــ ن ، فلتكـــن االف ن املنحـــرف الحتـــالل د ااملـــارق
ي وعمالءه االذالء .  االيرا
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ـــ بـــر األمـــان .. العـــراق يـــدفع ضـــربة دفاعـــة عـــن ا يل للوصـــول ا عاقبـــت عليـــھ النكبـــات واملـــصائب والكـــوارث واألزمـــات ، دون وجـــود ســـ ة ألمــــــو العـــراق 
ا ...  ومقدسا

ــــم األحــــزان واآلالم  ارثــــة ، النكبــــة ، النكــــسة ، م نــــا : ال ــــ العــــراق ووصــــفھ  لمــــات والعبــــارات فأصــــمت .. ال يمكــــن رســــم مــــا يحــــدث  وقــــع ، متخونــــ ال
ا  ينا أو أس با  وطنھ ، و وء والشتات .. العرا أصبح غر تھ وعنوانھ ال و ات ، ثروات .. لقد أصبحت  ئ ، خ اتي ، موا  الده ... باس

مـل .. والقا ـل وال  يـوان .. ان هللا يم ـسان ول ن ، للطفولـة ، لال اقي ل العر تقم ل عا  سي ن ؟ ان هللا  اقي م ذبح العر ـ العـراق تـل ل حلل ل واحـد 
يـة  ـ ظـل مـصا عر يا واليمن  ظل شتات عري ، وفرقة حمقـاء تحكـم األشـقاء ، و ا ولي ن وسور يـة  -وفلسط يـة ، ومـصا عر ـ -غر يونية  ظـل  صـ

 صفقة القرن ...
ر   ـا و رولـة التحـالف وراء أمر ية  ـ تھ العرية االسالمية ورفضھ للتطبيع .. لقد أصـبح  و ثھ بانتمائھ العري و ش مج ترامـب نـاالعراق يدفع ضربة 

امعة العرية أك دليل ع ذلك ... قر ا ل وتق  ، ولعل تر
ميـع ام ا ـ مرمـى سـ ئـة واألمـراض .. فـالعراق أصـبح  ـسانية ، وأصـاب العـراق باألو ـ جـرائم ضـد اال ـذا التحـالف أقـدم ع ـل ،  سيكتب التـأرخ أن  ف
ـا أمـا مخ نجد وتبحـث عـن فلـدات أكباد ـس ـساء  ـث وراء حبـة دواء ، و ستغيث ، وشـيوخ تل ن نصب لھ ولشعبھ أم ماذا ؟.. طفولة   تطـفو قدر أم كم

ا اال هللا ... ا وموضع ا علم م ون ال  ا أو معتقل    أو مختفي قسر
انـت تخت  ـانوا عنـدما  ـسان ، والقـانون الـدو واألمـم املتحـدة .. أيـن  ـشدقون عليـھ بحقـوق اال ة ، ومازالوا ي او غتـصب  طـفلقد وصل العراق ا ال و

ـم العـراق وال ـشت  ئـة و ـانوا عنـدما اسـتفحلت األمـراض واألو ا ؟ أين  ان يختطف األطفال والشباب قسر انوا عندما  ابنات العراق ؟ أين  ـن عر قي
شعبھ املسالم الطيب . غفر لكم ما فعلتموه بھ و  ؟.. العراق لن 
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ـــــي وطـــــرد جـــــون بـــــاگوت  ١٩٥٦آذار عـــــام  ١   ۞ ـــــش األرد ـــــب ا عر

ـــــــــدة األردنيـــــــــة  لـــــــــ مـــــــــن األردن والغـــــــــاء املعا لـــــــــوب والـــــــــضباط االن
ـ  ـم  ـ حركـة الـضباط األحـرار دور م ان ألبطال البعـث  يطانية و ال
ـــــش  ـــــب ا ـــــزب نـــــضال الـــــشعب لتعر ـــــب وقـــــد قـــــاد ا نجـــــاح التعر

ي يطا  وتحرر األردن من مخلفات االحتالل ال
 
ـــزب البعـــث  ١٩٧٠آذار عـــام  ١   ۞ عقـــد املؤتمـــر القومـــي العاشـــر  ا

عــد ثــورة  ــو أول مؤتمــر ينعقــد  غــداد و ــ  ي  ا ــي االشــ  ٣٠  -  ١٧العر
يدة ١٩٦٨تموز   ا

 
ــ  ١٩٧١آذار عــام  ١   ۞ تأســست الفرقــة القوميــة للفنــون الــشعبية 

 العراق
 
يـــة  ١٩٧٣آذار عـــام  ١   ۞ ات النفـــط األجن ـــ شـــر انتـــصار العـــراق ع

ا لقرار العراق التار بتأميم نفطھ ارة ورضوخ  االحت
 
ـــن  ١   ۞ ـــ العـــراق ) يـــوم الوفـــاء والعرفـــان للمعلم آذار ( يـــوم املعلـــم 

بية لألجيال املتعاقبة  ناق رسالة العلم واملعرفة وال
 
اقيـــًا العاصـــمة اإليرانيـــة  ١٦دك  ١٩٨٨آذار عـــام  ١   ۞ صـــاروخًا عر

قـــــر وانـــــدحار القـــــوات الفارســـــية وصـــــوًال لتجـــــرع  ـــــ ظـــــل تق ـــــران  ط
ــــ يــــوم النــــصر العظيــــم  مــــة  ز آب  ٨الــــدجال خميــــ ســــم اإلقــــرار بال

الد  ا
 
يانـــــة والغـــــدر مـــــن  ١٩٩١آذار عـــــام  ١   ۞ بـــــدأت حـــــوادث صـــــفحة ا

ـــ  نـــوب العرا عـــض منـــاطق ا ـــ  ـــ أم املعـــارك  ـــة  صـــفحات املواج
ـــ منطقـــة  ـــ أجـــزاء مـــن منطقـــة الفـــرات األوســـط لتـــصل إ وامتـــدت ا
ـــرائم بحـــق  ـــشع ا ي حيـــث ارتكـــب الغوغـــاء العمـــالء أ كـــم الـــذا ا
الت النفـــوس ودمـــروا  ـــ املئـــات مـــن أبنـــاء العـــراق الـــشرفاء وأتلفـــوا 
ديــــن  ا ــــا لكــــن ا ا ــــة وســــرقوا محتو يو ــــشآت ا العديــــد مــــن امل
ــس حــزب البعــث  ة الباســلة ومن الغيــارى مــن أبنــاء القــوات املــس
ن الشرفاء األماجـد أحبطـوا أخطـر  ي البطل واملواطن ا العري االش

ا العراق وثورة تموز قبل االحتالل عرض ل  مؤامرة 
 
ــــــي البطــــــل  ١١٩٣آذار عــــــام  ٤   ۞ ــــــ رحمــــــة هللا القائــــــد العر انتقــــــل إ

ــــ  ــــي محــــرر القــــدس مــــن احتــــالل مــــن اصــــط ع صــــالح الــــدين األيو
اقدين ن ا ي ن ومدمر كيانات الشعو ي م بالصلي  سمي

 
اقيــة ) تأســس االتحــاد العــام  ١٩٦٩آذار عــام  ٤   ۞ ( يــوم املــرأة العر

يـــاء  خـــھ املديـــد عنوانـــًا لوحـــدة وك ـــساء العـــراق الـــذي ظـــل عـــ تار ل
اقية  وشموخ املاجدة العر

 
ن  ١٩٧٢آذار عـــام  ٤   ۞ يد صـــدام حـــس افتتـــح الرفيـــق القائـــد الـــش

ثــاق ثــورة  ــشر الــ تــصدر منــذ ان افة وال  -  ١٧مبــ دار الثــورة للــ
يفة الثورة ١٩٦٨تموز  ٣٠  يفتنا الغراء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يــران  ١٩٧٥آذار عــام  ٦   ۞ ــن العــراق و زائــر ب تــم توقيــع اتفاقيــة ا

 حول مياه شط العرب
 
ـــــ العـــــراق ) أصـــــدر مجلـــــس قيـــــادة  ١٩٧٧آذار عـــــام  ٦ ( يـــــوم العـــــدل 

الــد : قــانون إصــالح النظــام  ١٩٧٧لــسنة  ٣٥الثــورة القــانون رقــم  ا
ي  القانو

 
اقيـــــة ثـــــورة  ١٩٥٩آذار عـــــام  ٨   ۞ ـــــ مدينـــــة املوصـــــل العر انـــــدلعت 

ــاب  يد العقيــد الــركن عبــد الو ــة بقيــادة الــش شــعبية قوميــة وحدو
ي فـــــــــسارعت  الـــــــــشواف ضـــــــــد حكـــــــــم عبـــــــــد الكـــــــــرم قاســـــــــم الـــــــــشعو
ـ املوصـل  ازر  شع ا ية لقمع الثورة وارتكبت أ شيات الشعو امليل
ـــــ الثـــــورة  والـــــ اســـــتمرت لعـــــدة أيـــــام وقـــــد شـــــارك صـــــناديد البعـــــث 
عــرض عــدد  يــة و داء فــداًء لــشعب العــراق واألمــة العر وقــدموا الــش
 كب من الرفاق لالعتقال وصمدوا  زنازن الطاغية رغم التعذيب

 
ي  ١٩٦٣آذار عـــــام  ٨   ۞ ا ـــــي االشـــــ فجـــــر كـــــوادر حـــــزب البعـــــث العر

كـم  ن الثورة ال أزالت ا ن التقدمي ن الوحدو مشاركة القومي و
ـــــــــة  ا وشـــــــــيدت ســـــــــلطة البعـــــــــث الثور ـــــــــ ســـــــــور ــــــــ االنفـــــــــصا  الرج

ــ توقيــع ميثــاق  ــا  عــد نجاح عرضــت الثــورة  ــسان الوحــدوي  ١٧و ن
ــــــ  مــــــع مــــــصر والعــــــراق وتحقيــــــق العديــــــد مــــــن املنجــــــزات التقدميــــــة إ

اينة حــــــــ تمكنــــــــت ردة   ١٩٦٦شــــــــباط  ٢٣مؤامــــــــرات الغــــــــرب والــــــــص
ونـــة والعمـــالء صـــالح جديـــد وحـــافظ أســـد  الـــسوداء بقيـــادة زمـــرة ا
م مــــن اغتيــــال الثــــورة بــــانقالب عــــسكري دمــــوي انتحــــل اســــم  وأعــــوا

اياه ان البعث أول  تانًا و  البعث زورًا و
 
اد املناضــل محمــد عبــاس أبــو العبــاس  ٢٠٠٤آذار عــام  ٨   ۞ ــش اس

ية وأحـــــــد قـــــــادة املقاومـــــــة  ـــــــر الفلـــــــسطي ـــــــة التحر ـــــــن العـــــــام  األم
ي  العراق ية األس  معتقالت االحتالل األمر  الفلسطي

 
 
 
 
 
 
 

 آذار ( يوم املرأة العاملي )  ٨  ۞
 
عـــد  ١٩٥٩آذار عـــام  ٩   ۞ ـــ العمـــري  اد الرفيقـــة حفـــصة ع ـــش اس

عـــد  ر  ـــا الطـــا اقـــدة ومثلـــت بجثما ية ا ـــا الزمـــر الـــشعو أن اغتال
بد كم القاس املس  قمع انتفاضة املوصل الباسلة ضد ا

 
ــزب البعــث  ١٩٧٠آذار عــام  ١٠   ۞ اختتــم املؤتمــر القومــي العاشــر 

اعة  ـ غـداد أعمالـھ وقـد حيـا املؤتمـر  ـ  ي املنعقـد  ا العري االش
ـــــ تفجـــــ ثـــــورة تمـــــوز وتحقيـــــق العديـــــد مـــــن املنجـــــزات  كـــــوادر البعـــــث 
ـــــود  ـــــ العـــــراق خـــــالل وقـــــت قـــــص كمـــــا رحـــــب املؤتمـــــر بج ـــــة  التنمو
ـوار  ا القومية والثقافيـة وا سلطة البعث  منح القوميات حقوق
ــــة وطنيــــة وقوميــــة تقدميــــة كمــــا  ــــشكيل ج مــــع القــــوى السياســــية ل
يـة ودعـا للكفـاح املـس ضـد  ـر العر ـة التحر جدد املؤتمر دعمھ 

تلة ي ح تحرر أرا العرب ا يو  العدو الص
 
ي األول  ١٩١٧آذار عــــــام  ١١   ۞ يطــــــا غــــــداد لالحتــــــالل ال عرضــــــت 

ـــھ بمقاومـــة باســـلة حـــ فجـــر أحـــرار العـــراق ثـــورة العـــشرن  وقـــد جو
ــــــــة عــــــــام  ــــــــس  ١٩٢٠التحرر ــــــــق لتفجــــــــ ثــــــــورة ما ــــــــدت الطر الــــــــ م

ــة عــام  ا وعــودة االحتــالل مــن جديــد اال  ١٩٤١التحرر اســ ورغــم انت
 أن املقاومة لم تتوقف ح استكمل العراق تحرره

 
آذار التــــــار الــــــذي حقــــــق  ١١صــــــدور بيــــــان  ١٩٧٠آذار عــــــام  ١١   ۞

قـــوق  ـــل الـــسل الـــديمقراطي للقـــضية الكرديـــة ومنـــح الكـــرد ا ا
م شما العراق ي  منطق كم الذا  القومية والثقافية وا

 
ــــــــ العــــــــراق  ١٩٧٤آذار عــــــــام  ١١   ۞ أصــــــــدر مجلــــــــس قيــــــــادة الثــــــــورة 

ي ملنطقــة  ١٩٧٤لــسنة  ٣٣القــانون رقــم  كــم الــذا التــار قــانون ا
 كردستان

 
ــــ  ١٩٨٥آذار عــــام  ١١   ۞ بــــدأت معركــــة شــــر دجلــــة تــــاج املعــــارك 

ـ  ـش العرا عـد أسـبوع بنـصر مظفـر ألبطـال ا ـت  ـوار والـ ان األ
 ع القوات اإليرانية

 
أحــد منجــزات حملــة  ١٩٩٤آذار عــام  ١٢   ۞ تــم افتتــاح بــرج صــدام 

ائر صار الدو ا ر رغم ا  االعمار  العراق ال تمت بنجاح با
 
نـــــــــــاح  ٢٠٠٣آذار عـــــــــــام  ١٣   ۞ تمكـــــــــــن أبطـــــــــــال قـــــــــــوات القـــــــــــدس ا

نــــــود  يــــــة مــــــن إصــــــابة عــــــدد مــــــن ا ــــــر العر ــــــة التحر العــــــسكري 
اينة  مغتصبة غوش قاطيف  الص

 
ـــاب  ٢٠١٤آذار عـــام  ١٣   ۞ ـــ ارت يانـــة والعمالـــة ع أقـــدمت زمـــرة ا

يــــد عــــضو  داء : اللــــواء عبــــد حــــسن ا مــــة اغتيــــال الرفــــاق الــــش جر
ـــــــ  ـــــــ قبـــــــل االحتـــــــالل وفـــــــاروق عبـــــــد هللا يح لـــــــس الوطـــــــ العرا ا

ي نجم ادي حسو  ازي سف العراق  توس قبل االحتالل و
 
ــد  ١٩٧٨آذار عـام  ١٤   ۞ ي غاشــم م يو عرضــت لبنــان لعـدوان صــ

ــي  نــوب اللبنا للعــدوان الــشامل والواســع الــذي نتــج عنــھ احتــالل ا
 ١٩٨٢ عام 
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ــــــــ  ٢٠٠١آذار عــــــــام  ١٤   ۞ يــــــــة  ــــــــر العر ــــــــة التحر بك ثــــــــوار ج اشــــــــ
ــوا  ــ معــ ايــرز ون ي  يو ــة لقــوات االحتــالل الــص ن مــع دور فلــسط

م م وحرق ناقل   إصابة عدد م
 
ـــ  ٢٠٠٣آذار عـــام  ١٤   ۞ يـــة  ـــر العر ـــة التحر تمكـــن أحـــد أبطـــال ج

ــس  ــ حــاجز التفــاح بخــان يو ي ع يو ن مــن قنــص جنــدي صــ فلــسط
  قطاع غزة

 
ــسية  ١٩٩٠آذار عـام  ١٥   ۞ ي ا يطـا تـم تنفيـذ حكـم االعـدام بال

ــ  افــھ بالتجــسس  عــد ضــبطھ واع ــي األصــل فــرزاد بازوفــت  اإليرا
يد القائـد البطـل  اينة وقد تحدى الرفيق الـش ساب الص العراق 

اينة ورفض العفو عنھ ديدات الغرب والص ن   صدام حس
 
انتقل إ رحمة هللا الرفيق املناضل سعدون  ٢٠٠٧آذار عام  ١٥  ۞

عـــــد الفقيـــــد مــــــن  لــــــس الوطـــــ قبـــــل االحتــــــالل و ـــــس ا حمـــــادي رئ
ي  العراق وقد سـبق لـھ  ا زب البعث العري االش الرعيل األول 
ـــزب ومجلـــس قيـــادة الثـــورة كمـــا  ة قيـــادة قطـــر العـــراق ل نيـــل عـــضو

عــــد ثــــورة  ــــ  ــــر االصــــالح الزرا شــــباط  ٨ســــبق لــــھ أن شــــغل موقــــع وز
عـد ثـورة  ١٩٦٣ ارجية والنفـط  س مجلس الوزراء ووزر ا  -  ١٧ورئ

زب ١٩٦٨تموز  ٣٠ ام  الدولة وا  والعديد من امل
 
ــــــ  ١٩٧٧آذار عــــــام  ١٦   ۞ ــــــ لبنــــــان ع أقــــــدم أعــــــوان حــــــافظ أســــــد 

ــــــصية الوطنيــــــة والقوميــــــة التقدميــــــة  مــــــة اغتيــــــال ال ـــــاب جر ـ ارت
ي تلبيــــًة  ي اللبنــــا ا ــــزب التقــــدمي االشــــ كمــــال جنبــــالط مؤســــس ا
ي وقـــــد نـــــدد  يو ــــا والغـــــرب والكيـــــان الـــــص ـ ـــــ أمر م  لرغبـــــة أســـــياد

ا رمة ومرتكب  العراق با
 
ن  ٢٠١٩آذار عــــام  ١٦   ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق مــــسعد ياســــ انتقــــل إ

ي عــــضو  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ن  عــــضو قيــــادة قطــــر فلــــسط
ية ة التحرر العر نة املركزة   ال

 
اقيـة  ١٩٧٠آذار عام  ١٧   ۞ ي الفدائيـة العر با ناء الـش اد  ش اس

ــد األردنيــة  ــ مدينــة ار يونية ع ية اثــر غــارة صـ ـ املقاومــة الفلــسطي
حـــضور  يـــة واســـعة و غـــداد بمـــشاركة جما ـــ  ـــا  يع جثما ـــش وتـــم 
ـساء العـراق  زب واالتحـاد العـام ل ن  الدولة وا عدد من املسؤول

ية  واملقاومة الفلسطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــي االســالمي بقيــادة ســعد  ٦٣٧آذار عــام  ١٨   ۞ ــش العر انتــصار ا
ـــــ معركـــــة املدائـــــن  ـــــ الفـــــرس  ـــــ هللا عنـــــھ ) ع ـــــي وقـــــاص ( ر بـــــن أ

ت رسميًا االحتالل الفار للعراق م عاصمة كسرى لي  ودخول
 
ــــ مدينــــة  ١٩١٨آذار عــــام  ١٨   ۞ ــــة  انــــدالع الثــــورة الــــشعبية التحرر

يطانيــــــــة والــــــــ رغــــــــم  اقيــــــــة ضــــــــد قــــــــوات االحتــــــــالل ال النجـــــــف العر
دت الطرق لتفج ثورة العشرن عام  ا م اس الدة ١٩٢٠انت  ا

 
ـــــــــــ البطـــــــــــل القـــــــــــوات  ١٩٨٥آذار عــــــــــام  ١٨   ۞ ـــــــــــش العرا دحـــــــــــر ا

ــ  ــ معركـة شــر دجلــة تــاج املعــارك  ت ــزة لت و ــور ا ــ  اإليرانيـة 
وار بنصر مظفر للعراق واألمة  األ

 
ج منتخــب العـــراق األول لكـــرة القـــدم  ١٩٨٨آذار عــام  ١٨   ۞ تـــم تتـــو

قيمت  مدينة الراض
ُ
ليج العري التاسعة ال أ أس دورة ا  ب

 
زومـًا ملطالـب  ١٩٦٢آذار عام  ١٩   ۞ تل الفر ذليًال م رضوخ ا

ه باالســــتقالل  زائــــر بــــاجراء اســــتفتاء قــــرر بــــھ الــــشعب مــــص ثــــوار ا
 التام عن فرسا

 
ـــــ  ٢٠١١آذار عـــــام  ١٩   ۞ بـــــدأ عـــــدوان حلـــــف األطلـــــ االجرامـــــي ع

ھ بمقاومة شعبية واسعة يا الذي جو  لي
 
ـــــــي  ٢٠٠٣آذار عـــــــام  ٢٠   ۞ ي الغر يطـــــــا ــــــي ال ـ بـــــــدأ العـــــــدوان األمر

ــــــ  ــــــ العــــــراق بمــــــشاركة إيرانيــــــة غ ي األطلــــــ الغاشــــــم ع يو الــــــص
ـــ  ـــسل شـــعب العـــراق  واســـم وقـــد است مباشـــرة لتنطلـــق معركـــة ا

ة ا صناديد البعث وأبطال القوات املس  املقاومة ال قاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مــــة  ٢٠٠٧آذار عــــام  ٢٠   ۞ ـــاب جر ـ ــــ ارت تــــل وعمالئــــھ ع أقــــدم ا

ـزب البعـث  اقيـة  ـة العر ن القوميـة والقطر اغتيال عـضو القيـادت
ـة  ور م ـس ا ي عضو مجلس قيادة الثورة ونائـب رئ ا العري االش

ن رمضان يد طھ ياس  قبل االحتالل الرفيق الش

ــــزب البعــــث  ٢٠١٧آذار عــــام  ٢٠   ۞ أصــــدرت قيــــادة قطــــر العــــراق 
ل الشامل لقضية العراق ي املشروع الوط ل ا  العري االش

 
ــــ  ١٩٣٠آذار عــــام  ٢١   ۞ ى ال رات الوطنيــــة الكــــ انطلقــــت التظــــا

ي يطا ا العراق آنذاك ضد االحتالل ال د  ش
 
ـــــت بنـــــصر  ١٩٦٨آذار عـــــام  ٢١   ۞ ـــــشوب معركـــــة الكرامـــــة الـــــ ان

اينة  ـــ الـــص ية ع ـــي واملقاومـــة الفلـــسطي ـــي األرد ـــش العر مـــؤزر ل
 املعتدين

 
ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق عـــادل عبـــد هللا  ٢٠٠٤آذار عـــام  ٢١   ۞ انتقـــل إ

ي ا زب البعث العري االش دي عضو قيادة قطر العراق   م
 
غيــــــب فيــــــھ الفروقــــــات  ٢١   ۞ ــــــ العــــــراق ) يــــــوم  يــــــع  آذار ( عيــــــد الر

قيـة  ـ مـن العـرب والكـرد و تعزز بھ تالحم الـشعب العرا العنصرة و
 القوميات

 
ـــــان  ١٩٤٥آذار عــــــام  ٢٢   ۞ ـ يــــــة والــــــ  ــــــشاء جامعــــــة الــــــدول العر ا

ا  العراق أحد مؤسس
 
ـن سـر  ٢٠٠٣آذار عام  ٢٤   ۞ ـ أم ـاطع الع ـالل  اد الرفيق  ش اس

ي وعــدد مــن الرفــاق  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر قيــادة فــرع ذي قــار 
م البطو للقوات األمركية عد تصد زب    تنظيمات ذي قار ل

 
غــــــداد املؤتمــــــر القومــــــي الــــــشع  ١٩٨٠آذار عــــــام  ٢٥   ۞ ــــــ  عقــــــد  ا

يــــة  ــــصيات العر بحــــضور عــــدد مــــن القــــوى الــــشعبية الفاعلــــة وال
 املعادية للرجعية واالستعمار

 
ـــ جامعـــة  ١٩٧٤آذار عـــام  ٢٧   ۞ ليـــة الزراعـــة والغابـــات  تأســـست 

 املوصل
 
يـــــا واجـــــالء  ١٩٧٠آذار عـــــام  ٢٨   ۞ يطانيـــــة مـــــن لي طـــــرد القـــــوات ال

ــ قيــادة نــضال الــشعب ضــد  ــم  ــان لكــوادر البعــث دور م ا و قواعــد
ية  القواعد األجن

 
ـــــع حـــــداد أحـــــد قـــــادة املقاومـــــة  ١٩٧٨آذار عـــــام  ٢٨   ۞ اد ود ـــــش اس

غــــــــداد بحــــــــضور عــــــــدد مــــــــن  ــــــــ  يع جثمانــــــــھ  ــــــــش ية وتــــــــم  الفلــــــــسطي
ية زب واملقاومة الفلسطي ن  الدولة وا  املسؤول

 
ــــ  ١٩٨٠آذار عــــام  ٢٨   ۞ اختتــــم املؤتمــــر القومــــي الــــشع املنعقــــد 

غـــــداد أعمالـــــھ وقـــــد رحـــــب املؤتمـــــر بـــــاالعالن القومـــــي الـــــذي أصـــــدره 
سياســــات نظامــــي  ن كمــــا نــــدد املؤتمــــر  س القائــــد صــــدام حــــس الــــرئ
يــــــــــــــة  كيــــــــــــــة والغر يانيــــــــــــــة واملؤامــــــــــــــرات األمر الــــــــــــــسادات وأســــــــــــــد ا

ية يونية الرامية لتصفية القضية الفلسطي  والص
 
اد الرفيــــق حــــاتم مقلــــد عــــضو قيــــادة  ١٩٨١آذار عــــام  ٢٨   ۞ ــــش اس

عـــد أن اغتالـــھ غـــدرًا  ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر نـــوب  فـــرع ا
ي  لبنان  أذناب النظام اإليرا
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ج منتخـــب العـــراق األول لكـــرة القـــدم  ١٩٨٤آذار عـــام  ٢٨ ۞ تـــم تتـــو
قيمت  مدينة مسقط

ُ
عة ال أ ليج العري السا أس دورة ا  ب

 
رطانيــــا مجــــزرة مروعــــة اثــــر  ٢٠٠٣آذار عــــام  ٢٨ ۞ ـــا و ـ ارتكبــــت أمر

غـــــداد ممـــــا أدى  ـــــ  ـــــ الـــــشعلة  ـــــ  قـــــصف ســـــوق النـــــصر الـــــشع 
اد  ش ن العزل  ٦٠الس  وجرح العشرات من املدني

 
قام نظام الطاغية عبد الكرم قاسم باعـدام  ١٩٥٩آذار عام  ٣٠ ۞
م بثـــــورة  ٤ م اقيـــــة ملـــــسا ـــــة العر و ـــــس القـــــوة ا داء مـــــن من شـــــ

 املوصل الباسلة
 
( يـــــــوم األرض ) انـــــــدلعت انتفاضـــــــة الـــــــشعب  ١٩٧٦آذار عـــــــام  ٣٠ ۞

اينة  ـــــــ جـــــــرائم الـــــــص ـــــــي الفلـــــــسطي البطوليـــــــة احتجاجـــــــًا ع العر
م لألرا  ومصادر

 
يــــــة واســــــعة  ١٩٣٩آذار عــــــام  ٣١ ۞ رات جما د العــــــراق تظــــــا شــــــ

ن ومنــــددة بجرائــــم  يــــة ولثــــوار ســــورة وفلــــسط ــــدة للوحــــدة العر مؤ
 قوات االحتالل الفر ضد الشعب العري السوري

 
ــــــــــا  ١٩٦٢آذار عــــــــــام  ٣١ ۞ انــــــــــدلعت انتفاضــــــــــة حمــــــــــص الــــــــــ فجر

ش العري السوري العادة الوحـدة مـع مـصر  الضباط األحرار  ا
ــق لتفجــ ثــورة  ــدت الطر ا م اســ ــاء االنفــصال والــ رغــم انت  ٨وا

كم االنفصا ١٩٦٣آذار  سقاط ا  و
 
نــــ والــــذي  ١٩٧٣آذار عــــام  ٣١ ۞ وكــــر  أعــــار العــــراق مــــصر ســــري 

ـــن مزوديـــن  ٢٤يتكـــون مـــن  ن وادار ندســـ ـــن وم ـــا وفني طـــائرة بطيار
اينة  بالذخائر والعتاد استعدادًا للمنازلة املنتظرة مع الص

 

ـــ ونجـــاح  ١٩٨٧آذار عـــام  ٣١ ۞ ل ك ـــش أعلـــن العـــراق دحـــر األميـــة 
ــــ  ــــو األميــــة االلزاميــــة الــــ انطلقــــت  ملــــة الوطنيــــة الــــشاملة  ا

 ١٩٧٨العراق عام 
 
اد محــــــافظ البــــــصرة األســــــبق عــــــضو  ٢٠١٣آذار عــــــام  ٣١ ۞ ــــــش اس

ي الرفيــــق فــــوزي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر قيــــادة قطــــر العــــراق 
ن سر قيادة فرع أبو  لس الوط العرا أم رشيد التكر عضو ا
ــزب قبــل االحتــالل  غــداد الكــرخ ل جعفــر املنــصور ضــمن تنظيمــات 
عرضــــــت لــــــھ منطقــــــة  عــــــد أن أصــــــابتھ قذيفــــــة ناتجــــــة عــــــن قــــــصف 

موك بدمشق  التضامن  مخيم ال
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متھ الوطنية، وتدم  ، وتفكيك  سيج االجتما للمجتمع العرا ي والصفوي للعراق تمزق ال ن األمر داف االحتالل ن أبرز أ ـ أبنـاءه قيّ  ان من ب ـب و غي ـدف إضـعاف و ية والوطنيـة،  مھ األخالقية والدي

ا ا ـشيا واسطة ميل ل ذلك، فقد قامت إيران و دف األول ب انت شرحة الشباب  العراق املس ، و سيجھ االجتما ـدرات، واسـتخدمت مختلـف لطاليبقى العراق ضعيفا ب رمـة بـإغراق العـراق با ئفيـة ا

دامة. شر السلوكيات السلبية ال  الطرق للتأث  

 

ـــ مـــشاركة ـــشئة االجتماعيـــة تحتـــاج إ ائنـــا اجتماعيـــا يتفاعـــل مـــع مجتمعـــھ، فـــإن عمليـــة الت ـــال  ـــ بطبيعـــة ا تمـــع العرا ـــ ا ـــان الفـــرد  ـــا األســـرة، واملـــدارس، فا وملـــا  يئـــات، ومؤســـسات متعـــددة م علـــة مـــن 

ــشئة أبنــاء ا ــ ت ا املؤثــرة  اما ــا اســ ــا مــن املؤســسات الــ ل ــ الدولــة، وغ ــ الــسائد  امعــات، ووســائل اإلعــالم، والنظــام السيا م للقــضايا أو تمــوا ــ حــال مــواج ــ  م م ا ع، وصــياغة أنمــاط ســلوك

ــات الــرأي العــام، ورغــم أن تلــك املؤســسات تــم توظيــ ــشكيل اتجا ــ بلــورة، و ــن، حيــث تفــ تلــك التفــاعالت إ ل الــ تقتــ اتخــاذ رأي مع دمــة ســلطة ف ماملــشا ا  ــ ــ الــشباب، و ــب و ــا لتغي عظم

ا شباب ال شرن الظافرة ال فجر موم الوطن إال أن ما أفرزتھ ثورة  عاد الشباب عن  ـل السياسـات العدوانيـة عرااألحزاب الفاسدة ال تتحكم بمقدرات البالد، وا ا فـشل  ـ مقـدم ق، أكدت جملة حقـائق 

اب القيـم الوطنيـة األصـيلة الـ ال يمكـن أن ـ ـم طليعـة الـوطن، وأ ا أ ت شباب الثـورة، وفرسـا سيج االجتما العرا فقد اث ـو تؤ  لتمزق ال ـل سـموم الدعايـة الطائفيـة، والعنـصرة، وأن الـوطن  ـا  ثـر ف

ــاتف وال ــ بالت أفــضل صــوره تتج مــة أبنائــھ جميعــا، و ــا ب ــ عــاد قو ــسيج االجتمــا العرا ــل أبنائــھ، وأن ال ــا  ــ تعــاخيمــة العــز الــ ينــضوي تح ــ ســاحات االعتــصام، وميــادين الــشرف  ــا  ميــع ف ــن ا ون ب

شر نوا ع تمزق الوحدة الوطنية بإثارة الطائفية، وقد أعلنت ثورة  افال اجتماعيا لديمومة الثورة، لقد را د ت ش افظات  اقيـون ن و مختلف ا ـسطره العر ا إ غ رجعة، انھ زمن الو الوطـ الـذي  أد

رة والكرامة. رة فداًء للوطن وا م الزكية الطا  اليوم بدما
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