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ده البلـدان املنتجـة للنفـط  ـش ارثيـا لـم  دت اسـواق النفـط حـدثا  شـ
ـــاد باســـعار النفـــط  بوط ا ـــل تـــارخ الـــصناعة النفطيـــة تمثـــل بـــال ـــ 

ـ سـالب (  ـ  ٣٧وال وصلت ا ع .والـسالب  ر ايـار املا ) لعقـود شـ
ـــ مبلـــغ مـــن  ي باالضـــافة ا ـــسلم النفـــط للمـــش ع الن  ( اســـتعداد البـــا
ـ ان يـؤدي  املال لضمان التخلص من النفط املنتـج .. ) .. ومـن الطبي
ل  ـش ارثيـة و ة بـل  اد  اسعار النفط ا نتائج خط بوط ا ذا ال
ــــــسم  ــــــ اوضــــــاع البلــــــدان املنتجــــــة خاصــــــة تلــــــك الــــــ ا غــــــ متوقــــــع ع
ــ  ا بــالتخبط والبــذخ وســرقة املــال العــام مثــل الــذي يحــدث  اقتــصاد
انـــت  نـــا .. واذا  كز عليـــھ  ـــو مـــا ســـ ـــ اليـــوم و العـــراق منـــذ االحتـــالل ا
ـزا بلميـارات الـدوالرات  دت  املوازنة طيلة السنوات السابقة قد شـ
ن دوالر فلنــا ان نتوقـــع  مــس ــان ســعر برميــل النفـــط يتجــاوز ا عنــدما 
ز  ضوء ما تتعرض لھ اسعار النفـط مـن  ب املوازنة من  ما سيص
ـ حالـة حـدوث تحـسن  ـا جميـع الـدول املنتجـة حـ  زات لن تفيق م

 طفيف وتدر  سعر برميل النفط !
 

ـــ مـــا  بـــوط اســـعار النفـــط قـــد كـــشف اخرعـــورات اشـــباه الرجـــال  ان 
ـاء كوفيـد  بھ و ـس بھ و يك عما سـ  ١٩ -س بالعملية السياسية نا

ـــــا حالـــــة القلـــــق عنـــــد املـــــواطن الـــــذي يـــــدرك خطـــــورة  مـــــن تـــــداعيات م
ونــــة مــــن ذيــــول النظــــام  ا ا ــــا العــــراق الــــ ســــب االوضــــاع الــــ يمــــر 
ة تـضع حـدًا لطغمـة مارقـة  ية كب ستد وقفة جما الصفوي ، ما 
ـل صـوت  ـت  سلطت ع مقدرات العـراق فعاثـت وقتلـت وغي خائنة 
ـشع  ما.ومن ا ـدافع عـن مـصا تـصر للعـراق وشـعبھ و وط قومي ي
ــــــــم ،  ــــــــ ثــــــــروات وط ن  تار بحقــــــــوق املـــــــواطن صـــــــور الالمبــــــــاالة واالســــــــ
ـا اقـزام مـا  استمرار عملية السرقات املنظمـة للمـال العـام الـ يقـوم 
م اكــــــــ مــــــــن راتــــــــب  ــــــــس بالعمليــــــــة السياســــــــية مــــــــن خــــــــالل تقاضــــــــ
عــــــــد والتحــــــــ وعمليــــــــات النــــــــصب  ومخصــــــــصات ومنــــــــافع ماليــــــــة ال
ــ ثــروات العــراق بمنــح رواتــب واكراميــات تحــت  واالحتيــال والتجــاوز ع
ــــــ  ن ع ناء سياســــــي ــــــ ـــــاطالق صــــــفة  ـ ـــــاذب ومــــــزور  ـ ــــــل و ل غطــــــاء م
ـــــارم اضـــــافة ملـــــا  ـــــى با ـــــا الز ـــــشعة م ن بجـــــرائم  اص محكـــــوم ـــــ ا
ما حزب  ص حزب ا م جماعة رفحا وغ ذلك.لقد  يطلق عل
ــــ  ــــ لالحتــــالل الكــــوارث ال ي ومنــــذ االيــــام االو ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ــي واكــد ان الحــل مــن  قيــة اقطــار الــوطن العر ــا العــراق و تعرض ل ســ
ـــ جميـــع القـــوى الوطنيـــة  ـــل افرازاتـــھ.و اليـــوم ع ـــاء االحتـــالل و غـــ ا
ـــــــل حـــــــزم  ـــــــا والتـــــــصدي ب ـــــــا و توحيـــــــد خطا قيقيـــــــة ممارســـــــة دور ا
ـن  اوالت السلطات الغاشمة  وطننا بتقليص مخصصات املوظف
ــن  لــة معانــاة املواطن ــس باالدخــار االجبــاري ، متجا تحــت غطــاء مــا 
دميــة واالجتماعيــة  ية وا ــدمات الــ ــسط ا م مــن ا جــراء حرمــا
ــشرن االول الــشعبية للعــام  ــا ، والوقــوف جــديا مــع ابطــال ثــورة  وغ
ائنــــة  يمنــــة االحــــزاب ا ــــ  غيــــ شــــاملة تن ــــ مــــن اجــــل عمليــــة  املا
خيـــة لبـــدء مـــسار جديـــد لتحقيـــق  ـــا فرصـــة الـــشعب التار الفاســـدة .. ا

 االنتصار الكب ان شاء هللا .. 
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اد والتحرر برقية التعزة التالية  ي والقائد االع ل ا زب البعث العري االش ن العام  يم االم ارسل الرفيق القائد عزة ابرا
ا :  للرفيق الشيخ عيادة الصديد ملناسبة وفاة شقيقھ املرحوم الرفيق الشيخ حواس كنعان الصديد وفيما ي نص

 
م  الرفيق الشيخ عيادة الصديد ا

عينكم ع  ل ا هللا جل جاللھ ان  زن نبأ وفاة الشيخ حواس كنعان الصديد غفر هللا لھ واسبغ عليھ الرحمة ، نب تلقينا ببالغ ا
ع لكم عن مشاركتكم االحزان وانا  وانا اليھ راجعون. ا و ة وتخفيف اثار سارة الكب ذه ا  تحمل 

 
 اخوكم

يم  عزة ابرا
ي ا زب البعث العري االش ن العام   االم

اد والتحرر  القائد االع ل
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لفاء. ا األصدقاء وا ر أ نا حيُثما ُكنتم  وطِننا العري الكب و بالِد امل ا الرفاق املناضلون  ِحزِ  أ
يدة  يا جما أمتنا العرية ا

 
ــ يــة تمــر بــأخطِر وادِق َمراِحــل ِن ي ، وأمُتنــا العر ا ــي االشــ نــا حــزُب البعــث العر س ِحزِ ا ضالِ اليــوْم تمــُر الــذكرى الثالثــْة والــسبعون لتأســ

ــ  ا الَتحــدي االســتعماري الفار ِ ــ ُمقــدم ة للغايــة وغــ مــسبوقة منــذ قــرون مــضت و عقيــدًا ، وَســَط تحــدياٍت خطــ ا  ــا واشــَد وِكفاِح
ي العنـــــصري البغيـــــض ثـــــم التحـــــدي  يو نفـــــس املـــــستوى التحـــــدي الـــــص ـــــ جرائمـــــھ ومعـــــھ و ـــــ غيـــــھ وأوغـــــل  ي الـــــذي تمـــــادى  يطا االســـــ
ــذه االطــراف الثالثــة الــ َعَقــدت  ــن  اتي ب ــ االســ رة التال ــو ظــا ــم عوامــل التحــدي  ــديث ومــن أ ــي القــديُم وا االســتعماري الغر
ٍي ومتواصـــل مـــع االمـــة منـــذ بدايـــة القـــرن  ـــ صـــراٍع مـــص يـــة فـــدخلت  ديثـــة مـــع امتنـــا العر ا القديمـــة وا ـــ تـــصفية حـــسابا ـــا ع َعزَم

و  تصاعد،   املا ا اليوم و
ـ بقيـة االقطـار  ـ االحـواز و يـا و ا واليمن و لي ن وسور جري  العراق وفلسط سان منصف َسليم الفطرْة ا ما جرى و ولو نظر اي ا
ــ  ــل منا ــ  يــاة شــعبنا و ــو التــدم الــشامل  ره  ــ شــعبنا وامتنــا ، و مــن ابــرز مظــا اقــع ع م للظلــم الو ــم الــ الــُھ ا يــة ل العر

ا وتلغيم وتفخيخ ُمستقَبلِھ بالكث من القنابل املدمرة ،      ياة وميادي  ا
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ــــ  جــــري  ــــ مــــا جــــرى و ــــسان منــــصف َســــليم الفطــــرْة ا ولــــو نظــــر اي ا
ــــ بقيــــة  ــــ االحــــواز و يــــا و ــــ لي ا واليمــــن و ن وســــور العــــراق وفلــــسط
ــــ شــــعبنا  اقــــع ع م للظلــــم الو ــــم الــــ الــــُھ ا يــــة ل االقطــــار العر
ــل  ــ  يــاة شــعبنا و ــو التــدم الــشامل  ره  وامتنــا ، و مــن ابــرز مظــا
ا وتلغيم وتفخيـخ ُمـستقَبلِھ بـالكث مـن القنابـل  ياة وميادي منا ا
الــدة الــذي ولــد  نــا حــزُب الرســالة ا علمــوْن ان ِحزَ املــدمرة ، وانتــم 
يـــــــة  ـــــــت االمـــــــة العر ية الـــــــ واج أصـــــــًال للتـــــــصدي للتحـــــــديات املـــــــص
ــا  ــا وتــزداد قــساوة وضــراوة وإلنقــاذ االمــة وتحقيــق ثور والزالــت تواج
ـ  ـا التار ـ دور سانية إلعادة االمـة ا ة اال ضو ى التحررة ال الك
ــــــــــسانية نحــــــــــو التحــــــــــرر والتقــــــــــدم والتطــــــــــور  ة اال ــــــــــ مــــــــــس ــــــــــ  الطلي
ـــــ العالـــــم  يمنـــــة ع ى امل والتحـــــضر.ولكن القـــــوى االســـــتعمارة الكـــــ
ا للتصدي لثورِتنا  ل قوى الشر  األرض َخلَف عبئة  إصرار  تتعمد و
ــــــــضنا  لمــــــــا  ــــــــسانية ، ف نا الوطنيــــــــة والقوميــــــــة واإل ِ ــــــــض يقــــــــاِف  و
عرضــــــت  ــــــ وحــــــضاري  ــــــ أمتنــــــا مراكــــــز وقواعــــــد تقــــــدم عل ــــــرت  وظ
ــــا عــــشرات التحــــديات املــــصطنعة  ــــب والتــــدم َووَضــــعْت أمَام للتخر

كة.  واملف
 

ــــــاض  ابطــــــا ومــــــستمرا إلج يــــــة مسلــــــسال م دت امُتنــــــا العر لقــــــد شــــــ
ـــــاض  ـــــا أج ـــــ عـــــدة خطـــــُط ُنفـــــذت م ديثـــــة وتمثـــــل ذلـــــك  نا ا ـــــض

ا ومــصر عــام (  انــْت األمــل األكــ واألعظــم  ١٩٦١وحــدة ســور ) والــ 
ـ الوحـدة  ى  ا الكـ ـداف لألمة العرية  ذلك الوقت نحـو تحقيـق أ
ـــــــي الفاســـــــد ودفعـــــــھ  ـــــــ النظـــــــام العر اكية ثـــــــم  ـــــــة واالشـــــــ ر وا
ـــة  ـــازع تجر ـــة ثـــم اإلج اد القـــوى الوطنيـــة والقوميـــة التحرر الضـــط

ا بردة (   ٢٣القائد العري جمال عبد الناصر ثم ضرب البعث  سور
ا  ية واضــــــــعاف شــــــــباط ) املــــــــشؤومة ومحاصــــــــرة املقاومــــــــة الفلــــــــسطي
ي بالـــسالح، ثــم بدايـــة التطبيـــع  يو ــا مـــن التــصدي للكيـــان الــص ومنع

ـــــــــــة عـــــــــــام (  ي الغاصــــــــــب ألرض العرو يو )  ١٩٧٧مــــــــــع الكيـــــــــــان الـــــــــــص
ـــ ايـــران عـــام  ـــ الـــصفوي  ب نظـــام املال نجـــر  ١٩٧٩وتنـــص ليكـــون ا

ج تلــــك التحــــديات  يــــة ثــــم تتــــو ــــ خاصــــرة االمــــة العر الفتــــاك الغــــادر 
ـــــ العـــــراق  ـــــائر الظـــــالم ع ـــــصار ا سلـــــسلة واملتالحقـــــة بفـــــرض ا امل
ة لتحقيــــق  ــــسليمھ إليــــران الــــصفو ــــررة ثــــم غــــزوه و قاعــــدة األمــــة ا
مئنـة والفرسـنة  ـٍد مـن ا ـت وملز املزد من التخرـب والتـدم والتفت
ـــــش الوســـــائل والطـــــرق والـــــسيطرُة  يـــــا و ا واليمـــــن ولي ثـــــم غـــــزو ســـــور

ة. كمة ع لبنان من قبل ايران الصفو  ا
 

يدة ا الرفاق املناضلون يا ابناء امتنا العرية ا  ا
انــــت مــــصممة إليقــــاف  ــــات  ــــُل تلــــَك املؤامــــرات والتحــــديات واملواج
ـ حالـة  ي ين ـسا وض عري تقـدمي تحـرري حـضاري ا اض اي  واج
ـــ عالـــم  ـــي موحـــد وقـــوي  ـــد لقيـــام كيـــان عر م ـــشرذم و التخلـــف وال

 اليرحم الضعفاء.
 

ـــــــا  ـــــــا الرفـــــــاق تفـــــــرُض علينـــــــا َضـــــــرورات املرحلـــــــة وخطور نـــــــا أ مـــــــن 
أصـــــالة شـــــعبنا  ـــــ العـــــراق بفـــــضل هللا و ية ونحـــــن  ا املـــــص وتحـــــديا
عيـَد  ُ ـا علينـا أن  ل ـضاري نخـوض معركـة األمـة  وعمقھ التار وا

ــــــــــــــ  ــــــــــــــالص الوط التــــــــــــــذك بمــــــــــــــسارات ا
ـــــــــــــــي  والقومـــــــــــــــي فنقـــــــــــــــوُل ان البعـــــــــــــــث العر
ـــوَرُه حاجـــًة سياســـية مرحليـــة كغالبيـــة األحـــزاب  ي لـــم يكـــن ُظ ا االشـــ
ـُر َمرحليـا ثـم تختفـي، أمـا  انـت وال زالـت َتظ السياسية التقليدية ال 
ر ألن الرســالية  ــًا رســاليًا خالــدًا أبــد الــد بقى حز ــان وســ نــا فقــد  حز
عــــــ التطــــــور والتجــــــدد  يــــــة و عــــــ الديمومــــــة مــــــا دامــــــت االمــــــة العر
ي الـــــشامل والعميــــــق لالمــــــة  ــــــسا ـــــضاري اإل ــــــوض ا واالنبعـــــاث وال
كـــذا يبقـــى  ئـــة الوطنيـــة والقوميـــة والدوليـــة، و ات الب وحـــسب متغـــ
ا وفـــــق  ـــــا وشـــــموِل ـــــِل ُعمِق البعـــــث الرســـــا ملبيـــــًا لتطلعـــــات األمـــــة ب
ـزب الثـوري الرسـا  ـ ا ات العصر ولذلك يجب ع ضرورات ومتغ
ـــ َجميـــِع امليـــادين للتنفيـــذ  اتيجيات ملراحـــل ُمتعـــددة و ان يـــضع اســـ
دافــــــھ وان يــــــضع  ــــــة وفقــــــًا لعقيدتــــــھ ومبادئــــــھ وأ ــــــام امل وانجــــــاز امل
ــة مــا  طــط املرحليــة املطلو عيــدة املــدى تحــدد ا اتيجية عامــة  اســ
بـات  طـورة وال يتحمـل ال ـذا املـستوى مـن التعقيـد وا دام الصراع 
عــث األمــة الرســا  قيقــة فــأن  ــذه ا ئــة ، ول اقــف االنيــة ا واملو
يات  قـدم التـ د و جا افح و ي اليوم يناضل و سا ضاري اإل ا
ـــــس مـــــن أجـــــل  بدال نظـــــام بنظـــــام ، ول ـــــس مـــــن أجـــــل اســـــ ية ل الـــــ
ر وشــرب ، بــل مــن أجــل  ــا الــد ــل عل قيع والتلميــع ألنظمــة باليــة أ الــ
اقـــع فاســـد ومتخلـــف ومـــرض وأمراضـــھ  التغيـــ الـــشامل والعميـــق لو
ــضة نحــو التطــور  ــ إقامــة حيــاة ســليمة ومتجــددة ونا مزمنــة وصــوال إ
ــــار ، فالبعــــث ووفقــــا ملــــا تقــــدم ووفقــــًا لعقيدتــــھ حــــدد  والتقــــدم واالزد
ـل  ا الطو ا وسـبا و انبعاث األمة من رقاد س و دفھ األساس الرئ
ـــــــ فيـــــــھ األمـــــــراض والفـــــــساد والتخلـــــــف  يـــــــف والقاتـــــــل الـــــــذي  و ا
ــــ  ـــن لألجن ـــسليم املطلـــق املـــذل امل يانـــة وال والتفتـــت والعمالـــة وا
ــــداف البعــــث وطبيعتــــھ  ــــا الرفــــاق ان أ ــــسالم لــــھ ، وأعلمــــوا أ واالس
ـ الـ حـددت أعدائـھ وخـصومھ  وسمتھ الثورة التحررة الرسـالية 
ــــم مــــن يتــــضرر  ــــصوم  ديــــھ ، فاألعــــداء وا واصــــدقائھ وحلفائــــھ ومؤ
ـــداف البعـــث الرســـالية ،  خـــاف حـــد الرعـــب مـــن تحقيـــق أ خـــ و و
ــن األمــم ،  ي ب ــسا ــضاري اإل ا ا يــة لــدور ناف األمــة العر ومــن اســت
ــــ  ا البعــــث بدقــــة وعــــن علــــم وو ــــداف الــــسامية الــــ حــــدد تلــــك اال
اكية ، ثــالوث البعــث  ــة واالشــ ر يــة وا ــ الوحــدة العر وحكمــة ، و
ـ  ـا ا ـ وحـدة االمـة الـشاملة مـن محيط ـداَف البعـث  املقدس ، ان ا
ة  ضاري ملـس ي والبي وا سا ا وحسب معطيات التطور اإل خليج
ــا ، ثــم  ــة ابنا ا ، وحر ــا واســتقالل ــة االمــة وتحرر ــسانية ، ثــم حر اال
ــــــ العلــــــم واملعرفــــــة وتجــــــارب االمــــــة  ــــــا الــــــشامل القــــــائم ع نظــــــام حيا
ة االمـــــة نحـــــو  ـــــسرع مـــــس ـــــل ذلـــــك كفيـــــل ب وتجـــــارب االمـــــم االخـــــرى و

ن االمم. ي ب سا ضاري اال ا ا  استعادة دور
 

ا الرفاق املناضلون   ا
يدة  يا أبناء امتنا ا

ًا  ديـــــــدًا خطـــــــ ُل  ـــــــش ُ ـــــــداف العظيمـــــــة قطعـــــــا َس ـــــــذه اال ان مثـــــــل 
ًا  ل تحــــديًا خطــــ ـــش لألنظمـــة الفاســــدة واملتخلفـــة واملــــستغلة مثلمــــا 
للقــوى االســتعمارة العامليــة واإلقليميــة والــ خططــت وعملــت بجــد 
ــا  ا وموقع ــ ارضــ يمنــة ع يالء وال يــة واالســ ــب ثــروات االمــة العر ل
ـا ،  ـة وط و غيـ  ا و ِ ن االمم ، والسـتعباد َشـع اتي املتم ب االس
ــة شــاملة  ـ مواج ـ اليــوم  ــسھ ا ـزب َنفــَسُھ منـُذ تأس كـذا وجــد ا و

ــــا ولكــــن  اغيــــة متناقــــضة فيمــــا بي ــــة وظاملــــة و مــــع قــــوى متعــــددة وقو
اتنـا  ا الطمع  خ قد االع ع امتنا وشعبنا و يجمع ا ا يجمع
ـات التحـرر  ـن حر ة ب ـم صـفاتھ وسـماتھ املتمـ نـا أ سب حز ، لقد اك
ــــة مناضــــلة  ــــر فأصــــبح اليــــوم قــــوة ثور ــــ األمــــة عــــ نــــضال شــــاق ومر
ــــــــ العطــــــــاء ال  ية  ــــــــ ــــــــ األداء  صـــــــلبة اإلرادة والتــــــــصميم ، مبدعــــــــة 
افـل  ـساوم وال تنحـ أمـام األعاصـ ، قـدمت قو ادن وال  تخضع وال 
ـــــَة  ـــــداف األمـــــة ولـــــذلك فـــــأن ج ـــــ مـــــذبح تحقيـــــق أ داء ع مـــــن الـــــش
ياليـــــة واالســـــتعمار واالنظمـــــة الفاســـــدة  ـــــ االم األعـــــداء ال تقتـــــصر ع
ا  ناك احزاب ومنظمات سياسـية تحـسب نفـس العميلة فحسب بل 
عقيدتــــھ  ــــا ادركــــت بوقــــت مبكــــر ان البعــــث  ــــا وطنيــــة وقوميــــة ولك ا
يــة  دافــھ الثــالث الوحــدة العر أ مبادئــِھ و يــة االصــيلة املؤمنــة و العر
ـــــــــاص لبنـــــــــاء  ـــــــــي ا ـــــــــق البعـــــــــ العر ـــــــــا والطر ـــــــــة االمـــــــــة وتحرر وحر
ـ العلــم والتجـارب الوطنيــة والقوميـة والدوليــة  اكية القــائم ع االشـ
ــ  ائــل  ــا ومــا حــصل مــن تطــور  اقــع االمــة ومجتمع ــ معطيــات و وع
ــــــــذه القــــــــوى الوطنيــــــــة القوميــــــــة  حيــــــــاة االمــــــــم والــــــــشعوب َفوَجــــــــدت 
ــــل البعــــد عــــن الديــــن  عيــــدة  ــــ  ــــضة و ــــا العر ــــ عناو واالســــالمية 
ت البعـث العـداء  ـا فناصـ ر ـ جو ا و والوطنية والقومية  حقيق

ل اقطار االمة وخاصًة  العراق.  ووقفت ا جانب الغزاة  
 

ا الرفاق املناضلون   ا
 يا ابناء امتنا العرية

ـــا  غ ا و ـــسمي ـــھ  ـــ عقيدتـــھ وفكـــره وتجار ناد ا ان البعـــث اليـــوم اســـ
ــضوي القابــل  قــد وضــع حــ تفاصــيل َمــشروِعھ القومــي التقــدمي ال
ئا  ـا وال تمـس شـ للتطبيق فأن الشعارات الفارغة ال ال مضمون ل
ذه املناسبة العززة أيضًا ان البعـث كعقيـدة  اقع ، واؤكد   من الو
ــس  ــ حيــاة شــامل وعميــق لألمــة ل ــداف وقيــم ومثــل ومن ومبــادئ وأ
ــــو مــــع االيمــــان، والــــدين عنــــد  نمــــا  ــــاد واإليمــــان و ــــن اال محايــــدًا ب
ــــــو رســــــاالت العــــــرب  البعــــــث عمومــــــًا منــــــذ ســــــيدنا ادم عليــــــھ الــــــسالم 
اتمــــــة  ــــــو رســــــالة العــــــرب ا نيــــــف  ة والــــــدين االســــــالمي ا الــــــسماو

ر. الدة ابد الد  لرساالت السماء وا
 

ا املناضلون   ا
يدة  يا ابناء امتنا العرية ا

ــــــذه  مــــــة و ــــــذه املبــــــادئ الكر ــــــسانية و ــــــذه العقيــــــدة االيمانيــــــة اال
مــــة االيمانيــــة حقــــق البعــــث لالمــــة أول خطــــوة  مــــة واالصــــرار وال العز
طـــوة  انـــت تلـــك ا ا  ـــن مـــصر وســـور ا الـــشاملة الوحـــدة ب نحـــو وحـــد
لت تلـــــك الوحـــــدة وذلـــــك  ـــــا فـــــش املباركـــــة تمثـــــل أمـــــل األمـــــة وجما
ـــوض األمـــة  ـــو بدايـــة  ـــد جديـــد و ع ـــشرى  االنجـــاز القومـــي التـــار 
ل ســــرع  ــــش ــــضاري ولكــــن اعــــداء البعــــث واالمــــة ردوا و ــــا ا وانبعا

ـــ  يـــد بحركـــة االنفـــصال  ـــاض ذلـــك االنجـــاز التـــار ا ـــ اج  ٢٨ع
يد رد ع االنفصال بقوة ففجـر  ١٩٦١ايلول ( عام  عثكم ا ) لكن 

ـــــ العـــــراق  ١٩٦٣ثـــــورة شـــــباط ( عـــــام  ية  ـــــة الـــــشعو ) ضـــــد الدكتاتور
ـ نكبـة االنفـصال بثـورة  ر فقط من ثـورة شـباط رد البعـث ع عد ش و
يونية والرجعيـة  ا فأرعـب قـوى االسـتعمار والـص يدة  سور اذار ا

 العرية ، 
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ـــــ  ـــــشرن الـــــسوداء ال ـــــا ردة  َفـــــُدبرت الـــــردات الـــــسوداء املقيتـــــة وأول
ــــا  ميــــل عبــــد الــــسالم عــــارف ثــــم ردة شــــباط الــــ قاد ا نــــاكر ا نفــــذ
ـــان عميــــًال ذليــــًال للفــــرس  ـ عــــد أنــــھ  ــــن فيمــــا  حــــافظ األســــد والــــذي تب

ن.  الصفو
 

ذه الردات فجر البعـث ثـورة  عد زمن قص جدًا ع  تمـوز  ٣٠  -  ١٧و
ة  ات مـن مـس ـ ت ا ـس يدة وألن القيادة ال فجـرت الثـورة اك ا
ــــان الثـــــورة وقـــــاَم البعـــــُث بثـــــورٍة  ـ ســـــيخ أر ـــــي شـــــباط وآذار بـــــدأت ب ثور
شــــاملٍة وعميقــــة إلعــــادة بنــــاء العــــراق كقاعــــدة لنــــضال االمــــة ، وشــــرع 
ا  ــــ رأســــ ن ع ــــاء االســــتغالل بمجموعــــة مــــن القــــوان البعــــث فــــورًا بإ
ـــــ  ـــــذري الـــــذي فجـــــر الثـــــورة الزراعيـــــة ال ـــــ ا قـــــانون االصـــــالح الزرا
ي والـــــــ ال تـــــــزال  ـــــــ والـــــــدا ـــــــا القا ِ ا وانجازا ـــــــ مـــــــستوا د ع ـــــــش
ـــــا  ـــــم تدم ـــــستطع الغـــــزاة وعمال ـــــ اليـــــوم ولـــــم  ا قائمـــــة ا شـــــوامخ
ول  ى والــــــــــــ وخاصــــــــــــة الــــــــــــسدود العمالقــــــــــــة ومــــــــــــشارع الــــــــــــري الكــــــــــــ
ا ح صار الرف العرا  ثمار اتيجية ، واصالح االرا واس الس
ـ اآلفـات االجتماعيـة الثـالث  كذا أن وق ع ل املدن و جاذبًا أل
ي واالجبـــاري  ـــا البطالـــة والفقـــر واالميـــة ، ثـــم أشـــاد صـــرح التعليـــم ا
ـ دول العـالم ، وحقـق الطـب  ـ أر ح صار يضا مستوى التعليـم 
اتيجية ، وفجـــر الثـــورة الـــصناعية الثقيلـــة  ـــ الطـــرق الـــس ي و ـــا ا
ونيـــــة  فيفـــــة ، املدنيـــــة والعـــــسكرة ، وخاصـــــة الـــــصناعات االلك وا
ـــن  مع ب ـــش الوطـــ الـــذي تمـــ بـــا ـــ ا عقيـــدًا ، و االكـــ تطـــورًا و
ديثـــــة  ة واملعـــــدات ا ھ بأفـــــضل االســـــ نيـــــة ، وســـــ العقائديـــــة وامل
ـــش  ـــذا ا ـــات العـــسكرة املتطـــورة ، فلعـــب  ـــأك العلـــوم والنظر و
ــــ حيــــاة العــــراق واالمــــة ، حيــــث حافــــظ  خيــــًا ورائــــدًا  العظيــــم دورًا تار
وضـــھ وصـــد أكـــ وأخطـــر غـــزو للفـــرس  ـــة البلـــد واســـتقاللھ و ـــ حر ع

ديث ،  ع االمة  العصر ا
 

ا الرفاق املناضلون   ا
يدة  يا أبناء أمتنا ا

ياليـــــــــة واالســـــــــتعمار  ـــــــــ مقدمـــــــــة مـــــــــا أرعـــــــــب قـــــــــوى العـــــــــدوان االم إن 
ـــــم  ـــــم ذيل ن ومع ـــــ فلـــــسط ـــــا الغاصـــــب  يونية العامليـــــة وكيا والـــــص
ياتھ ،  ـ ومـستوى ادائـھ وتـ ـش العرا ـو قـوة ا ـوس  الفرس ا
ـــــ ،  بوي والسيا ـــــ والـــــ ثـــــم التطـــــور االجتمـــــا واالقتـــــصادي والعل
ياليـــة واالســـتعمار والكيـــان  ـــم عوامـــل ارعـــاب ورعـــب االم ـــان مـــن أ و
ــــــ  ــــــ والتكنولو ــــــو التقــــــدم العل ون  ي والفــــــرس الــــــصفو يو الــــــص
ــــده ومراكــــز البحــــوث  ن ، فتخــــرج مــــن جامعــــات العــــراق ومعا ــــائل ال
ـــن  ـــ العـــالم آالف العلمـــاء والباحث امعـــات  ـــ ا والدراســـات ومـــن ار
ــ ميــدان الــصناعات  يــاة وخاصــة  ــل ميــادين ا ــ  ن و واملتخصــص
ـسانًا  ـضة ا العسكرة والصناعات املدنية الثقيلة ، فخلقـت تلـك ال
ـــــــ العـــــــراق مبـــــــدعًا وثــــــائرًا أمـــــــسك بناصـــــــية العلـــــــم والتقـــــــدم  جديــــــدًا 
ــشھ العظيــم  عــد أن أفــشل العــراق وج ــضاري ، و والتطــور والبنــاء ا
ل محاوالت التصدي لھ بالنيابة قررت قوى العـدوان  يد  وشعبھ ا
ة  ـــــت املؤملــــة واملثـــــ والرذيلــــة غــــزوه مباشـــــرة فاصــــطنعت قــــضية الكو
ــــــي  ــــــا منطلــــــق القتــــــل للمــــــشروع الوطــــــ العر وغــــــ املــــــسبوقة وجعل
يانھ الشامخ  العراق ، فحاصروا العراق ح  ضوي الذي قام ب ال
غــزٍو  ــصار  قــوا ا ــة ثــم أ تھ املاديــة واملعنو جــردوه مــن جميــع اســ

ـــــ  ـــــ غـــــزو فار رطانيـــــا ، ثـــــم حولـــــوه ا ــــا و ـ ـــــي تقـــــوده امر ـــــ وعر دو
تــــھ ومــــستقبل  و ــــ العــــراق و صــــفوي شــــامل وعميــــق وخطــــ جــــدًا ع
ـــــذه املناســـــبة أؤكـــــد وليعلـــــم مناضـــــلو البعـــــث واصـــــدقاء  أجيالـــــھ.و 
قيقيــة  ــا ان أســباب الغــزو ا البعــث وحلفــاءه وأحــرار األمــة وجما
ــــضارة  ــــ انجازاتــــھ ا نمــــا  فواتــــھ و ــــست اخطــــاء البعــــث و ــــ ل
ــخ  ــ الكــون أن يــزّور التار ــسمحوا ألحــد  وانتــصاراتھ التارخيــة ، فــال 
ــا  ــو اخطــاء البعــث ، فأخطــاء البعــث رغــم ا ب الغــزو  قــول ان ســ و
ـ بحـر  ـساوي نقطـة  ـا ال  ا ولك ان لقيادة البعث ان ترتك مؤملة وما 
يـة  ا جما امتنـا العر ا الرفاق و انجازاتھ وانتصاراتھ ، واعلموا ا
يــاة  ــ ا افــة نوا ــ  ــ العــراق مــن تطــور وتقــدم  ــل الــذي تحقــق  ان 
ان لھ ان يتحقـق ابـدًا  ل ما تحقق من انتصارات وطنية وقومية ما  و
عيـد  لوال البعث وقيادتھ التارخية الباسلة ال اعتمدت التخطيـط 
ـــــــــــــــسانية  ـــــــــــــــ عقيدتـــــــــــــــھ الوطنيـــــــــــــــة القوميـــــــــــــــة اال املـــــــــــــــدى املرتكـــــــــــــــز ع
يـــة  ـــ أســـاس ان االمـــة العر عيـــدة املـــدى ، القائمـــة ع اتيجيتھ  واســـ
ــــا  ــــا واحــــد ، وار ا واحــــد ووط امــــة واحــــدة ذات رســــالة خالــــدة ، شــــع
يــاة واحــدة  ــ ا ا  ــا واحــدة ، وعقيــد ــا وثقاف ــا واحــد ، ولغ خ وتار
ا واحــد ال  ــا وامــن شــع ــا وامــن وط الــدة ،وام ا ا ــ عقيــدة رســال
ا  ا واحد وثروا اقتصاد ا واحدة ، و ا وتطلعا يمكن تجزئتھ ، وامال
ة التقـــــدم  ـــــ مـــــس ـــــا  ود ومفـــــروض عل ـــــا دور مـــــش ا ، ول ملـــــك لـــــشع
ــــــــذه  ــــــــ  نــــــــاء ع ــــــــ األرض و ي  ــــــــسا ــــــــضاري اال والتطــــــــور والبنــــــــاء ا
ـــــل  ـــــ  قيقـــــة حوصـــــرت االمـــــة مـــــن قـــــوى الـــــشر والظـــــالم والرذيلـــــة  ا

 األرض منذ سقوط الدولة العباسية وا اليوم.
 

ـــــا الرفـــــاق ان نـــــضع  قيقـــــة كـــــذلك مطلـــــوب منـــــا ا ـــــذه ا نادا ل واســـــ
ي كعقيـــدة  ا ــي االشــ ــا الرســا حـــزب البعــث العر صــورة األمــة وحز
ــشوش  ــي ال  ــ الــدوام ل ــداف وقيــم ومثــل أمــام شــعبنا ع ومبــادئ وأ
الــدة  ا ا ــا ورســال ــ حقيقــة األمــة وحز العــدو وال يــضلل وال يــزور ع
ــــشيطن األمــــة  ـــي  ـ قــــرع مــــن طبــــول ل ــــدق و بمــــا ينفــــث مــــن ســــموم ، و

ا. ع  و
 

ل  يا رفاق العقيدة والسالح والدرب الطو
كــم  ــان البعــث قبــل الثــورة وا كــذا  ــان البعــث قبــل الغــزو و كــذا 
ــ  ــ ميــادين النــضال والكفــاح ، مبــدعًا  مناضــًال عنيــدًا وجــسورًا ثابتــًا 
نـــــاء  ا و ـــــر االمـــــة وتوحيـــــد ـــــق تحر ـــــ طر ـــــ عطائـــــھ ع يًا  ـــــ ادائـــــھ و

ر املوحد. ي الديمقراطي ا ا ا االش اقامة مجتمع ا و  مستقبل
 

خـــــًا  نـــــا حـــــزُب الرســـــالة تار عـــــد الغـــــزو واالحتـــــالل فقـــــد َصـــــَنع حزُ امـــــا 
ده األمــــــة  ــــــش طوليــــــًا لــــــم  اديــــــًا و جديــــــدًا مجيــــــدًا لالمــــــة وأدى دورًا ج
ـــــان وال  عـــــد االحتـــــالل  يـــــة منـــــذ عـــــصر الرســـــالة األول ، فالبعـــــث  العر
ـــوض  ـــ البقـــاء والثبـــات وال ا ع ـــ قـــدر يـــة  ـــزة األمـــة العر يـــزال م
الـــــب  مـــــا ت ـــــا الـــــزمن وم مـــــا جـــــار عل والعطـــــاء والتجـــــدد واالنبعـــــاث م

 االعداء.
 

نا ا الرفاق املناضلون  حز  ا
لفاء ا االصدقاء وا  ا
 يا جما امتنا العرية

شھ العظيم  ج ي بقيادتھ الباسلة و ا اعلموا ان البعث العري االش
ـــ معركـــة التـــصدي  ـــسلم للغـــزاة ولـــم ُيلـــِق الـــسالح  س ـــسلم ولـــم  لـــم 
ــر  ــ حــرب التحر ــرب الرســمية ا للغــزو والعــدوان وانمــا انتقــل مــن ا
ـــــدأت عمليـــــات املقاومـــــة النوعيـــــة منـــــذ اليـــــوم االول  الـــــشعبية فـــــورًا و
ب شعب العراق العظيم  ل سرع ، و ش غداد وتصاعدت  الحتالل 
ــــ حمــــل الــــسالح وااللتحــــاق  وقــــواه الوطنيــــة والقوميــــة واالســــالمية ا
يــــوش  ــــشكيل الفــــصائل وا ــــدأت ب باملقاومــــة فــــرادى وجماعــــات ، و
ــــ اكــــ مــــن مئــــة فــــصيل وصــــار العــــدو  ا ا والكتائــــب حــــ وصــــل عــــدد
ـ  ـھ ا ـ ارض العـراق مـن اقـ جنو الغازي ُيـضرب حيـث يتواجـد ع
ــــــــذه  ــــــــ جميــــــــع  يــــــــد ع ــــــــش العــــــــراق ا ــــــــشر ج اقــــــــ شــــــــمالھ وان
قود ح وصلت عمليات املقاومة ا اك  خطط و الفصائل يدرب و
ي ال يزور  ف بوش ، اقول للتارخ ل من خمسمئة عملية  اليوم واع
ة الكثــــ مــــن  ــــشھ وقواتــــھ املــــس ــــ جانــــب البعــــث وج لقــــد قاتلــــت ا
انـــــت تحظـــــى بـــــدعم مـــــادي ومعنـــــوي  الفـــــصائل وخاصـــــة االســـــالمية و
يـة عـدة اال البعـث  ات دولية وعر وسيا واعالمي وح أم من ج
ن وال يزالـــــــــون تحـــــــــت  ــــــــانوا موضـــــــــوع ـ ة  ومقاومتـــــــــھ وقواتـــــــــھ املـــــــــس
ــــ غــــزو العــــراق  كت  ــــصار مــــن جميــــع القــــوى الــــ اشــــ االجتثــــاث وا
يـة ودوليـة ولـم يحظـى البعـث  اقيـة وعر واحتاللھ او معاونة الغزاة عر
ادنــــــة اال مــــــن شــــــعب العــــــراق  بــــــأي دعــــــم وال مــــــساعدة وال تأييــــــد وال م
ة بــاك مــا  ــزب ومقاومتــھ وقواتــھ املــس ــ ا العظيــم الــذي فــاض ع
ــــــم  ن بــــــاعوا منازَل ــــــشرة ، الكثــــــ مــــــن املــــــواطن تجــــــود بــــــھ النفــــــس ال
ندية ولذلــــك  قــــة النقــــش ــــش رجــــال الطر ــــ ج ا ا م وقــــدمو ومــــزارَع
ــــــزات العــــــصر ، ان مقاومــــــة  ــــــزة مــــــن م انــــــت مقاومــــــة البعــــــث م
ــ  ــا مثيــل ع ــس ل ــ تــارخ الــشعوب ل انــت وال زالــت متفــردة  البعــث 
ــ العالـــم  ـــر  ــل حــروب التحر ــ العـــالم و ـــات التحــرر  ــل حر االطــالق 
ـــ االرض  ـــر ع انــت تتمـــ بـــأمور أساســـية ال يمكـــن ألي مقاومـــة ان تظ
ن لــــــدى الغــــــزاة  ــــــا غــــــ معـــــروف ــــــ العامـــــل االول ان مقاتل ا ، و بـــــدو
ن ال يتجـاوز عـدد  عـدد مـن املقـاتل ـرب  م تبدء ا املستعمرن وعمال
ـــ اغلـــب األحـــوال ثـــم تنمـــو وتكـــ ، العامـــل  ع اليـــد او اكـــ بقليـــل  أصـــا
ـــــ  ـــــ واعالمـــــي وام ـــــ مـــــا وسيا اقلي ـــــ و ي تحظـــــى بـــــدعم دو الثـــــا
ـــــرب  ـــــل متطلبـــــات ا ـــــ ل ـــــسليح وتـــــدرب وتج اقتـــــصادي واســـــع و و
ـــستان وحـــ املقاومـــة  افغا نـــام و زائـــر وفي الـــشعبية كمـــا حـــصل ل
ـــــ  ـــــا املـــــساعد ع افي غر ية ، العامـــــل الثالـــــث االرض وطو الفلـــــسطي

ور واالختفاء. ركة  الظ  ا
 

ــذه املرتكــزات بــل قاتلــت وانتــصرت  ال تمتلــك مقاومــة البعــث اي مــن 
ـــــة مباشـــــرة  ـــــ ارض مكـــــشوفة ومواج ـــــ بحـــــر خـــــضم مـــــن االعـــــداء و
ــان  ــا أعــداء ممــن  ــان ل ن وقيــادات معروفــة حــ  ن معــروف مقــاتل و
ــا ، وقــد حوصــرت مقاومتنــا حــصارا شــديد مــن  ــ جان يقاتــل الغــزاة ا
ناء  دون اسـت اقية والعرية والدولية و ل القوى الرسمية العر قبل 

ا ،  ة م  اي ج
 

ة حطمــــت جيــــوش  ــــل تلــــك املعوقــــات واملــــصاعب الكبــــ ــــا ورغــــم  لك
ية قــــــدم  ا الـــــ يا تــــــ ـــــا و با ـــــا بــــــا والـــــوطن و الغـــــزاة  بأيما

ي وعسكري  ١٦٥البعث اك من  يد مد  الف ش
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ــــــ جيــــــوش الغزاة.لقــــــد قــــــرر بــــــوش  ــــــ مــــــذبح االنتــــــصار التــــــار ع ع
ـم  ٢٠٠٦الصغ كما قال عام (  ًا مـن العـراق فانقذ ر اب  ) اال

ـــ شـــعب  ايـــة  امـــا ون ـــ زمـــن او ـــزي  ـــروب ا وات حـــ عـــام ال الــ
زومــة العـــراق  ـــشھ ســلمت االدارة االمركيـــة امل العــراق ومقاومتــھ وج
ــــــ  م بتدم نفيــــــذ مــــــشروع ــــــستمر ب ـــــي  ـ ة ل اليــــــران الفارســــــية الــــــصفو
ــل عوامــل  ــة وتــدم  تھ املاديــة واملعنو ــل اســ ــده مــن  العـراق وتجر
عـــــد الغـــــزو واالحتـــــالل ال تقـــــارن  ة البعـــــث  ـــــسانية ، فمـــــس حياتـــــھ اال
ــــزب قبــــل االحتــــالل  ة ا ــــ العــــالم وال تقــــارن بمــــس ــــر  بحــــروب التحر
ــا  ــشرة ولــم يتقــدم عل ــ تــارخ ال وقبــل ثورتــھ وحكمــھ وانمــا تفــردت 
ـسائر االمركيـة  ة جيـل وحـزب الرسـالة االول ، لقـد بلغـت ا اال مس
ــا مــن منظمــات ومراكــز بحــوث ومعلومــات امركيــة رســمية  املعلــن ع

ـــــ  ـــــش والقـــــوات الـــــ رافقـــــت  ٧٥ـــــ عـــــدد القت الـــــف قتيـــــل مـــــن ا
ــ  انــب املا ــ ا ــش واكــ مــن مليــون معــوق جــسديًا ونفــسيًا ، و ا

ن  ن االمــــركي اء االقتــــصادي ــــ ترليــــون دوالر ، امــــا ترامــــب  ٣طبقــــًا ل
ـــ العـــراق بلغـــت  ــا  ـ ترليـــون دوالر  ٧فقـــد اعلـــن رســـميًا ان خـــسائر امر

ـــ املقاومـــة  ـــذه  يـــار ،  ـــ حافـــة اال ــي ا ـ وقـــد وصـــل االقتـــصاد االمر
ـــ بدايـــة الغـــزو ان قواتـــھ  زة.لقـــد اعلـــن بـــوش رســـميًا  اقيـــة امل العر
ـذا التـصرح الرسـ  ـ االقـل اذكـر  بقى  العراق نصف قـرن ع س
ـدون يـا ابنـاء  ا ـا ا ـا املناضـلون ا ـسمحوا ا ي ال  لبوش الصغ ل
ن او  ونـة او مـن املـضلل ة الحد من العمالء وا ا ابناء العرو العراق و
ــــا  ـ بت مـــــن العـــــراق ، امر ـــــ ــــا ا ـ ن ان يقـــــول أن امر مـــــن املتخـــــاذل
ــارت مــن الداخــل  ــ ذلــك الوقــت ال ــرب  ــت مــن العــراق ولــو لــم  ر

شظت وتفتت. ار االتحاد السوفي ول  كما ا
 

نا ا املناضلون  حز  ا
 يا جما امتنا العرية

عـــد الغـــزو واالحتـــالل ان مـــن  ي  ا ـــي االشـــ ـــو حـــزب البعـــث العر ـــذا 
عـــد غـــزو العـــراق  ة  نـــا ومقاومتـــھ وقواتـــھ املـــس ز املـــآثر العظيمـــة 
خـــــًا بـــــأحرف مـــــن نـــــور، انـــــھ انجـــــاز  نـــــا وامتنـــــا تار ز ـــــت  واحتاللـــــھ كت
ـ  سبق ال حاضرًا وال ماضـيًا  ا ، اذ لم  ل تار متفرد  تارخ األمم 
ـر الوطنيـة لـشعب مثـل شـعبنا  روب الكونيـة وحـروب التحر جميع ا
ـــشنا العظيـــم ان يفعلـــوا مثـــل مـــا  ـــش مثـــل ج نـــا و ـــزب مثـــل حز و
ــــي  ــــل معا ــــًا عامليــــة ب ــــشنا ، لقــــد خــــضنا حر نــــا وشــــعبنا وج فعــــل حز
اقـــــــوى  ـــــــا مـــــــع اقـــــــوى دول العـــــــالم و ـــــــا وعاملي ـــــــا وقو ا وعمق شـــــــمول
ــــسلم ولــــم يتوقــــف القتــــال ومقاومــــة  س ــــ االطــــالق ولــــم  يــــوش ع ا
ـــ نفـــس اليـــوم الـــذي  ـــار ،  الغـــزو ال ســـاعة مـــن الليـــل وال ســـاعة مـــن ال
ـــزب ومـــع الـــشعب ملواصـــلة  ـــش مـــع ا غـــداد التحـــم ا حتلـــت فيـــھ 

ُ
أ

ـي  ـ اليـوم الثا ـر الـشعبية فـانطلق  القتال طبقا لقواعد حرب التحر
ـــ  ر معـــدودة ح ن ولـــم تمـــض اال اشـــ غـــداد االف مـــن املقـــاتل الحتـــالل 
ش وقوى االمن الوط اك من  زب وا ن من ا وصل عدد املقاتل
ــــل  ــــ  ــــة تتلقــــى الــــضرات  يــــوش الغاز انــــت ا ــــع مليــــون مقاتــــل و ر
ــــــو حــــــزب البعــــــث وثــــــوره  ــــــذا  ــــــ ارض العراق. ـــــان تتواجــــــد عليــــــھ  ـ م
عــــد االحتالل.تحــــت  ــــو حــــزب البعــــث  ــــذا  تــــھ قبــــل االحتــــالل و  وتجر
ظــر ادى البعــث دوره التــار الرســا  ــصار وا االجتثــاث وتحــت ا
رة وال زال شــامخًا شــموخ  ــ ارض العــراق الطــا ــ  وال يــزال ثابــت ورا
ــــار ، مــــن ظلــــھ ومــــن اســــمھ ومــــن  نخيــــل العــــراق يالحــــق العمــــالء ليــــل 

م او جفـــل صـــرخ بـــصوت  لمـــا عـــ احـــد م و ـــس عنوانـــھ ترتجـــف فرا
ب البعث. س فلة  ة وا ذه الع قول   عا جاءنا البعث و

 
 يا ابناء شعبنا العرا العظيم

يات بلغــــت مــــا  نــــا وثورتــــھ وشـــعبنا مــــن تــــ ز ـــل الــــذي حــــصل  ان 
يــاة  ــل معــالم ا عــد الغــزو واالحتــالل َفــُدمرت  ــن  يقــارب الثالثــة مالي
ـاء واملـاء  ر ة والك دمات االساسية و الـدواء والـ ا  العراق 
والنقـــــل والغـــــذاء مثلمـــــا دمـــــرت الزراعـــــة والـــــصناعة ولوثـــــت وســـــممت 
ــــل  ــــت و ــــق التقــــسيم الطــــائفي والتفت ــــ طر ئــــة ووضــــع العــــراق ع الب
عــــض خونــــة النظــــام  ـــا و ـ غطــــاء ومعاونــــة مباشــــرة مــــن امر ذلــــك تــــم 
ـــــــشھ وشـــــــعبھ ضـــــــد اطمـــــــاع  ـــــــي انتقامـــــــا مـــــــن وقـــــــوف البعـــــــث وج العر
ب مــــــا حققــــــھ  ــــــس ــــــ أمتنــــــا ، و يونية  ياليــــــة واالســــــتعمار والــــــص االم
ــــوض  ــــق التقــــدم والتطــــور وال ــــ طر البعــــث مــــن انجــــازات عظيمــــة ع
خيـــــــة دفاعـــــــًا عـــــــن االمـــــــة  ـــــــضاري ومـــــــا انجـــــــزه مـــــــن انتـــــــصارات تار ا
ـــــ عنـــــصري  ـــــو الـــــذي تـــــصدى ألخطـــــر غـــــزو فار ا العليـــــا ف ومـــــصا
ــــذه املعركـــــة مئــــات االالف مـــــن  ـــــ  ــــ األمـــــة وقــــدم  غيـــــض ع طــــائفي 
نة وأمينــة ، امــا  نــة ورصــ ــي تبقــى بوابــة األمــة الــشرقية مت داء ل الــش
ـــ العظيـــم وأمتنـــا ان العمليـــة السياســـية  اليــوم فنقـــول لـــشعبنا العرا
ــم األداة القــذرة املــسمومة الــ تنفــذ  ــي تكــون ل ا الغــزاة ل الــ صــنع
ـــ دوره  تـــھ طائفيـــًا وعرقيـــًا وُتن ـــ تـــدم العـــراق وتفت مـــشروع الغـــزاة 
ن  م عناو ي  االمة و العالم خسأوا وخ عمال سا التار اال
العملية السياسية البغيضة لقد ارتكبوا بحق شعبنا ووطننـا جرائـم 
ــ  ــن عرا ــسانية أحــد ، قتلــوا ثالثــة مالي ــ تــارخ اال ــا  م ملثل ــسبق لــم 
ـ  ع ال ـ العـراق االف املـصا يـاة  ل معـالم ا ن دمروا  وشردوا املالي
ــــــــ ايــــــــران دمــــــــروا االف املــــــــشارع  ــــــــا ا ــــــــا ونقلو ــــــــا البعــــــــث فككو بنا
ـــــسيج االجتمـــــا والقيـــــم  ا البعـــــث اضـــــعفوا ال ـــــشأ الزراعيـــــة الـــــ ا
قـات  ـل املو تمع  تمع ، اشاعوا  ا ا ا ان يقوم عل واملثل ال 
نـوع واملـوت او  سان العرا اال الركوع وا والرذائل ح لم يبقوا لال
غــــداد  ــــ  ــــة ، فثــــار شــــعبنا العظيــــم  ا م ال الثــــورة العارمــــة بوجــــو
نــوى والتــأميم وديــا وقمــع بوحــشية وخــسة  واالنبــار وصــالح الــدين ون
ــــ  مــــت ع ة الــــ  ــــشيات الــــصفو ــــرس الثــــوري وامليل مــــن قبــــل ا
ــزرة  جـة وارتكبــت تلــك ا و سـاحات االعتــصام وخاصــة اعتــصام ا
عرفـون التحـدث  ود عيـان ال  انوا وحـسب شـ يبة واغلب القتلة  الر
ــــــ  يــــــة ، وتواصــــــلت االنتفاضــــــات الــــــشعبية والثــــــورات ح باللغــــــة العر
املــــــــــت شــــــــــروط الثــــــــــورة الــــــــــشعبية املباركــــــــــة والــــــــــشاملة  ت وت نــــــــــ

ــــ (  نــــوب  ــــ مــــدن الفــــرات االوســــط وا غــــداد و ــــ   ١١٠فانطلقــــت 
) لتع عن اصالة شعبنا العرا العظيم وعمقـھ  ٢٠١٩شرن االول 

ــي  ـ مـــة ول يـــد وعـــن مبادئـــھ وقيمـــھ ومثلـــھ الكر ـــضاري ا التـــار ا
ـسان واألبلـة  ذا الشعب العظيم امجـاد ذي قـار والقادسـية وم عيد 
واملث وخالد وابوعبيدة الثقفي وعتبة ابن غزوان وعيـاض ابـن غنـم 
ــي يقــول شــعب  ــ عليــھ الــسالم ل ن ونجــف االمــام ع ــس ثــم كــرالء ا
ــات  ــا (  ونــة الــوطن واالمــة ولعمــالء ايــران وامر كـرالء والنجــف 

 منا الذلة )
 

نــوب والفــرات  ــ ا ــسائھ ورجالــھ  بھ وشــبابھ ب ــش ان ثــورة الــشعب 
ــــــرت  ــــــوه واظ ــــــ شــــــعب العــــــراق عــــــزه ومجــــــده وز االوســــــط اعــــــادت ا

ـــل  ا  ـــن ووضـــعت تحـــت أقـــدام ت عـــن ارادتـــھ الـــ ال تل حقيقتـــُھ وعـــ
ـ  ـا االحتـالل لتدم ن واألنظمـة الـ جـاء  التقاليد واملـشارع والقـوان
اتي ( ايـــران بـــره  ي واالســـ م التـــار املبـــد العـــراق فرفعـــوا شـــعار
غــداد تبقــى حــرة والبــصرة تبقــى حــرة والنجــف  بــره كــرالء تبقــى حــرة و
يمنـة وال سـيطرة وال اسـتعمار وال  ـو شـعار الثـورة ال  ـذا  تبقى حـرة ) 
ـــدف  ـــذا  ـــ أرض العـــراق  عمـــالء وخونـــة وال فاســـدين ومفـــسدين ع
ـــــــي  ـــــــدف عقائـــــــدي ومبد العـــــــراق وشـــــــعبھ ومقاومتـــــــھ وانتفاضـــــــتھ ، 
إرادة الـشعب  عون هللا وقوتھ و تحقق حتما  اتي واخال س واس
ــــخ  ــــ مزابــــل التار ونــــة والعمــــالء ا ب ا ــــذ متــــھ عــــاجًال ام اجــــًال و و

م الالعنون. لع م هللا و  يلع
 

ا املناضلون االحرار  امتنا  أ
ـــ  ـــ الـــ ع ـــم ثوابـــت النـــضال و كـــذا تحققـــت مـــرة أخـــرى احـــدى ا
يـــــاة فالبـــــد ان  ـــــي بقولـــــھ اذا الـــــشعب يومـــــًا اراد ا ـــــا الـــــشاعر العر ع
اقـول  ستجيب القدر وال بد لليل ان ينج وال بد للقيد ان ينكسر ، و
ـام الغــرب ان  ــسانية ح ــزي والعـار ال ـل ا ليلــة  ــذه املناسـبة ا ـ 
ن  م الــــــــــساكت م وحــــــــــضار ــــــــــسانية وديمقــــــــــراطي م ذرة إ ـــــــــان عنــــــــــد ـ
ــم  ــم ومباد ــ قيم ن ع ــ العــراق ومدلــس ــ مــا يجــري  ن ع والــصامت
ـ ثـورة شـعبية عارمـة سـلمية  ـم يتفرجـون ع م و م وقواني ودسات
ــــــش  ــــــة واالســــــتقالل ولقمــــــة الع ر ــــــ ا ــــــا و ــــــسط حقوق تطالــــــب بأ
يد واكــــ مــــن خمــــسة  الرغيــــد وقــــدمت الثــــورة اكــــ مــــن ســــبعمائة شــــ
ن ولـم يتحـرك ضـم  ن واملوقـوف طـوف وثالثون الف جـرح ومئـات ا
ـــــ  قـــــف بقـــــوة ا ـــــق و لمـــــة ا تھ فيقـــــول  ـــــسان الغـــــرب ولـــــم تتحـــــرك ا
ـــا الـــدعم الـــذي تفرضـــھ عليـــھ  قـــدم ل جانـــب ثـــورة الـــشعب الـــسلمية و
ـل القـوى  ـوده ومواثيقـھ ،تبـًا ل نـھ وع ه وقوان مبادئھ وقيمھ ودسات
ـــا ألعظـــم ثـــورة شـــعبية  ر يـــة والدوليـــة الرســـمية الـــ اعطـــت ظ العر
ـــزي  ن وا ـــي املـــش ـــذا املوقـــف الـــدو والعر ـــ التـــارخ ، ان  ســـلمية 
ي  يو ـي والـص ل قـاطع التـأث االمر ـش من ثورة شعب العراق يؤكد 
ـسائل  ائل ع العالم برمتھ الكبار فيھ والـصغار واال يحـق لنـا ان ن ال
ن وروســيا وايــن دول العــالم االســالمي وايــن االمــم املتحــدة  ايــن الــص

 واملنظمات الدولية واإلقليمية مما يجري  العراق ؟ ! ! !.
 

ا املناضلون يا جما امتنا  ا
ى  ـــو جـــزء ال يتجـــزء مـــن املؤامـــرة الدوليـــة الكـــ ان مـــا حـــصل للعـــراق 
ــــــا  ــــــ لتــــــدم االمــــــة وتفتي طــــــوة االو ــــــو ا يــــــة بــــــل  ــــــ االمــــــة العر ع
ه تمـــدد وامتــــد  عــــد احتـــالل العـــراق وتــــدم فـــانظروا مـــا حــــصل لالمـــة 
ا واليمــن ولبنــان ووضــع منطقــة  ــشمل ســور ــ للعــراق ل الغــزو الفار
ـــــا وامتـــــدت يـــــده  غزو ديـــــد املباشـــــر  ـــــا تحـــــت ال ـــــي برم ليـــــج العر ا
ـــــ  ـــــي  زائـــــر واملغـــــرب وتـــــوس لـــــوال شـــــعبنا العر ـــــ مـــــصر وا االثمـــــة ا
ــ  ــذا التغــول الفار ب  ــس امــھ وقادتــھ ، و قظــة ح مغــرب الــوطن و
ــــي  ــــ وطننــــا العر ــــم منطقــــة  ديــــد ا يــــة و عــــة اقطــــار عر واحتــــالل ار
ــسلم  ــي الرســ برمتــھ واس ــار النظــام العر ــي ا ليــج العر منطقــة ا
ـــم واعـــز مقدســـات االمـــة  ـــ عـــن ا ياليـــة واالســـتعمار وتخ لقـــوى االم
ـ عــن  ــة تخ ن قـضية االمـة املركز ــ عـن فلــسط ا العليـا تخ ومـصا

يا  ا واليمن ولي  العراق قضية االمة املركزة تخ عن سور
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ذا  ل  ًا ثم قوميًا ومع  ا قضايا مركزة قطر ل  والصومال واالحواز 
ـم  ـ م وعـمـال الذي حصل لالمة فأننا نقول للغزاة املستعمرن واذنا

ن ،  س ي ن واملس زوم ن وامل ل املتخاذل  ونقول باسم الشعب ل
 

اجع عن ثورتھ  ر ولن ي سلم ولن ُيق س ان شعَب العراق العظيم لن 
ـ ثـورة مسـتـمـره شـعـبـيـة عـارمـة  منذ اليوم االول لـلـغـزو واالحـتـالل فـ
ـة  ـة السـتـخـدام السـالح ، وسـلـمـيـة حضـار ـ اجـة املـ ة عند ا مس
ـ الـثـورة  ـ اجة ا السالح ، وسوف تم سانية عندما تجد عدم ا إ
ح النصر وتحرر العراق من االحتالل الفار الصـفـوي الـبـغـيـض 
عوا خطورة احتالل ايران للعراق فـان  وع االخوة القادة العرب ان 
ـي  استمكنت ايران من العراق واستقرت ستفتح ابـواب الـوطـن الـعـر
ـنـدم  ـمـيـع و ـ امھ وسـيـخـسـر ا ث احدًا من ح س ا وسوف لن  امام
ــ  ــ الــعــظــيــم الــ ــن ال يــنــفــع الــنــدم.ان ثــورة الشــعــب الــعــرا ــمــيــع حــ ــ ا
ــا  ــ ــيــ ــا ولــ ــ قــمــة أوار ــ الــيــوم  ــ مــن ســتــة عشــر عــامــًا  امــتــدت اكــ
ــامــا  ــخــيــة لــلــعــرب حــ ــ فــرصــة تــار ــا فــ ــ ــيــا ــ ــا وت ــ ــا وادا ــ وعــنــفــوا
ــل وســائــل  ــ لــدعــم الــثــورة بــ ــ ــن احــزاب ومــنــظــمــات وجــمــا ومــحــكــومــ
ـا لـبـعـض  ـا واحـتـاللـ ـغـولـ ـاء  ـ ـر الـعـراق وطـرد ايـران وا الدعم لـتـحـر
ـي  ـلـيـج الـعـر ـ ا ملناطق من وطننـا وخـاصـة ا ديد االقطار العرية و

 ودولھ.
 

 يا أبناء امتنا العرية
 يا أبناء شعبنا العرا العظيم

ــل  ــ ــبــقــى يــقــف بــقــوة و ــخــھ وســ ــ امــتــداد تــار ــان عــ ــنــا كــمــا  ان حــز
اناتھ مع شعبنا الفلسطي ومقاومتھ وقيادتـھ لـلـتـصـدي لصـفـقـة  ام
شــدة مــؤامــرة  ــن ونــديــن  ــ فــلــســطــ ى عــ ــ الــقــرن ودحــر املــؤامــرة الــكــ
ـا ،كـمـا  صـفـق لـ ـا و ن ومـن يـقـف خـلـفـ القرن ع االمة وع فلسط
ـــي الســـوري  ـــ جـــانــب شــعـــبــنـــا الـــعــر وان الـــبــعـــث ومـــقــاومـــتــھ يــقـــف ا
ـي  ـ ـ واالمـر ـ ـ والـرو ـ ـا مـن االحـتـالل الـفـار ـر سـور ومقاومتھ لتـحـر
شھ ومـقـاومـتـھ وقـيـادتـھ الشـرعـيـة  قف ا جانب شعبنا اليم وج و
ــ  ــا  ــ ــل مــا تــفــعــلــھ ايــران وعــمــال ــ  ــ عــ بــقــوة ونــديــن الصــمــت الــدو
ب  شھ الوط و يا وج اليمن ، نقف بقوة ا جانب شعبنا  لي
ـي  ـ جـانـب شـعـبـنـا الـعـر ارجية.نقف بـقـوة ا ل التدخالت ا وندين 
ــ مــا يــفــعــلــھ املســتــعــمــر  ــ عــ ــي والــدو بــاالحــواز ونــديــن الصــمــت الــعــر
ـ لـبـنـان والصـومـال  الفار  شعبنا  االحواز.ن نضال شعبنا 
ــ وقــيــادتــھ الــبــطــلــة امــام  ــ صــمــود شــعــبــنــا الــيــمــ يــا واالحــواز نــ ــ وارتــ
ــ اقــطــار االمــة  ــ شــعــبــنــا  ــ وعــمــالئــھ واذنــابــھ نــ ــ االســتــعــمــار الــفــار
وض والتصدي العداء االمة من الغزاة واملستعمرن  ستصرخھ لل و

ل ش من وطننا العري  ع 
 

ـشـھ وقـواه الـوطـنـيـة والـقـومـيـة  يد ون جـ ي ا ن شعبنا السودا
ـ  ـ الـعـظـيـم نـ ـ ـم الـتـار م انتصـار م ونبارك ل واإلسالمية ن ثور
ـــ قـــواه الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة  ـــ ثـــورتـــھ ونـــ ـــزائـــري ونـــ ـــ شـــعـــبـــنـــا ا

مت  طرد النظام الفاسد املتخلف.  واالسالمية ال سا
 

ا املناضلون  وطننا الكب  ا
 يا جما امتنا

ا االخوة القادة العرب  ا
ـمـة الـدولـيـة  ـ ا امام الـ ور االمة وتراجع ل االمَثل إليقاف تد َ ان ا
ـو  ـي  ـي اور ـ غطاء ودعم امـر ة و ا ايران الصفو الشرسة ال تقود
بان يتدا االخوة القادة العرب وان يكونوا متجردين مـن الضـغـائـن 
ـدد  ـ االمـة املـ ـم مصـا ـ ـن امـام اعـيـ ـسـاسـيـات واضـعـ واالحقاد وا
ــيــة  ــانــ ــ ــالفــات ا ــ ــل ا ــتــجــاوزا  ــنــاســوا و ــم وان يــ ــا ووجــود وجــود
ــوا  ــ ــ ــدفــة مــبــاشــرة مــن ايــران و ــ ــي املســ ــلــيــج الــعــر ــ وخــاصــة دول ا
ـم  ـ ضـعـوا مـع اخـوا ـم و ـ ة بـيـ ـ ـ عيدوا عالقة االخوة وا م وُ خالفا
ـي ودولـھ  ـلـيـج الـعـر ـ ـ مـنـطـقـة ا ـفـاظ عـ ـ طط الالزمة ل العرب ا
زائـر  ن ا الف والتقاطع ب اء ا و املغرب العري قد ان االوان إل
ــ  ســتــغــ ــ مــغــرب الــوطــن وال  ــمــا الــقــطــران االســاســيــان  واملــغــرب و
ة االمـة نـحـو االسـتـقـالل والـتـحـرر  ـ ـ مسـ ـمـا  مشرق الوطـن عـن دور

 والتقدم.
 

ا املناضلون العرب  ا
 يا جما امتنا العرية

ا القادة العرب  ا
ــ الــدنــيــا  ــدة عــلــيــكــم  ــ ان تــكــون شــا ــ ــن ع ــق املــبــ ــ ــلــمــة ا اقــول 
ـة ولـقـد  ًا وقرة قـر ًا ش واالخرة ان ايران ماضية  قضم العراق ش
ــت شــعــب الــعــراق وذلــك  ــت وفــرســ ــ خــمــئــ ــعــيــد  ــ مــدى  ــبــت ا ذ
ـ  ـ الـديـمـغـرا مزد من التغـيـ ب الو الفقيھ الفار و لتعميم مذ
ــن  ــ مــن ســتــة مــاليــ ــ لــقــد ادخــلــت اكــ ــ ــ الــفــقــيــھ الــفــار او ديــن الــو
ـذا  ـ  ـ مـاضـيـة  اقيـة و سية العر م ا صفوي ا العراق واعط
ـن ان  ام ومحـكـومـ ة ح ط بقوة ، واعلموا يا ابناء العرو املشروع ا
ـا سـوف  استحوذت ايران وتمكنت مـن الـعـراق وطـبـقـت فـيـھ دسـتـور
ـب  ـ مـ ا اململكة العرية السعوديـة  ليج وع رأس تكون منطقة ا
ــا والـــغـــرب عـــنـــد  ـ ـــ ـــ وســـوف تـــقـــف امـــر ـــ ـــح امـــام الـــغـــزو الـــفـــار الـــر
ــا قــطــعــًا ،  ــم ايــران وســتــوفــر ــا لــ ــ اتــيــجــيــة ان وفــر ــ ــم االســ ــ ــ مصــا
ــو  ــا  ــ ــا وتــفــتــيــ ــ ــســاح االمــة مــن قــبــل الــفــرس وتــدمــ واعــلــمــوا ان اكــ
ـم ،  ـ ـا والـفـرس وحـلـفـا ـ ـا وحـلـفـا ـ ـن امـر ك ب اتي مش دف اس
ـا  د الفرس وان اورو ا س م أحد من أبناء أمتنا فيظن ان امر اليتو
ــ وجــھ الــفــرس اال ابــنــاء االمــة  ــ وجــھ الــفــرس ، ال يــقــف  ســتــقــف 
ــة  ــثــمــار قــوى االمــة املــاديــة واملــعــنــو ــاســ ــم و ــاســتــعــداد ــم و ــ بــوحــد
ا و اليـمـن  تحطم املشروع الفار الصفوي  العراق و سور س
ـذه  ـ  ـ وطـنـنـا ، و ـة  ـع االسـتـعـمـار ـل املشـار تحطم  و لبنان وس
ـة  ـ ـ فـورًا القـامـة جـ ـ الـتـدا ـ أمـتـنـا ا املناسبة ندعوا قوى التحـرر 
ــور الــذي يــحــصــل لــالمــة ولــلــتــصــدي  الــكــفــاح والــنــضــال اليــقــاف الــتــد

. ل ش من ارض وطننا الكب  لقوى الب والعدوان ع 
 

ـيـة مـخـيـف ومـرعـب لـم  ـ امـتـنـا الـعـر واعلموا ان الذي يـجـري الـيـوم 
ـــخ  ـــة والـــتـــار ـــا الـــعـــرو ـــذه ســـور ـــده االمـــة مـــنـــذ قـــرون عـــديـــدة فـــ شـــ
ــدمــت ودمــرت مــدن  ــ  ــ مــمــنــ ــا عــمــلــيــات تــدمــ ــ ــضــارة تــجــري فــ ــ وا
م  ا وقطعت ارزاق ل ر اك من خمسة عشر مليون من ا ا و امل ب
ــا وتــحــولــت  ــلــ ــ مــن ثــمــنــمــائــة الــف مــن ا ــم قــتــل اكــ ــ ومصــادر حــيــا
ــ صــراعــات  ــة ا ــضــار ــ االنــتــفــاضــة الشــعــبــيــة الــوطــنــيــة الســلــمــيــة ا
ــا افــدح  ــ ــا وشــعــ ســور ــقــت  ــ اقــلــيــمــيــة ودولــيــة ا طــائــفــيــة وعــرقــيــة و

ــ الــبــعــث نــؤكــد مــرة أخــرى بــانــنــا نــديــن بــقــوة جــمــيــع  ــســائــر ، انــنــا  ــ ا
ــ  ــائــل و ــذا الــدمــار الــ ــا  ــ ــقــت  ــ ــا وا ــ ســور ــ تــدخــلــت  الــقــوى الــ
ــا وتــركــيــا ونــؤكــد ونــكــرر  ــ ــة ايــران وروســيــا وامــر مــقــدمــة الــقــوى الــغــاز
ـ الـذي  ـ السـلـ ـ ـل السـيـا ـ ـ ا ـاب ا دعوتنا اليقاف الـقـتـال والـذ
ــا  ــ ــا وصــيــانــة وحــد ــر ســور ــ تــحــر ــداف الــثــورة  يضــمــن تــحــقــيــق ا

ة االمة. ا القومي الطلي  مس  الوطنية واعادة دور
 

ــ  ــ ـطــر الـفــار ــ ــم ونـوع ا ـ ـعــد الـعــراق  امـا الــيـمــن فـانــنــا نــرى فـيــھ 
ــ  ــا  ــ ــت مــخــالــ شــ ســلــلــت الــيــھ ايــران و ــ االمــة وكــيــف  الصــفــوي عــ
ـي  ـس عـر ـ وتـدلـ ـغـطـاء دو ـيـاة فـيـھ و ـ ل معالم ا خاصرتھ ودمرت 
لالسف ، لذلك فاننا نؤكد مرة أخرى وقوفنا ا جانب شعبنا اليم 
ــ  ــدف ا ــ ــ  ــي او دو ــاٍد عــر ــد وجــ ــل جــ وقــيــادتــھ الشــرعــيــة ونــدعــم 
ة االمـة  ـ ـ مسـ ـ دوره  ـعـيـده ا تحرر اليمن واعـادة الشـرعـيـة الـيـھ و

 التحررة.
 

ـا فــبــعــد  ــ ــ مــا يـفــعــلــھ اعـداء االمــة  ــ املـثــل الصــارخ عـ ــيـا فــ وامـا لــيــ
ـل قـوى  ـا  ـ ـ ادخـلـوا فـ ا الـوطـ يا واسقاط نظام الغزو االطل للي
ـانـتـونـات وعشـائـر  ـ مـقـاطـعـات و ـيـا ا اب الظالمية فقـسـمـت لـيـ االر
ــاب والــظــالم فســادًا  ــا قــوى االر ــ اقــالــيــم ومــدن عــاثــت فــ وقــبــائــل و
ــ اعــادة  ــيــا مصــرة عــ ــ احــتــلــت لــيــ ًا ، ان الــقــوى الــدولــيــة الــ ــ وتــدمــ
ـذه الـقـوى  ـا فـتـقـوم  ـ ـا واسـتـعـبـاد شـعـ ـ ـب ثـروا ـ ـا لـ ـ االستـعـمـار الـ
ــ  ــة ا ــ ــر مــخــتــلــف االســ ــ وتــمــر ــش الــوطــ ــ ــ بــمــنــع الســالح عــن ا
ـعـض الـدول وعـلـنـًا كـمـا تـفـعـل  ابية سرا كـمـا تـفـعـل  شيات االر امليل
ـافـة فـئـاتـھ الشـعـبـيـة ضـد  زائر فقد أنتفض بـ تركيا.أما شعبنا  ا
ـخـيـة  ـل مـأثـرة تـار ـ بداد فأسقط النـظـام الـفـاسـد و الفساد واالس
ــزائــر  ــ ــ ا ــنــا  ــز ــ ــيــد فــتــحــيــة  ــ ــ ا ــخــھ الــنــضــا ــ تــار أضــيــفــت ا
ــ  ــزائــر ا ــ ــزائــري الــذي اعــاد ا ــ ــ االنــتــفــاضــة ولشــعــبــنــا ا ــ ــمــا ــ و

ا الوطنية والقومية التحررة.  مس
 

س ضد الـفـسـاد فـقـط  أما شعبنا  لبنان قد فجر انتفاضة وطنية ل
ـاق  ـ ـ املـقـام االول انـتـفـاضـة وطـنـيـة ضـد إ ـا  واالفقار املنظم بل ا

 لبنان براط التبعية املقيتة اليران وحكم الو الفقيھ.
 

ـة  ـ مـن جـ دف اسقاط حـكـم االقـطـاع الـطـائـفـي و ا قامت ع  ا
ــ  ــيــمــنــة الــفــارســيــة عــ ــ حــقــيــقــيــة ضــد الــ ثــانــيــة انــتــفــاضــة تــحــرر وطــ
ـاعـة  ـ لبنان.فأننا نح شعبنا العري  لبنان ونح انتـفـاضـتـھ ال
ـ انـتـفـاضـة الشـعـب  ـ دوره  ـنـا ومـنـاضـلـيـھ ونـحـ ـ حـز الباسلة ونحـ

يد. ي ا  اللبنا
 

أقــول  ــض و ــ املــتــحــفــز الــنــا ــتــام أقــول لشــبــاب االمــة الــوا ــ ــ ا و
ـا االسـاس  ـدفـ ـيـة  ى ع االمة الـعـر ما االمة إن املؤامرة الك
ــا  ــ ــا عــن تــرا ــا وفصــلــ ــخــ ــر تــار ــا وتــزو ــ ــ عــقــيــد ــا وم ــ ــ ــو إلــغــاء 
ـس  ـيـ ـي تـجـف وتـ ا العـمـيـقـة لـ ا من جذور يد ، ثم قلع ا ا وماض
ـاءوا  ـ األبـد ، خسـئـوا و ياة ا ي  ا سا ضاري اال ا ا ت دور و

م الالعنون ،  م هللا ولع  غضب من هللا ولع
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ـز  ـيـة مـحـفـوظـة بـحـفـظ هللا الـقـوي الـعـز سوا وتناسوا ان االمة العر
ــا  ات مــا يــجــعــلــ ــ ــا ســبــحــانــھ مــن الصــفــات والســمــات واملــمــ ــ ــ الــذي و
ـا مـحـصـنـًة  وض والتقدم وما يجعل قادرة ع االنبعاث والتجدد وال
ـن يـديـھ وال مـن  ا الكرم الذي ال يأتـيـھ الـبـاطـل مـن بـ كتا ا و عقيد
ـل امـراض  ـا مـن  ـا وُمـثـلـ ـا وقـيـمـ ـمـنـظـومـة اخـالقـ ـا و مباد خلفھ و
ـم  ـ ـم واذنـا ـ العصر والعصرنة والعوملة.فـلـيـحـذر اعـداء االمـة وعـمـال
ــ االعــداء بــمـا تــمـلــك مـن الــقــدرات  ـذر فــأن أمــتــنــا عصــيــة عــ ــ أشـد ا
ساء وما تـمـلـك مـن  ة وما تملك من رجال و انات املادية واملعنو واالم
ـ  ـا و ـ ـ ثـبـا ـ تـجـلـيـات االمـة  ـ ومـن اكـ ـ وحضـاري وقـيـ ـ عمق تار
ــ حــزب  ــا الــرســا ــ ــ والدة حــز ــ  ــا  ــ ــا ألعــدا ــ ــ تصــد ــا و ــ حصــانــ
ـ  لة ال م تھ الطو ي ، فأن البعث ع مس ا البعث العري االش
ــة وعــقــائــديــة  ــا ثــالث وســبــعــون عــام قــد حــقــق انــتــصــارات فــكــر ــ عــلــ
ــ اعــداء االمــة و أعــداء  ــائــلــة ومــخــيــفــة ثــقــيــلــة عــ ــة  ــو وثــقــافــيــة وتــر

ـن  ـًا بـ ـطـًا عضـو ـ االمـة مـن رـط ر ـو الـوحـيـد  ا ، فـ ا ومباد عقيد
اكـيـة  ـ ـن االشـ ـا االجـتـمـاعـيـة أي رـط بـ ـ ـا وعـدالـ ـ ـ وحدة االمة وحـر
ـا  ـ سـب سـمـا اكية يجب ان تك والقومية وأكد ع حقيقة ان االش
ــانـيـة ومــن  ـا مــن ظـروف االمــة الـزمـانــيـة واملـ ـ ـا وتــرا ـ ــ ــا وحـيـو ومـعـاملـ
ــغــيــب  ــ  ــس مــن مــنــطــلــق أمـ ــاصـة ولــ ــ ــا الـوطــنــيــة والــقـومــيــة ا ــ ــئــ بـ
ــت  ــا ، وقــد اثــبــ ــ خصــائــص وســمــات وتــقــالــيــد واعــراف االمــة وشــعــ
ـيـة  اكية الـبـعـث قـومـيـة عـر ا املرع.ان اش اكية االممية فشل االش
ا عقيدة االمة العرية وفكر الـبـعـث  مؤمنة ان عقيدة البعث مرجعي
ا  ا ومباد ا وفكر و فكر االمة املتجذر واملطبوع واملولود من عقيد
نا منفتـحـة  اكي و منفتح ع فكر االمم كما  اش ا و ا وترا وقيم
ـا تـأخـذ مـن تـجـارب  ـ ـا وألـوا ـالـ ـا واشـ ل انـواعـ ع تجارب العالم ب
ـل مـا يـتـقـاطـع  ـا وتـرفـض  ـا وقـيـمـ ـ ا ومباد االمم ما يتالئم مع عقيد
ـــا  افـــ ـــا واعـــر ـــا وتـــقـــالـــيـــد ـــ ـــا ومـــبـــاد ـــا وقـــيـــمـــ ـــا وفـــكـــر ـــ مـــع عـــقـــيـــد

ـا بـركـب الـعـوملـة  ـاقـ ـ ـ ا ا.وليحذر الذيـن يـحـاولـون جـر االمـة ا ئ و
ــا  ــخــ ــا وتــار ــا ومــثــلــ ــا وقــيــمــ ــ ــا ومــبــاد ــ ــا وعــقــيــد ــ ــئــ ــا عــن بــ ــ ــ وســ

اصة. ا ا ا وخصائص  وحضار
 

ـ  ـ ـل مـن ق از واجالل لروح القائد املؤسس وا  تحية وتقدير واع
ـيـدًا  ـ ولـم يـبـدل مـات شـ ـغـ و ع العقيدة وع الدرب ولم  نحبھ و
از وتـقـديـر الرواح الـرفـاق الـقـادة  دًا أو مناضًال.تحية اع أو مات مجا
ـون  ـ ـ  ـن  ـدى تـحـيـة لـالبـطـال الـرابضـ يثم وأبو عدي وأبو  أبو 
ـون قـوى  ن ع ارض العراق يـواجـ م ، تحية للمرابط الغزاة وعمال
ـيـانـة والـعـمـالـة تـحـيـة لـثـوار الـعـراق رجـالـھ  ـ الغزو واالحتالل وقـوى ا

بھ وشبابھ وا النصر املوزر بإذن هللا سائھ ش  و
 

اتھ ر  والسالم عليكم ورحمة هللا و
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ـ يـوم التاسـع والعـشرن  ن  يد البطـل صـدام حـس تف للبعـث والـش و  ميع التفت ا صوت مراجع  دائرة التقاعد العسكسري و ا
تـھ  راس.عرفـت مـن ن ن وكـذلك ا ـل مـن املـواطن ـ طـابور االنتظـار الطو ـان يقـف  ا ومـسموعا مـن جميـع مـن  ان مدو سان ، فقد  من ن
ــراس  ب منــھ احــد ا نــوب او الفــرات االوســط ، اقــ ــ ا لنــا  ــال خالفــك ياصــدام .. اســمع يانــايم ) انــھ مــن ا زوجتــھ ( شــلون ا ومــن ا
عيــد ميــالد املرحــوم صــدام  لبــت الكيــك لنحتفــل  ي لــوال رمــضان  م الــصمت ، لكنــھ لــم يبــال وقــال صــدقو ورجــاه ان يخفــض صــوتھ او يلــ
دميـــة  ية والتعليميـــة وا ـــدمات الـــ انـــت ا ـــ العـــراق لقـــد  ـــذه االعمـــار ممـــن اليتـــذكر مـــا حققـــھ البعـــث  ن .. واضـــاف مـــن منـــا و حـــس
ــ االردن وتبــاع  ــرب ا انــت  ــا  ــا بــل ا يع عــض العوائــل ت انــت  اجــة و انــت تفيــض عــن ا ــصار  ــرغم ا يــة و مجانيــة والبطاقــة التمو
ـ مـا اوصـلونا اليـھ تجـار الـدين املـشعوذين الذيـن  ـذل عنـد مراجعتـھ .. انظـروا ا ـان املـواطن و يد صـدام ان  ـ الـش ـان ير ـل  ناك، و
ـي  ـ العرو ـذا املـواطن العرا ن مـع مـا يقولـھ  دون النـاس متعـاطف ـشا م  ن و راس مشدو ئة .. وقف ا م الدن ن باعمال س خانوا ا
م مـــن  بـــدو ان غـــالبي ـــ قادســـية العـــرب الثانيـــة .. و داتھ  ـــسانية عـــن مـــشا ـــسرد قـــصة بطوليـــة وا ـــم اخـــذ  ـــل واحـــد م م ، بـــل ان  الـــش

ل ..  ن نائب ضابط او ضابط صف عرف وما شا م ب ش العرا البطل السابق ورت س ا  من
 

نالـك ضـوابط صـارمة  ـواب بـان  ـان ا ستفـسرون عـن احـوال العـسكر ايـام النظـام الوطـ , و ـسألون و ـراس  عض ا ل ذلك حعل 
يبـة مـع  عـد للرتبـة العـسكرة مـن  ـو حاصـل االن حيـث لـم  ـس كمـا  ـ املعيـار االسـاس ول اقـف  انـت املو سواء بمنـح الرتـب او االنـواط و

 االسف .. 
ع عشر  م  الطابور عن منجزات البعث وثورة السا ـن  –استمر املواطنون يتحدثون و اسـب للمواطن ـن مـن تمـوز ومـا تحقـق مـن م الثالث

ن. يد الفارس صدام حس ار ميالد الش  من دون خوف ، بل ان االنتظار تحول فرصة لالحتفال بالبعث من خالل استذ
 

ـــ  م  ـــا الفــشل الــذي مـــ بــھ اعــداء البعـــث واذنــا ة مــن ابرز ـــا تحمــل معـــان كبــ ـــسيطة عنــد البعــض لك ادثـــة قــد تبــدو  ــذه ا ان مثــل 
م  اقــع الكتونيــة ومراكــز بحــوث مــن اجــل مــسعا انــات اعالميــة ومو م ام ــ ي و ا ــي االشــ ھ صــورة حــزب البعــث العر ــشو م ل ســع
ــا  ن ، ال ـ ضـمائر الـشرفاء مـن املـواطن ـ  ـذا اوال امـا ثانيـا فـان مـا حـصل يؤكـد ان مبـاديء البعـث حيـھ ولـن تمـوت و ـث  ب ي ا الـشيطا
ايـة اعـداء العـراق الـذيول حتميـة ان  اقعـة ان  ـذه الو م املشروعة  حياة كرمة و ظل وطن سيادتھ مـصانة وثالثـا تؤكـد  تل تطلعا
ــ  رات املــستمرة او باالحاديــث والفعاليــات ال ــل انحــاء العــراق ســواء مــن خــالل التظــا ــ  عــد اخــر  ــسع يومــا  م ت شــاء هللا وان حالــة رفــض

نھ ع ايام البعث. ذا املواطن اوذاك معلنا حن ا   يبادر 
 

تـــف  ات صــوت الــشعب الــذي  ــ اســ ة الفاســـدة  ــل اســاليب عــصابات االحــزاب االســالمو عــد تنفـــع  ــوف ولــم  ا لقــد زال حــاجز ا اخــ
غداد تبقى حرة .. وان النصر ان شاء هللا قرب. صرخ ايران بره بره   للبعث واالمة و
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ـــ ذكـــرى مولـــده امليمـــون. 
حـــــــــدث أحـــــــــد األصـــــــــدقاء 
ــــــــ إحــــــــدى  ــــــــو أســــــــتاذًا  و
ـ  اقيـة ال امعات العر ا
ـــــــ  ا نظامنـــــــا الوط شـــــــيد
ــــي و  ـ قبـــــل االحتـــــالل األمر
ـــــــــــــــي الـــــــــــــــ وصـــــــــــــــل  اإليرا

ــــ (  ا إ ــــل جامعــــات  ٣٨عــــدد ) جامعــــة رســــمية ، وأعتقــــد لــــو جمعنــــا 
ذا العدد. ٢٢األقطار العرية البالغة "   " قطر لم تصل ل

 
ن يرحمـــــھ هللا  يد صـــــدام حـــــس س الـــــش عـــــن قـــــصة حـــــصلت مـــــع الـــــرئ

ب والشكر واالمتنان.  ن ا ع س صدام   جعلتھ ينظر إ الرئ
 

عــد ان تخرجــت مــن آداب  يقــول الــصديق و الزميــل األســتاذ الــدكتور : 
ـذا يكــون  يـة و ـ قـسم اللغــة العر نـصرة وكنــت األول ع جامعـة املس
ــــق  ــــذا ا ــــا ولكــــن  مــــن حقــــي التقــــديم للدراســــات العليــــا والقبــــول ف
ــ  ع ــو غــ  ــزب البعــث و ــشرط أن يكــون املتقــدم منتميــا  اصــطدم 
عــــد التخــــرج قدمــــت  ــــان شــــيوعيًا ســــابقًا  ــــ أنــــھ  وعقبــــة أخــــرى اشــــد 

يــت  عــد أن أ دمــة العــسكرة ، و للدراســات العليــا والتحقــت ألداء ا
ـــــش  ـــــ ا ـــــ إحـــــدى الوحـــــدات املقاتلـــــة  ْت إ ـــــّسِ ُ ـــــ  التـــــدرب األسا
ة العـدو  ان يدافع عن حدوده الشرقية  مواج العرا البطل الذي 

ــــــ  ــــــ العــــــراق  ــــــرب ع ــــــي الــــــذي شــــــن ا .ثــــــم ١٩٨٠/ أيلــــــول /  ٤اإليرا
ي العسكرة إ جزرة أم الرصاص  محافظة البصرة.  انتقلت وحد

 
ـــــر  ن أقـــــدم للدراســـــات العليـــــا ولكـــــن لألســـــف لـــــم يظ ت ـــــ مـــــدى ســـــ وع
ـــــ  تـــــصة  ـــــات ا عـــــد عـــــدة مراجعـــــات ل ن و اســـــ ضـــــمن املقبـــــول
عـــ و " شـــيو ســـابق "  التعليـــم العـــا قـــالوا : لـــم تقبـــل الن أنـــت غـــ 
س صــــــدام  فـــــالطرق أمامــــــك مــــــسدود ال يوجــــــد أحــــــد ينقــــــذك إال الــــــرئ

ن.  حس
ن وكيـف  س صدام حـس ة من أمري وقلت : أين أجد الرئ فكنت  ح
بــــة  انــــت مل ــــرب مــــع إيــــران  ــــات ا ي عنــــده وج ـــي اشــــت ـ أصــــل إليــــھ 

س ولم يضعف األمل  صدري.  ولك لم أي
 

ــن  اقي ــ أحــد العر ت ع يل الــذي يوصــل فعــ فكنــت ابحــث عــن الــس
ــــ وقــــال :  ن الــــذي ســــمع شــــكواي فتعــــاطف م الــــشرفاء مــــن املــــسؤول
ـــــ  ء بـــــصراحة : " أنـــــا األول ع ـــــ ـــــل  س وقـــــل لـــــھ  اكتـــــب للـــــسيد الـــــرئ
ـــ  ـــي غ ـــ الدراســـات العليـــا أل القـــسم وصـــاحب معـــدل عـــاِل ولـــم أقبـــل 
ـة ملقاتلـة  ـط األول مـن ا ع وكنت شيوعيًا سابقًا وأنا أآلن  ا

ي ". ذا عنوا ي و  العدو اإليرا
 

غـداد  ـ  ن /  ت الطلب ووضعتھ  صندوق برد  شـارع فلـسط فكت

ــــ / ســــيادة  ي إليــــھ ذلــــك املــــسؤول ) وعنونــــت الطلــــب إ الــــذي ( أرشــــد
ن  وخاص. س صدام حس  الرئ

لكـــن القلـــق والتفكـــ لـــم يفـــارق ســـاعة واحـــدة و كنـــت أحـــدث نفـــ 
س لديـــھ الوقـــت ليقـــرأ رســـال ؟ ثـــم أقـــول :  ـــل الـــسيد الـــرئ أقـــول :  و
ـــ الـــوطن فلـــن  ـــ حـــق ع ن وأنـــا مـــادام  ـــ غـــ هللا وصـــدام حـــس ـــس  ل

 اتركھ.
ـــس  دلـــھ أبـــو عـــداي الرئ ـــا أخـــو  رن مـــن تقـــديم الطلـــب فعل عـــد شـــ و
ــة  ــ ا ي العــسكرة  ــ وحــد ن ، حيــث وصــلت برقيــة إ صــدام حــس
ـــــ وفـــــق الـــــشروط  ـــــ الدراســـــات العليـــــا ع املـــــشتعلة تبلغـــــ بـــــالقبول 
ــاص مــن  ــذا كتــاب قبولــك ا ــن راجعــت الــوزارة قــالوا : "  املعلنــة وح
ــ  ــا شــعرت بقيم ن " ، وكـدت أطــ مــن الفـرح حي س صــدام حــس الـرئ
يـــاة العلميـــة ونيـــل  افـــذ ا ـــذا القبـــول تفتحـــت أمـــامي نو .و وطني و
ا وصـــــوًال ملرتبـــــة األســـــتاذية ، بقـــــوة اإلرادة والتـــــصميم  عـــــد الــــدكتوراه 
ــ الــذي كنــت احلــم بــھ ،  ــ تحــدي الــصعاب لتحقيــق طمو واإلصــرار ع
ان خيمة عاليـة مـشرقة  ن الذي  س صدام حس ان ذلك بفضل الرئ

ن. اقي ل العر  للعراق و أبا راعيًا حنونا ع 
 

قــــول صــــديقي : ســــأبقى مــــدينًا لــــھ ولقلمــــھ الكــــرم الــــذي خــــط بيــــده  و
عثيـــــًا بـــــل كنـــــت " شـــــيوعيًا "  ـــــاص وأنـــــا لـــــست  ـــــ ا مـــــة أمـــــر قبو الكر

.  سابقا ، ولكن عرا عري وط أعشق العراق و أفديھ برو
 

ـ  ن الذي أمطرت غمائم أناملـھ الفـرح ع يد صدام حس رحم هللا الش
اب. ن باسمھ العظيم امل رًا اق نا ، وصنع لنا مستقبًال زا  بي
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ـا  اما ـ ال ـن الـشعب الـ خرجـت  ت مالي ع
ة الــــشباب  ا وقــــدمت املئــــات مــــن خــــ وتــــداعيا
ــــــــــــــــ  ر داء  وعــــــــــــــــشرات االالف مــــــــــــــــن  ا شــــــــــــــــ
ن الــــــذين خرجــــــوا للمطالبــــــة بحقــــــوق  واملعــــــوق
ـــي  ـ تــــل األمر الــــوطن الــــذي اضــــاعھ عمــــالء ا
ـــــــــــم  م ـــــــــــ جر ـــــــــــي      والـــــــــــذين أمعنـــــــــــوا  واإليرا
مـــة ضـــد أبنـــاء  ر ـــل أســـاليب ا م  باســـتخدام
ـــزت  يـــب لقـــد  الـــشعب مـــن قتـــل وخطـــف وتر

ـــــ  رات الـــــ خـــــرج  ـــــان  ١١التظـــــا محافظـــــة ار
العمليــــــــة السياســــــــية االســــــــتخبارة البغيــــــــضة 
ــ  رن  م مــع مطالــب املتظــا فلوحــوا كــذبا بــأ
ـ  مس مفضوح الستغالل الوقت واملماطلة 
ـــت زخـــم  ـــا لتفت ـــل الوعـــود الـــ اعلنو تنفيـــذ 
اذبــة بــالتوازي مــع  ــذه الوعــود ال رات  التظــا
لمــا ازداد قمــع  مــة  و ر ــل أســاليب القمــع وا
ـــــا األمنيـــــة ازداد زخـــــم  ز أحـــــزاب الـــــسلطة وأج
ـــل وســـائل  رن  فلـــم تجـــدي  وعنفـــوان املتظـــا

ھ صـــور االنتفاضـــة  ـــشو ـــ  ـــم الـــرخيص  إعالم
ــ  انــت صــفحات ناصــعة    الوطنيــة الباســلة ف

يد .  سفر الشعب العرا ع تارخھ ا
ــــاء الكورونــــا فرصــــة  ة تفــــ و لقــــد جــــاءت فــــ
ـــــ االنتفاضـــــة مـــــن خـــــالل  للـــــسلطة للقـــــضاء ع
ـــاء  تمديـــد ســـاعات حظـــر التجـــوال ومحاولـــة إ
م  ــــــشيا ن فأرســــــلوا ميل اي وجــــــود للمعتــــــصم
ــــــ  رن وأطلقــــــوا الرصــــــاص ال ع املتظــــــا و لــــــ
ــم  ــر لكــن كــذب أدعاءا ــ ســاحة التحر ــم  عل
قاىــــق  ــــشف ا لــــم تــــصمد ســــاعات قليلــــة لتك
ـن  ر للعالم ان من اطلق الرصاص ع املتظا
ــــــــــذه  ة مجرمــــــــــة وان  ــــــــــشياو ــــــــــم عناصــــــــــر مل
ـــــــــــــــ صـــــــــــــــمود  بانـــــــــــــــة اضـــــــــــــــافت ا العمليـــــــــــــــة ا
ـــــ تحـــــدي  رن صـــــمودا وقـــــوة جديـــــدة  املتظـــــا
ــــــــــذا  رمــــــــــة  كمــــــــــا أن  الــــــــــسلطات العميلــــــــــة ا
ـــي  عا ى و الفعـــل اإلجرامـــي مـــضافا إليـــھ مـــا عـــا
كومـــــــــــــات  يجـــــــــــــة فـــــــــــــساد ا منـــــــــــــھ الـــــــــــــشعب ن
املتعاقبــــــــة وســــــــرقة ثــــــــروات الــــــــوطن والــــــــشعب 
ـــر ألســـعار النفـــط العاملـــي   يجـــة الـــسقوط ا ون
ـــــــــ  ن  ـــــــــل الـــــــــداخل حيـــــــــث انكـــــــــشفت عـــــــــورات 
العمليـــــــــة السياســـــــــية البغيـــــــــضة وان الـــــــــشعب 
م العميلـــــــــــة  وان  ـــــــــــأحزا ـــــــــــم و ضـــــــــــاق ذرعـــــــــــا 
ة  ا الكبـــــــــــ االنتفاضـــــــــــة تتـــــــــــصاعد وان شـــــــــــرار

ر مـــع أول يـــوم يرفـــع فيـــھ حظـــر التجـــوال  ســـتظ
الـــــــــذي تحـــــــــاول  الــــــــــسلطة العميلـــــــــة ان تبقيــــــــــھ  
ـــــا  ـــــ  الـــــشارع أل مـــــصدا مـــــن خـــــروج الـــــشعب ا
ـــــذه  ـــــم السياســـــية  وان  ايـــــة عملي ســـــتكون 
ـــشيات  األحـــزاب رغـــم مـــا تمتلكـــھ مـــن ســـالح ومل
ــــــــــا رغــــــــــم الدعــــــــــم  ــــــــــة مــــــــــن داخل ــــــــــا مرعو اال ا
ـــــ  م  ـــــا ومحاولـــــة إطالـــــة ألمـــــد بقـــــا ـــــي ل اإليرا
ايـــة البــد مــن ثــورة شـــعبية  ــ ال الــسلطة  لكــن 
عـود  رمـة و ـذه الزمـر العميلـة ا عارمـة تـزح 
ن االصـــــــالء الـــــــذين لـــــــن ولـــــــم  اقي الـــــــوطن للعـــــــر

عامــــا مــــن  ١٧يرتــــضوا بــــاالحتالل واعوانــــھ وان 
الصمود  وجھ عمالء االحتـالل أكـدت أن مـن 
يقــــــــود الــــــــشارع واملقاومــــــــة الوطنيــــــــة بمختلــــــــف 
ــ  اقيــة و ــل القــوى الوطنيــة العر ــ  ا  ال أشــ
ي الـــذي  ا ـــي االشـــ ا حـــزب البعـــث العر مقـــدم
ــــــ الــــــذي  ــــــزب ال ــــــت للعــــــالم اجمــــــع انــــــھ ا أث
عــرض  ــل مــا  ــستمر بالنــضال واملقاومــة رغــم 
يـــــــف  لـــــــھ مـــــــن عمليـــــــات تـــــــصفية ملناضـــــــليھ وتز
ـــــــا  ھ وشـــــــيطنة مـــــــن قبـــــــل إيـــــــران وعمال ـــــــشو و

ن رم  ا
 

عــــون هللا  وان غــــد العــــراق وقــــواه الوطنيــــة آت 
 وما ذلك ببعيد.
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مـا حـاول  ـا م بقـى ذيـًال ل يـا و عة لھ مرفـوض جما ل من جاء بھ االحتالل والعملية السياسية التا اقيون أن  أمر يتفق عليھ العر
ــم أنــھ منبــوذ وحــاول ركــوب موجــات  ــؤالء مــن ف ن .. ومــن  اقي ــ العــر م ع فــة ، فلــن يمــر خــداع ــار وطنيــة مز ــداع باظ التنكــر وا
مـا  ـا م ـستطيع مغادر ا ال ـ شـباك اقـع  ـو و ـن االيرانيـة واالمركيـة و م ومحاولـة رفـض التبعيت ر وانتفاضة الشعب ضـد التظا

ي "املطلك" و "املال" ..  ما الثنا  نطق لسانھ بحلو الكالم .. 
 

ــــن  ر ط الــــشع ضــــد الــــسلطة وعمــــالء االحتــــالل ، و نــــاال مــــن املتظا مــــا الوحيــــدان اللــــذان حــــاوال ركــــوب موجــــة الــــ واللطيــــف ا
ـ جميـع قراراتـھ  تـل  مـا القـذرة مـن مـشاركة ا فتـھ أياد ارة .. جـزاء مااق ستحقانھ من ضرب باالحذية والنعل وا م ما أنفس

افعالھ القذرة ..   و
 

انـا مـستفيدين  ـ النظـام الـسابق، بـل  ن او عقـاب  دين ولم يتعرضا ا  اليختلف اثنان ع ان "املطلك واملال" لم يكونا مضط
ــ التجــارة واملقــاوالت حــ عــام  ــ الدولــة ثــم تقاعــد ليعمــل  مــة  ــ امــاكن م ــ االســتفادة .. فقــد عمــل "املطلــك"  ،  ٢٠٠٣منــھ غايــة 

غداد ..  عمل محاميا ح احتالل  ان  ازي االخر " حيدر املال "   واالن
 

ما  ما واســتعداد مــا وصــدر فتحــان لــھ أذرع تــل و ــروالن نحــو ا مــا  مــا جعل از مــا باملــال واملناصــب وان ما وطمع ولكــن غــدر
ـي مبلـغ  تـل االمر سلم من ا اقية  صية عر تل ملا يردانھ بالعملية السياسية .. واملطلك أول  ما ا املقابل أوصل دمتھ و

يجة االعمال العسكرة ..  ٥٠ ا ن ة بخسارتھ مشارعھ وتضرر اذبًا عن كذبة فا ضًا  عو  الف دوالر  بداية االحتالل 
 

مــا رواتــب وامتيــازات ومخصــصات عاليــة جــدا مــع رواتــب  ــ تلق ملــان .. فباالضــافة ا كــم وال ــس مجلــس ا ــ ما مــا  ثــم جــاء دور
ــم عــشرات  مة جلبــت ل ــ مايــة ، فقــد اســتفادا مــن العقــود واملقــاوالت وتمــشية املعــامالت مقابــل رشــاوي  ميــة ملئــات عناصــر ا و
 ، ـــصيات النظـــام الوطـــ ـــ و أمـــالك  ي القـــذر حالـــة الت ـــو اســـتغالل الثنـــا ـــذا وأمـــر  ـــل  ـــ مـــن  ـــن مـــن الـــدوالرات .. واألد املالي

ما ..  نت لف برئاسة   حيث ان " املطلك " 
 

ــن الــدوالرات مقابــل  ــسلم مالي م و م وعرفــوا كيــف ان " املطلــك " بــاع يمــات ملــسوا بانفــس ــ ا ــرن  خاصــة امل ن و اقي ــل العــر
ـــ مخيمـــات  عـــرف بـــذلك مقابـــل تج ـــل  افرشـــة رخيـــصة الثمـــن، وأســـس شـــركة باســـماء اخوتـــھ وابنـــاء عمومتـــھ وال ئـــة و خيـــام م

ـــ بمـــا يقـــل عـــن  ـــذه ١٠الت ـــصيات واالحـــزاب الـــ كـــشفت التالعـــب  ـــان وال ـــل ال ـــم .. ورغـــم  صـــصة ل % مـــن االمـــوال ا
ـــ قـــضايا قتـــل  ـــ بالعـــشرات  ـــان التحقيـــق الـــ  ا مـــن قبـــل "املطلـــك" اال ان اجـــراءا لـــم يحـــدث معـــھ حالـــھ كحـــال  االمـــوال وســـرق

ا ..   وتفج وت واحتالل مدن وتدم
 

مــــا  ا، و ــــشيا مــــا الــــسرة بالــــسفارة االيرانيــــة واحــــزاب التبعيــــة االيرانيــــة وميل ــــو عالقا والــــذي شــــفع "للمطلــــك ومعاونــــھ املــــال " 
صــــصة بمـــــصادرة امــــوال النظـــــام  نـــــة ا ـــــسلم "املطلــــك " ال رمـــــة .. كمــــا  ــــشيات ا ما تلـــــك امليل ضــــ ع الوحيــــدان اللــــذان لـــــم 
ـ العمليـة السياسـية العميلـة واحـزاب الـسلطة  ضـية اسـياده  ـل اخـالص ل ـا ب ـا ، وعمـل ف لفـھ  مـر الـذي  د بر السابق .. منذ ع
ــــم  ي .. وصــــار يتــــاجر بامالك ــــد الوطــــ دون وجــــھ حــــق ودون ســــند قــــاو ــــصية لرجــــال الع ــــم مــــن االمــــالك ال وتقاســــم الغنــــائم مع

ا ..  ا ليصل ا اق فائدة م م عل ساوم  و
 

ـــو االســـتاذ الـــدكتور  ـــ زمـــن النظـــام الوطـــ  ـــ أشـــرف رجـــل عرفـــھ العـــالم  كمـــا ع ـــ احـــدى القنـــوات الفـــضائية م ـــر مؤخـــرا  ثـــم يظ
ـــي  ـ ــــصار االمر ن مــــن ا اقي يــــة الــــذي بحكمتــــھ أنقــــذ العــــراق والعــــر نــــدس البطاقــــة التمو ــــر التجــــارة وم ــــدي صــــا وز محمــــد م

ن .. والذي اليوم تدرس تجرتھ  العالم أجمع ..  اقي ع العر ن معھ بتجو  واملتحالف
 

عرفكمـــا خنـــاث  ـــل  ـــ "صـــا املطلـــك" و"حيـــدر املـــال" انزعـــا عنكمـــا ثـــوب الرجـــال فال ن جميعـــا ا اقي ختامـــا يقـــول لـــسان حـــال العـــر
مـا تخفيتمـا وراء املكيـاج  ر عوراتكمـا م ذا الـدور النـھ سـتظ ًال لھ .. واليليق بكما  س بدور الرجال فأنتما لستما أ ستحقون التل ال

ع عنكم الشوارب ..   الكث النھ  االخر ست
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سان عـام  عـد  ٢٠٠٣عد االحتالل البغيض  التاسع من ن دفـھ  ـر  .. ولتمر
ــ  بــوا ا ة الــدمار الــشامل .. ذ ب الغــزو االول امتــالك العــراق الســ فــشل ســ
ذه اللعبـھ املفـضوحھ مقـدما .. ابتـدؤا  شر الديمقراطيھ !ولتنفيذ  مسرحيھ 
م  ـــس ـــل جواس ا  ـــ عـــضو ا ( الوطنيـــھ ) وضـــعوا  ـــشكيل جمعيـــھ اســـمو ب
معيـــھ كتابـــھ مـــشروع  ـــذه ا ـــدف  ء.و م مئـــھ قم ونـــھ العمـــالء وعـــدد وا
كـــم  كـــم يـــدير ا ادارة الدولـــھ كدســـتور مؤقـــت وانتخـــاب اعـــضاء مجلـــسا ل
را  ــم كحمــ .. ملــدة شــ ــم مع ء  الــھ الــذين جــ ــصا مــن تلــك الز رأســھ  و
ـــــن  ـــــل ثالث ـــــم مـــــن شـــــغل املنـــــصب  عـــــد ان شـــــبع عمال التنـــــاوب .. و واحـــــدا و
ت  نــا اتــ اع .. ومــن  ــق االقــ يومــا .. ابتــدعوا فكــرة انتخــاب برملــان عــن طر
افقـــات متفقـــھ مـــسبقا ..  انـــت عبـــاره عـــن تو ـــل الـــدورات  ملـــان .. ف ـــازل ال م
ــا الــشعب  ــشارك ف ــا انتخابــات  ــور امــام الــرأي العــام با ــ الــرغم مــن الظ ع

 بحرھ!!!!
بـــــــت للفـــــــساد  ـــــــا ذ ـــــــ دورات االنتخابـــــــات .. لك لقـــــــد تـــــــم صـــــــرف مليـــــــارات ع
ــــــــست  ــــــــ ل والرشــــــــاوي وللــــــــديكورات مثــــــــل مفوضــــــــيھ انتخابــــــــات مــــــــستقلھ و
ــــــع االدوار  ــــــا يمثــــــل حــــــزب او كتلــــــھ حــــــ تتــــــم توز ــــــل عــــــضو ف مــــــستقلھ!!الن 
ـــــل دوره انتخابيـــــھ نالحـــــظ نفـــــس الوجـــــوه املقـــــززه  ـــــا .. حيـــــث ان  واملقاعـــــد بي
ن وقــــرارات  ــــا اصــــدار قــــوان م ــــل  ء  ــــ ــــا امــــر الــــشعب  م القــــذره الــــ ال 
افيــھ  ر رھ ا ــم الــش ــصيا ومــا مكــسب روات ــم  ــا ماديــا ول لالســتفاده م

م غ الشرعيھ خ مثال ..   وامتيازا
 

ـشارك  ـذه الـدوره الـ لـم  م املزري اليـوم  ازل ح وصل حال واستمرت امل
ــــــــا مــــــــن الــــــــشعب اال  عــــــــد ان  ٢٠ف % واالغلبيــــــــھ قاطعــــــــت تلــــــــك االنتخابــــــــات 

ـس  س ومنـذ اجبـار رئ ملان البا ذا ال تكشفت اللعبھ تماما .. ونرى اليوم ان 
ـــر  عـــد ثـــورة اكتو ـــ االســـتقالھ  ـــدي ع الـــوزراء الفاشـــل القاتـــل عـــادل عبـــد امل

ــــــ محمــــــد  ٢٠١٩ ــــــستطع ايجــــــاد بــــــديال لــــــھ .. تر ملــــــان لــــــم  الباســــــلھ اال ان ال
ــ الرغــم  ــ وفـشل ايــضا وع عــده عــدنان الزر توفيـق عــالوي وفــشل .. ثــم جـاء 
ـس  ـس ( رئ ما فشال فقام مـا  ن اال ا يھ وعميل سيات اجن ما من ج من ا
ــــو  ـــاظ و ـ ــــو مــــصطفى ال ليــــف عميــــال اخــــر و م صــــا بت ــــھ ) بــــر ور م ا
ــسيھ  ــذا املنــصب ســوى امتالكــھ ج لــھ ل ئا يؤ ارتونيــھ اليملــك شــ ــصيھ 
نـــــــة جديـــــــده  م صـــــــا لقبـــــــا وم نـــــــا حـــــــصل بـــــــر يـــــــھ وعميـــــــال مزدوجـــــــا و اجن
نـا  ـم  ملان !!امل ـذاال ا النھ لم يمـارس صـالحيتھ بحـل  ستحق لف ) و ( امل
ــــشكيل مــــا  ــــ  ا و ــــست جديــــده لكــــن اخــــذت مــــدا ــــ ل ره  بــــرزت للعلــــن ظــــا
ــ  ــ تمثــل االحــزاب االســالميھ املواليــھ للو ــس كتلــھ ( الــشيعھ ) الــسبعھ و
ن ملنـــصب  ـــ ـــ املر ا ع ـــا فـــرض شـــروط ـــ عاتق الـــسفيھ خـــامن اخـــذت ع
ملـــان اللذيـــن  ـــذه بقيـــھ الـــدواب مـــن كتـــل ال ـــا  ـــس الـــوزراء وتجـــاوزت بفعل رئ
تظــرون فرجــا مــن مجموعــة الــسبعھ الطائفيــھ  رفــان ي ن مثــل ا بقــوا ســاكت

وكھ للشعب ..  زلھ وا ملان صار م ذا ال ماذا سيقررون.ان   و
 

و االبقاء ع  م  دف ذه املره سيكون  اظ  ذه اللعبھ ان لم يمر ال م  ا
يل  ـــس ـــم مـــشوار اللصوصـــيھ والقتـــل و ـــدي ليكمـــل ل اللـــص القاتـــل عـــادل م

شيات الطائفيھ بدعم النفوذ الفار  البلد ..   عمل املل
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ده اليــوم مــن ســقوط وابتــذال وعــدم وجــود ضــم او شــرف إ ــشا ــل املعــاي اإلعالميــة واألخالقيــة مثــل مــا  ــ  بوطــًا  ــي  د االعــالم العر ــش ــسيطر عليــھ الدولــة عال لــم  ان ســابقًا اعالمــا حكوميــًا  مــي يحكمــھ.

ــاكم او  ــة نظــر ا عــ عــن وج ــ  ــا لــسلطة الرقيــب االعالمــي واألمــ و اصــة والــ تخــضع جميع ف ا عــض الــ ــون ، مــع  ــة ا وخاصــة اإلذاعــة والتلفز ا ــان اعالمــًا فيــھ مــن ال ــذا  ــل  ــاكم ، مــع  ــزب ا
 والصدق.

 
ل ع الدول والق زمة القمرة ا اقل األسعار ، مما س ز ا ي ا البث الرق نزلت أسعار  عد الثورة الرقمية وتحول البث الفضا نـا  طاعو ز ع القمر الصنا وخاصة النايـل سـات و اص من  ا

ان عدد القنوات العرية ال يتجاوز  نية واألخالقية ، قبل احتالل العراق  م باملعاي امل ـذا مـا جعـل  ١٤٢٠قناة حكومية وخاصة ، واليـوم بلـغ عـدد القنـوات  ٣٢اصبح عدد القنوات مبالغ فيھ ، وال يل او اكـ و
ية وطائفية وتبعية مقيتة لبلدان  ات نظر سياسية ودي يحة كونھ أخذ يمثل وج ة والصدق ونقل األخبار ال ا عيد عن ال بة  مثلاالعالم العري  ا الـدي ، واملـص اف ا و النحر ايران وما تمثلھ من دعاية ل

نا نحـن ـسق مـع ديـن وال شـرع.و يـال والـ ال ت افات الطائفيـة والقـصص العـابرة ل ر ل ا م يصدقون ب يل الشعب العرا املمن جعل ـ بح ان تج ـا رفاقنـا  يـة يقـوم  ـ وضـع بـرامج ثقافيـة جما اجـة ا
اقية وان ا شاء صفحات تركز ع الوطنية العر اقع التواصل االجتما و إ ثمار مو نوب واس ل ملقل العراق وخاصة  مناطق الفرات األوسط وا ش و العراق ، دون الدخول  تفاصيل قد  دس االول 

 رد فعل علينا كحزب.
 

ــابر  ــا ، ودائــرة ا ا ــابرات االمركيــة وتوج ن دائــرة ا عمــل ضــمن دائــرت ــا  ناء نرا ــدون اســت ــا و ل اقيــة  ــستعرض القنــوات العر ــ العــراق ات والــذي  ــذه الــدائرة اخطــر ع ــا وان  ــا وطائفي اإليرانيــة وخب
 وشعبھ.

 
ـا  ـشر  عمل كسياق إعالمي فيھ من الثوابت اإلعالمية الـ است ـرة ، والـ ومـع االسـف فقـد تخلـت املـاما االعالم العري فحدث وال حرج ، فال عاد شعار الراي والرأي االخر  ز عـد والدة قنـاة ا ـي  د العر شا

ـد امللـ ـا  ا ا واتجا ل تفاصيل عكس سياسة الدولة القطرة ب ا اليوم  ا ا ، ف ت من اجلھ كما ادعت  حي ش ا الذي أ ـصار ل و اليوم عن دور ـو عـداء دول ا ـم الوحيـد  عـدم التـصديق بمـا تقولـھ وال
اقية واالنتفاضة ال رات العر م ، و التظا ن وعمالء وثي زرة ا جانب ايران وا انـت شر( السعودية واإلمارات والبحرن ومصر ) وقد وقفت ا ـرة لـصا ذيـول ايـران ، فقـد  ز ية او مثال النحياز ا

ا. رات مصر وتوس والسودان وغ م التغطيات لتظا سة اذا ما تذكرنا  ا لة و  غطية االنتفاضة م
 

ـا لعـداء النظـام الوطـ العر  ـا و توظيف ـ النطالق ـا منـذ االيـام االو اف ا وانحر ـ انحـدار ة  ـ يـة وا انـب االخـر نجـد قنـاة العر ـو ا ي ورمـوزه وقياداتـھ ، وروجـت لالحتـالل  ا ا ـي االشـ وحـزب البعـث العر
ا و ا  الدين وال  السياسة ، ما تقدمھ القناة اليوم اال صراع بي ة ال وزن ل فـ وقواتـھ ن قواذنابھ وذيولھ وعززت من بروز نماذج طائفية حق ـا  يـا و انحياز ـ لي زرة وخ األمثلة موضوع القتال  ناة ا

لھ كذب وتضليل إعالمي. ذا  لس االنتقا و زرة بانتصار ا ره املنتصر ، كما تفعل ا  و تظ
 

ديد ، ولم تم ر ا ش  تضليل إعالمي مبالغ فيھ ، وقد وصل ا درجة الكذب املفضوح واملكشوف ، لقد سقط ما س باإلعالم ا ع  ليھ عشرن عامًا او اك بقليل. عاننا 
 

ل السعودي واإلدارة االمركية  ي  ذات التمو ن وتحا -اما مجموعة ال  ل وقت وح ي الكذب   يونية ، فقد عقدت العزم بالباطل لتف شون الص ع م  س ا تجرة البعث العظيمة ال جعل ول ان 
م ك ا ولـم يحققـوا لـشعو م المر م وتبعي ب انبطاح س م مأزق امام شعبنا العري  ا ، وال وضع س بفضل املنجزات ال حقق م ، فواصـلوا العـداء ضـد ثـورة تمـوز وضـللوا رامـ كواب ا منجـزا ة تـصنع

ـ ـان ف ـي بحـرب دامـت ثمـان سـنوات و م مـن االحتـالل اإليرا ـسوا ان العـراق حمـا ـت و م دخـول العـراق للكو اذب ، شـماع ك  م باعالم مف ـت ،  د و شعو ـ العـراق قبـل دخـول الكو جـابر وزايـد يتـآمرون ع
تــھ ورمــوزه مــن خــالل بــرامج معــدة لغــرض االســاءة والتــضلي ــ البعــث وتجر ًا وتتطــاول ع ــ موقفــًا حقــ ــي  ــر ال  عــد االحتــالل تقــف قنــوات الع ــم ابنــاء االمــة ل او ن و مع اقي دوا ان العــر عــد ان شــا العالمــي 

انية الدولة  صار رغم محدودية م صار وأثناء ا ن قبل ا اقي ل فخر منجزات الثورة العمالقة وما قدمتھ للعر ستذكرون و م  عطيـل آنذالعرية و قارنون االمور بما حل بـالعراق مـن فقـر وجـوع و اك ، و
يالية ل صور الب التحتية و تدم قطاعات التعليم والصناعة والزراعة  ظل حكومات االحتالل مع ما حصلت عليھ من عائدات النفط ا  .ل

 
ــرامج تحــاول االســاءة للبعــث وثورتــھ ومنجزاتــھ ،  عــدون مسلــسالت ومــسرحيات و تجــون و ــر والرذيلــة والتبعيــة وأخــذوا ي ــذا أغــاض اعــالم الع ــال ، اال يكفــي يــا مــن  لكــنإن  غر غطــى  م فالــشمس ال  هللا مخــز

ي  وانتم تمارسون اقذر األدوار اإلعالمية  تارخ االعالم العري ؟  تديرون قنوات االم 
 

ار مكثفة و ق ن عث برسالة اس ا و اذي ذه القنوات وكشف أ اتيجية عمل مضادة ل اتھ ان يضعوا برنامج إس ل مستو ةإن ع ابناء البعث ب ـا مكتـب الثقافـة واإلعـالم ترسـل مـن قبـل الرفـاق  و ـشرف عل
شرعات إعالمية تح األفراد و  م ضمن ما جاء من  ن من رفع دعاوى ضد لف رفاقنا القانون ل الساحات ، كما يجب علينا ان ن ـذا اضـعف اجميًعا ومن  ماعات من اإلسـاءات املباشـرة وغـ املباشـرة و

ــا  ــرة وقنوا ز ــذه القنــوات جميعــًا ( ا ــم  ــي ن ــا  -اإليمــان  يــة وقنوا ــو عمــل مقــاوم ال يقــل عــن ا -العر ــذا العمــل  ــ ) ،  ــي  ــي قنــوات ال  ــم يقــاومون االحتــالل االيرا ــ العــراق و لفعــل املقــاوم لرفاقنــا 
عت ذلك واجب نضا وملزم.  واذنابھ وان 

 
ودنا من اجل الرد ع التضليل االعالمي ولقد منحتنا وسائل التواصل االجتما عدد من القنوات وامل ة لتظافر ج اقاننا بحاجة ماسة وكب د.و شكيل اعالم شع مجا  ع والصفحات ل

متنا وسعينا النضا املقاوم.  وان شاء هللا يتحقق نصرنا 
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ـــ اقتـــصاديات  ا ع تـــداعيات جائحـــة فـــايروس كورونـــا القـــت بـــضالل
يـار أسـعار النفـط  ـسارع جـاء ا ـ تطـور خطـ وم افة، و دول العالم 
ـ تحـت الــصفر، أو  ـي إ بـوط سـعر برميـل النفـط األمر ـ العـالم، و

ن باتوا  ا ا سالبة ألن املنتج ين للتخلص من   تحول يدفعون للمش
م خوفــا  نــھ لــد ب  تخز ــس عــدام الطلــب    مــن نفــاذ ســعة التخــزن،  ا

ــــ جميــــع  بــــا حيــــث أن اإلغــــالق  ــــ النفــــط تقر أنحــــاء العــــالم أبقــــى   ع
، ممـــــا جعـــــل ســـــعر  ـــــر الـــــص ن ا م تحـــــت قـــــوان ـــــ بيـــــو النـــــاس 

ميل  لفـة إنتاجـھ   ال ـا ت غطـي ف ات غـ مـسبوقة ال  ينخفض ملـستو
نھ وتخزنھ.   و

ــة تلــك التــداعيات  اتيجيات ملواج ــدأت معظــم الــدول رســم االســ و
ـــ العـــراق فـــإن حكومـــة املنطقـــة  ـــا، إال  ـــ احتياطا باالعتمـــاد أوال ع
انيـــــــة الدولـــــــة  ـــــــب م ا لـــــــم تكتـــــــف ب ـــــــا وميلـــــــشيا ـــــــضراء وأحزا ا
بـت  ا، و ـشيا ـا ميل ـئ الـ سـيطرت عل وعوائد الضرائب، واملوا
ـــــن مـــــن الـــــدوالرات،  ـــــا يملكـــــون املليـــــارات واملالي ـــــا وصـــــار قاد إيرادا

ـــــب االقتـــــصاد فمنـــــذ عـــــام  ـــــي  ٢٠٠٣فـــــضال عـــــن تخر عا ـــــ يومنـــــا  وا
ية  ـــــــدمات الـــــــ عـــــــدام األمـــــــن وخـــــــراب ا ـــــــ مـــــــن ا املـــــــواطن العرا
اء، لم تكتف حكومـة  ر دمات البلدية والك والتعليمية ومختلف ا
صــــــــصة لتلــــــــك  ائلــــــــة ا ــــــــل املوازنــــــــة ال ــــــــب  ــــــــضراء ب املنطقــــــــة ا
ع، بل تطرح اليوم مشروعا جديدا تحت مس دعـوة االدخـار  املشار
ديـد لـسرقة  ـذا املـشروع ا ن،  االجباري أو تخفيض رواتب املوظف

ــــشرن  ــــ ثــــورة  ــــسيط الــــذي خــــرج   ٢٠١٩قــــوت املــــواطن، ورزقــــھ ال
ـــــوع مطالبـــــا بمـــــستقبل كـــــرم لـــــھ  منتفـــــضا ضـــــد الظلـــــم، والفقـــــر وا

 وألسرتھ.
 

ـــ بالـــسالب سيـــضع  عـــد ان أصـــبحت عائـــدات النفـــط العرا اليـــوم و
ـــدال مـــن  ـــ جيـــب املـــواطن لـــسرقة قوتـــھ اليومـــي، و م  الـــسارقون يـــد
ياليــة  كومـة إلغــاء قـانون رفحــاء ورواتبـھ ا ــ ا ـ ع ب ــان ي ذلـك 
ن  ناء السياســـــــي وكـــــــذلك رواتـــــــب املـــــــستفيدين مـــــــن مؤســـــــسة الـــــــ
ـدال مـن سـرقة راتـب املوظـف  قـائق، و ا تزيف ل ل داء ال  والش
داد أمـــوال الدولـــة  افحـــة الفـــساد، واســـ ـــم م ـــسيط عل والعامـــل ال
كومــات والــوزراء  م رؤســاء ا ــ مقــدم ن الفاســدين، و مــن املــسؤول
ــ  ن الــ بلغــت املليــارات والتــدقيق  ن وحــ املــدراء العــام ــافظ وا

ا. داد أموال مية الس  ملفات املشارع الو
 

ـــ الـــ بانـــت  لكـــن ســـرقة راتـــب املـــواطن ســـيؤ ثـــورة الكرامـــة وا
ــشر  ــذه الثــورة الــ ســتعيد الــوطن الــذي ســرقھ اراذل ال ا،  تباشــ

ــي  ي.ســتعيد ثــورة الكرامــة العــراق  -بمــساعدة االحتــالل األمر اإليرا
ة. ل النخوة والغ لھ الشرفاء أ  أل
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ــــس لــــھ حــــد بــــأن فجــــر  ــــ العــــذاب، وعــــرف أيــــضا بايمانــــھ الــــذي ل ــــ بالــــص ع لقــــد عــــرف الــــشعب العرا

ي ..   خالصة ال بد وأن يأ
 

عمــل أكــ إيجابيــة مــن  ــ فيــھ عنــصر الــدافع العــام للقيــام  ــ عامــل آخــر ين ــذا يحتــاج إ ولكــن إيمانــھ 
 اإليمان.

ــــل تارخھ.ضــــعيف اإليمــــان وال ضــــعيف الوطنيــــة.بل قــــد يكــــون  ــــ  ــــ لــــم يكــــن يومــــا  أن الــــشعب العرا
خلــــق فيــــھ التــــصميم والتطلــــع  ــــ و ــــذا الو ــــ مــــن يخلــــق فيــــھ  أن يحتــــاج إ ــــ مــــستوى وعيــــھ. ضــــعيف 

تل.  والوقوف بوجھ ا
زائرة عـام  ة التحرر الوط ا ن أعلنت ج ـا ( أن اإلسـتعمار ال يرفـع  ١٩٥٦(( ( ح ـشور شـ ل ـ م

ـان ذلـك  ذه األلفـاظ عنيفھ.لقـد  ن  عنقھ ).لم يجد أي جزائري صادق أن  يده إال إذا جعلت السك
م مــــــن أن  ــــــ أعمــــــق أعمــــــاق ضــــــمائر ــــــ  فــــــ عمــــــا ر ن و زائــــــر ــــــشور ينطلــــــق بلــــــسان جميــــــع ا امل
ـــائج ال يمكـــن ان يخـــضع إال  ـــو عنـــف  نمـــا  عقـــل، و ـــس جـــسما مـــزودا  ـــس الـــھ مفكـــره ول اإلســـتعمار ل

 عنف أقوى )) ).
 

ــل مــن  تــھ وتمــسكھ بارضــھ ومقاومتــھ الــضارھ ل ــشبھ األســاط عــن وطن ــ تــارخ شــعب العــراق مــا  أن 
سلط عليھ.  سول لھ نفسھ احتاللھ وال

 
تب علينــا أن  اليــة، ضــد شــعبنا.ي ــسلط والــضقط الــذي تمارســھ ســلطات االحتــالل واذنابــھ ا وان ال
ــــ التحــــرر مــــن االحتــــالل واذنابــــھ  ــــ الثــــوره العمالقــــة الداعيــــھ إ ــــ الــــشعب و نكــــون األداة ألــــ تفجــــر 

ل  بالدنيا لو موتھ ). لنا  جنوب العراق.(  زوجة أ شيدنا اليومي .. ا  وعمالئھ ( وأن يكون 
 

ـض  ـستطيع ان ي مـات ال  ب.أمـام م ب اقنـا ا ـا عر اليـة الـ يمـر  ذا تـضعنا املرحلـة التارخيـھ ا ل
 ا بجداره سوى االبطال.

ـــو الـــذي يخلـــق  ــواب.أن التحـــدي  ـــ عقيدتـــھ التحـــدي وا نـــ )  ي ( ارلنــد تو يطـــا وقــد يقـــرر املـــؤرخ ال
ــ  ــرون  ــ العكــس يزد نمــا ع ل الظــروف، و ــ أســ ــرون  ــشر يزد عتقــد بــأن ال و ال  رجــال األحــداث.و

ونھ أشد عظمھ. شر الذي يواج لما ازداد التحدي صار ال م، أشد تحدي، و  الظروف ال تتحدا
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ـــن  يـــاة العـــام ، فمـــا ب ـــو قـــانون ا ـــذا  يحة، و ـــ يحة تنـــ عـــن مخرجـــات  دائمـــا يقـــال املـــدخالت الـــ
ـا  س االو وما مثلتھ من مخاض اللمحات الفكرة للبعـث العظيـم الـ وضـع لبنا مجرات احداث التأس
ع مـن  ـ الـسا ـ خـط الـشروع االول  شيل عفلق رحمـھ هللا ورفاقـھ األوائـل  القائد املؤسس الرفيق احمد م

ــــسان عــــام  ــــزب حفظــــھ هللا ١٩٤٧ن ــــن العــــام ل يم األم ــــد عــــزة ابــــرا ا طــــاب األخــــ للقائــــد ا ــــن ا ، و
ــــا  ٧٣،ملناســــبة الــــذكرى (  ع والتحــــديات ،مــــن ابرز س ، مــــسافة زمنيــــة حاشــــدة باألحــــداث والوقــــا ) للتأســــ

ـ مـستوى اإلداء والفعـل املقـرون  ـة ع ـن األحـزاب الثور ـا ب تھ النـضالية الـ قـل نظ زب ومـس تجرة ا
ــ البنــاء  ي، ومــا تركــھ مــن ارث عظيــم  ــسا ــ املــستوى القومــي واال ــاره ع ــسدة الف ية واإلبــاء ، وا بالتــ

ـــ الثـــامن مـــن شـــباط عـــام  عـــروس الثـــورات  ي ، والـــذي تمثـــل  ـــسا ، وثـــورة تمـــوز ١٩٦٣الوطـــ والقومـــي واال
يـــــــدة عـــــــام  كيـــــــة  ١٩٦٨ا ي املتنـــــــاغم مـــــــع األطمـــــــاع األمر ـــــــ الـــــــشعو ـــــــة املـــــــد الفار ـــــــ العـــــــراق ،، ومواج

انــــت  ا .. ف ا واســــتعباد شــــع ــــا واغتــــصاب ارضــــ ا ــــب خ يــــة و ــــ اســــتالب ثــــروات األمــــة العر يونية  الــــص
ـــن  ـــر وارادة ال تل الـــدة،عنوان بطولـــة شـــامخة لـــشعب مـــض ال يق يـــدة وأم املعـــارك ا قادســية صـــدام ا
كفينــا فخــرا ، وقفــة العــز  ن رحمــھ هللا، و يد صــدام حــس الــد الــش ورايــة ال تنكــس بقيــادة الرفيــق القائــد ا
ـ  يم  ـد عـزة ابـرا ا سليمھ الراية مطمئنا لرفيق درھ القائد ا اده، و ش بال يوم اس ا ا ت ل ال ا
عنايــة هللا  الــب قــوى الــشر عليــھ .. و ــو يواجــھ محنــة االحتــالل وت ب مــن حيــاة العــراق واالمــة، و وقــت عــص
ــــــا  ــــــل ميادي ــــــ  ــــــر  يم يقــــــود معركــــــة التحر تھ الــــــشعبية ،نجــــــد قائــــــدنا املغــــــوار عــــــزة ابــــــرا ورعايتــــــھ وحاضــــــ
ة لقمــة االســتقرار  ــ ــة، ومــا خطــاب ســيادتھ األخــ اال إشــارة وا ،العـسكرة والسياســة واإلعالميــة والتعبو

ــــاد ملــــا تحقــــق خــــالل ال (  ــــزب وا ة ا ــــ مــــس ــــ واالطمئنــــان ع ) عامــــا مــــن النــــضال  ١٧النفــــ والرو
ـ  ـر العـراق ،بلغـت اك ـسام مـن اجـل تحر يات ا ـن، حيـث قـدم البعـث ،التـ تل والكفاح املس ضد ا

ياليــــة  ١٦٥مــــن (  مــــة إم ــــة اعــــ  يات ملواج ــــن التــــ ــــد مالي ا يد، وقــــدم ابنــــاء شــــعبنا ا ) الــــف شــــ
ــــو الــــصاعقة العنيفــــة الــــ ضــــرت رؤوس وقلــــوب األعــــداء ، وال ســــيما إيــــران  ة، و أطلــــسية فارســــية صــــفو
ـــة، تحـــت وطـــأة ضـــرات  يـــوش الغاز ـــروب ا ـــا  ة ،ابرز ـــ مـــا نقـــول كثـــ د ع ـــا،، والـــشوا ـــا واذنا وعمال

ا البعث ..   املقاومة الوطنية الشعبية ال يقود
 

ا  ــ رأســ الــدة وع ــسيط،للبعث العظيــم ولقيادتــھ ا ــي  ــ عر فتحيــة حــب ووفــاء وامتنــان مــن مــواطن عرا
مــــا األمــــة  يــــة ،و داء البعــــث واالمــــة العر يم ، والرحمــــة لــــش ــــن العــــام املناضــــل عــــزة ابــــرا ــــد األم ا ا
ن مــن هللا  ــستع ــ  ــة و ــ ارض املواج ــا  ا ونــصاعة موقف يـة الــ فقــأت عيــون األعــداء بــصالبة وحــد العر

ر الفضيل ،رمضان املبارك ،العون والتوفيق ذا الش  الع القدير  
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ــ أعمـاق خطــاب  مواصـلة للغـوص 
يــــــــــــم  الّرفيــــــــــــق املناضــــــــــــل عــــــــــــزة إبرا
ـــي  ـــزب البعـــث العر ـــن العـــام  األم
ــــــاد  ــــــ ل ي والقائــــــد األع ا االشــــــ

ـــــــــــــر بمناســـــــــــــبة الـــــــــــــذكرى   ٧٣والتحر
ـــــــــزب، نتوقـــــــــف عنـــــــــد  س ا لتأســـــــــ
ميــــــة  ة وشــــــديدة األ فاصــــــلة خطــــــ

ـا  اتمة حديثھ لألمـة وجما ا الرفيق القائد أن تكون مقدمة  اختار ل
 قاطبة، فشّدد ع أّنھ : 

مـــــــا  زائـــــــر واملغـــــــرب و ـــــــن ا ـــــــالف والتقـــــــاطع ب ـــــــاء ا ( قـــــــد آن األوان إل
ـــــستغ مـــــشرق الـــــوطن عـــــن  ـــــ مغـــــرب الـــــوطن وال  الٌقطـــــران األساســـــيان 

ة األمة نحو االستقالل والتحرر والتقدم. )  ما  مس  دور
ـ  ـي ول ة مـن غـرر املـشروع النـضا العر ـ ٌغـرَّ ا ل ذه الفاصلة لوحد إن 
ــــم، دون  م وألم ن لقــــضايا لــــص ــــ األحــــرار ا ٌدّرة مــــن الــــدرر املوقوفــــة ع

م.  سوا
 

ـ ضـرورة مـسارعة  ذا التأكيـد ع يم  لقد وضع الرفيق املناضل عزة إبرا
زائر واملغرب، إصبعھ ع أحد أشد  ن ا الفات وسيما ب العرب لنبذ ا

لة. ب لسنوات طو ا ع الّتطب  جراح العرب إيالما وأعصا
زائـــر واملغـــرب األقـــ باعتبـــار  ـــن ا لقـــد ظلـــت قـــضية قطـــع العالقـــات ب
ـي، قـضية شـائكة ومعقـدة  ـن أقطـار املغـرب العر ان ب ما القطـران األكـ أ
ل  ــــ ــــي، حيــــث لــــم  ــــسيان العر ــــوامش ال ــــ  ملــــة ع ــــورة أو م بــــل وم
لــــة تلــــك املــــسألة لغيــــاب  ــــ اتجــــاه ح ــــس  ــــي مخلــــص  ســــ وال عــــزم عر
ـا  ـق م ـل فر ـة والنكبـاب  يـة الرسـمية مـن ج املسؤولية عند النخـب العر
ــاد يكـــون  ـ اصـــة، بـــل إنـــھ ي ـــشغالھ بحـــساباتھ ا مومـــھ الـــضيقة وا ـــ  ع
ــادة  ــ األزمــة ا ثمار  يــة ســعت لالســ ــات عر ــال القــول إن أغلــب ا م

. زائر واملغرب األق ن ا  ب
ـــ  ي وقائـــده وأمينـــھ العـــام  ا ـــي االشـــ عـــود رأس حـــزب البعـــث العر ـــن  وح
آدائـھ النـضا املقـاوم  ورتھ و ـص زب و اليـة الـ تحيـط بـا الظـروف ا
يـــــة جمعـــــاء كوحـــــدة  عـــــصف باألمـــــة العر ـــــ الظـــــروف الـــــ  ـــــ مجملـــــھ، و
ـل ٌقطـر  ا رسـميا ) أو ب ل كيا ش علن عن  ا ع األقل لم  اضية ( أل اف
زائـــر واملغـــرب األقـــ اآلن  ـــن ا ـــ حـــدة، لـــضرورة رأب الـــصدع ب ـــا ع م
يــات  ــ حي عــد قليــل، فــإن ذلــك يحتــم الوقــوف مطــوال للتــدبر  ــس  اآلن ول

 ذا التوجيھ.
ي حــزب الوحــدة وال غــرو، بــل  ا ــي االشــ مــن البــدي أن حــزب البعــث العر
ـــداف وسياســـات  ا مـــن مبـــادئ وشـــعارات وأ إنـــھ قـــدم الوحـــدة عمـــا ســـوا
يـة  يل تحقيق الوحـدة العر ا، كما قدم البعث  س رامج نضالية وغ و
ـــن مـــصر  ـــة الوحـــدة ب ه ( تجر ا حـــزب غـــ ـــستحيل أن يقـــدم ى  تنـــازالت كـــ
ــزب لنفــسھ  نات مــن القــرن العــشرن، وحــل ا مــس ــ أواخــر ا ة  وســور
ا عشرات آالف  ا وع مذبح يل من أجل ذلك وما رافقھ ) كما قدم  س
ا  ا وال يزال إيمانھ  ا  ر واألسرى، وال يزال البعث متمس داء وا الش
انيـــة ذلـــك فقـــط ) إيمانـــا مـــستعرا ال يخفـــت وال  ـــا ( ال بإم ـــضرورة تحقق و

ــــ لــــسان قائــــده  يتــــضاءل .. وعليــــھ فإنــــھ مــــن البــــدي أن يتوجــــھ البعــــث ع
ـــــل  ـــــ ولتـــــذليل  ـــــ الوقـــــت ذاتـــــھ لتال بخطـــــاب وحـــــدوي شـــــامل وأن يوجـــــھ 
يــة بمــا تــضمنھ مــن  ائلــة دون تحقــق الوحــدة العر الــصعاب والعقبــات ا
ــــي حيــــث ال  اقــــع العر فتــــح آمــــال جديــــدة وخلــــق فــــرص حقيقيــــة لتطــــور الو
اقــــع التجزئــــة املفــــروض منــــذ عقــــود مــــن قبــــل  ب لتخلفــــھ إال و دافــــع وال ســــ
يـة  اكمـة العر أعداء األمة واملطّبق لألسف الـشديد مـن قبـل املنظومـة ا
ا القوميــة واألخالقيــة والقانونيــة والسياســية تجــاه  ــة مــن مــسؤوليا ّر امل

ية. ما العر  األمة وا
يـــــة  جاع عالقـــــات ثنائيـــــة مغر ية الســـــ ـــــة بـــــل املـــــص اجـــــة امل يــــان ا ولت
ام والثقــة واالنفتــاح وطــي  ــ االحــ ــة قائمــة ع ــة نز ــة طبيعيــة أخو جزائر
عـزز أواصـر التعـاون  الفات املاضية القاتمة وفتح أخرى بديلـة  صفحة ا
يم حديثــھ عــن األمــر  ــط الرفيــق املناضــل عــزة إبــرا افــل، ر والتــضامن والت
مـــــــة الدوليـــــــة  ـــــــا أمـــــــام ال ور األمـــــــة وتراجع ـــــــل األمثـــــــل إليقـــــــاف تـــــــد َ با

ي. ي أورو غطاء ودعم أمر ة و ا إيران الصفو  الشرسة ال تقود
ــــــــا  ل بــــــــّوأ م يــــــــة مجــــــــددا وت ميــــــــة الوحــــــــدة العر ــــــــسطع أ نــــــــا تحديــــــــدا  و
ــــان  ــــ سياســــاتھ، فــــإن  ــــ رؤاه و ــــ فكــــر البعــــث وقائــــده و ــــا  ــــسية ذا الرئ
مـة  ططـات اآلثمـة ولـدرء األخطـار الدا ـي حقيقيـا لتجنـب ا الس العر
ـ  ـق واحـدة و ـدد العـرب، فـإن لـذلك طر ة الـ  مَّ ِ دل

طوب املٌ  ا
ّ
ولتو

ــ  ــي فار نفيــذ إيرا ــ األمــة ب مــة الدوليــة الشرســة ع التوحــد بوجــھ ال
ية. رعاية غرية أمركية أورو ي و  شعو

ــــان التحــــدث عــــن وحــــدة ورص  ــــان األمــــر كــــذلك، فإنــــھ مـــن العبــــث بم وملـــا 
ة  ى الـضار ار واملؤامرة الدولية الكـ صفوف العرب بوجھ العدوان ا
ـن  ن ٌقْطَرْ م وسـوس الفرقـة ينخـر األقطـار ٌقْطـَرْ م والعابثة بوجود ملص
يم ملــــــسألة  ـــــان تنــــــاول الرفيــــــق املناضــــــل عــــــزة إبــــــرا ـ .وعليــــــھ فلقــــــد  أو أك
ا ودقيقـــا وشـــامال، فلقـــد ذكـــر  ـــ ـــا وا يـــة ولطبيع يـــة البي العالقـــات العر
ب  ــــذا الظــــرف العــــص ــــ  ــــ القــــادة العــــرب  ــــ بــــضرورة تح ــــ وو واو
ـــ  ـــا  لقا ـــالتخ عـــن الـــضغائن ودفـــن األحقـــاد و بالتعـــا عـــن الـــصغائر و
ــــ  افظــــة ع ــــن أن ذلــــك ال يمكــــن أن يكــــون إال با مــــالت، ولقــــد ب ســــل امل

ليج العري واملغرب العري. ما منطقة ا  جنا الوطن العري الكب و
ـــــذا التحـــــدي  ـــــ بلـــــوغ وكـــــسب  ـــــ جـــــدا أنـــــھ ال فـــــرص وال أمـــــل  ومـــــن الطبي
ـن  ـة، و ليج من ج ن دول ا ستقر العالقات الثنائية ب ي دون أن  املص

زائر واملغرب األق  أق املغرب العري.  ا
ـــــن  يم األم طـــــاب التـــــار للرفيـــــق القائـــــد عـــــزة إبـــــرا ـــــذا ا اعتبـــــار أن  و
ـــس إال امتـــدادا ملـــا  ـــر ل ـــاد والتحر ـــ ل ـــزب البعـــث والقائـــد األع العـــام 
عثيـــة، فإنـــھ  اقـــف وقـــراءات وسياســـات  يانـــات ومو ســـبقھ مـــن خطابـــات و
ـ الـسنوات املاضـية حيـث  ة  م تماما مع ما سبق من خطابـات سـنو ي
ــــ  ليــــج وقطــــر تحديــــدا إ يم دول ا لطاملــــا نّبــــھ الرفيــــق املناضــــل عــــزة إبــــرا
ـل مـا مـن شـأنھ  ـ  م ع اإلقبـال ع وجوب التخ عن نوازع الفرقة، وح
ــــا بمــــا ال يخــــدم إال مــــصا العــــداء  ــــوة والفجــــوة بي ــــساع ال ـــد مــــن ا أن يز

ة جميعا. ن بالعرب وأبناء العرو بص  امل
ــ  رة واملبــدأ األغ لمــة الــ ــ ال يــة  اعتبــار أن الوحــدة العر وكــذلك، و
ـديث عــن  ــن ا مـع ب طــاب ا ـذا ا ــ  ل  ــ عقيـدة البعــث، تـ واألسـ 

ية. ليج بمثلھ  املنطقة املغار  ضرورة رأب الصدع داخل منطقة ا
زائـر واملغـرب األقـ  اتي الكبـ ل إنھ ال يخفى ع أحد الثقل االس
وات متنوعــة  مــا الطبيعــة بــ مــا قطــران حب افــة، ف يــة  ــ املعــادالت العر
يك عما يمثالنھ مـن  مية نا اتي حساس جدا وشديد األ امتداد اس و
ــــــــان  يـــــــة حيـــــــث يحو ـــــــ معتـــــــ ســـــــيما داخــــــــل املنطقـــــــة املغار وزن ديموغرا

ــ  ــن مــا يقــارب الـ ــ  ٨٠مجتمع ــي الكب ان املغــرب العر باملائــة مــن إجمــا ســ
ـــشرة مبدعـــة وخالقـــة مـــن املؤكـــد أن  بمــا يوفـــره ذلـــك مـــن مـــوارد وطاقـــات 
ــ  مــا  ــدود بي ــا وفتــح ا ــ طبيع ــن البلــدين إ م إرجــاع العالقــات ب ــسا
ـذا   ، ل با الوفـ عود ع املنطقة وع العرب ك ا بما  تفج موا
انيـــــــات وكفـــــــاءات نوعيـــــــة  مـــــــا مـــــــن إم ـــــــ البلـــــــدين ومـــــــا ل ـــــــ ج دون تنا
مـا  بقا مـا و ما وأدوار عقل أن يتـم حرمـان األمـة مـن خـدما ومتطورة ال 

ــــسامح  ــــد الــــذي يمكــــن ال ــــالف الطــــارئ واملتواصــــل ألمــــد فــــاق ا ــــن ا ر
.  معھ بكث

ميتـــــھ أن يكـــــون الدافـــــع  ـــــ أ قيقـــــة، ال يمكـــــن ملـــــا تقـــــدم لوحـــــده ع ـــــ ا و
يـــة  ـــة املغر زائر يم إلعـــادة العالقـــات ا الوحيـــد إلفـــراد القائـــد عـــزة إبـــرا
زائــــر  علــــق با تھ مــــ  ض، فلألمـــر خصوصــــ ــــ املفــــ ا الطبي ـــ وضــــع ع

 واملغرب.
ــــي  ــــشغالھ بالوضــــع العر ــــ ا يم وعــــالوة ع إن الرفيــــق املناضــــل عــــزة إبــــرا
زائــــري،  ــــي ا يف املغر ــــشغالھ باســــتمرار الــــ ــــ ا ــــل واملتفــــاقم، وع امل
ـــ  يـــة ال ة الغر ـــن أخطـــر الـــالءات االســـتعمار ه أن مـــن ب علـــم أكـــ مـــن غـــ

ية  :   حاصرت األمة العر
ــن مــصر والــسودان ) ، و ( ال  ة ) و ( ال وحــدة ب ــن العــراق وســور ( ال وحــدة ب

زائر واملغرب األق ). ن ا  وحدة ب
ل ضـــرة قاصـــمة للمخطـــط  ـــش ـــذه الوحـــدات س إن قيـــام أي وحـــدة مـــن 
يـــــة  ـــــا ســـــتكون بدايـــــة توحيـــــد األمـــــة العر ، حيـــــث أ يـــــا االســـــتعماري االم

غـــــــرا  يـــــــة ذات االمتـــــــداد ا ـــــــ الرقعـــــــة العر ـــــــا القومـــــــي ع قامـــــــة كيا  –و
ـــا توصــــيات  ــــ املـــسألة الـــ شـــددت عل ـــ العـــالم، و اتي األخطـــر  اســـ
ــــ العــــالم االســــتعماري القــــديم وخاصــــة وثيقــــة  اتيجية  املؤتمــــرات االســــ
ا  باق يونية العاملية املعلومة فأوصـت بـضرورة اسـ مان واملقررات الص ب

يات. انت النتائج والت ما  ل زمن وم ا   ا ووأد  وضر
يم عــن اســتعادة العالقــات الطبيعيــة  ن كــالم الرفيــق املناضــل عــزة إبــرا و
ـدون  ـذا الـسياق و ـم خـارج  زائر واملغـرب األقـ ال يمكـن أن يف ن ا ب

 ذه الروحية.
 

ـــ تناولـــھ لألمـــر  طـــاب  نـــا : ملـــاذا لـــم يفـــض صـــاحب ا ـــسأل  ولـــسائل أن 
؟ شرحھ ع حقيقتھ ال نزعم وند  ف

ن يديھ ونقول :  سيطة ب  فنضع إجابة 
عقيــــدا،  طــــاب ظروفــــھ الــــشائكة، ولــــصاحب الكــــالم ظروفــــھ األكــــ  إن ل
طـــاب  ـــا، ذلـــك أن ا ـــل نقطـــة تناول ـــ  ـــسمح البتـــة باإلفاضـــة  ـــو مـــا ال  و
ميـة،  ـ قـدر كبـ جـدا مـن األ ة جـدا ع شـارات ووصـايا كثـ حوى رسـائل و

ا واحدة بواحدة. يان دقائق طاب لت  وال تكفي مدة ا
زائــر واملغــرب األقــ بــضرورة  اقــف عنــد الــدعوة ل ــ للو ب ــذا، وال ي
مـــل  ـــ أن تكـــون عليـــھ، أن  ب رجـــاع العالقـــات ملـــا ي مـــا و ـــدود بي فتـــح ا

يم. ما جدا  كالم الرفيق القائد عزة إبرا  أمرا م
ــ  ل مخــرزا مـدميا مزروعـا  ـش يـة  راء الغر لة الــ فمـن املعلـوم أن مـش
زائــــر  ــــن ا قــــوض العالقــــات الثنائيــــة ب ــــي برمتــــھ، و خاصــــرة املغــــرب العر

.  واملغرب األق
 

ن  ـــن البلـــدين و لـــة األمـــور ب يم بح وعليـــھ، فـــإن توجيـــھ القائـــد عـــزة إبـــرا
ديثــھ عــن ضــرورة توحــد  ــ اإلطــار العــام  ء  ــ ــل  ل أوال وقبــل  انــت تتــ
ــــــ  ططــــــات املعاديــــــة ال س وا ــــــة الدســــــا م ملواج العــــــرب ورص صــــــفوف
ــــــــــم، ومطالبتــــــــــھ بمغــــــــــادرة القطيعــــــــــة  م وتفتي ــــــــــد تمــــــــــزق ــــــــــ مز عمــــــــــل ع
ـــــــة صـــــــادقة ومـــــــسؤولة  ـــــــ طياتـــــــھ دعـــــــوة م يـــــــة يحمـــــــل  ـــــــة املغر زائر ا
ـل الـذي قدمـھ  زائر واملغـرب األقـ بـضرورة اعتمـاد ا ن  ا للنظام
ـل األفــضل  عــد ا يـة والـذي  راء الغر حـزب البعـث منــذ تفجـر أزمـة الــ
ــ  لــول األمميــة ال ــ اإلطــالق لتلــك األزمــة، وكــذلك الكــف عــن انتظــار ا ع
ـد  ـ مز ل تاكيد ع لن تحمل حال حقيقيا للبلدين مطلقا وغنما ستعمل ب
مــــا يمنــــع  ــــة للبلــــدين و ة التنمو عيــــق املــــس ـــاء الــــصراع وغدامتــــھ بمــــا  ـ إذ
ـــي  ل مخـــرزا أشـــد إيـــذاء للمـــشروع القومـــي العر ـــش مـــا  ما محليـــا و وحـــد

.  الذي بات مسألة حياتية أك من أي وقت م
ـ قيادتـھ،  ـ فكـر البعـث و يـة  ية العر ية العر ل العالقات البي كذا، تت
ـا  ر الـ حوا وا ا بإحدى أغ الدرر وأثمن ا كذا التقطنا ما قدرنا و

يم بمناســـــــبة الـــــــذكرى  طـــــــاب التـــــــار للرفيـــــــق القائـــــــد عـــــــزة إبـــــــرا  ٧٣ا
ي. ا س حزب البعث العري االش  لتأس
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مـة  ـم مـا م ـل واحـد م عـرف  اتـب.ومن الـضروري أن  اسون فرقا وشـعب وفـروع وم زب رفاق ي  ا
ذا القائد. زية وكيف يمكن أن تكون مواصفات  ات ا ذه املستو  ل قائد ل

 
اث مـن  ـ كتـب السياسـة والفكـر والـ عـض مـا جـا ء  وض  صلب موضوعنا مدار البحـث نـذكر  وقبل ا

 عارف حول مع القيادة.
 

. ات ) ملكتب الثقافة واإلعالم  القيادة القومية ما ي عرفات ببعض املصط  ا. ورد  كتاب ( 
ـشرى لتوجيـھ جماعـھ مـن ١ ـ الـسلوك ال شرة أو ع التأث  .القيادة  القدرة ع معاملة الطبيعھ ال

مع آخــر التتمكـــن  م.و عــاو م و ام ــم واحــ م وثق ـــا طــاع قــة تــضمن  ك بطر ــدف مــش النــاس نحــو 
ن  يد املرحـــوم صـــدام حـــس ـــا بـــدون القيادة.وقـــد عـــرف الـــش ود ا أو ج ـــن إتجـــاه ســـلوك عي ماعـــھ مـــن  ا

 القيادة  فن وعلم وخصائص أخرى.
 
م.٢ ار أف  .القيادة  معركة للفوز بقلوب الناس و
وم اللغوي ..  األخذ بزمام األمور والس نحو غاية مرسومة.٣  .القيادة  املف
ــ ٤ يھ الــ تو كھ مــع الــ يل غايھ.مــش ــ ســ ــساء  ــ حــشد الرجــال وال ــ اإلرادة واملقــدرة ع .القيــادة 

 بالثقة.
ــسلك أســاليب عديــدة لتنميــة قابلياتــھ  عمــل  ــف للقيــادة.كيف يمكــن للقائــد أن  عر ممــا تقــدم ذكــره مــن 

صر ما ي ..  يل املثال ال ا ا ع س  القيادية.نذكر م
 

تمع من خالل سلوكھ اليومي. عمل ع أن يكون قدوه  ا  ا.أن 
 ب.أن يكون مثال  العزمھ واألقدام.

زب ). ي للشعب ( الءن الشعب مادة ا عمل ع اإلخالص والتفا  ج.
يھ والفداء. ٠د   يجب ان يمتلك روح ا لت
 

صية ( بمع أن يمارس صفة نكران الذات ).  التجرد من املطامع ال
 

مارس الروح الرفاقيھ مع رفاقھ.  ه. أن يتح بالتواضع و
ل مـــستمر.ح  ـــش ـــزب  ـــستطيع ان يمتلـــك وســـيلة إقناع.وذلـــك بقـــرا ءتـــھ لفكـــر ا ـــ أن  و. أن قدرتـــھ ع

ثقف ثقافة ( ثورھ ).ال تجعلھ من امتالك ناصيةالكالم.عند الضرورة  ي
 

الل ). ر ا و ال  وقد جاء  كتاب ( عيون االخبار ) أن الكالم ( مصيدة الرجال و
 

وارھ عند شرحھ لتعاليمھ ( ساءجعل منكـم صـيادين للرجـال ) أي  ان املسيح عليھ السالم يقول  وقد 
م.  بمع تمتلكون وسيلة إقناع لكسب الناس إ دعو
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رة ال تقود العقول الشابة نحو الفكرة السرعة واالعتقا ر ال أخالقية , وضبابية شعاع ا ج ملظا و ار الغرب ، وال شار أف ـروب مـن د فوسط ان ل مستميت , تركب الـشباب قـوارب ال ش ا  ا والدفاع ع

ـل  الـشموع  ور وفتيـة  عمر الز ة الطالق لفتيات  التفكك األسري وك جانب تلك القضايا مسائل أخرى  اقع لتغرق  بحور الضياع .. و يحة ذنالو ـ يـاة بمـشورة  ـ صـراع ا م  ـساعد ـم ال يجـدون مـن 
عض  ة من قبل الكبار , اال أننا نجد   سيطة القابلة لعدة حلول ومعا ل الطبيعية ال عض املشا ن املرء وزوجھ .. األ أو توضيح بأن  بداية الزواج تحدث  ب  التفرق ب م الس ون  عا  حيان من 

 
ـذا , اذ  ـ األصـل ال وجـود ل ف الدجال أو الساحرة أموال الـشباب , و ست ر لآلخر , ف ازل بأن أحد األزواج عمل  سمع امل ـستغرب مـن انتوالغرب أن  ن" .. و عـد نـزول "املعـوذت ـ عـصر االسـالم  ر  ـ الـ

ل منذ بزوغ الشمس من أ م املشا لمة طيبة ع اآلخر  الصباح , و بي م ال يلقي ب اديمية أحد ادات أ ستحق الذكر .. جل أسر زوجية شبابية يحملون ش ة ال   أسباب تاف
 

ابطــة ومــا شــابھ ذلــك مــن محاكمــا ــذه "غــ شــرفة" وذاك "فاســد" ، وتلــك العائلــة  ي  ــا ــ قــدم وســاق , ذلــك التقييــم ا تمــع الــذي أصــبح ولألســف غــ املتحــضر بفــضل ت يــوأمــا تقييــم اآلخــرن ع ا ا صنع
م من اقع  ش  عصر غ عصورنا , حياة وو ع ل ذلك عدم االيمان بأن األجيال الشابة  لة   دونھ من تطور وعالم دنيـوي أفـضل مـن عاملنـا يص االحتالل وتداعياتھ ومن جاء معھ .. واملش شا نعوه وفق ما 

عقليـة سـليمة وننـور عقـ م  ـس ذلـك فحـسب , بـل نناقـش م ل ب التعاسة ل س م وال نفرض ما  ة نظر م وج م , فعلينا أن نح فـة ولالقديم حسب اعتقاد ية وفـرض اآلراء ا يح دون عـص م للمـسار الـ
لية ..  ا ش  زمن ا ع أننا  م , و  عل

 
عـض ل الـسليم , اذ تـرى اصـرار  م بالـش ـ اسـتقطاب الـشباب وتــوج ـ ا م ال ير ـ دعــاة االسـالم ألن خطـا ـل ذلـك ال نرمـي اللـوم ع ـ  نـا  ــا م و ر عل ـل وشـرب الـد ث بفتـاوى أ ـش ـ الطائفيــة املقيتـة وال ع

ع التقــ ــ "واد غــ ذي زرع" , فلــو نتــا ــا  ــ املعــامالت .. وكــذلك ال نحمــل القنــوات الفــضائية مــسؤولية مــا ذكرنــا أل ات  ــ مــن تــضيع اررغــم وجــود املتغــ يفة  ــ يــة  ر أو األخبــار السياســية ســنجد أنفــسنا أمــام تر
ب ا قناة   ال املذكور ثم نذ ـ الـذي يحمـل الغطـاء     mpcاألجيال والشباب , فمثال ننظر قناة العالم  ا اع السيا قـد والـ يـة ا ن ايران والسعودية سـنجد تر دة قضية اليمن واملنافسة ب و نختار مشا

ــرامج الــدراما ومــا أدر  ــا .. و ــ ليال غــ ع ــل واحــدة  ليــة فبــدي أن ال نجــد قنــاة ثقافيــة محايــدة  ــسبة للقنــوات ا ــ أحــد أســباب التفكــك األســري اك الطــائفي .. أمــا بال ــاد تكــون  عــض املسلــسالت الــ ت مــا 
م  م , فاذا وجدوا آباء ما األبوان املثل والقدوة واملالذ اآلمن ألبنا ادية وقلة األدب .. اذن من املسؤول ؟ .. ا ار اال رام , فالشك بأن بذرة االيمان ستغرس بالعقول .. عملواألف ون عن ا ن الل و  ون با

 
ـساطة أن تكـون حاضـن ـل  اد وال أتحدث عن عوائل مثالية , فممكـن و ار اال تم أف عد أن يبلغوا سن الرشد اذا واج ؤالء األبناء و اقعيـة مـن خـالل م اان  و ـدوء و وا األمـر  عـا نـان أن  ـم ا لـ منح
ـ أجيالنـا ا ـسيط مـن االشـارة لنحـافظ ع ـذا القـدر ال ا .. وأكتفي  ا م هللا من بالء الدنيا وعقو م وكيف أنجا ايا الفـساد املفـروض لـذيضرب األمثلة ع طفول ـ ـانوا  وجـاء , ف ن وقعـوا بفـخ السياسـة ال

م.  عل
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 أيار ( عيد العمال العاملي )  ١۞ 
 
ا بوعد بلفور  ١٩١٩أيار عام  ١ ۞ اف  أعلنت برطانيا رسميًا اع

 
ي عـضو  ١٩٧٨أيار عام  ١۞  ـ حمـدو اد الرفيـق غـازي عبـد ع ش اس

ة التحرر العرية  القيادة العسكرة 
 

ـــــ العــــــراق ضــــــد  ١٩٤١أيـــــار عــــــام  ٢۞  ــــــة  س التحرر انـــــدالع ثــــــورة مـــــا
عثــــ العــــراق  ــــا الرعيــــل األول مــــن  ي الــــ شــــارك  يطــــا االحتــــالل ال
ــــــــي الــــــــسوري  ــــــــن مــــــــن القطــــــــر العر ن البعثي ــــــــ املتطــــــــوع باالضــــــــافة إ
شيل عفلـق الـذين التحقـوا  م الرفيق القائد املؤسس أحمد م يتقدم
م لقــوات  انيــا ي وقــد تــصدى الثــوار رغــم قلــة ام ــا الثــا ــ يوم بــالثورة 

ر حيث اغتيلت الثورة اية الش  االحتالل ح 
 

غــداد )  ١٩٥٦أيــار عــام  ٢۞  ــون  ــ ( تلفز ــون العرا انطلــق بــث التلفز
ــي عــام  ــ االطــالق والــذي أوقــف االحتــالل األمر ــي ع ــون عر أول تلفز

 بثھ ٢٠٠٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــوري رقــم  ١٩٨٢أيــار عــام  ٢۞  م الــذي نــص  ٢٣٧صــدور املرســوم ا
ـ  غـداد إ ـ محافظـة  ـ الثـورة  غيـ اسـم قـضاء الثـورة ومركـزه  ع 
ــ  ــ مدينــة صــدام اســتجابًة لرغبــة مواط اســم قــضاء صــدام ومركــزه 

 القضاء
 

س  ١٩٩٠أيـــــار عـــــام  ٢۞  ـــــ  ١٩٤١افتتـــــاح نـــــصب ثـــــورة مـــــا ـــــة  التحرر
 العراق

 
ـــــ  ١٩٩٠أيــــار عــــام  ٢۞  ديــــدة  افتتــــاح مـــــشروع األرصــــفة العــــشرة ا

لفة   مليون دوالر ٩٥ميناء أم قصر ب
 

مـــــة  ١٩٤٢أيـــــار عـــــام  ٥۞  ـــــ العميـــــل جر ــــي العرا ـ ارتكـــــب النظـــــام املل
ــــــ ســــــعيد ومحمــــــود  داء محمــــــد يــــــوس الــــــسبعاوي وف اعــــــدام الــــــش

س  م من قادة ثورة ما  التحررة ١٩٤١سلمان لكو
 
 

ـــــق األول الركـــــن  ١٩٨٩أيـــــار عـــــام  ٥۞  اد الرفيـــــق البطـــــل الفر ـــــش اس
ــــي  ــــزب البعــــث العر ــــ قيــــادة قطــــر العــــراق  عــــدنان خــــ هللا العــــضو 
ة  ي ومجلــس قيــادة الثــورة نائــب القائــد العــام للقــوات املــس ا االشــ

س الوزراء ووزر الدفاع  ونائب رئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميلة  املوصل ١٩٧٨أيار عام  ٦۞  د الفنون ا س مع  تأس
 

يــة عمليــة املطلــة  ١٩٨٢أيــار عــام  ٦۞  ــر العر ــة التحر نفــذ فــدائ ج
م  ١٢وتمكنوا من قتل  د م ش ي واس يو  رفاق ٤جندي ص

 
ـــــ مـــــن أوائـــــل املـــــدن  ٦٣٥أيـــــار عـــــام  ٧۞  س مدينـــــة البـــــصرة و تأســـــ

ــر العــراق مــن االحتــالل  عــد تحر ا  يد ــش يــة االســالمية الــ تــم  العر
 الفار

 
انـــدلعت الثـــورة الـــشعبية اللبنانيـــة ضـــد حكـــم  ١٩٥٨أيـــار عـــام  ١٠۞ 

يــــــــة والقــــــــوى الوطنيــــــــة  كميــــــــل شــــــــمعون الــــــــذي حــــــــارب الوحــــــــدة العر
ــــي وقــــوى الرجعيــــة  والقوميــــة التقدميــــة ونفــــذ أجنــــدة االســــتعمار الغر
ـ  داء  العرية وشارك صناديد البعث بفعالية  الثورة وقـدموا الـش

ا يل انتصار  س
 

اشــم حــسن عقــراوي أول  ١٩٩٠أيــار عــام  ١٠۞  ــ رحمــة هللا  انتقــل إ
ي عـام  كـم الـذا س للمجلس التنفيذي ملنطقة كردستان ل  ١٩٧٤رئ

 والذي شغل قبل ذلك موقع وزر البلديات  العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة  ٢٠٠٢أيــار عــام  ١٠۞  ع  فجــر أبطــال لــواء خالــد بــن الوليــد التــا
ــــ خزاعـــــة  ا  يونية أدت لتــــدم افــــة صــــ يــــة عبــــوة بجر ــــر العر التحر

 جنوب قطاع غزة
 

ـــــــ  ١٩٢٤أيـــــــار عـــــــام  ١٢۞  اقيـــــــة ال ليـــــــة العـــــــسكرة العر س ال تأســـــــ
ــــشرن والقادســــية وأم املعــــارك  قــــدمت لألمــــة أبطــــال شــــاركوا بحــــرب 
ـم شـرف الـدفاع  ان ل واسم وصنعوا انتصارات مشرفة للعرب و وا

 عن البوابة الشرقية للوطن العري والتصدي ألعداء األمة
 

ـــزب البعـــث  ١٩٦٢أيــار عـــام  ١٢۞  ـــامس  عقـــد املؤتمـــر القومـــي ا ا
مــة  عــد جر ــو أول مؤتمــر قومــي ينعقــد  ــ حمــص و ي  ا ــي االشــ العر

 االنفصال  القطر العري السوري
 

يــــة :  ١٩٧٠أيــــار عــــام  ١٢۞  ــــر العر ــــة التحر ــــ ج اد الرفــــاق  ــــش اس
ك مـــن طـــرابلس لبنـــان  وشـــر ومحمـــد ديـــب الـــ ســـم حمـــود وأحمـــد 
مـــــــة العرقـــــــوب ضـــــــد العـــــــدو  ـــــــ م ـــــــ املوصـــــــ صـــــــقر البعـــــــث  والعرا

ي نوب اللبنا ي دفاعًا عن ا يو  الص
 

ــزب البعــث  ١٩٦٢أيــار عــام  ١٤۞  ــامس  اختتــم املؤتمــر القومــي ا
ب املؤتمـر ردة  ي املنعقد  حمص أعمالھ وقد  ا  ٢٨العري االش

ــــدة لالنفــــصال وشــــدد  ١٩٦١أيلــــول  اقــــف املؤ أ مــــن املو الــــسوداء وتــــ
ـــ  ـــ ضـــرورة النـــضال مـــن أجـــل عـــودة الوحـــدة املـــصرة الـــسورة ع ع
ـــ املؤتمـــر  اســـة جديـــدة لألمـــة كمـــا أو أســـس ســـليمة تمنـــع وقـــوع انت
ــــــة  ــــــ القطــــــر الــــــسوري مــــــن الكــــــوادر الوحدو ــــــزب  بإعــــــادة تنظيــــــم ا
سياســــات نظــــام  ــــة واالســــتقامة كمــــا نــــدد املؤتمــــر  ا ــــا بال ود ل املــــش
مــا الــشعب  ية املعاديــة لألمــة وقمعــھ  عبــد الكــرم قاســم الــشعو

  القطر العرا
 

م الغاصـــــب  ١٩٤٨أيـــــار عـــــام  ١٥۞  اينة عـــــن قيـــــام كيـــــا أعلـــــن الـــــص
يــــــة عنــــــوًة بــــــدعم الــــــدول الــــــشرقية  ن العر ــــــ أرض فلــــــسط املــــــزروع ع
وا لألمـــــر  ـــــ ن واألمـــــة لـــــم ير ا ولكـــــن ثـــــوار فلـــــسط يـــــة واســـــناد والغر
ن مـن  ـر فلـسط اينة األنجاس من أجـل مبـدأ تحر اقع وقاتلوا الص الو
ــم  ــان ألبطــال البعــث يتقدم ــا و ــش م ــر دون التفــرط  ــ ال البحــر إ
ـــــ  ـــــشيل عفلـــــق صـــــوالت وجـــــوالت  الرفيـــــق القائـــــد املؤســـــس أحمـــــد م

انيات يونية أيام النكبة رغم قلة االم  التصدي للعصابات الص
 

ـــ عـــضو  ١٩٨٦أيـــار عـــام  ١٥۞  ـــ مـــصطفى مف اد الرفيـــق مف ـــش اس
ن س رابطة الطلبة الثانو ة التحرر العرية ورئ  ج

 
ابـــــــرام اتفاقيـــــــة ســـــــايكس بيكـــــــو االســـــــتعمارة  ١٩١٦أيـــــــار عـــــــام  ١٦۞ 

ن برطانيا وفرسا ال قسمت الوطن العري الواحد وما  املشؤومة ب
ـــا  يـــة أل ي حـــامًال لـــواء الوحـــدة العر ا ـــي االشـــ زال حـــزب البعـــث العر

ل األمة افة مشا ل األمثل ل  ا
 

ــــــزب  ٢٠٠١أيــــــار عــــــام  ١٧۞  ي عــــــشر  عقــــــد املؤتمــــــر القطــــــري الثــــــا ا
ي قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر القـــدس ) وقـــد ناقـــش  ا ـــي االشـــ البعـــث العر
ية  عـــد االنتفاضـــة الفلـــسطي ارجيـــة  ليـــة وا املؤتمـــر املـــستجدات ا
ديـــــدات  ـــــ العـــــراق وال ـــــائر ع ـــــصار الـــــدو ا ـــــ ضـــــوء ا املباركـــــة 

غزو العراق [Ýçu†¹]xÊ^’è°ŠuÝ]‚‘‚éãÖ]‚ñ^ÏÖ]‹éñ†Ö]ÐéÊ†Ö األمركية 
ëæ]†ÏÂàŠuÜ^â
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ــن  ٢٠٠٣أيــار عــام  ١٧ ۞ ــ نقيــب الفنان اد الرفيــق داود الق ــش اس

رمة دفتھ الزمرة العميلة ا عد أن اس ن  اقي  العر
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  ١٩٦٥أيار عام  ١٨۞  يو اسـوس الـص تم تنفيـذ حكـم االعـدام با

ــس مجلــس الرئاســة الــسوري الرفيــق محمــد  ن بقــرار مــن رئ ــ كــو اي
افظ ن ا  أم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ العــــراق قــــراره  ١٩٦٩أيــــار عــــام  ١٨۞  أصــــدر مجلــــس قيــــادة الثــــورة 

ــ  ١٨٦التــار رقــم  افــة األرا ــ الغــاء التعــوض عــن  الــذي نــص ع
ان يبلغ  مليون دينار من  ٥٠املشمولة بقانون االصالح الزرا والذي 

 أجل تحقيق اصالح زرا جذري 
 

ــق  ٢٠١٨أيــار عــام  ١٨۞  اد بطــل القادســية وأم املعــارك الفر ــش اس

ــــ األســــبق  ــــش العرا ـــان ا ـ ــــس أر األول الــــركن ايــــاد فتيــــح الــــراوي رئ
ون حكومــــــــة  ــــــــ ــــــــ  ــــــــش القــــــــدس قبــــــــل االحتــــــــالل  ـــــــان ج ـ ــــــــس أر رئ
ـــــ معركـــــة  ـــــر الفـــــاو  ـــــو أحـــــد قـــــادة عمليـــــة تحر ـــــشيات العميلـــــة و امليل
يــــدات وقاطــــع  ــــر الــــشالمجة وجــــزر مجنــــون والز رمــــضان مبــــارك وتحر
ـــــ حـــــرب  ــــع ضـــــد إيـــــران و ـــــ معـــــارك التـــــوكالت األر ن  اطيــــة وخـــــانق زر

اينة ١٩٧٣شرن عام   ضد الص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ العــــراق قــــراره  ١٩٦٩أيــــار عــــام  ٢٠۞  أصــــدر مجلــــس قيــــادة الثــــورة 

ــــــــ الغــــــــاء حــــــــق االختيــــــــار املمنــــــــوح  ٢٠١التــــــــار رقــــــــم  الــــــــذي نــــــــص ع

ـ والتـصرف بامليـاه  م من اختيـار أجـود األرا ن والذي مك لالقطاعي
ن ضررًا بالغًا والغـاء  يالء ع الرع التفاض مما أضر بالفالح واالس
بـــدل األرض الـــذي يدفعـــھ الفالحـــون عـــن األرض الـــ ُوزعـــت أو ســـتوزع 

م  عل
 

ة مـــن  ١٩٦٩أيـــار عـــام  ٢١۞  ـــشاف كميـــات كبـــ أعلـــن العـــراق عـــن اك

 الفوسفات  أراضيھ
 

عـد كفـاح شـع  ١٩٩٠أيار عام  ٢٢۞  عيد تحقيق الوحدة اليمنية 
ُ
أ

ـشط  ان لكوادر البعث شرف قيادة النضال الشع ضـد ال ل و طو
ا االستعمار والدفاع عن الوحدة  وعوامل التجزئة ال فرض

 

ــا  ١٩٦٣أيــار عــام  ٢٥۞  غــداد عــن احبــاط مؤامــرة خططــت ل أعلنــت 

ن لالطاحــــة بالــــسلطة  ــــركي ن وا ــــة مــــن الــــذيلي از عــــض القــــوى االن
 الثورة التقدمية

 

ــــ العــــراق قــــراره  ١٩٧٥أيــــار عــــام  ٢٥۞  أصــــدر مجلــــس قيــــادة الثــــورة 

 ١٩٧٥لـسنة  ٩٠والذي نص ع وضع القانون رقم  ٥٥١التار رقم 
كـم  ـ منطقـة كردسـتان املـشمولة با قانون تنظيم امللكيـة الزراعيـة 

ي  الذا
 

يت عـضو  ١٩٨١أيار عام  ٢٥۞  ـ ن  اد الرفيق محمد حـس ش اس

ــــة ملنظمــــة كفــــاح  اجنــــة وعــــضو القيــــادة املركز قيــــادة منطقــــة بــــرج ال
ــــ  ــــي املركــــزي  الطلبــــة والرفيــــق غــــسان فــــضة مــــسؤول املكتــــب الطال
ــزب البعــث  ــي القطــري  يــة وعــضو املكتــب الطال ــر العر ــة التحر ج
ية  ــي املركــزي للثــورة الفلــسطي ي وعــضو املكتــب الطال ا ــي االشــ العر
ما زمـــرة أمـــل  دف عـــد أن اســـ ن  وعـــضو االتحـــاد العـــام لطلبـــة فلـــسط

ي يو سيق مع القوى التقسيمية والعدو الص  العميلة إليران بالت
 

يـــــة مـــــن االحتـــــالل  ٢٠٠٠أيـــــار عـــــام  ٢٥۞  نو ـــــ لبنـــــان ا تحـــــرر أرا

ي وقـــــواه الوطنيـــــة  ـــــل للـــــشعب اللبنـــــا ج لنـــــضال طو ي كتتـــــو يو الــــص
م كوادر البعث األشاوس  والقومية التقدمية و طليع

 

ــــــ  ١٩٩٠أيــــــار عــــــام  ٢٨۞  ي  نا ــــــي االســــــت عقــــــد مؤتمــــــر القمــــــة العر ا

 غداد
 

ــ غاشــم قاومــھ  ١٩٤٥أيــار عــام  ٢٩۞  عرضــت دمــشق لعــدوان فر

ــــــــان  ـــــــم النـــــــصر و ـــــــسالة حـــــــ تحقـــــــق ل ـــــــي الـــــــسوري ب الـــــــشعب العر
ــــــ التــــــصدي للعــــــدوان وخــــــوض  ــــــ  ــــــم ورئ لــــــصناديد البعــــــث دور م

 املعارك مع الغزاة
 

س الـــــشركة العامـــــة للمـــــشارع النفطيـــــة  ١٩٧٥أيـــــار عـــــام  ٢٩۞  تأســـــ

ـــ  ـــ شـــركة املـــشارع النفطيـــة  ا إ  ١٩٩٨أيـــار  ١١الـــ تـــم ابـــدال اســـم
قـــــول  ـــــر ا زانـــــات وتطو يد املـــــصا واملـــــستودعات وا ـــــش وتولـــــت 
ـا مـن  اتي وغ ـط االسـ وشيدت مينـاء البكـر لتحميـل النفـط وا

ام والغاز ب النفط ا  أناب

ــــــب الفقـــــــراء الرفيـــــــق الـــــــدكتور  ١٩٨١أيــــــار عـــــــام  ٢٩۞  اد طب ـــــــش اس

ـــي  ـــزب البعـــث العر عــدنان ســـنو عـــضو قيــادة قطـــر لبنـــان االحتيــاط 
عــــد أن امتــــدت إليــــھ يــــد  ــــزب  وت ل ي عــــضو قيــــادة فــــرع بــــ ا االشــــ

بانة ائنة ا  الغدر اإليرانية ا
 

وري رقم  ١٩٩٤أيار عام  ٢٩۞  م الـذي نـص  ١٢٥صدور املرسوم ا

ـو  ن و شكيل مجلس الوزراء برئاسـة الرفيـق القائـد صـدام حـس ع 
ــ  عــديالت ع ــشكيل وزاري قبــل احتــالل العــراق وقــد جــرت عــدة  آخــر 

ا  عام   ٢٠٠٣القائمة الوزارة آخر
 

ــ رقــم  ١٩٧٠أيــار عــام  ٣٠۞  لــسنة  ١١٧أصــبح قــانون االصــالح الزرا

ــ  ١٩٧٠ ــ  ١٩٧٠أيــار  ٢١التــار الــصادر  ســاري املفعــول والــذي تال
عيًا ورافقتـــھ  ـــشر ـــا القـــانون القـــديم  النـــواقص واألخطـــاء الـــ حوا
ـــذا تـــم اصـــدار القـــانون  تنفيـــذيًا عنـــد تطبيقـــھ ممـــا حـــد مـــن فعاليتـــھ ل
ديـد  اقـع ا ديد مـستفيدًا مـن التجـارب املاضـية ومنطلقـًا مـن الو ا

ــــ العــــراق  ١٩٦٨تمــــوز  ٣٠  -  ١٧الــــذي أفرزتــــھ ثــــورة  ــــوض بالزراعــــة  لل
ن من االستفادة من االصالح الزرا ن املواطن  وتمك

 

ـــــــق األول  ١٩٨٥أيـــــــار عـــــــام  ٣٠۞  ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق الفر انتقـــــــل إ

ـــس  ـــ مجلـــس قيـــادة الثـــورة نائـــب رئ ســـعدون غيـــدان العـــضو الـــسابق 
ــر النقــل واملواصــالت والداخليــة ســابقًا أحــد ثــوار   ٣٠  -  ١٧الــوزراء ووز

طلق عليھ لقب املفتاح الذ للثورة ١٩٦٨تموز 
ُ
 والذي أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غـــــــداد _ القـــــــائم _  ١٩٨٨أيـــــــار عـــــــام  ٣١۞  ن ســـــــكة حديـــــــد  تـــــــم تدشـــــــ

ا  اشات وطول  كيلو م ٥١٩ع
 

ـــــاض  ٢٠١٩أيـــــار عـــــام  ٣١۞  ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق العميـــــد ر انتقـــــل إ

ـ الباسـل  ـش العرا مصباح محمد زقوت الضابط الفلسطي  ا
يدة  أحد أبطال قادسية صدام ا

á]‚éÆáæ‚Ã‰Ùæù]Ðè†ËÖ]ÐéÊ†Ö]



 

 

 15ص

ÝøÂ÷]ð^–Ê
EMD

íÖæ‚Ö]ÌÃ•Øe^ÏÚl^éé×é¹]ìçÎ
 

ــــي  ــــشرن الثا ــــ نوفمــــ /  ــــدي الــــ بــــدأت  خــــالل واليــــة عــــادل عبــــد امل
ـــ ٢٠١٨ د السيا ـــ املـــش ـــ قـــوة فاعلـــة ومؤثـــرة  ـــشيات إ ، تحولـــت امليل

عـــد  ن  ـــ الــرا ـــشوء النظــام السيا ــشيات  .رافقــت امليل ، ٢٠٠٣العرا
ــ ( فيلــق بــدر ) الــذي  ل خــاص  ــش انــت محــدودة العــدد تنحــصر  ــا  لك

ـــ إيـــران عـــام  ــان تأســـس  ـــس  ١٩٨٢ـ ن لنظـــام لرئ ن معارضـــ مـــن عـــراقي
ـ للثـورة  لس األع ون ذراًعا عسكرة لـ ( ا ن، ولي الراحل، صدام حس
ــــــ جانــــــب إيران.ورغــــــم  ي ســــــنوات إ ــــــ حــــــرب الثمــــــا اإلســــــالمية ) وشــــــارك 
عـاون مـع  ـي، إال أنـھ  رس الثـوري اإليرا ة التفصيلية بـا صالتھ العضو
ــــــش  ــــــزة ا ــــــ أج عــــــد الغــــــزو، وســــــمح بــــــانخراط عناصــــــره  ن  كي األمــــــ
قي مع ذلك كقوة سياسية  ديدين ) فيما ُس بالدمج، و والشرطة ( ا

شيا مستقلة. ا كميل شكيل نفسھ عسكر عيد   قبل أن 
 

عة للـسيد مقتـدى  دي ) التا ش امل انت ( ج شيا األساسية الثانية  امليل
عــــد عــــام  لت  َّ ــــش ــــذه  ــــن ٢٠٠٣الــــصدر، و كي ا لألم عــــدا رت  ، وجــــا

ــــ النجــــف عــــام  ــــة  ــــم مواج ــــاب ٢٠٠٤وخاضــــت مع مــــت بارت ُّ ــــا ا ، لك
ــــــــــــرب الطائفيــــــــــــة (  ة خــــــــــــالل ا ان الــــــــــــسنَّ ع ضــــــــــــد الــــــــــــس  -  ٢٠٠٦فــــــــــــضا

د  ٢٠٠٨ ــــــ املــــــش ــــــشيا أســــــاس قــــــوة وتــــــأث الــــــصدر  ــــــذه امليل لت  َّ ).شــــــ
ملـان، وقـد مـرَّت  ـ ال السيا العرا حـ قبـل أن يحظـى بتمثيـل قـوي 
ــــــــــــشيا بمراحــــــــــــل مختلفــــــــــــة حــــــــــــ اســــــــــــتقرت تحــــــــــــت اســــــــــــم ( ســــــــــــرايا  امليل
ـــ  ـــشقاقات عديـــدة، وتوالـــد عنـــھ الكث ـــدي ) ا ـــش امل د ( ج الـــسالم ).شـــ
، مثـــــل :  د األمـــــ ـــــ املـــــش ا أساســـــيا  عـــــض ـــــشيات الـــــ أصـــــبح  مـــــن امليل

ق ). ل ا  ( عصائب أ
ــــ  ــــشد الــــشع  س ا عــــد تأســــ ــــشيات غطــــاء رســــ  ــــذه امليل أصــــبح ل

ًما، وقد وفر ٢٠١٤ شيات األخرى األصغر  ر العشرات من امليل ، وظ
سليحيا، كما  شد شرعية قانونية ومصدًرا ماليا و ا ضمن ا ا وجود ل
ـــــش  ـــــ ســـــلطة ا ـــــا أحياًنـــــا ع ـــــة وأمنيـــــة تفوقـــــت  ـــــا ســـــلطة معنو منح

 والشرطة.
 

ـــــ  ـــــ مؤســـــسة عـــــسكرة رســـــمية  ـــــشد الـــــشع إ بـــــع ٢٠١٦تحـــــول ا ، ت
ة، لكن من الناحية العملية، تنوعـت  رسميا للقائد العام للقوات املس
ــ  ــ ع يــة، و ــا السياســية والدي ــشد حــسب مرجعي والءات فــصائل ا
لت  َّ ــش ــ فــصائل  ــ  ــ ثــالث فئــات فرعيــة : األو ــذا األســاس تنقــسم إ
ـــــ النجـــــف، وتـــــدين بـــــالوالء  ـــــوزات  ـــــشد مـــــن طلبـــــة ا س ا عـــــد تأســـــ
ا ( حشد املرجعية ) ، والفئـة الثانيـة،  طلق عل ي و ستا للسيد ع الس
سليًحا، تأسست منفـردة قبـل  ًما وأك قوة و شيات أك  شمل ميل
ـي  رس الثوري اإليرا عده بدعم مباشر من ا شد الشع أو  ور ا ظ
ــــــي،  عــــــود للمرشـــــد اإليرا ـــــا  علــــــن رســـــميا أن مرجعي ـــــسليًحا، و ًبا و تـــــدر
ـــــذه  ـــــي ) ، ول ـــــشد الوال عـــــرف باســـــم ( ا ُ اتـــــت  ، و ـــــ خـــــامن الـــــسيد ع
عــــــــة  ــــــــ القــــــــوة املدرَّ يا الســــــــيما  ــــــــس ة  الفــــــــصائل قــــــــدرات عــــــــسكرة كبــــــــ
ا ضـــــــمن  ـــــــ ســـــــور ـــــــرب  ـــــــ ا ـــــــا شـــــــارك  والـــــــصاروخية، وجـــــــزء كبـــــــ م
عة للتيـار  شيا التا عة إليران.أما الفئة الثالثة، ف امليل شيات التا امليل
ـــش  ا مـــن قبـــل ( ج ــان اســـم ـ الـــصدري املـــسماة ( ســـرايا الـــسالم ) ، وقـــد 
، مقتــدى الــصدر (  ــذه تخــضع لــسلطة رجــل الــدين الــشي ــدي ) ، و امل

٦ .( 
ـــــذا التقـــــسيم ســـــيع  ـــــال، ال يمكـــــن بالـــــضرورة اعتبـــــار أن  بطبيعـــــة ا

ــــــذه الفئــــــات  ــــــشد أو فقــــــدان فــــــرص الــــــسيطرة عليــــــھ، فتنــــــوع  تمــــــزق ا
وميــــــة، وال  يا مــــــن الــــــسيطرة ا ــــــس ــــــا يفــــــرض نمًطــــــا  وتبــــــاين مرجعيا
عـد  ُ ـا ذات  ـ معظم ـ  ومة بقواعد وتوازنـات  ا سيطرة مح ا، لك يلغ
ــــــارة، النائــــــب  ــــــذه التوازنــــــات بم ـــــان يــــــدير  ـ .وقد  ــــــ مــــــا  ــــــ ور مح
نـــدس، الـــذي قتلتـــھ غـــارة  ـــدي امل ، أبـــو م ـــ ـــشد وقائـــده الفع الــسابق ل
نـــــــدس  ـــــــذا العام.أســـــــس امل ي مطلـــــــع  بة قاســـــــم ســـــــليما كيـــــــة بـــــــ أم
ـــــــشد ومـــــــوارده وصـــــــورتھ  ـــــــ قيـــــــادة ا ـــــــ إليـــــــران ع لـــــــسيطرة التيـــــــار املوا
ــي ) وراثــة القيــادة  ــشد الوال ــذا التيــار ( ا عــد مقتلــھ، حــاول  العامــة، و
ـــان  ـــ ( كتائـــب حـــزب هللا ) ، امللقـــب أبـــو فـــدك، م عـــ اختيـــار القيـــادي 
ض  عــــدما اعــــ ــــ االختيـــار  ـــس الــــوزراء لــــم يـــصادق ع نـــدس، لكــــن رئ امل
ا أن  ً ــــ ذلــــك معتــــ ي ع ــــستا ( حــــشد املرجعيــــة ) املقــــرب مــــن الــــسيد الس

 ). ٧املنصب صار من حقھ ( 
 

مـــــــة الثـــــــأر ملقتـــــــل  ـــــــ عاتقـــــــھ م ـــــــشد، ع ـــــــي ) مـــــــن ا ـــــــزء ( الوال أخـــــــذ ا
تلفــــــة والســـــيما ( كتائــــــب  ـــــشياتھ ا دت ميل نـــــدس، وصــــــعَّ ي وامل ســـــليما
كيــــة، مكــــررة  ــــة الوعيــــد ضــــد القــــوات األم حــــزب هللا العــــراق ) ، مــــن ل
ـــــنَّ  ـــــذه الفـــــصائل لـــــم يت ـــــا مـــــن العـــــراق، لكـــــن أيـــــا مـــــن  املطالبـــــة بخروج
كيـــة أو القواعـــد العـــسكرة  عمليـــات القـــصف الـــ طالـــت الـــسفارة األم
عرضـت مقـرات  ـ ذات الوقـت  كيون، و نـود األمـ ـا ا ان يقيـم ف ال 
ــــ تلــــك  كيــــة أكــــ مــــن مــــرة ردا ع ــــشيات لقــــصف القــــوات األم ــــذه امليل

مات.  ال
 

ــــــــذه ( الفــــــــصائل  ــــــــدي و ومــــــــة عبــــــــد امل ــــــــن ح ــــــــسة ب تبــــــــدو العالقــــــــة ملت
ــــا بالقائــــد  ومــــة وتأكيــــد عالق ا ل ة تواصــــل تأييــــد الوالئيــــة ) ، فــــاألخ
امــــــات تجــــــاه  ــــــع ا ديــــــدات وتوز ــــــستمر أيــــــًضا بتوجيــــــھ ال ــــــا  العــــــام، لك
ــــان الفًتـــــا،  ـ ن، و كي ا بـــــاألم ـــــ أســـــاس صـــــل مؤســـــسات أمنيـــــة رســـــمية ع
 ، ــــــاظ ، مــــــصطفى ال ــــــا ــــــابرات ا ــــــاز ا س ج ــــــا املباشــــــر لــــــرئ ام ا
نـــــدس  ي وامل ت بقتـــــل ســـــليما ـــــسب كيـــــة الـــــ  ـــــ العمليـــــة األم بـــــالتورط 
بـــان" (  ـــذا العمـــل ا لت  َّ علـــم مـــن إحـــدى الرئاســـات الثـــالث الـــ ســـ و"

ـــــــ  ٨ اظ ة تـــــــداول اســـــــم ال امـــــــات خـــــــالل فـــــــ ـــــــذه اال ـــــــشرت  ُ ) ، وقـــــــد 
ــ محتمــل لرئاســة الــوزراء، واســتمرت أياًمــا قبــل أن تتوقــف فجــأة  كمر
ـــي،  ـــ لألمـــن القومـــي اإليرا لـــس األع ـــس ا عـــد أن اجتمـــع األخـــ مـــع رئ

غداد. ي، الذي زار   ع شمخا
 

تــــــھ قــــــوة  ــــــام مباشــــــر وخطــــــ وجَّ ــــــ ا ــــــدي ع ومــــــة عبــــــد امل صــــــمتت ح
ــــس  بــــع رســــميا للقائــــد العــــام تجــــاه أحــــد الرؤســــاء الثــــالث ( رئ عــــسكرة ت
ــابرات،  س ا ــس الــوزراء ) وكــذلك لــرئ ملــان، ورئ ــس ال ــة، ورئ ور م ا
ــــو  ــــا، و ــــ دعاوا ــــشيا وال للتحقيــــق  ــــذه امليل اســــبة  ولــــم تتحــــرك ال 
ــــشيات،  ــــدي تجـــاه امليل ــــ خـــالل واليــــة عبـــد امل ل وا ـــش ســـلوك تكــــرر 
ـــر العمليـــة السياســـية والدســـتورة  ـــ جو ا  ي أو تـــدخل ا امليـــدا وســـلوك

س وزراء جديد. ليف رئ اصة بت  ا
 

ـــ الدولـــة،  غـــول ع ـــ أنـــھ  ـــشيات ع ـــذا النمـــط مـــن ســـلوك امليل ر  يفـــسَّ
ـــــــــشد ( ككيـــــــــان أو  ل حافـــــــــل ل ـــــــــ مكـــــــــن بـــــــــدون عنـــــــــاء كبـــــــــ رصـــــــــد  و
شغيل نظاٍم مواٍز للقيادة والسيطرة يمكنھ رفض األوامـر  كفصائل )  
ل  ـش س الـوزراء، وتجـاوز سـلطاتھ بانتظـام، و القانونية الصادرة عن رئ
ــ تديــر  ــة : ف " كدولــة مواز ــشد الــشع شــبھ دائم.وتتــصرف قيــادة "ا
 ، ـــــا غـــــ شـــــر ـــــة، واقتـــــصاًدا موازً وًنا مواز ـــــ ـــــا و نظاًمـــــا قـــــضائيا موازً
ــــــا يقــــــِوّض وحــــــدة القيــــــادة عــــــ جميــــــع قــــــوات األمــــــن  يــــــا موازً ــــــًدا حر وج

 ). ٩العراقية ( 

ي  عـــــد مقتـــــل ســـــليما رة مـــــن التغـــــول  ـــــذه الظـــــا يل بـــــروز  ـــــ مكـــــن  و
ــــــذه  ي قــــــد تمكــــــن مــــــن بنــــــاء قــــــوة  ــــــذا الثنــــــا ـــــان  ـ نــــــدس.قبل ذلــــــك  وامل
ــا قــدرة  اتيجية، ل ــ ذراع إيرانيــة اســ ــا إ ل ــ العــراق، وتحو ــشيات  امليل
ــق  ــان أيــًضا قــدرة الــضبط العاليــة وا انــا يمتل مــا  ــة، لك الدولــة املواز
ــــل  نــــدس بوصــــفھ القائــــد املباشــــر ل ميــــع.تمكن امل ــــ ا ــــ الــــسيطرة ع
ميـــع بالدولـــة،  ا، وعالقـــة ا ـــا ببعـــض ـــذه الفـــصائل، مـــن تنظيـــم عالق
انــت لديــھ قــدرة  ــالقوات األمنيــة، وكــذلك بقــوات التحــالف الدوليــة، و و
ـــــشد  ـــــل مـــــن ا ـــــن أجنـــــدات  ضـــــبط األزمـــــات الناشـــــئة عـــــن التنـــــاقض ب

 والدولة.
 

ديــر  نــدس، و ــا للم ر ي يقــدم دعًمــا جو ــان قاســم ســليما ومــن جانبــھ، 
ل أكـ عـن مجمـل  ش ان مسؤوًال  ناغم خاص، لكنھ  ذا امللف ب معھ 
اسـب  ـذه األذرع لتحقيـق أكـ م أذرع إيران اإلقليمية، وعـن اسـتخدام 
ــــــ  ــــــم الواليـــــات املتحــــــدة، و ا، وم ـــــ حــــــساب خـــــصوم ممكنـــــة إليــــــران ع
ـ أسـاس  ـصوم ع ـؤالء ا ي ينظـم العالقـة مـع  ان سـليما الوقت ذاتھ 
ــا  ــ إطــار حر ــ أوقــات معينــة، الســيما  ــا  ي، اســتفادت منــھ أم براغمــا
عــض األزمـات السياســية  ـ حـل  مــا  ـ القاعــدة وداعـش، أو ر ضـد تنظي
ــــذا التنظيــــم  عــــد  نــــدس، لــــم  ي وامل ــــ العراق.برحيــــل ســــليما واألمنيــــة 
ا  ـشيات العراقيـة أصـبحت بـال قائـد يـضبط ـ أن امليل قائًما، ومن الوا
ًبــــا  ــــون غر ــــو مــــا خــــسرتھ إيــــران أيــــًضا، ولــــذلك لــــن ي ا، و ــــوازن ســــلوك و
ـــــــة  ـــــــشيات ( الوالئيـــــــة ) العراقيـــــــة ملواج ـــــــا أطلقـــــــت يـــــــد امليل االعتقـــــــاد بأ
ب ذلـــك بتـــورط العـــراق، وجعلـــھ ســـاحة  ـــس كيـــة، حـــ لـــو  القـــوات األم

ة عسكرة مفتوحة.  ملواج
ة محتومة؟ ون املواج  ل يمكن أن ت

 
كيــــة مــــن العــــراق  ــــ أن الرغبــــة اإليرانيــــة بخــــروج القــــوات األم مــــن الوا
ــو  ــذا األمــر  ــران لــم ُتْخــِف أيــًضا أن  ــست موقًفــا تكتيكيــا مؤقًتــا، وط ل
ـدف  ـذا ال ـان  ا. امل ـ املنطقـة ب ـي  اء الوجـود األم مجرد مقدمة إل

ي (  ــ مقتــل ســليما ــران الــرد املناســب ع تــھ ط ،  ١٠ــو مــا اعت التــا ).و
ـــــــا ( الفـــــــصائل الوالئيـــــــة ) ضـــــــد القـــــــوات  مـــــــات الـــــــ تقـــــــوم  فتطـــــــور ال
نـاك إرادة  ذا السياق، ولكن باملقابل  و جزء من  كية  العراق  األم
ة مـــع إيـــران، إن لـــم  ـــسو ـــ واشـــنطن غـــ معنيـــة بأيـــة  ة  ـــ سياســـية وا
ــذا األســاس، ال  ا.ع  ــا عــسكر ــش عــن فرصــة مناســبة ملواج تكــن تف
ــــ  غرافيــــا العراقيــــة غ اتي داخــــل ا ــــذا االختنــــاق االســــ يمكــــن أمــــام 
امــــــل مـــــــن  كيــــــة بال اب القـــــــوات األم ــــــ واحــــــد مــــــن ثالثـــــــة مــــــسارات : ا
ــب  ت ــشغال ب ــ العــراق واال ــا  ــا وأذرع ــ إيــران عــن نفوذ العــراق، وتخ
ـــــة العـــــسكرة  ل املواج ا الداخليـــــة، أو بتـــــصعيد قـــــد يتخـــــذ شـــــ أوضـــــاع

ات سياسية حادة وعنيفة.  املفتوحة املرتبطة بمتغ
 

ـــــ الظـــــروف  ـــــ  ـــــ األرض، ال يبـــــدو مـــــن الواق ـــــ املعطيـــــات ع ناًدا إ واســـــ
يار الثالث  ن أن ا ي،  ح يارن، األول والثا الية تصور أّيٍ من ا ا

نات واالحتماالت. ا ينفتح ع قدر واسع من التك ً  الذي يبدو مر
 

ــــ العــــراق خيــــاًرا  ــــشيات  واقعيــــا، ال يبــــدو التــــصعيد العــــسكري مــــع امليل
ب  ــــــ ــــــو مــــــن ناحيــــــة  ــــــ األقــــــل، ف ــــــذا الوقــــــت ع ــــــ  كيــــــا مناســــــًبا  أم
ـــا مـــع قـــوة غـــ محـــددة املالمـــح،  الواليـــات املتحـــدة نحـــو صـــراع غـــ مت

مكـــــــن إليـــــــران  ن، و ان املـــــــدني ـــــــن الـــــــس ـــــــشر ب ـــــــا  -تن مـــــــة برعاي أن  -امل
شرة  ا ال عّوِض خسائر ا و عناصر بدل   س
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ــــذه   ضــــة ل ــــ العــــراق، ممــــا يجعــــل أي خــــسائر مف ن كــــ  ــــن مــــوال مــــن ب
يــــــار  ، فنتــــــائج ا ا.بالتــــــا ــــــا وتأث ــــــ وجود ــــــشيات غــــــ مؤثــــــرة ع امليل
ي املوعـود  وم األم العسكري قد تصبح غ حاسمة، وما لم يقض ال
لــــــة  ون ذلــــــك بم ــــــشيات، فـــــسي ـــــذه امليل ــــــ  ـــــري ع ل جــــــدي وجو ـــــش

سبة للواليات املتحدة.  زمة بال
 

ة لعالقة واشنطن املتوترة أصًال  اسة كب يار العسكري سيمثل انت وا
انـــــــة  ـــــــاك لـــــــسيادة العـــــــراق، و ـــــــ أنـــــــھ ان ر ع ـــــــو سُيفـــــــسَّ غـــــــداد، ف مـــــــع 
ــــ قــــوات أمنيــــة رســــمية، وتجــــاوز مــــن قبــــل قــــوات  ومتــــھ، واعتــــداء ع

اب وتدرب القوات العراقية. ددة بمحارة اإلر ا ا ام  التحالف مل
 

ـــ  ـــ مغـــامرة إلدارة ترامـــب  والعمـــل العـــسكري كـــذلك يمكـــن أن يتحـــول إ
ل مباشــــر مـــع إيــــران،  ـــش ــــ حـــرب أوســــع و ي، وقــــد يجـــر إ ـــا االنتخـــا عام

تطلـــــــب  ـــــــ العـــــــراق  -و كيـــــــة  نـــــــود  -حـــــــسب قائـــــــد القـــــــوات األم آالف ا
ـــــــــد مـــــــــن املـــــــــوارد العـــــــــسكرة املتناســـــــــبة مـــــــــع العمليـــــــــات  ن واملز اإلضـــــــــافي
ـ  ب  مزد من زعزعة االستقرار  س القتالية، فضًال عن أن ذلك قد ي

تـــــاغون  -الـــــشرق األوســـــط  ـــــ رغبـــــة إدارة ترامـــــب  -حـــــسب الب والتـــــأث ع
 ). ١١بتقليص الوجود العسكري  املنطقة ( 

 
عــــــصف  ورونــــــا الــــــ باتــــــت  ــــــاء  ــــــ ذلــــــك أزمــــــة و وقــــــد يــــــضيف البعــــــض إ
ب بــــھ أيــــة عمليــــة عــــسكرة مــــن  ــــس بالواليــــات املتحــــدة، ومــــا يمكــــن أن ت
ـــــــود وعـــــــدم تقديـــــــر  ت املـــــــوارد وا ـــــــشت ـــــــ  انتقـــــــادات إلدارة ترامـــــــب ع
ــــــ حــــــال تواصــــــلت  ــــــستمر  ــــــاطر قــــــد ال  ــــــات، لكــــــن حــــــسابات ا األولو
نـود  ـن ا ت بخسائر ب سب كية، السيما إن  مات ع القوات األم ال
ـــي حــــازم  ـ س، دونالــــد ترامــــب، عــــن موقــــف أم ــــ الــــرئ َّ ن.وقــــد ع كي األم
مــات،  ــذه ال ــ حــال وقــوع مثــل  ــ خيــار التــصعيد  اب إ ــ بالــذ ووا
ـ  عاء محـذًرا إيـران مـن "دفـع ثمـن ثقيـل"  وكتب ع حسابھ  تو األر
ـ  كية.ومن غ اجمة القوات األم ا  العراق بم ا  أو وكال حال قيام
ل  ــــش دف إيــــران  ـــان تــــصرح ترامــــب الــــذي اســــ ـ عــــد، مــــا إن  ــــ  الوا
ــــــ  عيــــــًدا  ــــــ حــــــال مــــــضت  ــــــران تفكــــــر بالعواقــــــب  مباشــــــر، ســــــيجعل ط

ا للتصعيد العسكري.  استخدام وكال
 

ـــا، تواصـــل ( الفـــصائل الوالئيـــة ) إصـــدار البيانـــات الـــ تتحـــدى  مـــن جان
ـــــدات  الواليـــــات املتحـــــدة، وتـــــصدر جميـــــع البيانـــــات والتـــــصرحات والتغر
ـشد الـشع أي  ـون لقيـادة ا ـذه الفـصائل دون أن ي ع تو باسم 
ــــــشد ال تبــــــدو معنيــــــة  ــــــ ا عليــــــق، كمــــــا أن بقيــــــة الفــــــصائل  موقــــــف أو 
ـــــًال بفـــــصيل ( ســـــرايا  ـــــشد ممثَّ ـــــزء ( الـــــصدري ) مـــــن ا بـــــاألمر، بـــــل إن ا
ـــ  ك ـــ ال كيـــة، ودعـــا إ ـــسربات أم ـــرب مجـــرد  الـــسالم ) اعتـــ أنبـــاء ا

ورونا (  اء  ة و د الدو ملواج  ). ١٢ع ا
 

ــذا التــصعيد املتبــادل قــد يــؤدي  ــ االعتقــاد بــأن  ــون مــن الواق مــا ي ور
ــذه املــرة مرتبــط  ة، لكــن التــصعيد  ظــة األخــ ــ ال ن  ــ تراجــع الطــرف إ
ــس  ــ العــراق تتعلــق خصوًصــا باختيــار رئ بــات سياســية  بحــسابات وترت
د  ا، وقـــــد شــــــ ـــــشأ جديـــــد للـــــوزراء، مـــــن الــــــصعب إيجـــــاد حلـــــول وســــــط 
ر املاضـــــية مـــــا يمكـــــن  ـــــ خـــــالل األشـــــ ـــــ وقـــــع الـــــصراع السيا العـــــراق ع

ض. يًدا للتصعيد العسكري املف  اعتباره تم
 

شـــــيعت داخـــــل العـــــراق أنبـــــاء عـــــن قـــــرب حـــــدوث انقـــــالب عـــــسكري 
ُ
لقـــــد أ

تدعمــــــــھ الواليــــــــات املتحــــــــدة وقــــــــد يجــــــــري بتــــــــدخل مباشــــــــر مــــــــن القــــــــوات 
يــة  و يفة  ــ ا  ــشر ــذه ( املعلومــات ) مــن إيــران، و كيــة.جاءت  األم

يفة معلومــــات مــــن  ــــر الــــ ن تقر ــــران، وتــــضمَّ ــــ ط ا  نقــــًال عــــن مراســــل
ـــــــرس الثـــــــوري  ـــــــب ا ـــــــي حـــــــول تأ مـــــــصادر داخـــــــل فيلـــــــق القـــــــدس اإليرا

ـــــذا االنقـــــالب (  ).لـــــم يكـــــن  ١٣والفـــــصائل العراقيـــــة املواليـــــة لـــــھ تحـــــسًبا ل
ا،  ا وال عـــــن طبيعـــــة مـــــصدر ـــــذه املعلومـــــات عـــــن ســـــياق ممكًنـــــا إخـــــراج 
ا محليـــــــــا داخـــــــــل العـــــــــراق لتحقيـــــــــق أغـــــــــراض  ـــــــــالطبع عـــــــــن اســـــــــتخدام و
ا ( الفـــصائل الوالئيـــة )  عـــة بيانـــات متالحقـــة أصـــدر مكن متا سياســية.و
ــــف،  لَّ ــــس الــــوزراء امل ـــي ) واعتبــــار أن رئ ـ ر وتتوعــــد ( االنقــــالب األم تحــــّذِ
ــاز عــسكري  ــام "ج ــذا االنقــالب، وا ــو بحــّدِ ذاتــھ رمــز   ، ــ عــدنان الزر
ـشد الـشع و  ي ضـد ا طط األم " باملشاركة  ا ، وآخر أم عرا

 ). ١٤( املقاومة اإلسالمية ) ( 
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ــي  يفة القــدس العر ــ ــشرت  ة لغــزو العــراق  وملناســبة الــذكرى الــسنو

ـــسان  ـــ  ٢٠٢٠بتـــارخ الثالـــث عـــشر مـــن ن ــادي العرا ـ اتـــب األ مقـــاال لل
عــد  ــان ضــرورة أم  ١٧مثــ عبــد هللا تحــت عنــوان (  عامــا : غــزو العــراق 

ميـة مـا  س الحتاللھ وع أ ب الرئ اختيارا؟ ) عد فيھ موقع العراق الس
انيات والقدرات ال  أورده وتأكيده ع ان خطورة العراق تكمن  اإلم
ا للعـــــرب اال انـــــھ اغفـــــل  اتيجيا كبـــــ ـــــا عمقـــــا اســـــ ل  ـــــش ـــــا و يحـــــوز عل
ـــا ال تفعـــل اال بوجـــود  انيـــات والقـــدرات واملوقـــع قبل ـــذه اإلم حقيقـــة ان 
انـت غائبـة حـ عـام  ا ال  ا مفردات قو ا ومنح ثمر القيادة ال اس

تمـــــــع  ١٩٦٨ ي قيـــــــادة ا ا ـــــــي االشـــــــ ـــــــسلم حـــــــزب البعـــــــث العر عنـــــــدما 
وة  ـر الـ ـ عمليـة التغيـ الثـوري وانجـز متطلبـات تحر والسلطة وشـرع 
طـــــط  ـــــارات االســـــتعمارة ومـــــن ثـــــم تنفيـــــذ ا النفطيـــــة مـــــن بـــــراثن االحت

تمع وع الصعيد املادي. سان وا ة الطموحة ع صعيد اال  التنمو
يد  داف العــراق قيــادة متمثلــة بالقائــد الــش ــذا األســاس جــاء اســ ــ  وع
ـــــا  ن ورفاقـــــھ أوال وتـــــدم مقومـــــات الدولـــــة الـــــ أقام الرمـــــز صـــــدام حـــــس
ر الليــا والــشروع بمــا  ــن عامــا مــن نــ العقــول وســ طيلــة خمــسة وثالث
ـش العـراق وتـصفية قادتـھ  ـسرح ج أطلق عليھ الغزاة اجتثـاث البعـث و
ب  ت و شت سيجھ االجتما ثم ب وعلمائھ جسديا والتالعب والعبث ب
ل  غيــ شــ ثــروات العــراق وتبديــد مقدراتــھ واالنطــالق مــن موقعــھ ألجــل 

ا :  شر نص مية ما ورد  املقالة ن  املنطقة .. وأل
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ــــ  ك ــــذا ال ي  ــــأ ولتيــــك، املوقــــع، املوقــــع، ثــــم املوقع.و يو يقــــول علــــم ا
ا  ل ميــــة الدولــــة وشــــ ــــ تحديــــد أ ــــا  ــــ ألن املوقــــع يتخــــذ محــــورا مركز املُ
ــــــ حــــــال العــــــراق فإنــــــھ  ا أيــــــضا.ولو نظرنــــــا إ ــــــا ومــــــستقبل ــــــا ودور وعالقا
و مركـــــــز ثقـــــــل  طـــــــة العـــــــالم. ـــــــ خر قيقـــــــة ع ـــــــذه ا جغرافيـــــــا ُيجـــــــّسد 
ــــات، لــــذلك عندمــــا  ــــل االتجا ــــا ومــــن  تــــأثر  ــــا و املنطقــــة الــــ يؤثــــر ف
عـــــد صـــــدمة  ل املنطقـــــة،  غيـــــ شـــــ كيـــــة  قـــــررت الواليـــــات املتحـــــدة األمر

تم / أيلـــول  ـــادي عـــشر مـــن ســـ ـــا ٢٠٠١ا ، لـــم تجـــد منـــصة تنطلـــق م
، سوى بتغي العراق أوال.  إلحداث التغي

 

ــشر  ــو ي ــي جــورج بــوش، و س األمر ــ مــا قالــھ الــرئ ــ التمعــن  ب نــا ي و
ــ الــ أملــت عليــھ ضــرورة الغــزو،  ميــة املوقــع  بقــرار الغــزو، لنجــد أن أ
ئا )  ـسبة لنـا أال نفعـل شـ ـس خيـارا بال ولم يكن اختيارا لھ.لذلك قـال ( ل
ـــــ األســـــبق جــــــاك  س الفر ، أي أن الغـــــزو ضـــــرورة.وعندما أجابـــــھ الــــــرئ

اك بـــالقول  ـــي »شـــ ـــد لكـــن اآل تحقق لـــك مـــا تر غـــداد، وســـ ـــ  ستـــصل إ
ون األســـوأ ــان ينطلـــق مـــن معطيـــات املوقـــع أيـــضا، ومـــا «ســـي ـ اك  ، فـــش

غـــــ قواعـــــد  ـــــستطيع أن  ـــــا  ـــــن، و ـــــل الالعب ـــــ  يفرضـــــھ مـــــن شـــــروط ع
ـــــ دوائـــــر صـــــنع القـــــرار  ـــــ خـــــالف مـــــا تـــــم رســـــمھ  ـــــ املـــــستقبل، ع اللعبـــــة 
مــا اللــذان جعــال  ميتــھ،  ــان يقــصد أن موقــع العــراق وأ ، أي أنــھ  الــدو
ـ  ـذا البلـد  ـ  ا املوجـودة  ك، لكن العوامـل نفـس غزوه ضرورة ملصا

ي بما فيھ من سوء.  أيضا ال سوف تفرض عليك اآل
 

ـداف  روب واستخدام القـوة وتنفيـذ العمليـات السياسـية لتحقيـق أ ا
ارجية األمركية  غي الدول، جزء من السياسة ا

 
ـــ عـــام  غرافيـــة  ٢٠٠٣لقـــد اتخـــذ الغـــزو  ميـــة ا ضـــرورتھ العتبـــارات األ

وات  مليــــــار  ١٤٣للعــــــراق، الــــــ جعلــــــت مــــــن عوامــــــل الــــــديموغرافيا والــــــ
ــ مفاعيــل السياســة اإلقليميــة  برميــل نفــط احتيــاطي، ذات تــأث عــال ع
ا الكث من املفكرن، العنـصر الوحيـد الثابـت  غرافيا يرا والدولية.فا
ــخ  ــل مــن السياســة والتار ــ التحكــم بحركــة  ــ القــادرة ع ــ التــارخ، و
ـــة  ولتيـــك للقـــول، بـــأن نظر يو ـــ علـــم ا اء  ـــ عـــض ا ـــب  معا.وقـــد ذ
، قــــد  ــــ غرا ــــا بــــؤرة الثقــــل ا ي ماكينــــدر، الــــذي حــــدد ف يطــــا العــــالم ال
ـذا البلـد، فإنـھ ال محالـة  سيطر ع  تنطبق ع العراق أيضا، ألن من 
نــة األمركيــة  انــت املرا ــ منطقــة الــشرق األوســط، لــذلك  ــسيطر ع س
ل املنطقــة  ــ شــ ل منعطفــا  ــش ــ العــراق س ــ أن الــسيطرة ع قائمــة ع
ـــــــــــشكيل جديـــــــــــد لطبيعـــــــــــة القـــــــــــوة والـــــــــــدور  ـــــــــــ  ـــــــــــساعد  ا، و ومـــــــــــستقبل
ـا  ي.وقد وّظفـت الواليـات املتحـدة األمركيـة، مـن خـالل الغـزو قو األمر
يل رســـم مالمــح مـــا ُســ بالـــشرق  ـــ ســ ـــ املنطقــة،  الــصلبة كعــصا ردع 
ـــا الناعمـــة  ـــ فاعليـــة قو ـــذا التوظيـــف ع عكـــس  ديـــد.ثم ا األوســـط ا
ميــــــــع  ـــــــدث إرســـــــال رســـــــائل دبلوماســـــــية  أيـــــــضا، حيـــــــث ترافـــــــق مـــــــع ا
ـــ  ـــات، بـــأن واشـــنطن باتـــت جـــارا جديـــدا لكـــم  ـــل االتجا ـــ  األطـــراف و
ن ال  ام بطـرق ـ االلـ ديد تتطلب الـس  ار ا املنطقة، وأن مراعاة ا
ـ  ـت الواليـات املتحـدة  و ضـدنا.وقد ن ما : من لم يكن معنا ف ثالث ل
يجـــــاد مـــــساحة  ـــــ العـــــراق، و ا  ة لسياســـــ ـــــ رســـــم مالمـــــح اســـــتجابة وا

ــ العراقيــة، واإلقليميــة  يــة ـ ــ العالقــات العر ــا مالمــح التغــ  ــسم ف  –تر
ا كيـــف أن الغـــزو فـــرض  ـــ دا وا العراقيـــة، والدوليـــة ــــ العراقيـــة أيـــضا.و
.فــــامتنع االشــــقاء عــــن  ــــي واإلقلي ــــ عمليــــة صــــنع القــــرار العر نفــــسھ ع

 التحرك باتجاه الشقيق، الواقع تحت االحتالل،
 

ـا مـع الـدور  بانتظار التعليمات من واشنطن.وتحركت إيران ملزاوجـة دور
ـل  ـ  ّب الغـرب للمـشاركة  .و ي  لعبـة التخـادم لكـسب املـصا األمر
نـــاء مـــصا  ـــ حـــصة ودور، و ـــصول ع ـــ ا ـــ العـــراق، أمـــال  مـــا يجـــري 
ـــــــــذه  ـــــــــل  ـــــــــ  سياســـــــــية وعـــــــــسكرة واســـــــــتخباراتية واقتـــــــــصادية.ومع تال
ـــــــده  انـــــــت تر ـــــــ املنطقـــــــة،  ـــــــ جديـــــــد  ل واقـــــــع جيوسيا ّ ـــــــش َ األطـــــــراف 
ميـع، مقابـل  ـ ا ا، للبقاء وملمارسـة النفـوذ ع ا جغرافيا ل واشنطن ح

صول ع جزء من الكعكة. م با سمح ل  أن 
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ــ الشــرق األوســط، قــد فــرضــت ضــرورة   ــكــيــة  ــ األمــر ــانــت املصــا ذا  و
ـــمـــا تـــمـــامـــا مـــع الـــنـــظـــرة  ـــ ـــ غـــزو واحـــتـــالل الـــعـــراق، فـــإن ذلـــك جـــاء مـــ
ـغـداد  ـ  ـعـتـ انت إسرائـيـل  ذا البلد.فقد  اإلسرائيلية  ضرورة تدم 
ــانــيــات  ــي مــن اإلمــ ــطــورة تــأ ــ ــا، وا ــي مضــاد لــ أخــطــر عــاصــمــة قــرار عــر
ا لـلـعـرب،  ـ اتيجيا كبـ ا عمقا اس ل  ش ا البلد، و والقدرات ال يمتلك
ة، ع الرغم من أنھ ال  ه إحدى دول املواج عت انت  وألنھ كذلك فقد 
ـ أثـنـاء مشـاغـلـة إيـران لـھ  ـن، لـذلـك حـ ن الطـرفـ كة ب توجد حدود مش
ــشــددا ومــحــذرا مــن خــطــر  ــان مــ ــا  ــ ــي ســنــوات، فــإن خــطــا بــحــرب الــثــمــا
ومـا مـبـاغـتـا  شن  رب ل ا.واستغلت ظروف ا م ع وجود عرا دا
ـ أغسـطـس /  ـن تـوقـفـت املـعـارك  .وحـ ـ لتدم برنامـجـھ الـنـووي السـلـ

ـدد  ١٩٨٨آب  ـ ـن ا ـكـيـ ـن األمـر افظ ع القرار اإلسرائي مع ا بدأ صا
ـكـيـة لـلـتـخـطـيـط  ـ الـواليـات املـتـحـدة األمـر ـ ُصـّنـاع الـقـرار  بالضغط عـ
لــغــزو واحــتــالل الــعــراق، ثــم بــدأت ورش صــنــاعــة األخــبــار والــتــلــفــيــقــات 
ـانـيـات الـعـراق ومـا  ـن إمـ نارو جديد يـرـط بـ دامة بصنع س ار ال واالف

ـ  ـاب الـعـاملـي»ُس ـ لـوجـود «اإلر ـديـد الـعـرا ـ ـاغـنـدا الـ ـ بـرو ، وصـوال إ
ة الدمار الشامل. شرة، من خالل افتعال كذبة أس  ال

 
ـــ عــام  ـــ  ٢٠٠٣إن غــزو واحــتـــالل الــعــراق  ـــرائــم الــ ــ ــ ا ــان مــن أكــ

ــ وجـــوده  ــرب عــ ــ ــديــث، فـــقــد قضــت تـــلــك ا ـــ ــخ ا ــ الــتــار حصــلــت 
ـــلـــھ لـــھ  ـــ دولـــة فـــاشـــلـــة.فـــتـــعـــطـــل الـــدور الـــذي تـــؤ ـــ وحـــّولـــتـــھ إ ـــ الســـيـــا
ة  ــ ــ املســ ــ املشــاركــة  ــغــرافــيــة والــطــبــيــعــيــة  ــ ــة وا ــشــر ــانــيــاتــھ الــ إمــ
ـ  اكم اإلنجازي الذي حقـقـھ الشـعـب الـعـرا ل ال سانية.كما سلبت  اإل
ـب  ـ ود أبنائھ وثرواتھ، من خالل التحطيم املتـعـمـد لـبـنـاه الـتـحـتـيـة و بج

سليط طغمة فاسدة تحكمھ.  ثرواتھ و
 

ـرة  ـ ـعـد  ـخ املـعـاصـر،  ـ الـتـار ـرة  ـ ـ  ـد أكـ ي ش سا انب اإل و ا
ن عام  ي ا وخلت البيـوت ١٩٤٨الفلسطي ا ، حيث أقفرت املدن من س

ـسـبـة  ـانـت الـ ـ أصـقـاع الـعـالـم، و ـ شـ شر الـعـراقـيـون  ا، وان ال من أ
ــي  ــنــة الــعــراقــيــة أمــواال طــائــلــة  ــز ــ ــّلــفــوا ا ــم أولــئــك الــذيــن  ــ ــ مــ األكــ
اء وأساتذة جامـعـات وأطـبـاء.أمـا مـا حصـل مـن قـتـل  يصبحوا علماء وخ
ــــان  ــــ ــــنــــود االمــــر ـــ ـــ أيــــدي ا ـــب، عــــ ـــغــــيــــ ـــعــــذيــــب وخــــطــــف وقــــتــــل و و
ــمــجــيــة  ــ تــلــك الــ ــاكــمــة، فــيــكــفــي لــالطــالع عــ ــ ــشــيــات الســلــطــة ا ومــيــلــ

كيلكس. ا موقع و شر  مراجعة الوثائق ال 
 

ـ قـدر مـمـكـن،  ـكـيـة، وجـعـل الـعـالـم آمـنـا بـأكـ ـنـائـيـة األمـر م االسـتـ إن و
ـشـر الـديـمـقـراطـيـة السـيـاسـيـة،  ـا، البـد أن يـتـم بـ ا ومصا حسب رؤ
ا، ح إن تطلب ذلـك الـغـزو  غي االنظمة أو تبديل واقتصاد السوق، و
روب واستخدام القوة وتنفيذ العمليات السياسـيـة  انت ا واالحتالل.و
ــــارجــــيــــة  ــــ ــــ الــــدول، جــــزءا مــــن الســــيــــاســــة ا ــــغــــيــــ ــــداف  لــــتــــحــــقــــيــــق أ
ــ  ـ املــمـنـ ـ الـرغـم مـن حصــول الـغـزو واالحـتـالل والـتـدمــ ـكـيــة.وعـ االمـر
للدولة العراقية ع مدى سبعة عشر عاما، فإن عوامـل الـقـوة الـذاتـيـة 
ـخ وحضـارة  ، وتـار ـ اتـيـ لھ من مركز ثقل وعمق اس ش ذا البلد، بما  ل
ــ الــغــزاة والــطــغــاة، لــذلــك ُولــدت  ــا عــ ــ مــن تــفــرض شــروطــ وشــعــب، 
ـانـت املـقـاومـة  ـل  ـون  ـ سـيـ لت املقاومة الـعـراقـيـة.والسـؤال الـتـا ش و

 العراقية ضرورة أم اختيارا؟
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ـسـان  يفة العرب الصادرة  لندن  السادس من ن شرت   ٢٠٢٠و
ــعــد الــعــاصــفــة )  ــل تــخــتــفــي  ــ الــفــقــيــھ  مــقــاال تــحــت عــنــوان ( دولــة الــو

اتب فاروق يوسف جاء فيھ :   لل
 

ـ  ـاء الـعـاملـي إ ـة الـو ـ مـواجـ ي  من املتوقع أن يؤدي فشل النظام اإليرا
ـ  ـايـة الـدولـة الـزائـفـة  ـ ـ عـمـلـيـا  ـعـ ـو مـا  ـ الـفـقـيـھ و تفكيك دولة الو

 إيران.
 

يار يلوح  األفق  شبح اال
ـانـة  ـ ـى ال يـمـكـن االسـ ـشـر مـو ـن ألـفـا مـن الـ عد أن سقط أك من سـتـ
ــا فــايــروســا، ال تــزال  ــة مــن خــاللــ ــشــر ــ تــقــاوم الــ ــرب الــدفــاعــيــة الــ ــ بــا
ـا  علن نتائج ية لن  حوث مخت ونة بتجارب و انية القضاء عليھ مر إم

  وقت قرب.
 

ـغـرافـيـة  ـ ـا ا ـ ـة رقـعـ ا أو مـن جـ ة نوع حرب غ مسبوقة سواء من ج
سـان عـن نـفـسـھ.لـم يـكـن  ة  تقنيات دفـاع اإل كشفت عن عيوب خط
ـا  ـ ـنـا ـل تـحـصـ سـان بـ ـة اإل ن أن ج االطمئنان القديم  محلھ.لقد تب

اق.  انت ممكنة االخ
 

ات متعددة. عيد النظر  مسألة وجودنا ع مستو  ذلك ما يجعلنا 
 

ســبــانــيــا  ـإيــطــالــيــا و ـ ــ دول مــتــطــورة  ــيــة  ــ ــانــت الــقــطــاعــات ال فــإذا 
ـل  ـة، فـ ـا بصـعـو ـ ـيـار عـ ـ ـعـاد شـبـح اال ـ إ ـ إ سـ والواليات املـتـحـدة، 
ــا  ــ ــارة وال تــؤدي واجــ ــ ــيــة مــ ــ ــا ال ــ ــ دول، قــطــاعــا ــل عــ يــمــكــن الــتــعــو

يح؟ ل  ش  اليومي  عالج األفراد 
 

ـي أصـال  ـعـا ـيـة عـديـدة  ا دول عر إيران تقف  مقدمة تلك الدول، وتل
ـا  ـ ـ إحصـاءا ـان كـذب إيـران  ذا  ية.و ا ال من تخلف وفقر قطاعا
ــاء، فــإن دولــة  ـا بــؤرة و ــ ـو ـب  ســ ــسـبــة لــلـعـالــم  قـد صــار مــفـضــوحـا بــالـ

ا مصدر ثقة. ون أرقام ا ال يمكن أن ت  العراق تم تطبيع املوت ف
 

ــ الــعــراق وفــق املــعــطــيــات املــعــروفــة ال يــمــكــنــھ أن  ــ  فــالــقــطــاع الصــ
ــو يــواجــھ مــرضــا يضــرب  د الــعــاديــة، فــكــيــف بــھ و ــ يــتــصــدى ألمــراض الــ

؟ ق ع فرستھ  وقت قص  الرئة و
 

ـعـد قـادرا  ـ الـعـديـد مـن الـدول ولـم  ـاوى  ـ ـ  عمليا فـإن الـقـطـاع الصـ
ـافـيـة.كـمـا  ـنـاك أسـّرة  ـسـت  .لـ ـ ـ دمات نفعا للمـر ع تقديم أقل ا
ــزة الــتــنــفــس فــال يــمــكــن  ــون مــفــقــودة.أمــا أجــ ــاد تــ ــعــاش تــ أن غــرف اإل

ا.  التفك بوجود
 

ــم لــذلــك اكــتــفــت  ــمــايــة األفــراد وعــالجــ ــ لــم تــكــن تــلــك الــدول مســتــعــدة 
تمع  اء جعل ا باالستعراض اإلعالمي و تقف مكتوفة األيدي أمام و

 لھ مرضا.
 

ـاء الـعـاملـي أن  ـور الـو ـ ظـ ـر عـ ـ ثـالثـة أشـ عد مـرور حـوا ما صار جليا 

ـقـيـقـي،  ـ ذري ا ا ا وم ة بمف تمعات تحتاج إ وجود الدولة القو ا
ـون  ـا تـ ـ ية فحسـب، بـل وأيضـا أل ال ألن تلك الدولة تدرأ األخطار ال
ـ تـتـعـلـق بـاالقـتـصـاد  ـعـد األزمـة والـ مستعدة لـلـتـعـامـل مـع تـداعـيـات مـا 

ل خاص.  ش
 

ـة، أمـا الـدول  ـقـيـقـيـة بصـعـو ـ ذلك امتحـان حـقـيـقـي سـتـجـتـازه الـدول ا
ــث بــرجــاء  ــشــ ــا ســتــ ــ ــي فــإ ــا ــ ــا لــلــمــوت ا ــ الــزائــفــة وقــد ســلــمــت شــعــو
ستحـق  ا ال  ا دوال ع الورق.أما واقعيا فإ ا باعتبار اف الدو  االع

اف الذي ال يقدم وال يؤخر.  ح ذلك االع
 

ـمـعـيـة الـعـامـة لـألمـم املـتـحـدة.ذلـك  ١٩٠أك من  ـ ـ ا ـا سـفـراء  دولة لـ
ـة.أعـتـقـد أن  فلة التنـكـر الرقم يجعل اجتماعات تلك املنظمة أشبھ با
ـغ رعـايـة املـنـظـمـة  سـو ا مـن أجـل  ـ ـون الـرقـم كـبـ ـ أن يـ نـاك حـاجـة إ

ف بھ دول عديدة. ع  ملشروع السلم العاملي الذي ال 
 

و آخر ما تفكر فيھ دولة مثل إيران.  السلم 
ــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم  ــ ــ ا ــ عضــو  ــا دولــيــا و ــ ف  ــ إيــران دولــة مــعــ
ف عمليا بميثاق تلك املـنـظـمـة الـدولـيـة، كـمـا أن  ع ا ال  املتحدة، غ أ
ـا الـدولـة األقـل شـعـورا  ـ ـورونـا كشـفـت عـن أ اء  ا  التصدي لو طرق
ـا مسـتـغـلـة  ـاورة لـ ـ باملسؤولية.لقد صّدرت إيران الفايروس إ الدول ا

ا ع تلك الدول. شيا  سطوة ميل
 

سـتـحـق  ـسـت دولـة حـقـيـقـيـة وال  ه، لـ ولكن إيران، بالفايروس أو من غ
ـ  ـ أوال دولـة حـرب وال تـحـافـظ عـ ـ األمـم املـتـحـدة.فـ ون عضـوا  أن ت
ـتـلـف أنـواع  ـ ـا  ـ ـعـرض أمـن وسـالمـة مـواطـنـ ، و ثـانـيـا  السالم الدو
م األعــراف  ــ ــا ال تــحــ ــ ــيــك عــن أ األخــطــار بــحــثــا عــن مــنــافــع ســيــاســيــة.نــا

 الدبلوماسية.
 

رس الثوري. ورونا ال تملك إيران سوى ا اء  ة و  و مواج
 

ـقـيـقـة تـظـل  ـ ـا ولـكـن ا ـ ا العالم من خالل مّد يد املساعدة إلـ قد ينقذ
عد العاصفة.  شاخصة.تلك دولة يمكن أن تختفي  سنوات ما 

 
.عــرب وأكــراد  ــ ــر املصــ ــ إيــران تــنــاضــل مــن أجــل تــقــر ــنــاك شــعــوب 

 وأذرون يجمعون ع زوال سلطة الفرس.
 

ـ  ـاء الـعـاملـي إ ـة الـو ـ مـواجـ ي  من املتوقع أن يؤدي فشل النظام اإليرا
ـ  ـايـة الـدولـة الـزائـفـة  ـ ـ عـمـلـيـا  ـعـ ـو مـا  ـ الـفـقـيـھ و تفكيك دولة الو

 إيران.
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