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ـشرن االول الفائـت  ـامس والعـشرن مـن   ا
عــــت قيــــادة قطــــر العــــراق الرفيــــق رحيــــل القائــــد 
ن سـر قيـادة  زب ام ن العام ل يم االم عزة ابرا
ـــــــــرمن دار  ـــــــــاد والتحر قطـــــــــر العـــــــــراق وقائـــــــــد ا
الدنيا ا ملكوت السموات واالرض ، مؤكـدة ان 
مون  ون ملـــــ مناضـــــ البعـــــث املبـــــدئيون املـــــ
( بوصــــــية رفيقنــــــا الراحــــــل الــــــذي دعانــــــا جميعــــــا 
ـــــــ  ـــــــ املبـــــــاديء والتح ـــــــ الثبـــــــات ع رحمـــــــھ هللا ا
ـــــــــأش والتمـــــــــسك بمبـــــــــاديء  اطـــــــــة ا بالـــــــــص ور
البعــــــــــــــــــــــــث ومنظومــــــــــــــــــــــــة اخالقــــــــــــــــــــــــھ وتقاليــــــــــــــــــــــــده 

 التنظيمية .. ).
 

ـــزب ومعـــھ االمـــة خلـــو  ـــرغم فداحـــة خـــسارة ا و
اع القائـــــــد  ا الـــــــ ســــــاحة النـــــــضال مـــــــن فارســـــــ
ــــذه الظــــروف الــــصعبة ،  ــــ  ــــد املــــؤمن ، و ا ا
ن مــن ابنــاء  لــص ــم ا فــان مناضــ البعــث ومع
ـــــــ صـــــــور الوفـــــــاء  عـــــــض العـــــــزاء  االمـــــــة يجـــــــدون 
ي الـــــــــذي  للمبـــــــــاديء والتمـــــــــسك بـــــــــالن االيمـــــــــا
ــــــــــ  ــــــــــزب ال ــــــــــن العــــــــــام ل اختطــــــــــھ الرفيــــــــــق االم
ــي  ـ سـوح النـضال العر ا  تجـسدت بـاع صـور
ــــ  لــــل ا ــــم املــــصاب ا ومنــــھ العــــراق جيــــث دفع
ـــــــ املـــــــشاركة باالنتفاضـــــــة الـــــــشعبية  االصـــــــرار ع
تفــون كــال كــال  ــم  ومــساندة الــشباب االبطــال و
ـــد اســـقاط النظـــام وايـــران  لالحـــزاب والـــشعب ير
ـــا مـــن الـــشعارات  غـــداد تبقـــى حـــره وغ بـــره بـــره 
ايـــــــد  الـــــــ تؤشـــــــر حقيقـــــــة الـــــــرفض الـــــــشع امل
لالحــــــزاب الطائفيــــــة العميلــــــة للنظــــــام الــــــصفوي 

 العنصري.
 

انـــت اعمـــار عـــدد غـــ قليـــل مـــن الرفـــاق تجـــاوزت 
م  عـــض ــان  ـ ن واكـــ , و ـــت الـــسبع ن وقار الـــست
ــــ  ــــشكو انــــواع االمــــراض املزمنــــة بــــل اليقــــوى ع
عــــــــــد قطــــــــــع  لــــــــــة مــــــــــشيا  قطــــــــــع املــــــــــسافات الطو
ــ ســاحات العــز  ــم و ــسور، غــ ا الطرقــات وا
ية والنـضال  د التـ والكرامة ارادوا تجديد ع
ـــــل  ــــان  ـ يم ..  ـــــد عـــــزة ابـــــرا ا لـــــروح القائـــــد ا
ـــذا القائـــد  ة  ستحـــضر امامـــھ مـــس ـــم  واحـــد م
ــــــــو يتحــــــــدى اعــــــــداء االمــــــــة  خيــــــــة و البطــــــــل التار
ــــــــــاط العــــــــــراق غــــــــــ ابــــــــــھ  ــــــــــ ارض الر م  قــــــــــاتل و
ـ  ا متحامال ع اطر ال يمكن ان يتعرض ل با
ـ  لـة ال املرض وما خلفتھ سنوات النضال الطو
تھ وعمره  ن عاما من اثار ع  تجاوزت الست

 رحمھ هللا.
 

نا ان الفرسان من امثال  لقد علمتنا تجارب حز
يــــــم  ن وعــــــزة ابرا يد صــــــدام حــــــس الرفــــــاق الــــــش
ــــم  نــــاء العمــــري وغ ــــري و ــــاب الغر وعبــــد الو
ـــ ضـــم  ـــم يبقـــون خالـــدون  يرحلـــون جـــسدا لك
ــــــــــم  ــــــــــستمدون مــــــــــن ذكرا ن االوفيــــــــــاء  املناضــــــــــل
مـــــــــة واالصـــــــــرار والنخـــــــــوة لتحـــــــــدي  عوامـــــــــل العز
ــل بتحقيــق  ــار وســائل جديـدة  الـصعاب وابت
ــــــر العــــــراق مــــــن  ــــــ اعــــــداء االمــــــة وتحر النــــــصر ع

 االحتالل الصفوي واذنابھ.
 

يد البطـــــل  ـــــا الـــــش ـــــدا لـــــك يارفيقنـــــا الغـــــا ا ع
يم ان نكــــــــون كمــــــــا  والقائــــــــد املــــــــؤمن عــــــــزة ابــــــــرا
ــق  ــ طر ــاء وماضــون ع ــدتنا متماســكون اقو ع
ـــل ســـاحات وطننـــا  ـــ  ـــ العـــراق و ـــن  النـــصر املب
ــــد بــــاقون  ــــ الع ــــد بــــاقون ع ــــ الع الكبــــ .. فع
ن  ـــــــــــن والـــــــــــصديق ي ـــــــــــن مـــــــــــع الن ـــــــــــر الع فنـــــــــــم قر
ن وحــــــــسن اولئــــــــك رفيقــــــــا  داء والــــــــصا والــــــــش

تصر باذن هللا.  فرسالة االمة خالدة وست
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ــا  ــ ذكــرى انبعا يــدة  ــشرن ا يــدة ، ياابنــاء العــراق العظيــم ،ياشــباب ثــورة  يــة ا يــا ابنــاء امتنــا العر
 املتجدد.

 ، ـي الكبـ ـل بقعـة مـن بقـاع الـوطن العر ـ  ن ،ا ـة مـن فلـسط ـ سـاحات املواج ا املناضـلون العـرب  ا
ـــراك  ـــ ا ـــ مقاومـــة االحتـــالل و اقـــف املبدئيـــة واملنخرطـــون  ـــ جمـــر املو ـــا البعثيـــون القابـــضون ع ا
و قائـــد قومـــي  ـــا  ، ـــ ـــارج الـــدو واالقلي ـــان ل بداد واالر الـــشع ضـــد نظـــم الفـــساد والقمـــع واالســـ
لود لينضم ا كوكبة قادة االمة  تقل ا عالم ا د، ي ع كب وراية خفاقة من رايات ا عري ورمز 
ــــ احلــــك  ــــي ضــــد اعــــداء األمــــة  ة النــــضال العر الــــدين، الــــذين قــــادوا مــــس الكبــــار ومناضــــ البعــــث ا
ــان املــوت حــق  ن.واذا  ن مرضــي ــم راضــ ــ جــوار ر ــا جــسامة، ورحلــوا ا الظــروف واشــد التحــديات واك
ـو مـن طينـة  ى وامتـھ  علينا جميعًا، اال أن الفراق صعب، خاصة وان من فقدتھ اسرتھ الصغرى والك

ر وتحديات النضال . ا نوائب الد م ال لن تمح  الرجال العظام الذين اينما حلوا تركوا بصما
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ا الرفاق املناضلون  قطر العراق،  أ
دة، ا ة ا ندية والقوات املس ش رجال الطرقة النقش ا املقاتلون األفذاذ  ج  أ

سب، ا الشعب العرا الصابر ا  أ
، ا البعثيون املناضلون ع امتداد الوطن العري الكب  أ

يدة  يا أبناء امتنا العرية ا
 

وة جــــواده فــــارس البعــــث واملقاومــــة  ــــ صــــ ــــاد، ترجــــل اليــــوم مــــن ع ــــاط وا ــــ أرض العــــراق أرض الر ع
ـ  ـو  يم، و مام الرفيق عزة إبـرا ية القائد املؤمن ال اعة والبطولة والت اقية رمز ال الوطنية العر
ــرة  يــاة ا حــق أمتــھ وشــعبھ با ة البعــث و ــسبًا مؤمنــًا بمــس ــد والعطــاء ثابتــًا صــابرًا مح ــ قمــم ا اع

 الكرمة.
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ــــــــ اشــــــــد  ــــــــز الــــــــذي افتقــــــــدناه اليــــــــوم  لقــــــــد رحــــــــل عنــــــــا رفيقنــــــــا العز
لـل  ـو م ـا املعاصـر حراجـة، و خ ـ تار ا االمة  ظات ال تمر  ال
ـــــــدًا، و علمـــــــًا  ـــــــان ثـــــــائرًا مجا ـــــــد والفخـــــــر، فقـــــــد  باســـــــ ايـــــــات ا
ــ  ــو الــذي انت ــ ناصــية املواكــب النــضالية.كيف ال، و مرفوعــًا ع
ـ قـضايا  ـ ع ا مدرسة البعث النضالية منذ تفتح وعيـھ السيا
ـل مجـاالت العمـل  ـ  ـشا وفـاعال  امتھ، ولـم يقبـل اال ان يكـون معا
ـــــــن  ـــــــن العمـــــــال وفالحـــــــًا ب ـــــــن الطـــــــالب وعـــــــامًال ب ، طالبـــــــًا ب النـــــــضا
ـــــرم  ـــــ  ـــــن ،وقائـــــدًا سياســـــيًا  ـــــن املثقف ـــــًا ب ـــــن، ومثقفـــــًا ثور الفالح
ــــــــا  ــــــــل انجازا ا العــــــــا ب الــــــــسلطة الوطنيــــــــة الــــــــ اقامــــــــت صــــــــرح

ا. ع ان أحد صا  العظيمة ف
 

ـ  اقـع القياديـة  ـ املو ان رفيقنا العزز "ابو احمد"، الـذي تبـوأ اع
ة االلقـــاب ،بـــل  غـــره االمتيـــازات وال كـــ ـــزب والدولـــة، لـــم  رميـــة ا
ــ املنظومــة القيميــة الــ تمــ ســلوك املناضــل  ــشدًا ا ــان دائمــًا م
ــــــــة اال اذا عــــــــاش معانــــــــاة  تــــــــھ الثور ، والــــــــذي التكتمــــــــل تجر البعــــــــ
شة الدائمة للـشرائح الـشعبية  االعتقال، وظروف التخفي، واملعا

قيقية  التغي الثوري. ة ا  صاحبة املص
 

عــرض  ــ نــضالھ الــسري و ــزب  ة ا لقــد واكــب رفيقنــا الغــا مــس
ع  ان واحدًا مـن الرفـاق الـذين فجـروا ثـورة الـسا لالعتقال مرارًا، و
ـ مرحلـة  لـھ نـضالھ ليكـون اسـمًا بـارزا  يدة ، فأ عشر من تموز ا

ي ع مدى  عامًا. ٣٥النضال العل وااليجا
 

ـــــ  ـــــة البعـــــث العمالقـــــة لبنـــــاء الدولـــــة  ـــــ ترســـــيخ تجر م  فقـــــد ســـــا
ـــر لـــوزارة الداخليـــة والزراعـــة ،  العـــراق مـــن خـــالل تبوئـــھ موقـــع الوز

ــ اصــدار بيــان  ــ املفاوضــات الــ افــضت ا ــان حــضوره بــارزًا   ١١و
ـة  ـن سـر القيـادة القطر ي ، وتو منصب نائـب ام كم الذا اذار ل
ـــ  ـــس مجلـــس قيـــادة الثـــورة عنـــدما تو ـــ العـــراق ونائـــب رئ ـــزب  ل
ـزب والدولـة،  ـرم ا ن املوقع األول   يد صدام حس القائد الش
ــل  ــ  ية  ــ دائــرة اتخــاذ القــرارات املــص ن و ــذين املــوقع ــ  قــي  و
ــ ام املعــارك  ا العـراق مــن القادســية الثانيـة، ا املعـارك الــ خاضــ
ـــــ  ـــــاء بـــــدوره املتمـــــ  ـــــصار الظـــــالم، وان ـــــة تـــــداعيات ا ثـــــم مواج

ـــــــ العـــــــراق عـــــــام  مـــــــن خـــــــالل قيادتـــــــھ  ٢٠٠٣التـــــــصدي للعـــــــدوان ع
ـــــــي والعمليــــــــة  ـ للمقاومــــــــة الوطنيــــــــة الباســــــــلة ضــــــــد االحتــــــــالل االم
ـــا  يمـــن عل ـــا و ــي واحتوا ـ ـــا االحتـــالل االم السياســـية الـــ افرز
كيــــة  عــــد انــــدحار القــــوات االم ــــي  ــــا النظــــام االيرا وضــــبط ايقاع
مـــة والعـــار بتـــأث ضـــرات املقاومـــة  ز ـــة تجـــر اذيـــال ال ار ـــا  وخروج
ـــــاد  غـــــادر أرض ا ان مقـــــاتًال مرابطـــــًا لـــــم  اقيـــــة املوجعـــــة.ف العر
ـــــن يومـــــا ولـــــم  اقـــــدام دوره الوطـــــ فلـــــم يل اعة و ـــــ ـــــل  وواصـــــل ب
ــــــل الظــــــروف  طــــــوب وامللمــــــات و ــــــ عــــــضده ا ــــــساوم ولــــــم تفــــــت 
الــــــــصعبة.وانطالقا مــــــــن ايمانــــــــھ املطلـــــــــق بوحــــــــدة العــــــــراق واالمـــــــــة 
مــــا اشــــتدت  ا م ــــ اعــــدا ا ع حتميــــة انتــــصار يــــدة و يــــة ا العر
ـل ابنـاء االمـة الدامـة  ن ول ًا للمقـاتل مـا كبـ ـان مل طوب، فقد  ا

 زخم املقاومة والتصدي لالحتالل وعمالءه.
 

ـزب  ن العـام ل يم الذي تو موقع االم كما او الرفيق عزة ابرا
اد الرفيـق القائـد صـدام  ـش عـد اس وامانة سر قيادة قطـر العـراق 
لــــة اطــــارات  ي ــــ واعــــادة  نائيًا للبنــــاء التنظي ــــدًا اســــت ن، ج حــــس
بـھ  ـل محـاوالت تخر زب التنظيمية، فصان وحدتھ وقطع دابـر  ا
ـــت حــــضوره  ـــزب يث ــــارج، فبقـــي ا اقـــھ مـــن ا مـــن الـــداخل واخ
.والقيــــــادة القوميــــــة  ما ــــــ اوســــــاط ا عــــــد يــــــوم  الفاعــــــل يومــــــا 
ـــود الـــ اتخـــذت العـــادة البنـــاء  افـــة تلـــك ا ـــزب الـــ واكبـــت  ل
ــــــذا االنجــــــاز  مايــــــة  نائيًا  بقى تبــــــدي حرصــــــًا اســــــت ــــــ ســــــ التنظي
ــن  ي مــن الرفيــق أم نا ــد اســت ج ود الــذي تحقــق و ــ املــش التنظي

 سر قيادة قطر العراق.
 

ـــذه املناســـبة االليمـــة انمـــا تؤكـــد  ـــ  ـــزب و ان القيـــادة القوميـــة ل
امــة قوميــة  ــزب الــذي فقــد  ات، بــأن ا افــة املــستو ــ  للرفــاق و
ــا العميــق بــان  ــ خــط املبــادئ انطالقــًا مــن ادراك بقى ع عاليــة ســ
ـــن العـــام  يـــة الـــ ســـ وحـــرص الرفيـــق القائـــد االم ز الـــشرعية ا
يــة ،  ز ا ســوف تبقــى تظلــل املؤســسة ا ــ ترســيخ يم ع عــزة ابــرا
ـــ إرث  فـــاظ ع ـــا بأشـــفار العيـــون مـــن اجـــل ا وســـوف تبقـــى تحم
ــ عمــق  الــدة الــ تمتــد ا البعــث النــضا وترســيخ قيــم الرســالة ا
ــــا العــــرب تحــــت  ة الــــ توحــــد ف ــــي وخاصــــة منــــذ الفــــ التــــارخ العر

 راية دعوة الرسول العري محمد ( ص ).
 

ـسيمة الناجمـة عـن فقــد  ـسارة ا ـش عـ ا ع ـزب الـذي  ان ا
ـ صـفوف حـزب الثـورة  ـم قـ ردح حياتـھ مناضـًال  رفيق قائد مل
ــذا  تجاوز  يــات، ســ عــًا حــ شــارف الثماني ــان يا يــة منــذ ان  العر
ـــ ذات  تھ ع لـــل ، ليواصـــل مـــس طـــب ا ـــذا ا املـــصاب االليـــم و
يلھ الرفيـــق القائـــد  ـــ ســـ ـــد  ـــق الـــذي عمـــل عليـــھ وتمنـــاه وجا الطر
بـــع مــن قــوة شـــرعيتھ، ومــن تماســـكھ  ــزب ت يم، فقـــوة ا عــزة ابــرا
ـ  ل مراتبـھ التنظيميـة بـضوابط النظـام الداخ ام قواعده و وال
ــــ ابقائــــھ كــــضابط وحيــــد  الــــذي حــــرص الرفيــــق رحمــــھ هللا دومــــا ع

.  واسا للعمل التنظي
 

ـا االيمـان بقـضاء  زب و بقلـوب ملؤ واذ تتقدم القيادة القومية ل
ـــ  ـــزب ومـــن الرفـــاق  ـــن العـــام ل هللا وقـــدره مـــن اســـرة الرفيـــق األم
ن، ومـــــــن شـــــــعب العـــــــراق  تنظيـــــــم العـــــــراق قيـــــــادة وكـــــــوادر ومناضـــــــل
ــــــ ثــــــورة متواصــــــلة ومتــــــصاعدة بــــــأحر التعــــــازي  العظيــــــم املنتفــــــض 
ـــي وعالـــم  ـــ الـــوطن العر ـــزب  افـــة تنظيمـــات ا الرفاقيـــة، توجـــھ 
اب وحيثمــا اســتطاعت وســمحت الظــروف ان تقيــم مجالـــس  االغــ
انتـــــھ  مـــــا يليـــــق بم ـــــزب والـــــوطن واالمـــــة و عـــــزاء عـــــن روح فقيـــــد ا

 السامية وانجازاتھ ونضالھ.
ــــــــد الرفــــــــاق  ــــــــده ع عا واذ يفارقنــــــــا رفيقنــــــــا وقائــــــــدنا اليــــــــوم فاننــــــــا 
نـــا،  ه حيـــًا بي ـــ ان يبقـــى نـــضالھ وكفاحـــھ وصـــ االصـــالء االوفيـــاء ع
ـ  ين لنا الطرق ملواصلة نضال البعث حـ تحقيـق نـصر االمـة ع
ــــــــي  ي اإليرا يو ـــــــي الــــــــص ـ ــــــــا مــــــــن االحتــــــــالل االمر ر ا وتحر اعــــــــدا
ـل  خيـًا مجيـدًا ل ليل عنوانًا تار بقى رفيقنا ا لبالدنا العرية.وس

ي العز واملبادئ والقيم األصيلة.  معا
 

ـــ عـــاله ان  ـــن، ونـــدعو مـــن هللا جـــّل  ـــ علي رة  فتحيـــة لروحـــھ الطـــا
منــــا و  ل ـــسكنھ فــــسيح جناتــــھ و يتغمـــده بواســــع رحمتــــھ ومغفرتــــھ و
ــــل مــــن  ــــ داخــــل العــــراق وخارجــــھ و ــــھ  مــــة و رفــــاق در اســــرتھ الكر

اقھ الص والسلوان.  سكب دمعة ع فر
 

 وانا  وانا اليھ راجعون 
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠٢٠/  ١٠/  ٢٦ 

íéÚçÏÖ]ì^éÏÖ]êÃÞíÛji

 
ا الرفاق املناضلون، إنكم ستعملون بوصية رفيقنا الراحل الذي دعانا جميعـا رحمـھ هللا للث لل، فاننا واثقوان ، أ دث ا ذا ا زاء  ـأش، والتمـسك  بـاتو اطـة ا ـ بالـص ور ـ املبـادىء، والتح ع

ة النضالية لشعبنا وأمتنا. عزز زخم املس دامة و  بمبادىء البعث ومنظومة أخالقھ وتقاليده التنظيمية وقيمھ، ملواصلة و
 

ـ ـ ذات الطر ـا ومواصـلة النـضال ع ـا وقـاتلتم مـن أجل ا الرفيق القائد، بالثبات ع ذات املبادىء الـ آمنتـم  د األوفياء أ دك ع ـسأل ق اعا نـا وأمتنا.و ـداف حز ـق تحقيـق أ ـا طر لـذي سـرتم عل
عون هللا. ن ح تحقيق النصر  ستك ن او  ق الذي ناضلتم من أجلھ، ولن نل تنا ع ا عا ان يث  هللا 

 
ن ورفاقھ. يد صدام حس يدًا سعيدًا عند رك ملتحقا برفاق درك الرفيق القائد الش اع ش ا القائد ال ن أ  نم قرر الع

 
 قيادة قطر العراق

ي ا  زب البعث العري االش
يع األول  ٨غداد   ري  ١٤٤٢ر

افق   ٢٠٢٠/  ١٠/  ٢٥املو
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 سم هللا الرحمن الرحيم
دْ 
ُ
اِر َوأ ُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّ

ُ
ْوَن أ َما ُتَوفَّ نَّ ِ َْوِت َو

ْ
لُّ َنْفٍس َذآِئَقُة امل ُ ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر )) أل عمران ِخ ((  َياُة الدُّ َ ْ َة َفَقْد َفاَز َوما ا نَّ َ ْ   ١٨٥َل ا

 صدق هللا العظيم
 

يم   الرفيق القائد عزة أبرا
ا الشعب العرا العظيم  أ
يدة  ياابناء امتنا العرية ا

ة الباسلة  يا ابناء قواتنا املس
ي ھ الباسلھ وأمتنا العريھ ا يم القائد العام ده بقلوب مليئة بااليمان بقضاء هللا وقدره نن اليكم وا شعبنا العرا االصيل وأبناء قواتنا املس يب الركن عزة ابرا د امل ا الشيخ الثائر ا

ي لبال  ي وااليرا ادي ضد الغزو االمر د والفخر واالداء الوط وا لال با وة جواده م ذا اليوم من ص ھ والذي ترجل  عا فال يبقى اال دنللقوات املس ئة هللا  ا.وأن رحل وترجل كما  مش
ي واإليرا ن االمر جال ح تحقيق النصر الناجز باذن هللا ضد االحتالل م القائد سوف لن ي ھ الكرم فإن النضال والكفاح الذي خط ونة الذين باعوا ي وج ل العمالء وا رحة وضد  لبالدنا ا

ياة الدنيا. ت ومغرات ا م من اجل املال ال م ووط  شرف
 

ان مرابطا ثابتا ع أرض ا د لھ بانھ  ش اد ضد االحتالل البا وأزالمھ وجالوزتھ و ان فقيد العراق رمزا وراية  النضال وا ادي والوط لقد  ا يوما ولم يتخ عن دوره ا غادر اد لم 
م روح املقاومة والتصدي لالحتالل وعمالءه. ث ف اد و ن ع ا اقي ن و يحث العر ستك ن وال  ان ال يل  واالخال ع االطالق بل 

 
ا يوما ساوموا عل اب قضيھ ومبدأ لن  انوا ومازالوا أ ن من أمثالھ  د لھ أمام هللا والشعب والتارخ بانھ واملرابط ش ان الفقيد ول وأننا اليوم  م فقد  لة ال م املو ام اجعوا عن أداء م ن ي

و  ودكم  ن معھ وج د املرابط ن للعالم ان ج ب اب القضيھ اال رحمھ هللا يؤكد ع الدوام ومنذ االيام االو لالحتالل أن االيام والسنوات القادمھ س م ا قوى واالك فاعليھ  امليدان ال
ذا ما اكدتھ االيام الحقا. دفون االساسيون من االحتالل وحلفاءه و  واملس

 
ستحضر ذلك و  لھ و اد الطو تھ الكرمھ خالل احاديثھ  ليا ا غزاره ع شي مل  انت ت ستذكر اليوم كيف ان دموعھ الغاليھ  ش االسالمي  صدر ال كما  افل ا يد النطالق  تارخ ا
ن قياداتھ ولذل لون مادتھ االساسيھ وعناو ش ان رجال العراق  نيف و شر الدين االسالمي ا و ك  الرسالھ االسالميھ من العراق ا الشرق لت مال العرب لھ و ان يتالم ملا حصل  العراق وال

 رمح هللا  االرض وجمجمة العرب كما وصفھ الفاروق عمر بن خطاب ( ر هللا عنھ ).
 

ياة والسياسھ بأنھ واحدا من فرسان ھ  ا عد االحتالل البغيض وعرفنا من لھ  د لھ ونحن الذين رافقناه والتقيناه لسنوات طو ش م ال كما  غر دد  العراق العظيم وممن لم  ة ا عرو
ان الفارس الثائر اال اب العراق والذي نذر روحھ وما يملك ومنذ بواك الصبا فداءا للعراق ف و العاشق املزمن ل واة وصعاليك ي املناصب واملنافع و ل  بوجھ الظلم والعدوان واالحتالل وضد 

ر الذي ب فيھ عراق ر وح ا شر وال سل وال رث وال ادة ع أرض ا السياسة الذين أرتضوا أن يكونوا مطية لالحتالل وأداة من أدواتھ  تدم ا ئا لھ شرف الش ن د ،ف ضارات وا
د واملبادئ والقيم ي العز وا ل معا يا تارخيا ل ا ونموذجا عرو يم عنوانا كب بقى عزة ابرا و  طرق الفخر والرفعھ وس  صيلة.األ  العراق و

 
ادنا وعزمتنا وصمود ل محاوالت االعداء  النيل من ج م  ن الذين لن تر دين الصابرن الصادق ا دا ووعدا منا أن نبقى رفاقك ا انت ع الدوام حرة كرمة نا ع عود بالدنا كما  ا ان 

ل كوامن القوة والص .. لماتك تصدح فينا ضد الظلم والعدوان وتحفز فينا  بقى  نا للثوار واالحرار .. وس  وعر
 

ن  اقي بقى  ذاكرة العر قا عاليا  الدفاع عن العراق وس يدا سعيدا عززا فلقد كنت عنوانا بارزا و ن يا أبا أحمد ش ل مأثر العطاء والنم قرر الع دون واملرابطون  ا تارخ وسيذكر لك ا
اديھ وأيمانك املطلق بالعراق الواحد املوحد وندعو من العزز ا م من خالل تجرتك السياسيھ وا ا ل ادي ال كنت تقدم سالھ ان يتغمدك بواسع رحمتھ ومغفرتھ ليالفكري وا ل و

لك ومحبيك الص والسلوان. م أ سكنك فسيح جناتھ وان يل  و
 

 وانا  وانا اليھ راجعون 
 

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

يم القا د املرحوم عزة أبرا ا يد األض السعيد.ورفيق درھ ا م ش يدة يتقدم ش العراق العظيم واألمة العرية ا داء ج اد والتحرر.ئد الرحمة لش ة والقائد األع ل  العام للقوات املس
سا ل  م ب م فرسانھ االشاوس الذين دافعوا عن بالد لھ و كومية منذ سنوات طو ون ا ن الذين يقبعون  ال شنا امليام رة لقادة ج طولةلة ا  و

ھ  تحية ا شعبنا العرا العظيم من أق شمالھ ا اق جنو
ل من أمن بالعراق العظيم واحدا موحدا از ل بة والتقدير واالع  ا

ن  وع الدرب سائرون ح النصر املب
ة  القيادة العامة للقوات املس

 غداد املنصورة بأذن هللا
٢٠٢٠/  ١٠/  ٢٦ 



 

 

 4ص

àè†ið]‚ãÄÚÐ×véÖŒ…^ËÖ]Øq†i


êÛ¾^ÓÖ]‚Û¦


يم ليكـون  م عـوة ابـرا ـدين وقائـد ا لة وشاقة اختار هللا رفيقنا وقـدوة ا ة نضالية طو عد مس
ـــشرن  ـــامس والعـــشرن مـــن  ـــاط العـــراق حيـــث تـــم اعـــالن خـــ وفاتـــھ يـــوم ا ـــ ســـاحات الر يدا  شـــ
ـزب  ـن العـام ل عا بحكمتھ اراد ان يكون اعالن خ رحيـل الفـارس االم أن هللا سبحانھ و االول.و
فا لروحـــھ املؤمنـــة  ـــشر جـــا و ـــذا اليـــوم تتو ـــ  رو ـــاد والتحر ـــن ســـر قيـــادة قطـــر العـــراق قائـــد ا ام
ـم حيـث فيـھ تـم تجـدد  ن م اقي يـة وخاصـة العـر ـ حيـاة امتنـا العر و يـوم غـ اعتيـادي  دة.ف ا ا
ــــــ  قيــــــة الــــــساحات  غــــــداد و ــــــ  ر ــــــ ســــــاحة التحر انطالقــــــة انتفاضــــــة الــــــشباب االبطــــــال الغيــــــارى 
ـ  ة ال ـان رحمـھ هللا مؤمنـا بـان الثـورة الـشعبية الكبـ نـوب والفـرات االوسـط .. فقـد  محافظات ا

ـــــ  ـــــشرن االول مـــــن العـــــام املا ـــــ بدايـــــة  م  ٢٠١٩انطلقـــــت  ـــــسمون انفـــــس ايـــــة مـــــن  ل ب ســـــت
ــــ مقارعــــة  افــــراد عــــصابات .. وفــــارس مثلــــھ ســــطر اروع مالحــــم البطولــــة  ــــم لــــصوص و ن و سياســــي
ـــشرن وتطـــوف  داء  رة شـــ عـــانق روحـــھ الطـــا ن , البـــد ان  اينة وصـــفو ــان وصـــ ـ ـــن مـــن ام تل ا

ن .. افظات لتبارك جموع الصامدين امل قية ا غداد و  ساحات االنتفاضة  
 

س االيـــام  ـــشرن االول اعتياديـــا بمقـــاي ـــ  ر املا ـــامس والعـــشرن مـــن الـــش مثلمـــا لـــم يكـــن يـــوم ا
ـ صـدور مناضـ  و مـا اث داء من جانب و د البيعة والوفاء للش ما لتجدد ع حيث انطلقت ا
ـان حـضوره الدائـم  مـام  ة بفقدان فـارس  ل خسارة كب ن ، فانھ من جانب اخر قيقي االمة ا
م  ــس بالعمليــة السياســية، يقــض مــضاجع ــو يقــود صــوالت اقتحاميــة ضــد اقــزام مــا  ، و واملتمــ
ـــا بفـــضل هللا واصـــرار مناضـــلو البعـــث ، ســـتكون  س لك ـــل املقـــاي عـــم خـــسارة جـــسيمة ب م ..  ـــرع و
مــوا  مــھ العمــالء االذنــاب ممــن تو ــو مــا اليف ية اوســع مــن اجــل املبــاديء و حــافزا لعطــاء اكــ وتــ
ـا  ـزب الـداخ وتـضعفھ .. لكنـھ البعـث ، ا يـان ا عزع ب يم سـ د عزة ابرا ا ان رحيل القائد ا
ـــــل  ـــــل محنـــــة والـــــذي صـــــمد بوجـــــھ  ن ، الـــــذي يـــــزداد صـــــالبة عنـــــد  ونـــــةاملارقون عبيـــــد الـــــصفو ا
اب ومـــا زال يقـــاوم  ـــ ـــ اال ــي ع ـ مخططـــاتكم الـــشررة وقـــاد املقاومـــة واجـــ قـــوات االحتـــالل االم

ا. سالة قل نظ  االحتالل الصفوي ب
 

يم تحلــق  ــد عــزة ابــرا ا ــستغرب البعــض او يثــ جــدال لقولنــا ان روح الرفيــق القائــد املــؤمن ا قــد 
ضة  لة من اجل التقدم وال ا النضالية الطو داء االمة  مس شرن ومع ش داء   مع ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذه  مباديء البعث الرسالية االصيلة ال  داء و م الش كذا  ا ، ولكن   والنصر  ع اعدا
ـــزب التـــار ذو  ـــشيل عفلـــق رحمـــھ هللا بـــان ( ا ا املؤســـس احمـــد م ـــا الـــ يقـــول قائـــد نـــا عل تر
يـــاة واملـــوت والقبـــول بــــاملوت  ـــ مــــستوى ا تھ ع ـــو الـــذي يطــــرح مناضـــلوه قـــض الـــدة  الرســـالة ا
ادة حيـــاة بـــصيغة اخـــرى عنـــدما تكـــون عنـــوان  ديـــة دوره التـــار .. ) .. فالـــش كـــضمانة متجـــددة 
ن  اينة والـصفو ان والص ا االم ب اعدا س ا من كوارث  ق  ية وفداء النقاذ االمة مما  ت

ونة.  والعمالء ا
 

ـان  اب املوت بل  ا لم يكن  تقدم صفوف و يقود املقاومة و ان و يم  يد الرفيق عزة ابرا ان الش
ا عندمـا  ـاده عـصر الرسـالة بـاب صـور ـد لالمـة .. وقـد جـسد بج ياة والكرامة وا ب ا يطلبھ ل
بھ  ــ ــ الــھ و ــ يــد الرســول الكــرم محمــد صــلوات هللا وســالمھ عليــھ وع ــسابق املؤمنــون ع ــان ي
ــد عــزة  ا ــم رفيقنــا ا داء وم ــات وفــاء الثــوار للــش ادة .. ان مــن اولو رن مــن اجــل نيــل الــش الطــا
ــشرن الــشعبية ان يواصــلوا  م ثــوار انتفاضــة  ــ مقــدم ــي و ــل ســاحات النــضال العر ــ  يم و  ابــرا
ت  العراق و سـواه مـن  ل ب ة االعداء بال يأس ففي  العمل ع طرق تحرر ونصر االمة ومواج
ــــن فــــص  عــــد ح ن بالنــــصر ولــــو  يــــة جــــذوة نــــضال لــــن تنطفــــيء وانــــھ وعــــد هللا للمــــؤمن االقطــــار العر

ادة عنوان وايمان.  جميل.فللش
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ــد  ا اد الفــارس ا ــش ــ نبــأ اس اقيــون والعــرب ع اســتفاق العر
الــــصاعقھ  ــــ االليــــم  ــــذا ا ــــاط العــــراق .. ووقــــع  ــــ ارض الر ع
ـــ امـــر هللا وحكمتـــھ  اض ع ن والعـــرب.ال اعـــ اقي ـــ رؤوس العـــر ع
ــــذا صــــدمنا لفقــــدان قائــــدا  اض عليــــھ لكننــــا  واملــــوت حــــق ال اعــــ
ــــــ وقــــــت حــــــساس وظــــــرف صــــــعب يمــــــر بــــــھ العــــــراق وامــــــة  عظيمــــــا 
ـ  ـان القائـد يـدير معركـة شرسـھ امتـدت ع العرب .. ففي العراق 

ـ  ١٧مدى  ن العـدوان االحتال ـو يتـصدى لعـدوان ا و عامـا قـضا
ـــــل  باح  ـــــ الـــــذي اســـــ ـــــي الفار ــــي وتبعـــــھ االحتـــــالل االيرا ـ االمر
رمـــھ ان  ـــشيات الطائفيـــھ ا ـــ بلـــدنا واطلـــق العنـــان للمل ء  شـــ
ــــ للــــشعب تحــــت  ــــ والقتــــل املمن عيــــث الفــــساد والــــدمار والت
ــــــم  ء ل ــــــ ــــــوف حــــــ يت ــــــشر الرعــــــب وا يــــــھ مــــــن اجــــــل  ــــــع وا ذرا
ــــــــــشكيل الدولــــــــــھ  ــــــــــ الــــــــــسلطھ و افيــــــــــھ للــــــــــسيطره ع املــــــــــساحھ ال
يم يتـصدى  د عـزة ابـرا ا ان ا ذه الظروف  العميقھ .. تحت 

ــــ االخيــــار الــــشرفاء بــــھ  الــــشعب العرا ــــل ذلــــك مــــستعينا بــــا و ل
ـــــل االوقــــــات  ـــــ  ه والنـــــضال  ـــــ اب ا ـــــ م البعثيـــــون ا يتقـــــدم
عان  ــ ــانوا ابطــاال  ا ف ــ كثــ م ســاحات الو الــصعبھ وقــد خــ
يــــــھ  ــــــ عي اعا يــــــضع العــــــراق  ــــــ ـــــا حكيمــــــا  ـ م رجــــــال محن يقــــــود
ـو فيـھ مـن وضـع مـزري خلقـھ االحتـالل ممـا  دف تخليصھ مما  و
عــــــــشش فيــــــــھ  اقــــــــا متخلفــــــــا شــــــــعبھ منقــــــــسما  ــــــــ جعلــــــــھ عر ادى ا
ن مـــــن  ــــام املنـــــصب ـ ـــــب والـــــسرقھ ســـــمة ل ـــــراب والـــــدمار وال ا

ئھ واملرفوضھ .. يل تلك العمليات الدن س  االجانب لقاء 
لـل مـن اجـل  ـال  ـار و عمل ليـل  يم  د عزة ابرا ا ان القائد ا
انقــــــــــــاذ شــــــــــــعبھ .. وعمــــــــــــل املــــــــــــستحيل .. فقــــــــــــاد مقاومــــــــــــة عنيــــــــــــده 
خيـــا  ل بـــذلك موقفـــا تار ـــ ـــل عمـــالء االحتـــالل .. و اسلھ.ضـــد  و
ـــــل االحـــــرار عندمـــــا  ي و ا ـــــي االشـــــ ـــــھ حـــــزب البعـــــث العر ز لـــــھ و
انـت  ـ مـا نقـول .. لقـد  نقول ان القائد عزة اخر رموز امتنا اننا 
لوا  ــــــــ ــــــــن و م التحــــــــارب وا امتنـــــــا تمتلــــــــك قــــــــادة عظــــــــام خــــــــ
تـــــــوا للعـــــــرب  ـــــــ الـــــــسماء واث اقـــــــف قوميـــــــھ ترفـــــــع راس امتنـــــــا ا مو
ـــن دول العالـــم  ـــا شـــأنا ب والعـــالم ان امـــة العـــرب يجـــب ان يكـــون ل
ن  اقــف عبــد الناصــر وصــدام حــس ــذا مــا حــصل.فاذا ذكرنــا مو و
اقــــف  اســــر عرفــــات والقــــذا فاننــــا نتــــذكر مو ــــواري بومــــدين و و

م.  خالدة وتارخيھ ل
ــم لــم يبقــى مــن رموزنـا اال املناضــل الــصلب القائــد عــزة  عـد رحيل و
د مثلــھ  ــشا ــان امتــدادا الولئــك القــاده العظــام .. ولــم  يم ف ابــرا
اعة ووطنيـــھ  ـــ ـــي قائـــدا يملـــك  ـــ اي نظـــام عر ومثـــل مـــن ســـبقھ 

ا ..  ال حملو
 

ما  يـــا شـــ يم نكـــون قـــد فقـــدنا قائـــدا عر رحيـــل القائـــد عـــزة ابـــرا و
ــا ..  ـان ل ـ اصـعب واعقــد الظـروف ف مغـوارا ادار معركـھ شرســھ 
ـل  ل موقفـا يرفـع رأس  ـ ل جـرأة لتلـك الـصعاب .. و وتصدى ب
ـــــــش ان امـــــــة العـــــــرب امـــــــة والدة مثلمـــــــا  نـــــــا البـــــــد ان  شـــــــرف .. و
ـر لنـا رجـال  ي يوما يظ انجبت لنا قادة مثل الذين ذكرنا ايضا سيا
س مـن اجـل توحيـد  اعھ والوطنيھ و م يتح بال بمواصفا
ـــــــــا  ام ا ح ـــــــــا الـــــــــذي خـــــــــذل و ا وز امـــــــــة العـــــــــرب واعـــــــــادة مجـــــــــد

ئا اما رموزنا التارخيون .. ساوا ش م ال  ل  املوجودين االن و
 

يم ..  يد عـــــزة ابـــــرا ـــــد الـــــش ا ـــــز ا ـــــا القائـــــد العز رحمـــــك هللا ا
اديـــــــا خالـــــــدا ســـــــيخلدك التـــــــارخ كمـــــــا خلـــــــد  تركـــــــت لنـــــــا ســـــــفرا ج

 اسالفك العظام .
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ــان  ــ هللا عنــھ وقــال : ( مــن  عنــدما مــات رســولنا الكــرم محمــد بــن عبــدهللا ( ص ) ارتــج القــوم ولــم يــصدقوا فوقــف ابــو بكــر ر
ـــ  ـــ شـــمس مجـــد تن ـــ اليمـــوت ) ، مـــات محمـــدا لكنـــھ تحـــول ا عبـــد هللا فـــإن هللا  ـــان  عبـــد محمـــدًا فـــان محمـــدًا قـــد مـــات ومـــن 

ــــشر طــــوال  ــــق ملليــــارات ال يد فعندمــــا  ١٤الطر ــــضارة والثقافيــــة ، وكــــذلك صــــدام الــــش قرنــــا مفعمــــة باملفــــاخر واالنجــــازات ا
يم نؤكــد بانــھ انتقــل مــن حالــة  عــزز خطانــا ، واليــوم وقــد رحــل الرفيــق عــزة ابــرا نــا و ــ شــعلة تنــ در اغتيــل اكــدنا بانــھ تحــول ا
دية  ــار ، مــس افــة االز ــا  ــ دفء نور عم  نــا وتتــ ــ شــعلة تنــ در قــاوم االحتــالل ا ــزب و بــ ا ي معنــا يقودنــا و العمــل امليــدا

لود.  بمفاخر من سبقونا  رحلة ا
 

ا مدرسة تخـرج القـادة واالبطـال فالقـادة اليولـدون اال  ا ومفاخر و ا و ا وثقاف ل ار و يمثل االمة العرية ب البعث اليوم و
ـ بوابـة االمـة  ـو يحمـل بندقيتـھ  اقفـا و ع التـارخ نـراه و ئـة التحـديات ، وصـا ـ ب ك النـضال الـصعب ، والبطولـة تنمـو   مع

ية امجاد البعث وانجازاتھ، ف راني ل القادة الذين حفروا  صفحات التارخ ا ذه املدرسة تخرج  ا من غوائل الزمن الردئ ، ومن  ـم أوصيحم نكر زية ب مة ا ا وعززوا ال سابق ل حلقة  لوا 
ل القادة االخرن ت و املؤسس، فان  شيل عفلق،النھ  نا الرفيق القائد املؤسس احمد م ن ية بال حدود، واذا است م للت ـ عـزة ، فـال خـوف خرجللذات واستعداد وا من مدرسة البعث، مـن صـدام ا

ل العرب. ا  حياة  ناة حضارة تركت مياسم داء و ا ابطال وش عظمة انجازات من تخرجوا م سامى  اء الفكر وت  ع مدرسة حية تموج ب
 

ـ مـشاعل النـور الـ تخرجـت مـن مدرسـة  ا حولھ ا شعلة نور تضاف ا انية الراد ل يم بأرادة ر نا فان رحيل القائد العظيم عزة ابرا ـ البمن  ـا تتم ـا لك عـث ، وتوسـع نطـاق املـشاعل االخـرى الـسابقة ل
ـ تـار مـا  يم تصدى للغزو بقيادتھ العظم مقاومة  تارخ العـرب ور ة للغزو االستعماري للعراق فعزة ابرا ا شعلة املقاومة املس رفـض خ ابا ـوادة وال تـردد و كفيـھ فخـرا انـھ بقـي يقـاوم بـال  ـشرة، و ل

ــ ســاحات النــضال شــابا  نقــل  ــان رغــم عمــره ي ــان واحــد و ــ م ــن  ــان الينــام ليلت انــت تحيــط بــھ ف ــل التحــديات املميتــة الــ  ــاملــساومات رغــم  يم اعــاد تنظيــم قو ل التــارخ ان عــزة ابــرا ــ ن.وس ا اليل
ـاق ـ ا ـا قـادرة ع ـا وجعل ـ اصـعب ظروف اقيـة  ديم الكث من منظماتھ بحمالت فاشـية، وانـھ قـاد املقاومـة العر عد قيام الغزاة ب زب  عـة اكـدت ال ا ـصال الرا ـذه ا مـة بـالقوات االمركيـة، و ز

ھ.  اصالة البعث وقائده وضمنت سالمة البعث ون
 

ـون ي ر ـك سـائرون وحـراس البعـث االصـالء ا ـ در ن مرتاح الضم فانجازاتـك تتحـدث وال تحتـاج لـشرح ورفاقـك ع ـن قفـو نم رفيقنا القائد قرر الع ـ بواباتـھ يحمونـھ مـن االغـراب واالعـداء محافظ ن 
عـرف العـالم  داء الـذين سـبقوك،  ن والـش يـاء والقدسـ انئـا برفقـة االن ـادنون.عش  ساومون وال  تھ العقائدية وتنظيمھ املركزي ال و ـة اجمـع  عامـا مـن املقاومـة الـضارة للغـزاة بـان  ١٧ع وعـ تجر

ا  م الرمـوز الـ صـنع ة البعث ،و غذي مس ذور ال  م ا ا، ففرسان البعث  ستطيع اي طاغ اجتثا غرست  عمق ارضنا ولن  م  سـوحاقدامنا ا ـم مـن صـمدوا وتحققـت بفـضل نـضال النـضال ،و
اقية. ل انجازات البعث واملقاومة العر  تحت قيادتك التارخية 

 
ع مــــن ديمومــــة البعــــث واصــــالة رفاقــــك الــــذين يحمــــون ارثــــك وانجازاتــــك، وســــ بقى رفيقــــي قائــــدا مجيــــدا ونبــــع نــــور لنــــا ولالجيــــال القادمــــة.خلودك نــــا ــــ  بقىســــ ــــدي وتنــــ غابــــات الظــــالم  البعــــث عقيــــدة 

يات. لفنا ذلك من ت ما  اجع م ة ولن ن و عثنا بارواحنا اسما و افظة ع  دك ع ا عا  عاملنا.
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غب سعد عن الساحة ففي الساح بنو  ا ( ان  يم بقصيدة قال  أحد أبيا صية الوطنية املصرة رثاه حافظ ابرا نا العظيم ال مر باحلـك الظـروف  ه.)عندما تو سعد زغلول ال و ما اكده حز و

عـد الغـزو واالحتـالل  رمـة  ا ا ا أمر ل احزاب العملية السياسية العميلة ال أوجد ل مناضليھ من قبل  داف  ن وأسـرى فقـدمن تأمر واجتثاث واس داء ومـصاب م البعـث كواكـب مـن مناضـليھ شـ
ــان الراحــل الكبــ  ن رحمــھ هللا ف س صــدام حــس ــ األكــ الــرئ يد ا م شــ داء البعــث العظيــم يتقــدم افــل شــ انــت قو ديــدة و ــة ا ون الناز ــ ــاد ال ــ  ة ا ــو مــن قــاد ركــب مــس يم  رفيــق عــزة ابــرا
عـد أن تخفــف ممـ مــة  ــزب أشـد قــوة وعز ـان ا ــ امتــداد سـاحة الــوطن و ــزب ومناضـليھ ع ـا ا ــ أحلـك الظــروف الـ مــر وال زال يمــر  ـر  ــن ن ســوالتحر ز ية والفـداء مــن ا ــ أول مـشوار التــ قط 
ـسة وصـمد ار اليا ـ ـساقطوا مثـل أوراق األ ة والـسلطة الوطنيـة  ـرب يقـود املـس ـان ا زب للمـصا واملنـافع عنـدما  م ل ان انتماؤ م للمبـاديء العظيمـة رفـ الذين  ـ انتمـا ن  ة الـصادق اق املـس

كيمـة والـ ـر الـوطن العـراق بقيادتـھ ا ـاد لتحر ان الراحل الكب يقود البعث  سـوح ا ي لقد  ا نا العظيم البعث العري االش ـ  اعةز ـالص الوطـ ال ـر وا ـاد والتحر ـة اا والفائقـة 
ــان مــن نتائجــھ  ــ امليــدان والــذي  ــد املقــاول  غمــده هللا بواســع رحمتــھ واســتطاع أن يوحــد ا ي مــن لدنــھ  ــد واشــراف مباشــر وميــدا ثقــت بج يجــة الــضرات املاحقــة ــرو ان ــي ن ب قــوات االحتــالل األمر

ا ا ان القوات األمركية تلقت  ان حيث أشار بيا ن االمر ار فت وزارة قدامى ا ـس  ٢٥للمقاومة الوطنية وال اع ـا الرئ اقيـة ممـا اضـطر مع ـ أيـدي املقاومـة العر ن قتيل وجـرح ع الف اصابة ب
ا. شار ة إعادة ان ب قوات الغزو واالحتالل ب اما ان   السابق أو

 
اعة ومبـ ـ حياتـھ النـضالية قيـم البطولـة والـ ـان قـد جـسد  ل   الوجود فإن الرفيق القائد الراحـل  اية  انت حتمية املوت   ـ اديواذا  ـذه القيـم  ـ  ـل أمانـة وصـدق ور نـا الرسـا ب ء حز

ـم اليـوم يتطلعـون رغـم الغيـاب الكبـ لـ ـزب  ـل مناضـ ا ـذا فـإن  زب ع امتداد ساحة الوطن العري ول ن  ا ل املناضل ـ ص قلوب وعقول  يم يتطلعـون إ الرفيـق القائـد الراحـل عـزة ابـرا
ــزب التنظيميـة املبدئيــة واألخال ـا الرفيــق الراحــل رحمــھ هللا وان رفـاق الــدرب وقيــم ا ــان يمثل اقيــة قيــغـد جديــد برســوخ القيــم واملثـل العليــا الــ  ــ الــساحة العر ــا ومؤثـرا  ــزب قو ة كفيلــة بـأن يكــون ا

تــل ومــا أفرزتــھ عمليتــھ السياســية االســتخب اب الوطــ مــن بقايــا ا ــل الــ امــل والــشامل والعميــق ل ــر ال ــ التحر ــزب  ــدف ا يــة وان  ــ اروالعر ــ  ــو األســبقية األو بقى  وســية ســ ة وعمــالء إيــران ا
عان. ن ال ل املناضل  حياة 

 
اد ن عاما من النضال وا زب ع امتداد أك من سبع ل كواكب ا لود ل د وا  ا

بار الب نا ا ل عزم وأمانة وعاشت امتنا العرية وحز ة ب دا ع مواصلة املس يم وع ي.عث والرحمة والغفران لروح الرفيق القائد عزة ابرا ا  العري االش
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ل تـارخ الـشعوب و األمـم أسـماء لقـادة عظـام أضـاءوا صـفحات  ـ ـديث  ي ا ـسا ع مـدى التـارخ اإل
ـم  ـر أوطا يل تحر ـ سـ ة  يات متمـ م فاستحقوا صفة العظمة ، ملـا قـدموا مـن تـ م وأم تارخ أوطا
اتمــا غانــدي ، جمــال  ن مــن النــضال والكفــاح أمثــال : امل م ، عــ ســن ــا وخدمــة شــع نا مــن االســتعمار و

و منھ. و ، و اس  عبد الناصر ، 
 

عـــد نـــضال  ١٩٦٨تمـــوز  ١٧ـــ  ـــ العـــراق  ي ثورتـــھ الوطنيـــة التقدميـــة  ا ـــي االشـــ فجـــر حـــزب البعـــث العر
ــزب تخليــص الــوطن مــن األنظمــة الرجعيــة املتخلفــة الــضعيفة ذات العالقــات  ن اســتطاع ا وكفــاح ســن
يطانيــة واإلســرائيلية  ات التجــسس ال ن العــشرات مــن شــب ــ تكــو با  انــت ســ ة والــ  الدوليــة املــشبو

 واألمركية داخل العراق.
 

ــان  نمــا  ــ ثــروات البلــد النفطيــة ب ولنديــة واألمركيــة ع يطانيــة وال ات النفــط ال يمنــة شــر فــضال عــن 
انـت  نمـا  رمـان والبـؤس والـشقاء ، ب ـوع وا ـل والتخلـف والفقـر وا ي األميـة وا عـا ـ  الـشعب العرا
ل دولــة عميقــة داخــل الدولــة  ــش ات النفطيــة تلعــب بمقــدرات الدولــة والــسلطة لدرجــة باتــت  تلــك الــشر

 الوطنية.
 

وا باألمانـــــة  كة تمـــــ ـــــم خـــــصال وســـــمات مـــــش ـــــزب قـــــادة تجمع ـــــن قيـــــادات الـــــصف األول ل ز مـــــن ب فـــــ
ـم وسـائل نجـاح  ـا مـن أ ـضور أل زميـة وقـوة ا ار ـ والنفـ و بال ام الرو والصدق واإلخالص واال

ًا طيلة عمر الثورة من  ما مش ن ، مما خلق تفا امًا  ٢٠٠٣  -  ١٩٦٨القادة الثورر ـ افقـًا وا و خلق تو
ــ قيــادة نظامــھ  اقعــة املتخلــف الــذي توالــت ع ــ بنــاء البلــد وتخليــصھ مــن و ــ أفــاق الطمــوح واإلصــرار ع

ن. ن واملشبو م من كبار السن العسكر ن الفاسدين وجل  رجال سلطة من الرجعي
 

يــاة وصــنع  ــ حــب ا ــ  ــن القائــدين الــروح الــشبابية الــ تتج ام ب ــ ومــن أبــرز معــالم روح التقــارب واال
ـــان عمـــره (  ن  ـــم : صـــدام حـــس ـــزات فالرفـــاق القـــادة  ـــان عمـــرة (  ٣١امل يم  ) عامـــا والرفيـــق عـــزة إبـــرا

زب الثورة عام  ١٩٦٨) عاما  ٢٦  .١٩٦٨عندما فجر ا
 

ــــــ الطمــــــوح والــــــرؤى والعفــــــة واألمانــــــة واإلخــــــالص للــــــوطن وملبــــــادئ البعــــــث  ان  مان ومــــــش ــــــ انـــــا م ف
س والعمـــالء ، و وقـــف  واســـ عـــد تنظيـــف البلـــد مـــن ا ا  حمـــالن نفـــس طمـــوح بنـــاء العـــراق بنـــاء عـــصر و

ن العـــرب واألكـــراد فحققـــا بيـــان  اقي ـــن األخـــوة العـــر ـــف الـــدم ب ات  ١١تـــدفق نز آذار، ثـــم ثـــورة تـــأميم شـــر
 النفط االستعمارة حيث استكملت السيادة واالستقالل الوط للعراق.

 
ـــسوده األميـــة  انـــت  ـــره ونقلـــھ مـــن الـــزمن املظلـــم الـــذي  ـــم وتطو ـــ إعـــادة بنـــاء وط م ع وعملـــوا مـــع رفـــاق
ن الـــ حققـــت العدالـــة  ــ زمـــن النـــور والعلــم والتقـــدم وشـــرعوا القــوان ــل والتخلـــف واالســـتغالل ، إ وا
لفــــت  ـــانوا تحــــت ظلــــم الرجعيــــة حيــــث  ـ ــــن الــــذين  ــــن الفالح االجتماعيــــة مــــن خــــالل رفــــع الظلــــم عــــن مالي
ــــا مــــن خــــالل " وزارة الزراعــــة " ، ثــــم أســــسوا  نجاح مــــة بنــــاء الزراعــــة و يم بم القيــــادة الرفيــــق عــــزة إبــــرا
ــل فئــات  ــة املالكــة لوســائل اإلنتــاج ، وعــن  جواز م مــن ظلــم الطبقــة ال االتحــاد العــام للعمــال وتخليــص
ــ  ــي  م القومــي العرو ــر مــع نــضال ــ قيــادة الــوطن مــع بقيــة الرفــاق نحــو املــستقبل الزا ــوا  الــشعب ون

ــــي االســــتعماري  ا مــــن بــــراثن العــــالم الغر يــــة ، لرفــــع شــــأن األمــــة وتخليــــص م لتوحيــــد األقطــــار العر ســــع
امبل عالم  ا منذ مؤتمر  ، فاستحقوا مرتبة العظمة والبطولة والذكر  ١٩٠٧ – ١٩٠٥الغاشم املتآمر عل

الد  السفر العري ، مثل جمال عبد الناصر.  ا
 

روا  ـ م قـد  مـوم شـع ـشون  ع ـانوا قـادة عظامـا  م  يـة.أل ـم العر م وأم م جما أقطـار ت  فتبا
ة وعفة. ل نزا م  خدمتھ ب  ل حيا

 
ــس رجــال ســلطة بــاملع الرســ  م هللا ثــوارًا ول يم يــرحم ن وعــزة إبــرا يد صــدام حــس ــان الرفــاق الــش ف
يجــة مــا  س املــزري واملــؤلم ن اقــع الفاســد البــا ــ الو ن " ثــائرن " ع ــن مناضــلي عثي ــانوا  املعــروف ؟ ، بــل 
مجيـة ،  مـسة ، مـن غـزوات واحتـالالت مـن أ قـوام ال ضارات ا ي شعب ا عرض لھ العراق وشعبھ األ
ـــل والتخلـــف  ـــشر لالميـــة و ا بھ مـــن  ـــ ومـــا ســـ كسو ـــ ال م ـــ التتـــاري الوحـــ ال مثـــل الغـــزو املغو

لة. شر الظالمية لعقود طو  و
 

ـــ  ـــاف ح عـــة مائـــة " ســـنة  ي ، الـــذي دام أكـــ مـــن " أر عـــده جـــاء االحتـــالل القومـــي العنـــصري العثمـــا و
ف !. ل الك  أناموا الشعب العرا أطول من نومھ أ

 
ت   ش رب العاملية األو ال  اء ا ت   ١٩١٤يوليو عام  ٢٨ح ان  .١٩١٨نوفم  ١١وان

 
ــ عــام  يطانيـــة املاســونية حـــ ثــورة  ١٩١٤و ــة ال اطور  ٤٤، أي  ١٩٥٨تمـــوز الوطنيــة عـــام  ١٤غـــزت اإلم

موع  ي يكون ا ل ي و االن ن العثما ذا جمعنا االحتالل ي غاشم مظلم آخر و ل  سنة احتالل ان
 سنة احتالل من غ زمن احتالل املغول التتار !!. ٤٥٠

 
ـان حـال العـراق قبـل ثـورة البعـث عـام  اقـع  ١٩٦٨ذا  ـذا الو غيـ  ـ  انـت روح التحـدي واإلصـرار ع ، ف

ا مع  ا  يم ون ن وعزة إبرا ا الثائران صدام حس رجة ال قاد  املؤلم من أصعب األزمنة ا
ما.  رفاق

 
ــادنوا دول الغــرب االســتعماري  ن العــرب الــذين  فلــم يكونــوا الرفــاق القــادة مثــل بقيــة الرؤســاء واملــسؤول
اتھ وامتلكــوا الفنــادق والعمــارات  ــشغيل شــر موا ب ــ بنوكــھ وســا ا  الغاشــم وســرقوا املليــارات ووضــعو
م العديد من  ت ع م و كت م وقد كشف م وأبنا سا م و يھ خاصة بأسما وا جزرا ترف والفلل بل اش

ول العرب. ية ذات األنظمة الديمقراطية تحت عنوانات فضائح حياة ملوك الب ف األجن  ال
 

مــا  مــا هللا عمـال املــستحيل وداسـا بأقدام يم ) يرحم ن و عــزة إبـرا نمـا ثـوار البعــث وقادتـھ ( صــدام حـس ب
ــــ قيــــام أنظمــــة وطنيــــة حــــرة ،  ا النفطيــــة ع ا ا دول الغــــرب وشــــر مــــر الــــ وضــــع طــــوط ا ــــل ا ــــ  ع
ــا مــن مــستوى  فعوا  يــة ، لــ م الغر ا ــة مــن شــر و ــ أموالــھ امل ــا للعــراق و استحــصلوا ع وأعــادوا ملكي
ـ املنطقـة لـدعم الزراعـة و  سور و أعظم السدود  شيدوا الطرق وا امعات و نوا املدارس وا شعبنا و
ــ  ــش وطــ  قــد تــم بنــاء نظــام الــصناعات املدنيــة والعــسكرة املتطــورة تكنولوجيــًا وتقنيــًا و بنــاء أقــوى ج
يـــــة  عـــــد الـــــدول الغر ـــــي يـــــصنع الطـــــائرة " األواكـــــس "  الـــــشرق األوســـــط حـــــ أصـــــبح العـــــراق أول قطـــــر عر

. ار  العظ كذلك ب مفاعل تموز النووي الفر وأطلق بنجاح صاروخ العابد إ الفضاء ا
 

ــشر  ــل األميــة ، و ــ آفــة ا ية العمالقــة وقــ ع ــ وأحــدث املؤســسات الــ وشــيد النظــام الوطــ أر
ديثــة الــ لــم  ــاء وشــق الطــرق الــسرعة ا ر ات الك ــ مــن خــالل إيــصال شــب ــف العرا ــل الر ــ  ــ إ الو

ل العرب والعالم. ات العراق مزارًا ل ديثة و أقام الب التحتية ا ا  الشرق األوسط و  يوجد مثل
 

يــع  ي ومــصا الغــرب االســتعماري الغاشــم وقــام ب يو ــ الكيــان الــص ــي ع وأصــبح أخطــر نظــام وطــ عر
ــي ممـــا أشـــعل الغـــرب الـــضوء  ـ يـــة " اليـــورو " خروجـــا مـــن ضـــغط الـــدوالر األمر نـــصف نفطـــھ بالعملـــة األور
ن  مــوم قــضية فلــسط يم ".اللــذين حمــال  ن ونائبــھ عــزة إبــرا ــصية وسياســة " صــدام حــس األحمـر مــن 

 مع قضايانا الوطنية والقومية.
 

يا أي عقــار ال  ــش ــسافرا خــارج الــوطن ولــم  ــار ولــم  عمــالن ليــل  يم  ن ونائبــھ عــزة إبــرا ــان صــدام حــس ف
نمـا لـم  ـ الـسكنية ألبنـاء الـشعب ب ـن مـن األرا ـو الـذي وزع املالي م ، والنظـام  م وال باسم عـوائل باسم
ـ  ـل الـشعب العرا مـا ، وقـد كـشف االحتـالل ل تـًا ل يا ب م !أو يب م قطعة أرض واحدة لعائال يخصصا ل
ـــ ارض  ا واحــدا ع ـــا مــ يم " لــم يمتل ن و نائبـــھ عــزة إبــرا يــة وللعــالم أجمـــع أن " صــدام حــس ولألمــة العر
ـا  ل عـدان بيـوت الـشعب  انـا  مـا  م ولم يذخرا دينارًا واحدًا  جميع البنوك الوطنية والعامليـة !.أل وط

اقية واحدة . ما صنوا نخلة عر ن و ن عفيف ن نز ن وماتا أمين ن عفيف ما.فعاشا أمناء نز   بيو
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 سم هللا الرحمن الرحيم

سب ، ومن  رزقُھ من حيث ال يح ومن يتِق هللا يجعل لھ مخرجًا و
 ٍ ل  و حسبھ ان هللا بالُغ أمرِه قد جعَل ُهللا ل ل ع هللا ف يتو

 قدرا
 صدق هللا العظيم

 
ـ مـن  ـ الـدقـة واالتصـال بـاكـ سان تحـتـاج ا ة اي ا الكتابة عن س
ـ ،  طرف ، كما تتـوجـب الـدقـة واملـوضـوعـيـة وعـدم االنـحـيـاز االعـ
ـ  نا تحتاج ا فكيف اذا كنت تدخل  موضوع العالقة مع هللا ، ف
ــم  ــك مــنــھ او مــن  ــا مــن قــر ــ ــ اســتــمــد ــصــيــة الــ ــ مــعــلــومــاتــك ال
ــو  ــن ومــا ســاكــتــبــھ  ــي اجــمــع االثــنــ ــمــد  فــا ــ ــن عــلــيــھ ، وا ــبــ قــر

يم. يد عزة إبرا  صدق وانصاف للرفيق الش
 

ـــ هللا ورســـولھ ،  ـــد املـــؤمن منـــذ صــباه احـــب القـــرب ا ــسان الزا اال
ن العمـر  ب سـن عبادتـھ وايمانـھ وان ال تـذ ـستقيم  ـ ان  وعمل ع
غ طاعة هللا ، و اختار طرق غ طرق الكث من ابناء جيلھ ممن 

ياة الدنيا. م ا  غر
 

ــــــ اداء الــــــصالة  عــــــصب ، وحــــــرص ع ن دون  ــــــق العــــــارف ســــــلك طر
ــــ  ــــشغلھ حاجــــة او مــــسوؤلية دنيونيــــة عــــن ذلــــك ح ــــا ، وَلــــم  بأوقا
ـــــرم الـــــسلطھ ، عـــــرف هللا فنجـــــاه مـــــن غـــــرور الدنيـــــا  ـــــ  ـــــ اع ـــــو  و
ــات  ـ د الن فيـــھ بر الـــش الل و ذاقـــھ  ء بـــا ـــ ـــل  ـــا ، وعـــرف  ن وز

 الواحد االحد الفرد الصمد.
 

ــصية وعــن  تھ ال ن منــھ وعــن ســ ســمعت عنــھ الكثــ مــن القــرب
ــر عــام  ــ اكتو ــان  دًا حيــث  ٢٠٠٠عبادتــھ ودرجــات ايمانــھ ، و شــا

رة ،  يــة بالقــا ــ القمــة العر كنــت ضــمن الوفــد االعالمــي املــشارك 
الــق  مــام عبــد ا ــر الثقافــة واالعــالم الــدكتور  حيــث طلــب مــن وز
ـرًا عـن اعمـال املوتمـر وجلـساتھ حـ يرسـلھ  عَد تقر حفظھ هللا ان 
ــــر حــــ حلــــت  نا بكتابــــة التقر ن واســــتمر يد صــــدام حــــس ــــ الــــش ا
مـــــام  ـــــر وقـــــال الـــــدكتور  الـــــساعة التاســـــعة مـــــساًء وَلـــــم ننجـــــز التقر
امامكم نصف ساعة الن السيد النائب عادة ما ينام عند الـساعة 

 التاسعة و وأعطاكم نصف ساعة اضافية.
 

افقيـھ املرحـوم عبـدهللا فقـال  ـ ان اسـال احـد مر ي فضو ا وقاد
ـــــــص قبـــــــل صـــــــالة الفجـــــــر  مـــــــن فـــــــضل هللا ينـــــــام عنـــــــد التاســـــــعة و
عـــد  ـــ صـــالة الفجـــر و قـــرأ القـــران ا ن فيـــص قيـــام الليـــل و ـــساعت
عـــــود لقـــــراءة القـــــران حـــــ االشـــــراق وعلـــــو الـــــشمس  صـــــالة الفجـــــر 
خـــــرج للعمـــــل ، وقـــــد اكـــــد ذلـــــك عـــــدد مـــــن افـــــراد  فيـــــص الـــــض و
ـــ طاعـــة هللا ورســـولھ وحرصـــھ  ـــشأ  ـــسان  ـــذا اال اســـرتھ الكرمة.
ل افراد عائلتھ ، فعرف  ع الكتاب والسنة وقد عكس ذلك ع 
د شـــــعب  ـــــش لـــــق والـــــدين و ـــــم جميعـــــًا باالســـــتقامة وحـــــسن ا ع

 العراق ع ذلك.
 

ــب املــصطفى َصــل هللا عليــھ  ب يم مــن عــشاق ا يد عــزة إبــرا الــش
ــا ، حيــث  عمــل  ــة و ــان رحمــھ هللا متعلقــًا بالــسنة النبو وســلم ، و
يــــم  ــــ ابنــــھ الــــدكتور إبرا ا كمــــا درس القــــران واصــــولھ.وقال  درســــ
د  ــار للمــ خلــع حــذاءه مــن الــسياج ا ــان يتحفــى و عنــھ انــھ 
عھ وعندمـــــا  ـــــ رؤوس اصـــــا مـــــ ع النبـــــوي عنـــــد الـــــشارع العـــــام و
ـــذا ؟ قـــال حيـــاًء مـــن رســـول  افـــق الـــسعودي ملـــاذا تفعـــل  ســـألھ املر

عظيمــــًا لــــشأنھ َصــــل هللا عليــــھ  لتــــھ و هللا وحــــ ال اقلقــــھ إكرامــــا مل
ــــــا  ن بداخل ــــــة يقــــــ ســــــاعت ــــــرة النبو ــــــان يــــــدخل ا وســــــلم ، و
ــب َصــل هللا  ب نات االيمــان مــن عنــد ا ــ ًا ، ياخــذ  ــس عابــدًا مت

 عليھ وسلم.
ــي اتــم حفــظ القــران  ــ مجلــس جمعــ مــع ابنــھ حمــد ، قــال ان ا ِ و
اصـــــة  طابـــــات ا ـــــان يكتــــب ا ن مـــــن عمــــره ، وانـــــھ  عنــــد الـــــسبع
ن رحمـھ هللا ، وان  يد صدام حـس س الش ية للرئ باملناسبات الدي

ن. اة الوجود وحديث االثن ن كتابًا ومن كتبھ مش  لديھ ارع
ــــل  ن ب اقي ن مــــن رجــــال الــــدين العــــر نالــــك مــــن منــــصف ـــان  ـ ذا  و
ــو نــوع الدعــم  ــم ومــا  اقفــھ مع م ، ان يــذكروا مو م وطــوائف اديــا

ن. داية من رب العامل عقل مؤمن و م ،  ا ل ماية ال وفر  وا
 

لــــھ ورفاقــــھ ومحبيــــھ ،  نــــة وعظــــم هللا اجــــر ا رحمــــھ هللا واســــكنھ ا
امـــل  تھ بااليمـــان ال ن عطـــر مـــس ـــان مـــن الـــصا د هللا انـــھ  ـــش و
يـــــــــة واإلســـــــــالمية ـــــــــشرع هللا وحبـــــــــھ للعـــــــــراق وامتـــــــــھ العر ام   وااللـــــــــ

يل هللا والــوطن ادى الواجــب  ــ ســ يدًا  ابــًا ومــات شــ عــاش بطــًال م
ــــ  ــــ احلــــك الظــــروف واعــــزه هللا  ِ ــــل اخــــالص و الوطــــ والقومــــي ب

عزه  االخرة. سالھ ان   الدنيا و
 

ـــن لطفـــك و كرمـــك يـــا أرحـــم  ع ـــم ارحمـــھ و اغفـــر لـــھ و انظـــر اليـــھ  الل
ن.  الراحم

 
جـود  اد آمنـا و م اجعلھ  بطـن القـ مطمئنـا وعنـد قيـام األشـ الل
ــــم اجعــــل عــــن  ــــ علــــو درجاتــــك ســــابقا الل ــــ أع رضــــوانك واثقــــا و
ــ  يمينــھ نــورا وعــن شــمالھ نــورا ومــن أمامــھ نــورا ومــن فوقــھ نــورا ح

ن. م آم  تبعثھ آمنا مطمئنا  نور من نورك،الل
يد علينا. س من فيض إيمانھ وهللا ش  ذا جزء 
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ـ  عادونـھ ، وع ي ، أو مـن الـذين  ا يتصور البعض ، من الذين ، ال يحبون حزب البعث العري االش
ـــد الرفيـــق عـــزة  ا يد البطـــل املناضـــل ا عـــد غيـــاب قائـــده الـــش يون ، أن  ـــصوص الـــشعو وجـــھ ا

شظى. يم الدوري ، إن البعث سي  ابرا
 

ا  متلـك تنظيمـا عقائـديا متماسـ ن عامـا ، و ناسون ، أن البعث حزب عقائدي تجاوز عمره السبع ي
متلك فكـرا  ه بوحدتھ الفكرة والتنظيمية ، و و حزب يتم عن غ لھ.و بنحو ال مثيل لھ  العالم 

عا من معاناة االمة العرية ، بحيث أصبح البعث قدر االمة ، واالمة  قدر البعث. ا ونا  ن
 

قــوة وراء قيادتــھ  قــف رفاقــھ صــفا واحــدا و ــن والــشدائد ، و إن البعــث يــزداد قــوة وصــالبة وقــت ا
ميـــــــع وفـــــــوق  زب فـــــــوق ا ـــــــزب ، فـــــــا ة ا ـــــــا تـــــــصب ملـــــــص ـــــــا ، كو مون بقرارا لـــــــ اعة و الـــــــ
م ، كرمـــــوز نـــــضالية خـــــالل  ون بقـــــاد عـــــ ـــــم  اص ، ولك ـــــ عبـــــدون األ اص ، البعثيـــــون ال  ـــــ األ
يد  ـالرفيق الـش ون بـالرفيق املرحـوم احمـد حـسن البكـر و عـ م العمالقة.فال زال البعثيـون  مس
ـــ العـــراق  ـــة البعـــث  ـــم الـــذين قـــادوا تجر يم ، و يد عـــزة ابـــرا ن والرفيـــق الـــش البطـــل صـــدام حـــس
عـد  يم الذي قـاد املقاومـة ضـد االحتـالل  ن والرفيق عزة ابرا ون بالرفيق صدام حس ع نائھ ، و و

م. از بقاد اد الرفيق صدام ، فمن حق البعثيون االع ش  اس
فقدانــــھ  ة النــــضالية ضـــد قـــوات االحتــــالل وحكومـــات االحتـــالل ، و عـــد غيــــاب قائـــد املـــس واليـــوم و

ــم  اعة ، ف ــ ن أشــداء ، وقــادة كبــار وقيــادة  ك فراغــا جــديا ، لكــن البعــث يمتلــك مــن مناضــل ســي
اء. ن االقو روح املناضل  لقادرون ع سد الفراغ و

ل أمرأة عرية محمد جديد ) ونحن نؤكـد ونقـول  قال الشاعر الكب املرحوم شاذل طاقة (  رحم 
ع جديد ). ل أمرأة عرية   (  رحم 

 
ـذه االمة.وليعلـم  ـو مـن  إن االمة العرية معروفة أمة معطاء ، و مصنع القادة الكبار ، والبعث 
ــل أرجــاء  ــ  ــزب  ــشؤون ا عــ  ــزب ، و ــ الــ تقــود ا أعــداء البعــث ، أن للبعــث قيــادة قوميــة و
ـ  ـ قومـي ، ولـھ قيـادات  ـل تنظي ي ـزب لـھ  ـة ، وا نالـك قيـادات قطر العالم والوطن العري ، و
ــ مــصر والعــراق  ِ يــا واملغــرب و زائــر وتــوس ولي ــ ا ِ ــ الــسودان و ــو موجــود  جميــع أقطــار االمــة ف

افة. زب تجرة غنية جدا وع االصعدة  ليج العري ول ِ ا ا ولبنان واألردن و  وسور
 

ـو البعـث  ـذا  ا اك من قبـل  ا متماس ا قو خرج م و قادر ع تجاوز أصعب التحديات ، و ذا ف ل
ن  ـ ، والـ خـھ ، مـن أجتثـاث ، وقتـل ، وت ـ تأر ـة  مـة برر ـ العـراق أشـرس  ، واليوم يواجھ 

ا.  والتعذيب وغ
يـة  اقيـة والعر مـا العر مـة بقـوة وصـالبة ، واليـوم تلتـف ا ـذة ال ـة  زب من مواج وتمكن ا

ه املنقذ الوحيد من الوضع الفاسد. عت زب و  حول ا
 

عان  ن الـــ يـــة ،حـــزب املناضـــل الـــدة ، حـــزب االمـــة العر ـــو حـــزب البعـــث ، حـــزب الرســـالة ا ـــذا 
ـسرعة وقــوة ال  ــض  ـو ي ـ الكــون تقـف ضــده ، ف ــو يحمـل ســر قوتـھ ، وال توجــد قـوة  ،ولـد البعـث و

و االقوى. بقى  توحد وس شظى ، بل ع العكس س زب ال ولن ي ن ، فا  تل
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VÜéâ]†ecìˆÂàè‚â^]é‚ñ^ÏÖ]ÐéÊ†Ö]
JJå†Ê^¾_íÚçÃÞ„ßÚÔfu_ÐéÊ…àÚE^Â]æ

DîÏfé‰æ


‹ÞçiKêÚ^Û]‹éÞ_
 

ـن  ـشرن األول  ٢٦و ٢٥ الليلة الفاصلة ب ر  ـر  -مـن شـ ، ٢٠٢٠أكتو
نــــــة مدميــــــة  ظــــــة حز ــــــا  ــــــا وأحرار يــــــة وجما عاشــــــت األمــــــة العر
ـــم، حيـــث زف  نت أعي ـــ افـــة وأ شـــطرت قلـــوب الـــشرفاء واألصـــالء 
اد أحــــد أبــــرز أبنــــاء  ــــش ي لألمــــة خــــ اس ا ــــي االشــــ حــــزب البعــــث العر
اســــــمة  ــــــة ا ــــــم ســــــيوف العرو رة وســــــيفا مــــــن أ العــــــراق واألمــــــة الــــــ
ــــن  يم األم ــــدين عــــزة إبــــرا ا ــــو الرفيــــق القائــــد شــــيخ ا الــــصارمة و
ة حافلـــــة  عـــــد مـــــس ـــــر  ـــــاد والتحر ـــــ ل ـــــزب والقائـــــد األع العـــــام ل
ــان  املــة  ــد عــن ســتة عقــود  بــالبطوالت والعطــاء الــ اســتمرت ملــا يز
ـ  ـا ع ـاد واملقاومـة وحـاز ف ـ عـوالم النـضال وا ا نجمـا متلئلئـا  ف
يــــة والعــــسكرة كمــــا تملــــك  ز ــــ املراتــــب الرســــمية والــــشعبية وا أع
ا ملـــا تفـــرد بـــھ  ـــة وماجـــدا ـــشامى العرو ـــا شـــغاف قلـــوب رفاقـــھ و خالل

 من مناقب وملا تم بھ من خصال قلما تتوفر وتجتمع  رجل واحد.
ـھ، فبكتـھ  ـ جـوار ر يم رحمـة هللا إ رحـل إذن، الرفيـق القائـد عـزة إبـرا
ت لوفاتـھ ضـمائر الثـوار، واعتـصر  ـ ـر، وا ة بحزن قاصـم للظ العرو

ن. سب ن الصابرن ا  األلم وجدان املقاوم
 

ديـــن  ا ـــافظ شـــيخ ا اد الرفيـــق القائـــد املـــؤمن ا ـــش لقـــد مثـــل اس
ــسانية  يــة واإل ــ تــارخ العــراق واألمــة العر ظــة فارقــة  يم  عــزة إبــرا
ــــ دنيــــا  ــــرة قاطبــــة، وذلــــك ملــــا عــــرف بــــھ الراحــــل الكبــــ مــــن ثبــــات  ا
وت والشر العاملي  وت معسكر الطغيان وا النضال والتحدي 
مـــــــــا  ن وأدوا يونية العـــــــــامليت ياليـــــــــة والـــــــــص ولبطـــــــــش املنظومـــــــــة االم

ما. افد ما ورو ع  وتوا
 

ة  ــالق الــذي طبــع مــس ــر ا ــ امل ــ أحــد األداء البطو ــس يخفــى ع فل
ــــــــي  يد حــــــــزب البعــــــــث العر ــــــــة املناضــــــــلة املقاومــــــــة وشــــــــ يد العرو شــــــــ
اقيـــة الباســـلة بمـــا جـــسدتھ مـــن تحـــدي  ي وقائـــد املقاومـــة العر ا االشـــ
لتھ من  ما ش واء الغزاة ورضوخ ألوامر الطغاة و ورفض لالنصياع أل
ـــــس  ھ وتدل ـــــشو ـــــا مـــــن  ا وأداء ســـــمة العـــــصر رغـــــم مـــــا حـــــاف مولـــــد
ـ  يب، كما ال يخفى ع عاقل تلمس بصمة الراحل الفقيـد الكبـ  ر
ـات األحـداث  ـ مجر ونة واضطرابا وتقلبا، و أشد مناطق العالم 
ــــن  ل لوحــــده مـــسنودا فقــــط مـــن هللا القــــوي املت ــــش ــان  ـ ـــا، حيــــث  ف
ـــــق والعدالـــــة مقابـــــال  ن، كفـــــة ا ـــــھ ورفاقـــــھ امليـــــام ـــــ حز ندا ع ومـــــس

ا لكفة الشر والظلم والعدوان.  ومواج
 

يـــــم  ـــــدين عـــــزة إبرا ا اد الرفيـــــق القائـــــد شـــــيخ ا ـــــش ـــــشر نبـــــأ اس ان
انـــــة  ــــان ذلـــــك متناســـــبا مـــــع م ـ ـــــ أوســـــع مـــــدى، و غـــــشاه ع رحمـــــة هللا 
ــ  يم ع تھ.فلقد حــافظ اســم عــزة إبــرا تھ ومــس خــھ وســ الرجــل وتار
ــان عليــھ األمــر قبــل  عــد وفاتــھ كمــا  ميتــھ  تھ وأ ــ خصوصــ ألقــھ وع

 ذلك.
 

يــــا  يم الــــدنيا وشــــغل النــــاس مناضــــال وقائــــدا حز فكمــــا مــــأل عــــزة إبــــرا
ماما فذا، مأل الدنيا  ا ومقاوما  ا عبقر ا وعسكر  وسياسيا محن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدا.  وشغل الناس ش
 

ع  يم قــــد انــــ ــــدين عــــزة إبــــرا ا ــــة والبعــــث شــــيخ ا يد العرو إن شــــ
افــة والــ عــز  ــا، وذلــك بفــضل تفــرده بقيــم الرجولــة  حظــوة ال مثيــل ل
ن، حيــث ســما بذاتـــھ فــوق صــغائر األمـــور  ــ زمننـــا الــرا ــا اليــوم  توفر
غـــري النـــاس، ولـــم يكـــن بالقـــدر ذاتـــھ  ـــھ مـــا  غر ا، فلـــم يكـــن  وسفاســـف

ه. ز اآلخرن، ولم يكن يقعده ما يقعد غ  زه ما 
 

ــان ورعــا  ــدا قنوعــا، و ــ زا ــدين منــذ أيــام شــبابھ األو ا ــان شــيخ ا
لـھ  ـان مـع ذلـك  ھ شـائبة، و ـشو ان مؤمنـا بـا إيمانـا ال  تقيا نقيا، و
ـــــان مـــــستعدا  شـــــديد االلتـــــصاق بقـــــضايا وطنـــــھ وشـــــعبھ وأمتـــــھ، كمـــــا 
يل  ـــ ســـ يل مبادئـــھ وقناعاتـــھ و ـــ ســـ ية  افيـــا للتـــ اســـتعدادا خر
جاع مــــــا اغتــــــصبھ املعتــــــدون مــــــن حقــــــوق  ــــــة واســــــ إعــــــالء رايــــــة العرو

ا.  أبنا
 

ــــصية  ــــ نحــــت معــــالم ال ــــذه املقومــــات مجتمعــــة  مت  ولقــــد ســــا
ـــــــدين عـــــــزة  ا رفيـــــــة بامتيـــــــاز للرفيـــــــق القائـــــــد شـــــــيخ ا النـــــــضالية ا
ـ بدنيـا  ـده األو ان أن تبوأ منذ بـدايات ع غشاه.ف يم رحمة هللا  إبرا
ـم  ـن رفاقـھ وأترابـھ، ونـال ثق انة مرموقة ب النضال وعوالم الثورة م
ـ سـاحات  ن  م.ولم يقتصر إشعاعھ ع دائرة العامل ا وخطف إ
انــــت لــــھ  مــــا و ــــ ضــــمائر ا ــــان لــــھ الــــصدى نفــــسھ  النــــضال، بــــل 

ا. انة ذا  أيضا امل
 

ـــــــن صـــــــرامة الثـــــــوري وشـــــــدتھ وصـــــــالبتھ  مع ب يم بـــــــا تمـــــــ عـــــــزة إبـــــــرا
ــــ  لــــص الو ــــي ا ــــسان العر ــــن حساســــية اإل اعتھ وقــــسوتھ و ــــ و
ــــــ نفــــــسھ  ــــــب الغيــــــور املؤثــــــر ع ــــــع املــــــسالم ا ــــــسيط الود ــــــن ال األم

ان. ان وكيف ما  ى  دمة اآلخر أ  املندفع 
 

ـان تركيبـة كيميائيـة متفـردة تمامـا ومختلفـة عـن  ان كـذلك، وملـا  وملا 
ـان لزامـا  ـة،  از سلق واألنانيـة واالن السائد محلقة فوق املنفعية وال

ت طرقا متالطم األمواج كث التقلبات  ا وعرا و سلك در عليھ أن 
يجان.  شديد ال

 
ة النــضال واملقاومــة  الفعــل، ومنــذ أن باشــر حياتــھ النــضالية ومــس و
ا  ـة وتجـشم أشـد ـام الثور اد، تصدر مع كوكبة رفاقھ أخطـر امل وا
يـارات  تب عن تلك ا ابدة، ولم يلتفت قط ملا يمكن أن ي معاناة وم

سيمة.  ا
 

انياتــــھ النــــضالية العاليــــة، احتــــل منــــذ  م بــــھ و تــــھ وموا ونظــــرا لعبقر
ــسطع  ميــع، ل ــان محــل ثقــة ا ــ املراتــب القياديــة و ــد أع ذلــك الع
ــــــ ســــــماء األحــــــرار  انــــــة مرموقــــــة  نجمــــــھ مــــــع نجــــــوم أخــــــرى وليحتــــــل م

عان والفرسان.  وال
 

ـ  غـشاه  يم رحمـة هللا  دين عزة إبرا ا تدرج الرفيق القائد شيخ ا
ـان  يـة والسياسـية ف ز ـم املراتـب ا ي أ سلم النضال، إ أن بلغ ثـا
ـــــــي  ـــــــ حـــــــزب البعـــــــث العر ي  ـــــــة والرجـــــــل الثـــــــا ور م ـــــــس ا نائـــــــب رئ
امـــھ مجتمعـــة  ـــ العـــراق، ليـــؤدي م ي ومجلـــس قيـــادة الثـــورة  ا االشـــ

 ع أكمل وجھ.
 

يم منــــذ قيــــام ثــــورة  ــــدين عــــزة إبــــرا ا أبــــدع الرفيــــق القائــــد شــــيخ ا
ـــ تحطيـــم الـــصورة  ــي الغاشـــم،  ـ ـــ العـــراق لغايـــة الغـــزو األمر ـــزب  ا
ــــذا املركــــز مــــن مجــــرد  النمطيــــة املتوارثــــة عــــن نائــــب القائــــد، فتحــــول 
الغــــــــة  ــــــــ خطــــــــة شــــــــديدة التعقيــــــــد و ي إ منــــــــصب ديكــــــــوري مناســــــــبا
ـــزب، بـــل وغـــدا  طـــورة، فـــصار مـــستودع أســـرار القائـــد والدولـــة وا ا
ــات  ــا عارفــا بــأدق تفاصــيل مجر ــل مــا يتعلــق بــأي م ندســا بارعــا ل م
ـــا أو إغفـــال اإلنـــصات  ـــا وال يمكـــن بحـــال مـــن األحـــوال تجاوز األمـــور ف

ناس برأيھ.  إليھ واالست
 

يم رحمــة هللا  ــدين عــزة إبــرا ا وارتقــى إبــداع الرفيــق القائــد شــيخ ا
ـــھ  ـــ رفيـــق در عـــد إلقـــاء القبـــض ع عـــد الغـــزو مباشـــرة وخاصـــة  عليـــھ 
ن ومــــن ثــــم اغتيالــــھ،  ــــ األكــــ صــــدام حــــس يد ا الرفيــــق القائــــد شــــ
مامـا  اقيـون والعـرب جميعـا قائـدا  ليصافح البعـث والبعثيـون والعر
ا بـــــــأدق تفاصـــــــيل  ـــــــا فطنـــــــا ممـــــــس صـــــــارما حازمـــــــا متوثبـــــــا متحفـــــــزا نب
ــــم  ل اقيــــون والعــــرب  ــــشف البعــــث و البعثيــــون والعر املعركــــة، وليك
اعا غيـــورا مقـــداما ومغـــوارا باســـال مقاتـــال  ـــ ا ميـــدانيا  قائـــدا عـــسكر

ن إرادتھ مطلقا. ل وال يف عزمھ أبدا وال تل دأ وال ي  شرسا ال 
 

يم رحمـة هللا عليـھ مجـددا  ـدين عـزة إبـرا ا بزغ نجـم القائـد شـيخ ا
الفـــة  غيـــب طيلـــة حياتـــھ، فتـــصدى  ـــو الـــذي ظـــل النجـــم الـــذي ال  و
غيــــــب  ــــــ ظــــــرف ال  ن،  يد صــــــدام حــــــس رفيقــــــھ وقائــــــده الباســــــل الــــــش
ـــا  ع كيـــة العنـــان ل ـــ أحـــد حيـــث أطلقـــت إدارة الـــشر األمر معاملـــھ ع
ـ مختلـف أرجـاء  رع املوت  ية الوحشية ل ابية التدم اإلجرامية اإلر
ــــــب أوراق املقاومــــــة  لــــــھ ألرض محروقــــــة، وأعــــــاد ترت عــــــد تحو العــــــراق 
طـــــط  ـــــزب وصـــــعد مـــــن أســـــاليب النـــــضال واملقاومـــــة، ووضـــــع ا وا
ــــــ دحــــــر  ن  ــــــ ورفاقــــــھ امليــــــام اتيجيا حــــــ ن املالئمــــــة تكتيكيــــــا واســــــ

افدين عام  ي من بالد الر ش األمر عبقرة ٢٠١١ا ، كما تصدى و
ـا  الة، وعرى مخططات إيران وأجندا ي بالو متفردة لالحتالل اإليرا
ــ  ــا ال  ــا الطــائفي القــذر، وتــصدى ل ا ون ــا وكــشف وســائل وأحالم

ل روع بالد العرب.  العراق فحسب بل و 
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ا، وقيـــادة  اقيـــة عـــسكر مـــة قيـــادة املقاومـــة العر ورغـــم جـــسامة م

ـــــــدين عـــــــزة  ا ـــــــر، فـــــــإن الرفيـــــــق القائـــــــد شـــــــيخ ا ـــــــاد والتحر ا

ـــــھ وشـــــؤونھ،  ـــــن عـــــن حز غفـــــل الع غـــــشاه لـــــم  يم رحمـــــة هللا  إبـــــرا

ـــــة رائـــــدة ووضـــــاءة اســـــتطاع  ـــــان قائـــــدا تنظيميـــــا ومرجعيـــــة فكر ف

لــــــة والغنيــــــة رص  ــــــة والتنظيميــــــة الطو تــــــھ النــــــضالية والفكر بخ

ــــا  ــــا وتنظيميــــا قطر دارتــــھ وضــــمن وحدتــــھ فكر ــــزب و صــــفوف ا

ـــــــان عارفــــــــا  ـ يــــــــة، و ز عــــــــا ألدق التفاصــــــــيل ا ـــــــان متا ـ وقوميــــــــا، ف

ــا محفــزا  ــذا وذاك موج ــان فــوق  ل والتحــديات، و بجميــع املــشا

ائلــــة مـــــن رفـــــاق غـــــادروا  ــــ إعـــــادة أعـــــداد  ـــــ  ا مقـــــررا، فن ــــ نا

ـــاق  ــ التفطـــن ملـــن حـــاول إ ـــ  ــزب ألســـباب مختلفـــة، كمـــا ن ا

ـــ  يطـــة بـــھ، كمـــا ن زب مـــستغال الظـــروف املعقـــدة ا األذى بـــا

ائـــد الـــ ســـ أعـــداء  س و امل ـــل الدســـا ـــ وأد  ا  نجاحـــا أســـطور

ا للقضاء عليھ.  البعث من خالل

 

م اإلنجازات التارخيـة الرائـدة لرفيقنـا القائـد شـيخ  ولعل أحد أ

ـــو أنـــھ انتقـــل بحـــزب  غـــشاه،  يم رحمـــة هللا  ـــدين عـــزة إبـــرا ا ا

ـــــــ  ي لتلـــــــك املثابـــــــة الـــــــ ال غـــــــ للعـــــــرب  ا ـــــــي االشـــــــ البعـــــــث العر

ــــــا  ــــــا ومقررا ا ــــــا وتوج ــــــا ورؤا تــــــداء بمعارف ــــــا واال الرجــــــوع إل

ــــزب لتغــــدو بوصــــلة العــــرب  سياســــة ا ا، حيــــث ارتقــــى  وتوصــــيا

جميعا  إحدى أكـ محطـات العـرب قتامـة وتراجـع وترديـا، ولقـد 

يم مـــــن حـــــزب  ـــــدين عـــــزة إبـــــرا ا جعـــــل الرفيـــــق القائـــــد شـــــيخ ا

ــن لــسماعھ أفئــدة العــرب الذيــن  البعــث ذلــك الــصوت الــذي تطم

م خطوب وخطوب. مت حول ول وادل م أمواج ا  تقاذف

 

ـــ كـــسر  يم  ـــدين عـــزة إبـــرا ا ولقـــد أبـــدع الرفيـــق القائـــد شـــيخ ا

قيود االجتثاث املفروض ع حزب البعث، وأجاد تخطـي التعتيـم 

ـ  اقفـھ  ان أن فـرض حـضور اسـمھ ومو اإلعالمي املطبق عليھ، ف

ا. افل املعلنة والسرة اإلعالمية وغ  ل ا

 

يم أنـھ  ـدين عـزة إبـرا ا ولعل من مفـاخر الرفيـق القائـد شـيخ ا

ـــــــــصيا للمقاومـــــــــة  ـــــــــن بقيادتـــــــــھ  تل اف الغـــــــــزاة وا ع اعـــــــــ انـــــــــ

ــأن ال مـستقبل للعـراق بــدون مـشاركة حــزب  اقيـة الباسـلة، و العر

ــــــم  ــــــن وأذنا تل حاتــــــھ ال وفــــــق رغائــــــب ا البعــــــث وفــــــق رؤاه ومق

م.  وتصورا

 

ـــــــضم .. لـــــــم يقتـــــــصر أداء الرفيـــــــق القائـــــــد شـــــــيخ  ـــــــذا ا ـــــــل  ـــــــ  و

ا بـدوره  دود، بـل ظـل متمـس ذه ا يم عند  دين عزة إبرا ا ا

ــــــــل مــــــــا  ــــــــ  ومــــــــسؤولياتھ القوميــــــــة، فخاطــــــــب العــــــــرب باســــــــتمرار 

عانونـــــھ  ـــــم املـــــأزق الكبــــ الـــــذي  ل، وشــــرح ل ونــــھ مـــــن مـــــشا يواج

يلولــــة دون  ــــا ول لــــول املالئمــــة علميــــا وعمليــــا لتجاوز ووضــــع ا

ة. ديد مستقبل العرو ا و  عميق

 

يم رحمــة  ــدين عــزة إبــرا ا ــان أداء الرفيــق القائــد شــيخ ا لقــد 

يـة والعــسكرة والسياســية خــالل  ز ات ا ــ املــستو هللا عليـھ، ع

النظر  ١٧السنوات ال  ا، حيث و را وأسطور ا م ة أداء مم األخ

ــــــــزب وحيــــــــاة قائــــــــده  ألوضــــــــاع والظــــــــروف للــــــــ اكتنفــــــــت حيــــــــاة ا

أقــــوى  ــــابرات و ــــزة ا ــــو املالحــــق مــــن طــــرف أعــــ أج ــــصيا و

ـــ ذلـــك اإلطـــار املعلـــوم  يـــل مالحمـــھ تلـــك  ت ـــ العـــالم، و يـــوش  ا

ـــــشري  ـــــ العقـــــل ال ــــاد يكـــــون مـــــن شـــــبھ املـــــستحيل ع ـ ميـــــع، ي ل

ـــستطيع رجـــل واحـــد وعقـــل واحـــد أن يخـــط مثـــل تلـــك  تـــصديق أن 

ارقة للعادة وال رب.  املالحم ا

 

ــ  ة حب طــات معينــة مــن مــس ــان عرضــا برقيــا  ن  لــھ، و ــذا  ل

بالنجاحات واإلنجازات التارخية، فإنھ ال يمكـن أن يكـون فقـدان 

رجــــل مــــن طينــــة الكبــــار النــــادرة، وغيــــاب طــــود نــــضا كبــــ وقامــــة 

يم،  ـــدين عـــزة إبـــرا ا ـــة باســـقة مثـــل الرفيـــق القائـــد شـــيخ ا ثور

ى وال رب للبعث وللعراق وللعرب جميعا.  إال خسارة ك

 

ة  ـو ثقتنـا الكبـ لل، فإن عزاءنا الوحيـد  طب ا إال أنھ ورغم ا

ـــــ  ي و ا ـــــي االشـــــ ـــــادي العمـــــالق حـــــزب البعـــــث العر نـــــا الر ـــــ حز

طاقاتھ و مفاجئاتھ، و قدرتھ ع أنھ سيم قدما، موحـدا 

اكية،  ــــة واالشــــ ر ــــق الوحـــدة وا ــــ طر مناضـــال مقاومــــا ثـــائرا ع

ــن مناضــليھ األوفيــاء ومقاتليــھ  ــن صــفوف مالي وأنــھ ســيطلع مــن ب

ـــ  عان وفرســـانھ األصـــالء مناضـــل مقاتـــل فـــارس ســـيكون خ الـــ

ــــدين عــــزة  ا ــــان رفيقنـــا القائــــد شــــيخ ا ــــ ســــلف كمــــا  خلـــف 

ــــــ األكــــــ صــــــدام  يد ا يم خــــــ خلــــــف للرفيــــــق القائــــــد شــــــ إبــــــرا

ما هللا. ن رحم  حس

 

ا ألمة عرية واحدة ذات رسالة خالدة.  و
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عــد حـرب  لمــة إسـرائيل اال  نات  نات وحــ الـست مـس عينــات وا عــرف أجيـال االر ــون ١٩٧٣وحــرب  ١٩٦٧لـم  افة واإلذاعــة والتلفز ــ الـ ــ املـدارس أو  ي سـواء  يو م بالعـدو الــص عــرف .حيــث كنـا 
ـــــ  يـــــة حينـــــذاك،  ـــــة مـــــصر العر ور ـــــس جم ـــــارة أنـــــور الـــــسادات، رئ لمـــــة إســـــرائيل!ثم جـــــاءت ز ـــــل ملـــــن يلفـــــظ  ا.والو ي / نوفمـــــ  ١٩وغ ـــــ التطبيـــــع مـــــع  ١٩٧٧ـــــشرن الثـــــا ـــــق ا والـــــ افتتحـــــت الطر

اجز وم ان" ال كسرت ا ر  مسلسل "رأفت ال عد ان ظ عرف ح علم إسرائيل اال  ناك الكث من شبابنا  ذلك الوقت ال  ب. دتإسرائيل.و  الطرق ا تل اب
 

م.و ــارة ومطالبــة بمحاكمــة خونــة االمــة والقــضاء عل يــة منــددة بتلــك الز افــة الــدول العر ــ  ــي  امــب عــد نتــذكر جميعــا كيــف انطلقــت جمــوع الــشعب العر ــارة جــاءت اتفاقيــة  ــ ســنة مــن تلــك الز حوا
يـــة، وان ا قـــوق الـــشعب الفلـــسطي واألمـــة العر اســـة  غـــداد الـــذي اعتـــ تلـــك االتفاقيـــة انت ـــ  ـــي  ـــا عقـــد مؤتمـــر القمـــة العر ـــ أثر ماعيـــة، لقمـــديفيـــد وع يـــة ا ة "تمـــت خـــارج إطـــار املـــسؤولية العر

زائر والراط". ل من ا  وتتعارض مع مقررات القمم العرية ب
 

ـ ا ٤٠عد أك من  ا وابرمـت  سـرائيل، ثـم حـذت البحـرن حـذو يـة و ـن دولـة االمـارات العر يـة بتوقيـع اتفاقيـة ب ـ تلـك االحـداث، تفاجـأت االمـة العر خـرى اتفاقيـة مـع إسـرائيل الـ تحولـت أل سنة ع
ي" ا "صديق مسالم دا االحضان" يبحثون جميعا عن السالم واالستقرار. يو  من "عدو ص

 
ن، ولــم يحــصل مــ ن االتفــاقيت ــات ــي للتنديــد  ــ أي دولــة مــن دول العــالم العر ــي  ــ عــدم خــروج الــشعب العر ــذ املوضــوع  ــ  امــب ديفيــد.ولكن باملقابــل اســتمرت ا حــاملفاجــأة األكــ  عــد اتفاقيــة  صل 

ـــ امل ا  غيـــ ن  يـــة ضـــد االتفـــاقيت عـــ عـــدم خـــروج االحتجاجـــات العر ـــل  ا ولبنـــان واليمن.ف ـــ العـــراق وســـور ـــي  ـــ اجـــراء فـــااالحتجاجـــات ضـــد التـــدخل اإليرا ـــم  ـــي ورغب يم السياســـية للـــشعب العر
عيدا عن تارخ االمة؟  إصالحات داخلية 

 
ـن الـدول واجـز ب ن.فقـد ظلـت ا ـًا شـعبيا مـع تلـك االتفاقيت د تجاو شا ل من مصر واألردن اتفاقيات سالم مع إسرائيل، ورغم ذلك لم  نعقدت  ـ العالقـات  ت انـت تقتـصر ع ، الن العالقـات  ـ كمـا 

ة حكمــھ الـ تجــاوزت  س الراحـل حــس مبــارك لـم يــزر إســرائيل طيلـة فــ ــصية الــضيقة.الرئ ــ رام هللا للقــاء  ٣٠الدبلوماسـية وال اراتـھ ا ــل األردن.فــرغم ز ـال مــع امللــك عبـد هللا، عا ســنة.كذلك ا
ــ ــارة الــسادات ا ــ ذلــك انــھ طيلــة الــسنوات الــ تلــت ز ما.أضــف ا ميمــة بي ن، اال انــھ لــم يــزر إســرائيل رغــم العالقــات ا ي ــن  إالقـادة الفلــسطي امــب ديفيــد، وتطــور العالقــات ب عــد اتفاقيــة  ســرائيل و

امعيــة ع ــ مجــال الراضــة واملؤتمــرات ا ــي والــشعب اإلســرائي حــ  ــن الــشعب العر د تطــور العالقــات ب ــشا ســرائيل، اال اننــا لــم  ــم مــن ــ األردن و ن  ــامعي ن والطــالب ا الــرغم مــن ان الراضــي
ــا تؤ  ــ اتفاقيــات االمــارات والبحــرن مــع إســرائيل نــرى ا عيــدا عــن التطبيــع.لكن لــو نظرنــا ا ــر حياتــھ ومــستقبلھ  ــ تطو عاطــف شــر الــشباب الــذي يطمــح ا عــ  ــذا  ما.و ــ بي ــسالم دا ــس  وجــود مــا 

بــدو ان مــسؤو الــدولت كومة.و ــستفيد منــھ الــشعب قبــل ا ــا مــستقبل متمــ  ــرى ف ــ االمــارات والبحــرن مــع تلــك االتفاقيــة و ــي  ــسًا لعمليــة ن الــشعب العر بــا تكر ورون إســرائيل قر ن ســ ت العــر
ا.  التطبيع وأمًال  دخول الشباب العري ال

 
ـة مـن إسـرائي م يرون طائرة العال املتوج ر جديد بل لعل الل ش ة  س لرو ليج العري يتطلعون ا السماء ل ـارة ل اصار الشعب العري  دول ا ـ اول ز ـ االمـارات لتنقـل وفـدا إسـرائيليا أمركيـا 

.ولم ي اقع التواصل االجتما ارة  وسائل االعالم والفضائيات ومو ما العرية نتائج تلك الز ن البلدين.كما انتظرت ا ا ب ان  حـصلمن نوع ن لـسماع االخبـار "الـسارة". ـشوق ء.بقي العـرب م ـ
ـم أصـبحوا ينظـ ؛ اال ا د األقـ ـسون املـ د ناء، و ـوالن وسـ ن وا ـ فلـسط يـة  ـ العر ن يحتلـون األرا ـ  رونالشعب العري يرى ان االسـرائيلي م ا عـد وصـول ن بمنظـار مختلـف  ـ اإلسـرائيلي ا
ناك صرخات من جامعة الدول العرية وعض املؤسسات  عدد من الـدول العر ا من الدول العرية.لكن ال بد من القول ان  ا لالتفاقيـات باسـتحياء / خصوصـا يـة االمارات، وغ ت عـن رفـض عـ

ـــدير با ـــن زايـــد.ومن ا و و تانيـــا ن تنـــدد ب ـــ فلـــسط رات محـــدودة  م.فقد ركـــزت وســـائل االعـــالم عـــن خـــروج تظـــا ـــن أنفـــس ن املعني ي ـــن الفلـــسطي يـــل لـــذكب ـــانوا مـــن ا رات  ـــ التظـــا ن  ر ان املـــشارك
سعوا س االمارات والبحرن للتوجھ ا إسرا ما العرية ا رؤساء الدول بأن  الة اال رسالة توصية من قبل ا ذه ا  وتوقيع اتفاقيات مماثلة. ئيلالقديم.وما 

 
ن ا ي ـن الفلـسطي ـد اسـتعادة القـدس وتـؤمن عـودة الالجئ ـا تر ي ) وا يو ـا تقاتـل ( العـدو الـص ـ با ب ـ لبنـان، سـواء حـزب ـ عند التمعن  موقف إيران الـ ت ـا  ا اتباع تلـة، وان لـد ن ا فلـسط

ش ا م ج م حماة لبنان والوطن العري، وا شيات  لبنان وغزة، والذين يصرخون بأصوات عالية با م من املل ـم ملقالشيطان او حركة أمل وغ مـسًا ا ـسمع حـ  اومـة ضـد إسـرائيل، اال اننـا لـم 
ا  ى دوما تصاعد األصوات املطالبة بالتخلص من إيران وذيول لھ، رأينا وس ذا  م من  لھ. ضد اتفاقيات االمارات والبحرن مع إسرائيل.واأل  الوطن العري 

 
ـي تجـاه  غيـ موقـف الـشباب العر ـ  ا ع رقاب الشعب العري بوسائل طائفيـة مقيتـة ا سلط غلغل إيران  روع الوطن العري و ا القـلقد أدى  ضية املركزة.لقـد أصـبح احتـالل إيـران للعـراق وسـور

ـساعد ـ البحـث عـن أحـضان دافئـة" قـد  نـة ممـا أدى ا و القضية املركزة الرا م التوسعية  ارجاء الوطن العري  تار ذيـول إيـران نا ولبنان واليمن، ومخططا ـا.إن اسـ ـ التخلـص مـن إيـران وذيول
يــة ـا الرفا عــود ل مــة  ــذه الــدول يبحـث عــن حيــاة حـرة كر ـ  ــي  م للقيــم واملبــادئ جعـل الــشعب العر ا ولبنــان واليمــن وفقـدا عيــدا اال  ـ العــراق وسـور ـن النــاس  جتماعيــة وسـلطة القــانون واملــساواة ب

ل واملرض.  عن التخلف وا
 

ران، وال حاجة بھ للمرور بالقدس. ب مرورا بط قا ا تل اب دوا طر م م ا ا ا وادوار ل تصرفا  لقد اكدت إيران ب
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ي عــــام  ١ ــــ  ١٩٥٤ــــشرن الثــــا ــــر الوطــــ ال انــــدلعت ثــــورة التحر

زائر عام  تل الفر من ا م كـوادر  ١٩٦٢طردت ا وقد سا
 البعث  الثورة بفعالية

 
ي عــام  ٢ صـدور وعـد بلفــور املـشؤوم ( وعـد مــن  ١٩١٧ـشرن الثـا

ــــــــر خارجيــــــــة برطانيــــــــا  ــــــــستحق ) حيــــــــث وعــــــــد وز ال يملــــــــك ملــــــــن ال 
م ن وطن قومي ل اينة بجعل فلسط  الص

 
ي عــام  ٢ يــة التاســع  ١٩٧٨ــشرن الثــا عقــد مؤتمــر القمــة العر ا

يـة  امعـة العر ة مـصر ونقـل مقـر ا عليق عـضو غداد لبحث   
اينة  عد تطبيع نظام السادات مع الص

 
ي عــام  ٥ يــة التاســع  ١٩٧٨ــشرن الثــا اختتــم مؤتمــر القمــة العر

امعـــة  ة مـــصر ونقـــل مقـــر ا عليـــق عـــضو غـــداد أعمالـــھ وقـــرر  ـــ 
ي يو  العرية لتوس وادانة تطبيع السادات مع العدو الص

 
ي عام  ٥ ـ رحمـة هللا قاسـم أحمـد تقـي  ٢٠١١شرن الثا انتقـل إ

 العر وزر النفط ووزر الصناعات الثقيلة  العراق سابقاً 
 
ي عــام  ٦ غــداد املؤتمــر العــاملي حــول  ٢٠٠١ــشرن الثــا ــ  عقــد  ا

س القائــــد صـــــدام  ـــات حقــــوق الطفــــل برعايــــة الرفيــــق الــــرئ ـ ا ان
ن  حس

 
ي عــام  ٨ ــات  ٢٠٠١ــشرن الثــا ا اختتــم املؤتمــر العــاملي حــول ان

د املؤتمـــر الـــذي نظمتـــھ  غـــداد وقـــد شـــ ـــ  حقـــوق الطفـــل أعمالـــھ 
ـــــ  منظمـــــة طلبـــــة وشـــــباب عـــــدم االنحيـــــاز ( ناســـــيو ) مـــــشاركة ممث
ن واألحواز والقوى التقدمية العرية والعاملية  املقاومة  فلسط
يونية والنظـــــام  يـــــة والـــــص ياليـــــة الغر ممـــــا أغـــــضب الـــــدوائر االم

ي  اإليرا
 
ي عـــام  ٨ ـــ رحمـــة هللا شـــاعر قادســـية  ٢٠١٥ـــشرن الثـــا انتقـــل إ

اقية املناضل عبد الرزاق عبـد  صدام وأم املعارك واملقاومة العر
 الواحد

 
 
 
 
 
 
 
 

ي عـــــــام  ٩ اقيـــــــة  ١٩٥٩ـــــــشرن الثـــــــا الـــــــة األنبـــــــاء العر س و تأســـــــ
ـــــا  ـــــي قبـــــل أن يلغ ـــــ الـــــوطن العر ـــــادة  ـــــا الر انـــــت ل ( واع ) الـــــ 

ي عام   ٢٠٠٣االحتالل األمر
 
ي عــام  ٩ ــ العــراق  ١٩٦٩ــشرن الثــا عقــد مجلــس قيــادة الثــورة 

خيــــــــة رقــــــــم  امــــــــل اعــــــــضائھ وقــــــــرر باالجمــــــــاع  ٦١١جلــــــــستھ التار ب
س مجلــس قيــادة  يــد نائبــًا لــرئ ن ا انتخــاب الرفيــق صــدام حــس

 الثورة
 
ي عـــام  ٩ يـــة عمليـــة  ١٩٧٥ـــشرن الثـــا ـــر العر ـــة التحر نفـــذت ج

اد  ـــش ـــا اس ـــم  ٤كفـــار جلعـــادي ونتـــج ع عـــد تمك ن  مـــن الفـــدائي
عـــة  مـــن قتـــل عـــدد مـــن جنـــود االحتـــالل وتـــدم ســـيارة عـــسكرة تا

ي يو  للعدو الص
 

ي عام  ١٤ ـو  ١٩٧٨شرن الثا اد الرفيق كمـال كعـوش و ش اس
ـة وعـضو  ـا املركز ن ة التحرر العرية وعـضو  من مؤس ج
لــــول  افــــضة ل ية الر ــــة القــــوى الفلــــسطي ــــة  القيــــادة املركز

ا العسكري  ة الرفض ) وقائد سالمية ( ج  االس
 

ي عـــــام  ١٤ د العـــــراق مـــــن  ١٩٨٢ـــــشرن الثـــــا ( يـــــوم البيعـــــة ) شـــــ
يـــة حاشـــدة  ات جما نـــوب مـــس ـــ أقـــ ا أقـــ الـــشمال إ

ن س القائد صدام حس  لتأكيد البيعة للرفيق الرئ
 

ي عـــام  ١٤ ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق ضـــياء  ٢٠١٣ـــشرن الثـــا انتقـــل إ
ــــن ســــر قيــــادة فــــرع  ــــ محــــافظ صــــالح الــــدين األســــبق أم يحــــ الع

ي سابقاً  ا زب البعث العري االش  القادسية 
 

غـــداد ) يـــوم الوفـــاء والعرفـــان لعاصـــمة  ١٥ ي ( يـــوم  ـــشرن الثـــا
 األمة  عصر الدولة العرية االسالمية الذ

 
ي عـــــام  ١٥ ـــــ  ١٩٧١ـــــشرن الثـــــا صـــــدور ميثـــــاق العمـــــل الوطـــــ 

ــ  ــة الوطنيــة والقوميــة التقدميــة وال أســاس لبنــاء ا العــراق 
ثقت  أعياد تموز عام   ١٩٧٣ان

 
ي عـــام  ١٥ اد املـــالزم األول الطيـــار عبـــد  ١٩٨٠ـــشرن الثـــا ـــش اس

عــــد أن قــــاد عمليــــة بطوليــــة ضــــد الطــــائرات اإليرانيــــة  هللا لعيــــ 
 املعتدية  سماء شما العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عام  ١٥ ن املـستقلة  ١٩٨٨شرن الثا اعالن قيام دولة فلـسط
ــــــــا قبــــــــل االحتــــــــالل  ا املتعــــــــارف عل ا القــــــــدس بحــــــــدود وعاصــــــــم

ي يو ي وص ي بتأييد عرا وعري ورفض أمر يطا  ال
 

ي عــــام  ١٥ افتتــــاح مــــشروع وفــــاء القائــــد لنقــــل  ١٩٩٧ــــشرن الثــــا
ة  أحد املنجـزات الـ تحققـت خـالل فـ املياه العذبة إ البصرة 

ائر ع العراق صار الدو ا  ا
 

ي عــام  ١٦ ــش  ٦٣٦ــشرن الثــا ــن ا ت معركــة القادســية ب ــش
ـــ هللا عنـــھ )  ـــي وقـــاص ( ر ـــي االســـالمي بقيـــادة ســـعد بـــن أ العر
ـــــر  مـــــة تحر ـــــ هللا عنـــــھ ) بم طـــــاب ( ر لفـــــھ عمـــــر بـــــن ا الـــــذي 

ش الفار بقيادة رستم  العراق من االحتالل الفار وا
 

ي عــام  ١٧ ن  ١٩٨١ــشرن الثــا اد الرفيــق املناضــل تحــس ــش اس
ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر األطــرش عــضو قيــادة قطــر لبنــان 

رم ي ا  عد أن اغتالھ غدرًا أذناب النظام اإليرا
 

ي عـــــام  ١٨ ـــــ  ١٩٦٣ـــــشرن الثـــــا ـــــشرن الـــــسوداء ال وقعـــــت ردة 
عـد أن نفــذ عبـد الـسالم محمــد  ٨اغتالـت ثـورة  ــ العـراق  شـباط 

ًا غـادرًا  ورة انقالبًا عسكر م سًا ل زب رئ عارف الذي عينھ ا
ـزب  ابية ضد كوادر ا ضد سلطة البعث الثورة وشن حملة ار
ــ  داء  ــسالة وقــدموا العديــد مــن الــش ــل  الــذين قــاوموا الــردة ب
ـن  ات للبعثي دت العديد مـن بلـدان العـالم مـس ا كما ش مقارع

ا ية و شر  العرب تدين الردة ال
 
 
 
 
 
 

ي عــــــــام  ١٨ ــــــــي عــــــــدوانًا  ١٩٨٧ــــــــشرن الثــــــــا شــــــــن النظــــــــام اإليرا
اد وجـرح  ـش ـوك ممـا أدى الس ـشفى د ـ مس صـاروخيًا غـادرًا ع

ن  العشرات من املدني
 

ي عــام  ١٩ ــش  ٦٣٦ــشرن الثــا ــن ا ــت معركــة القادســية ب ان

ـــ هللا عنـــھ )  ـــي وقـــاص ( ر ـــي االســـالمي بقيـــادة ســـعد بـــن أ العر

ـــــر  مـــــة تحر ـــــ هللا عنـــــھ ) بم طـــــاب ( ر لفـــــھ عمـــــر بـــــن ا الـــــذي 

ــــ بقيــــادة رســــتم  ــــش الفار ــــ وا العــــراق مــــن االحتــــالل الفار

ن ومقتـــــــل رســـــــتم وتحـــــــرر العـــــــراق مـــــــن  بانتـــــــصار العـــــــرب واملـــــــسلم

ــــــ  ــــــ قيــــــادة األمــــــة  ــــــادي  ــــــ ليأخــــــذ موقعــــــھ الر االحتــــــالل الفار

ية ا الزا  عصور
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ي عــام  ١٩ ــ رحمــة هللا الرفيــق ســعدي  ١٩٩٥ــشرن الثــا انتقــل إ
ــدي صــا عــضو القيــادة القوميــة االحتيــاط عــضو قيــادة قطــر  م
ــــ  لــــس الوط ــــس ا ي رئ ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر العــــراق 

 العرا
ي  ٢١ ي الــشعبية  ١٩٥٢ــشرن الثــا ــشرن الثــا انــدالع انتفاضــة 

عـد  الـة الغـضب الـشع  ج  ي  العراق كتتو ضد النظام املل
ـــــ  ـــــات وحـــــد مـــــن العمـــــل السيا ر أن واصـــــل النظـــــام تقييـــــده ل
م  ـــــــــ املعتقـــــــــالت وقـــــــــد ســـــــــا ن  ي وزج باملناضـــــــــل ـــــــــي والنقـــــــــا ز ا

 صناديد البعث  االنتفاضة بفعالية
 

ي عـــــام  ٢٣ س  ١٩٦١ـــــشرن الثـــــا ـــــ ) تأســـــ ( يـــــوم الطالـــــب العرا
االتحـــــــاد الوطـــــــ لطلبـــــــة العـــــــراق الفـــــــصيل املناضـــــــل الـــــــذي قـــــــاد 

 النضال امل والسيا لطلبة العراق
 

ي عـــام  ٢٣ اد الرفيـــق الثـــائر عـــزة نايـــف  ١٩٨٦ـــشرن الثـــا ـــش اس
ة التحرر العرية ع محور مغدوشھ  الشو عضو ج

 
ي عـــــــام  ٢٤ ع  ١٩٦٨ـــــــشرن الثـــــــا عقـــــــد املؤتمـــــــر القطـــــــري الـــــــسا ا

ــــــو أول مؤتمــــــر  ي قطــــــر العــــــراق و ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر
عـــــــــد ثـــــــــورة  تمـــــــــوز العظيمـــــــــة وقـــــــــد أقـــــــــر املؤتمـــــــــر  ٣٠  -  ١٧ينعقـــــــــد 

مـــات  عـــد الثـــورة وموقعـــھ مـــن الـــسلطة وامل ـــزب  اتيجية ا اســـ

ـــا  ديـــد انجاز كـــم ا ـــ ا ارجيـــة الـــ يتوجـــب ع الداخليـــة وا
ـــــــــــ نكـــــــــــسة  ا الـــــــــــرد ع ـــــــــــ رأســـــــــــ ـــــــــــران ودعـــــــــــم املقاومـــــــــــة  ٥وع حز
ية وحل القضية الكردية  الفلسطي

ي عـــــــام  ٢٦ ـــــــ  ١٩٧٥ـــــــشرن الثـــــــا أصـــــــدر مجلـــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة 
ـود  ١٢٩٣العراق قراره التار رقم  ـ الـسماح لل والذي نص ع

عد عام  ن الذين غادروا العراق  اقي بالعودة إليھ مع  ١٩٤٨العر
ن املــــشروعة وضــــمان  اقي ن العــــر افــــة حقــــوق املــــواطن ــــم ب تمتع
اقيـة وقـد  كومـة العر م مـن قبـل ا عدم ممارسة أي تمي تجا
ــ  ــود  اد ال يونية حــول اضــط اذيــب الــص ــذا القــرار األ ــسف 
ـــــــ  يطان  ر لالســـــــ م مـــــــن العـــــــودة للعـــــــراق كمـــــــ العـــــــراق وحرمـــــــا
ــــ  ـــود كديانــــة موجـــودة  ــــن ال تلــــة كمـــا مــــ القـــرار ب ن ا فلـــسط
ــــ  عب ــــ  يونية كحركــــة عنــــصرة اجراميــــة  ــــي والــــص الــــوطن العر

ة ضار سانية ا  صادق عن مبادئ البعث اال
 

ي عــــــــام  ٢٦ ــــــــ  ١٩٧٥ــــــــشرن الثــــــــا اد الرفــــــــاق : عبــــــــد األم ــــــــش اس
ــر  ــة التحر ــن ســعد وواصــف شــرارة أعــضاء قيــادة ج حــالوي وأم

 العرية  لبنان
 

ي عـــام  ٢٦ ـــ منطقـــة  ١٩٨٦ـــشرن الثـــا ـــي ع ســـقط صـــاروخ إيرا
اد  ـش غداد ونتج عنھ اس ج لعدوانيـة  ٥٣سكنية   مـدنيًا كتتـو

ا  انــــــت قواتــــــھ تلفــــــظ أنفاســــــ ــــــي الــــــذي  مجيــــــة النظــــــام اإليرا و

ـــ  ن  داف املـــدني ـــأ الســـ ـــش العـــراق الباســـل ف ة أمـــام ج األخـــ
 املناطق السكنية

 
ي ( اليــــــــــــوم الــــــــــــدو للتــــــــــــضامن مــــــــــــع الــــــــــــشعب  ٢٩ ــــــــــــشرن الثــــــــــــا

 الفلسطي )
 

ي عــــــام  ٢٩ تــــــم ســــــ لــــــواء االســــــكندرون مــــــن  ١٩٣٧ــــــشرن الثــــــا
كيــا بــضوء أخــضر مــن االحتــالل  ــي الــسوري ومنحــھ ل القطــر العر

 الفر
 

ي عام  ٣٠ يطانيـة عـن  ١٩٦٧شرن الثا جالء قوات االحتـالل ال
ــي اليمــ اســتمر  ــل للــشعب العر عــد نــضال طو ســنة  ١٢٨عــدن 

م كوادر البعث  الثورة بفعالية  وح انجاز التحرر وقد سا
 

ي عــام  ٣٠ أقــدمت إيـران باالتفــاق مــع برطانيــا  ١٩٧١ـشرن الثــا
ـرة  ى ونـصف جز ع احتالل جزري طنب الصغرى وطنب الك

ــــــ عــــــام  ــــــ و ا اآلخــــــر وقــــــد عــــــارض  ١٩٩٢أبــــــو مو احتلــــــت نــــــصف
يـــازة  ـــا  عود ـــزر الثالثـــة وطالـــب  ـــي ل العـــراق االحتـــالل اإليرا

 دولة االمارات العرية املتحدة
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تناقلــــــــت وســــــــائل التواصــــــــل االجتمــــــــا مؤخــــــــرا حــــــــوادث تتعلــــــــق 
ــــان احــــدث  ل الفــــت للنظــــر .. و ــــش بحــــاالت واســــعة مــــن االنتحــــار 
ــــر مــــن فــــوق جــــسر  ــــ ال ــــا  ــــاالت قيــــام ســــيدة برمــــي طفل ــــذه ا
ــ حــ االن  ات الســباب لــم تتو ــام اقــب بال االئمــة ببغــداد املر

عد سنة مـن االحتـالل  ١٧مما  ا اي درك وصل البھ العراق 
اقيــة  اتبــة والناشــطة العر ــسلط ال ــي .. و ــي االيرا املــزدوج االم
ط   ذا املوضوع ا يفاء زنكنة الضوء ع  املقيمة  لندن 
ـــــ العـــــراق تـــــم  ـــــر )  مقالـــــة تحـــــت عنـــــوان ( انتحـــــار اطفـــــال ( التحر
يفة  ــــــ ــــــ  ــــــ  ــــــشرن االول املا ي عــــــشر مــــــن  ــــــ الثــــــا ا  ــــــشر

ا :  القدس العري .. وجاء ف
 

ــــ الواليــــات  ة، عــــن حــــاالت انتحــــار  ور االخــــ ــــ الــــش تــــم االعــــالن، 
ـشار  يطاليـا وأملانيـا جـراء ان املتحدة األمركية واململكة املتحدة و
ــــ  فــــايروس كورونــــا، واالجــــراءات املتخــــذة لتفــــادي االصــــابة بــــھ ال

االحـــــساس  ت آثـــــارا نفـــــسية واجتماعيـــــة عميقـــــة  بالـــــضيق  »ســـــب
ان. ن عامة الس وف من العدوى واالكتئاب واألرق ب  والقلق وا

ــــــــــــن والتوتــــــــــــر املزمــــــــــــن  وتــــــــــــؤدي العزلــــــــــــة االجتماعيــــــــــــة وعــــــــــــدم اليق
ات االقتصادية إ تطور أو تفاقم االكتئاب والقلق  .«والصعو

ــــ  ـــــا ا ـــــد بــــل تتجاوز ـــــذا ا ـــــادة »والتقــــف االعـــــراض عنــــد  ـــــ ز إ
ا عـــد ائحـــة و ـــ  «معـــدالت االنتحـــار أثنـــاء ا حـــسب البحـــث العل

ـــــة الطـــــب الدوليـــــة  ـــــ دور ـــــشر  الـــــذي اجـــــراه بروفـــــسور ليـــــو شـــــ وُ
وانــب تزامنــا مــع اليــوم العاملــي  ــذه ا تمــام  ي اال ــأ ورك.و يو ب

ة العقلية املصادف  شرن االول. ١٠لل ر /   أكتو
 

اقيـــــــــة  افة العر ـــــــــشرتھ الـــــــــ ـــــــــ الوقـــــــــت نفـــــــــسھ، مـــــــــا  ُيالحـــــــــظ، 
ــــا  ا بأ ــــ العــــراق، ووصــــف يــــة، عــــن ازديــــاد حــــاالت االنتحــــار  والعر

ـ مـن  ٢٩٣مرعبة، اذ بلغت  ر االو ، ٢٠٢٠حالة، خالل الستة اش
ب ذلـك، كمـا  ل س فقط، وتتم بانتحار الذكور أك من االناث.ف

ــشار الفــايروس ومــا يــصاحبھ مــن  ــو ان يــة،  عــدم  »ــ الــدول الغر
ــشأن املــستقبل ــن  رمــان  «اليق واالضــطرابات النفــسية جــراء ا

نـا الدراسـات العلميـة، أم ان مـا يتعـرض لـھ  االقتصادي، كما تخ
ــــّسرع  ُ ات ممــــا  ــــ مختلــــف تمامــــا او متعــــدد املــــستو املــــواطن العرا

 برغبتھ  االنتحار؟
 

ن،  ــ نفــسية وحيــاة املــواطن ائحــة ع ــار تــأث ا ــان ان ــس باالم ل
يـــــار  يجـــــة ا خاصـــــة مـــــع تجـــــاوز عـــــدد االصـــــابات اليوميـــــة اآلالف ن
شفيات.اال ان  از الص وتخوف الناس من التوجھ ا املس ا
ائحـــة،  ــا با ـــاالت االنتحــار ومــدى ارتباط اليــة  ــم االرقــام ا ف

ــ االعـوام املاضــية.ففي عــام  ــاالت  ــ مراجعـة ا ، ٢٠٠٦يحتـاج ا
ــــــــ مقــــــــال  «رليــــــــف وب »نقــــــــل موقــــــــع  ع لألمــــــــم املتحــــــــدة،   »التــــــــا

ـــ االنتحـــار ة،  «ضـــغوطات العنـــف تقـــود ا تـــصرحا لـــوزارة الـــ
ـــ خمـــس  غـــداد  ـــشفيات  ـــ إحـــصاءات مـــن مـــشرحة ومس بنـــاء ع

ر.وقال أحمـــــــد  ٢٠منـــــــاطق، إن نحـــــــو  ـــــــل شـــــــ تحـــــــرون  ـــــــصا ي
ة، إن  ــــــــ االنتحــــــــار بــــــــوزارة الــــــــ فتــــــــاح، عــــــــضو إدارة التحقيــــــــق 

انـــت موجـــودة قبـــل عـــام » األرقـــام مرتفعـــة باملقارنـــة مـــع تلـــك الـــ 
ـــــــــ ٢٠٠٣ ـــــــــن  ت ــــــــان لـــــــــدينا حالـــــــــة انتحـــــــــار واحـــــــــدة أو اث ـ ، عنـــــــــدما 
ر عنـوان .«الش ش ورقة بحثية  اقيـة  »و الدراسـة الوطنيـة العر

ـــ  ـــر عـــن معطيـــات االنتحـــار   «٢٠١٦و  ٢٠١٥لطـــرق االنتحـــار : تقر

شورة  دورة  ـ ٢٠١٧عـام  «االضطرابات النفسية »امل  ٦٤٧، ا
ــــــ  ــــــاالت ١٨محافظــــــة مــــــن مجمــــــوع  ١٣حالــــــة انتحــــــار  .معظــــــم ا

ـــ  ٢٩لـــشباب تحـــت ســـن  ـــوظ  ـــم مـــن الـــذكور.مع ازديـــاد م وأغل
ا اضـــــطرابات ٢٠١٥باملقارنــــة مــــع  ٢٠١٦عــــام  ــــاالت ســــب ـــــع ا .ر

ي مـــن صـــدمة  عـــا ـــو االكتئـــاب، مـــع أقليـــة  ه شـــيوعا  نفـــسية، أكـــ
ل ماليـــــــة ( ١٥٫٥نفـــــــسية (  ٪ ) أو إســـــــاءة معاملـــــــة ١٢٫٤٪ ) ومـــــــشا

 ٪ ).٢٫٢اثناء الطفولة ( 
 

ـا لعـام  ر ملانية تقر سان ال نة حقوق اإل شرت  ـت  ٢٠١٨و بي
ـــاالت مـــن  ـــ  ٢٠١٦خـــالل عـــام  ٣٨٣فيـــھ ارتفـــاع عـــدد ا ـــ  ٥١٩إ

ـادة مـستمرة، تـدرجيا، منـذ ٢٠١٨ ـ ان الز ذه املراجعة ع .تدل 
ـــي، أي قبـــــل غــــزو جائحــــة الكورونــــا بــــــ  ـ لــــو أمر  ١٧عــــام الغــــزو االن

ــــــاالت  ب الوحيــــــد  ــــــ الغــــــرب، الــــــس ــــــست، كمــــــا  ــــــا ل عامــــــا، وا
 االنتحار.

 
ـــ عـــام  ـــسية اذن؟  ـــ االســـباب الرئ اقمـــا  ، ٢٠٠٦اتبـــة مـــن العر

ة موجعــــة :  ــــسوداو تحــــر الكبــــار، »صــــّرح د.أحمــــد فتــــاح  اليــــوم ي
ـــــــــ  ـــــــــل قبـــــــــل أن يبـــــــــدأ األطفـــــــــال أيـــــــــًضا  لكـــــــــن لـــــــــن يمـــــــــر وقـــــــــت طو

ـو انتحـار اطفـال االمـس؟ .«االنتحـار ده اليـوم، اذن،  ـش ـل مـا  ف
ديـد  وا تحت االحتـالل، واسـتمرارة العنـف وال م الذين ك ل 
 ، ـ راب االقتصادي، والتمي الطائفي والعر اليومي بالقتل، وا
يـــة االجتماعيـــة؟  ـــشرد، والفـــساد النـــاخر للب وح القـــسري وال والـــ
ــ  ل مباشــر او غ ــش ــم ابنــاء املليــون مــواطن ممــن قتلــوا امــا  ــل 
رجــون العــاطلون عــن العمــل  ــم ا ــل  مباشــر جــراء االحتــالل؟ 
ـــست  ـــن؟ ال ن ازواج ـــ عـــد قتـــل او  ـــساء املعيـــالت لأليتـــام  أو ال
ات نفـــسية  ـــشون تـــأث ع ن  اقي عـــل العـــر افيـــة  ـــذه االســـباب 

ات جائحة كوفيد؟  وعقلية وجسدية ال تقل ضررا عن تأث
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عــــانون مــــن أمــــراض  » ن  اقي ــــ املائــــة مــــن األطفــــال العــــر عــــون  أر
ــــــام الــــــدوري .«عقليــــــة كذلــــــك  »تقــــــول االخــــــصائية النفــــــسية د.ال

ــــ  ــــسبة إ ــــال بال ــــ املائــــة مــــن الــــشباب، ممــــا يجعــــل عــــدد  ١٧ا
ات متباينــــــة مــــــن األمــــــراض النفــــــسية  ن بمــــــستو الــــــشباب املــــــصاب
ــن وســبعة أعــشار املليــون، باملقابــل  ــساوي خمــسة مالي والعقليــة 

ب مختص، فقـط، داخـل العـراق ١٠٠ناك  ، .«طب ـ المفـر للعرا
ـــن  وح والبطالـــة، ح يجـــة العنـــف والـــ اذن، مـــن الـــضرر النفـــ ن
ب  ـص شة لنفسھ وعائلتـھ، و ن املع ز عن تأم شعر الرجل بال
ــس  ــ كواب ــ واالســري باالضــافة ا تم ــساء رشــاش العنــف ا ال
ة وحيـــــــــاة  ـــــــــ عليـــــــــم و ـــــــــ  ـــــــــشرد والقلـــــــــق الـــــــــدائم ع ـــــــــرب وال ا

 االطفال.
 

ور عالقـــات  ور العالقـــات العائليـــة املمتـــدة القديمـــة، وتـــد أن تـــد
انبــــــان  مــــــا ا تمــــــع الــــــشر التقليــــــدي ( و ة الــــــ تمــــــ ا ــــــ ا
ميــــــع مــــــن  انــــــا يؤمنــــــان درجــــــة مــــــن الرعايــــــة النفــــــسية ل اللــــــذان 
ـ  عوضھ اي خدمات من الدولـة ال الطفولة ا الشيخوخة ) لم 
عوضـھ  ـ والقـانون، ولـم  ا التعليم املدر ار مع دمرت عمدًا، وا
ـل، ومـن تجـارة  أيضًا صـعود التـدين بمـا رافقـھ مـن خـزعبالت وج

.  وفساد أخال وما
 

ــــــي  ارجيــــــة والتعــــــاون اإلنما ــــــرة التجــــــارة ا ك لوز ــــــ مقــــــال مــــــش
ـشرت،  ُ الـة صـباح جميـل،  اقيـة د. اج والعر ولندية سيغرد  ال
عمـــــل فيـــــھ  ة العقليـــــة الـــــذي  ا وصـــــف االثنـــــان نظـــــام الـــــ أخـــــ

ــ العـراق  ة مثــل حفــر  »مقـدمو الرعايــة العقليـة  فيـھ فجــوات كبـ
انــــب، بالــــغ .«القنابــــل ــــذا ا تمــــام  ــــ وجــــوب اال وجــــھ االثنــــان ا

تمعـــــــات وصـــــــا القـــــــرار  ميـــــــة، لألفـــــــراد واألســـــــر وا ـــــــ  »اال ح
ـز  عز ـش و ناف سـبل الع عادة البناء واسـت يتمكنوا من التعا و

ة  ـــــذه الفجـــــوات موجـــــودة، .»املـــــصا محـــــذرن بانـــــھ مـــــا دامـــــت 
ن بــــــــــــــصدمات نفــــــــــــــسية ألن  ن واملــــــــــــــصاب تــــــــــــــزداد معانــــــــــــــاة النــــــــــــــازح

ــــــــــــ » ــــــــــــصبح العــــــــــــالج أك اكم، بمــــــــــــرور الوقــــــــــــت، و الــــــــــــصدمات تــــــــــــ
ة آبــة مــن مقـــدمات .«صــعو ومعــروف أن الــصدمات النفــسية وال

تــھ  تمــع وحيو ف قــوة ا ــست العديــد مــن االمــراض املزمنــة الــ 
 عموما.

 
ـــــــــــذه  ا بقـــــــــــوة اثنـــــــــــاء قـــــــــــراءة  لة االساســـــــــــية الـــــــــــ نتلمـــــــــــس املـــــــــــش
يلـــة، كمـــا  ـــسانية ن ـــ تقـــارر ا التـــصرحات والتقـــارر املتتاليـــة، و
ـ  يـھ ا ـو ضـروري للتن ترك يوم  السنة للوقاية من االنتحـار، و
ــــل،  ــــشاطات، غالبــــا، مــــا تتجا ــــذه ال مــــل، ان  جانــــب ُمعــــاش وم
ـــ  ـــ حالـــة العـــراق، االســـباب االعمـــق املؤديـــة ا ـــ جـــدا  ـــذا وا و
عــــد مــــن  ــــو أ ــــ مــــا  يــــاة أو التطلــــع ا فقــــدان الــــشباب الرغبــــة با
ـــــــــ  ـــــــــ عـــــــــن التغي ب التغا كمن ســـــــــ ـــــــــشونھ.و ع اليـــــــــوم الـــــــــذي 
افقــة  ليــة والدوليــة يــرتبط بمو الفعــال، كــون عمــل املنظمــات ا
ـــشاط املنظمـــات دواء  .مما يجعـــل  ـــ ـــا السيا كومـــات ونظام ا
يــــــة  ــــــس عالجــــــا.و خطــــــوة تحمــــــل آثــــــارا جان ُمــــــٌسكنا لالوجــــــاع ول
ـــت القـــضايا دون  ـــل بـــل يتـــم تفت عـــا الوضـــع ك ـــن ال خطـــرة، ح
ة النفـــــــسية  ن ايجـــــــاد حـــــــل للـــــــ قيقيـــــــة.و املـــــــس باالســـــــباب ا
ـ  ائحـة،  اسات ا ع ة ا س معا والعقلية، بالعراق، يتطلب ل
ـا عّمقـت  ـا، باعتبار ة، فحـسب، ولكـن التعامـل مع ور األخـ الش

ـــــــ املوجـــــــود  تم ـــــــ واالقتـــــــصادي وا ـــــــراب السيا ـــــــا ا بحلول
 أساسا.

END
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ـا  ـات ام كع ايـران لعقو ل سـ و معرض اجابتھ ع سؤال ( 
بـــوري  ـــ لنـــدن عمـــاد الـــدين ا ـــ املقيـــم  اتـــب العرا ؟ ) يطـــرح ال
غا ادارة ترامب عـن  كية ع ايران و ات االم الية العقو اش
ـــــــضراء اليـــــــران ممـــــــا  ـــــــا نظـــــــام املنطقـــــــة ا يح روقـــــــات الـــــــ ي ا
تمــــع الــــدو واملــــ  امــــة ومناســــبة لتحــــدي ا ــــا وســــيلة  يمنح
ـــة  ـــ وامتـــالك القـــدرات النوو ا لتـــصدير الفو ـــ مـــشروع قـــدما 
بـــــوري  اتـــــب عمـــــاد الـــــدين ا بـــــصيغة الـــــسالح املـــــدمر .. مقالـــــة ال
شرسـن االول  امس عـشر مـن  ا موقع اندبندنت عري  ا شر

ا :  املا وجاء ف
 

ــــ  كيــــة ع ــــات االقتــــصادية األم ــــن آونــــة وأخــــرى، تتوســــع العقو ب
ـــــة  ة، مـــــن صـــــادرات نفطيـــــة وتجار إيـــــران، حـــــ شـــــملت نـــــواح كثـــــ
ـــ  كيـــة  زانـــة األم ا أعلنـــت وزارة ا وصـــناعية وماليـــة.و أحـــد

ــــــــ  ــــــــات ع ، فــــــــرض عقو ــــــــا ر ا مــــــــصرفًا  ١٨الثــــــــامن مــــــــن الــــــــش
ـــ  ــف إ ــي محمـــد جــواد ظر ارجيــة اإليرا ـــر ا إيرانيــًا، مــا دفــع وز
ــــــسف مــــــا تبقــــــى لنــــــا مــــــن قنــــــوات  ــــــات ست ــــــذه العقو القــــــول إن "

 للدفع  مقابل الغذاء والدواء".
 

ـــــ  ن  يفن منوشـــــ زانـــــة ســـــ ـــــر ا ــــي، فقـــــال وز ـ أمـــــا املوقـــــف األم
ام  عكــــس مــــدى الــــ ــــات  ــــذه املــــصارف بالعقو بيــــان، إن شــــمول 
ـــــــ الـــــــدوالر  الواليـــــــات املتحـــــــدة "بوقـــــــف الوصـــــــول غـــــــ املـــــــشروع إ
ـــــــ الـــــــسماح  ـــــــستمر  ــــــي"، وأضـــــــاف أن "إجـــــــراءات اليـــــــوم س ـ األم

ي". سانية لدعم الشعب اإليرا  للمعامالت اإل
 

كيـــة تجـــاه إيـــران متواصـــل بـــال  ـــشدد اإلدارة األم ـــ أن  مـــن الوا
ــي  يــة للقطــاع املــا اإليرا ة ضــرة تدم ــات األخــ ــوادة، فالعقو
دنــو  ًا للغايــة، و ــا خطــ بأكملــھ، مــا يجعــل الوضــع االقتــصادي ف
يــــــــار الوشــــــــيك، خصوصــــــــًا أن املؤســــــــسات املاليــــــــة  أكــــــــ نحــــــــو اال
ــــ حــــال التعامــــل مــــع  ــــات  يــــة أصــــبحت تحــــت طائلــــة العقو األجن
ديـــد صـــارت تلـــك  ـــذا القـــرار ا املـــصارف اإليرانيـــة املـــشمولة، و
 املصارف  وضع إقصاء عم ك عن املنظومة املالية الدولية.

 
ــا مــن  تب عل ة، ومــا ســي طــ ــذه الوضــعية ا ــ الــرغم مــن  وع
ــــي أن  تــــداعيات جــــسيمة مقبلــــة، لكــــن باســــتطاعة النظــــام اإليرا
ا،  ــ البــالد وشــعو ــات االقتــصادية الــشديدة ع ــذه العقو ــ  ين
ـــــــا التوقـــــــف عـــــــن  كيـــــــة، وم ـــــــستجيب للـــــــشروط األم وذلـــــــك بـــــــأن 
ابيـة،  ـات واملنظمـات اإلر ر زعزعة املنطقة، والكف عن دعـم ا
ــــــة، والتعامــــــل مــــــع دول  امجــــــھ النوو والتجــــــاوب مــــــع وضــــــع حــــــد ل

ـا مـن الــ  ن واألعراف الدولية، وغ وار وفق القوان شـرطًا  ١٢ا
ارجية مايك بومبيو  مايو ( أيار )  ا وزر ا  .٢٠١٨ال طرح

 
ـــل تمتلـــك  كيـــة؟ و ـــات األم ـــذه العقو ـــ إيـــران ل ـــل س لكـــن 

ــــــ  ة ضــــــغوطًا اقتــــــصادية أعمــــــق؟ مــــــع أن الــــــسؤال الــــــذي يث األخــــــ
ات واملؤســــسات  كيــــة الــــشر ــــات األم ــــشمل العقو بــــة، ملــــاذا  الر

ا مع العراق؟ ية، وترخ  األجن
 

ـــــت القـــــصيد، فـــــالعراق ال يـــــزال الرئـــــة االقتـــــصادية  نـــــا يكمـــــن ب و
ل رســـ وغـــ رســـ  ـــش ـــا إيـــران  نفـــس مـــن خالل ة الـــ ت الكبـــ
اقتـــــصادي  ـــــارة وفـــــد مـــــصر و ـــــا ز ـــــ مـــــدار أيـــــام الـــــسنة، وآخر ع
ــــ  مــــ إ ـــي عبــــد الناصــــر  برئاســـة محــــافظ البنــــك املركــــزي اإليرا

ـــ  ـــ الـ ر، ليعلـــن محـــافظ البنـــك املركـــزي  ١٢غـــداد  ـــذا الـــش مـــن 
ـــــ  ـــــران  ة ط ـــــستخدم خـــــ ـــــ مـــــصطفى غالـــــب مخيـــــف، "س العرا

ل واملصارف".  التمو
 

كيـــة  ـــ مليـــارات الـــدوالرات األم عـــ أن إيـــران ستحـــصل ع ـــذا  و
ــن البلــدين،  ــ القطــاع املــصر ب عــة التعــاون  مــن العــراق عــ ذر
انـب  اصـة با ات للمستحقات املالية ا لول واملعا وسبل ا
ــــــــ للتجــــــــارة  ــــــــي، الســــــــيما أن املــــــــدير العــــــــام للمــــــــصرف العرا اإليرا

TBI ))  ـــــس مــــ شــــملت لقــــاء رئ ــــارة  حــــضر االجتمــــاع، كمــــا أن ز
حـث كيفيـة تنميـة العالقـات  ، و اظ مجلس الوزراء مصطفى ال

ــ الـــ مــن  ١٧االقتــصادية واملــصرفية، وتفعيــل االتفاقــات املوقعــة 
ــــــر املاليــــــة  مــــــ مــــــع وز ، كمــــــا اســــــتعرض  ــــــ يوليــــــو ( تمــــــوز ) املا
ــران املاليــة املزعومــة،  ــ عبــد األمــ عــالوي مطالبــات ط ــ ع العرا

ن. ن الطرف الت املصرفية ب  وكذلك تفعيل آلية التحو
 

ــــ  غيـــ الـــسلوك السيا ـــو  كيـــة  ـــات األم ـــدف العقو مـــا أن  و
ــا، وكذلــك  ــاكم ف ــس إســقاط النظــام ا ي لــدى إيــران، ول ــا اإلر
ـ العـراق  ا  دعم الواليات املتحدة العملية السياسية ال أوجد

، والـــ ســــمحت للمجموعـــات الطائفيــــة ٢٠٠٣منـــذ احتاللـــھ عــــام 
ا قـــدمت املـــصا  ـــذه بـــدور املواليـــة إليـــران بإمـــساك الـــسلطة، و
يمنــة  يجـة  ، والن ــ ـ مــصا الـوطن والـشعب العرا اإليرانيـة ع
ـ  ـصة ال ـذا الوضـعية العو إيران ع مقدرات العـراق، كمـا أن 
امـــــــا،  ــــــا أكـــــــ إدارة بـــــــاراك أو ــــــا إدارة جـــــــورج بـــــــوش، ثـــــــم تبع خلق

ا اليوم إدارة دونالد ترمب. لت معضلة شائكة تواج ّ  ش
 

ــــست  ــــا ل ــــ إيــــران فإ ـــي ع ـ مــــا ازداد الــــضغط األم نــــا، فم مــــن 
اقــــع، كمــــا أن إيــــران لــــن  ــــ أرض الو ا ع ــــدف حتميــــة بــــأن تحقــــق 
ــــ  نــــاك متنفــــس عرا كيــــة الــــشديدة طاملــــا  ــــات األم تركــــع للعقو
ـــــ إدارة  ا بـــــصورة أو أخرى.لـــــذلك، بحـــــسب تـــــصوري، ع ـــــساعد
ة  ـشياو موعات السياسـية وامليل شدد أيضًا تجاه ا ترمب أن ت
ات بجديـة صـارمة  ذه العقو املوالية إليران، وأن تذعن لتطبيق 
ا  يـــة مكـــشوفة، كمـــا يجـــب تفكيـــك قبـــض مـــن دون التفافـــات جان
ا، خصوصــًا أن الفــصائل  ــ زمــام الدولــة ومؤســسا مــن التحكــم 
شاء، إذ  تلع الدولة ساعة  م والقوة أن ت الوالئية بلغت من ا
، الـــــ توجـــــب  ـــــ انـــــب السيا ـــــا بـــــإيران ال ينحـــــصر با إن ارتباط
نمـا ارتبـاط  ـ آخـر، و ضرورتھ أحيانًا التغـ واالنتقـال مـن وضـع إ
يم روحية، وفق مشروع سيا بـرداء  عقدي طائفي يتصل بمفا

.  دي
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ـة، يـجـب  ـ سبة إ الكتلة الوالئية السياسـيـة واملسـ فالعراق بال
ـ املـنـطـقـة والـعـالـم،  ـامـي لـلـشـيـعـة  ـ ـ وا أن يلتحـق بـإيـران الـرا
ــذا  م بــتــطــبــيــق  ــ ــي يــجــب أن يــلــ ــل مــن يــرتــبــط بــاملشــروع اإليــرا و
ـي حسـن  ن العـام لــ "حـزب هللا" الـلـبـنـا ا صراحة األم ، وقال الن
ـــ  ــة إيـــران اإلســالمــيــة"، وعــ ــور نصــر هللا، "نــحــن جــزء مــن جــمــ

ي. و وثية  اليمن عبد امللك ا ركة ا س ا لتھ رئ  شا
 

ــ أن  ــبــ ــات االقــتــصــاديــة يــ ــة إيــران بــالــعــقــو وعــلــيــھ، فــإن مــواجــ
ــو الــعــراق، وذلــك بــقــطــع صــلــتــھ  ــا، و ــم مــتــنــفــس لــ ــ أ تــمــتــد إ

اقـيـة،  -االقتصادية بإيران، وتفـعـيـل االتـفـاقـات السـعـوديـة  الـعـر
سـتــجـيــب  ـ املسـيـطــرة، فــال نـتــوقـع أن  ـمـا أن الــكـتـلــة الــوالئـيـة  و
ه  ـ ر  الـتـنـفـيـذ، مـع أن بـومـبـيـو وغـ ي باملع ا انب األم ل
اقـيـة مـراعـاة  ـكـومـة الـعـر ـ ن طـلـبـوا مـن ا كي ن األم من املسؤول
ــب مــا  ســ مــون،  ــ ثــون وال يــلــ ــ ــم ال يــكــ ــ ــم أوًال، لــكــ ــ بــالد مصــا

م آنفًا. ناه ع  أو
 

كية ع إيران، ولـتـكـون ذات فـاعـلـيـة  ات األم لذلك، فإن العقو
ــكــومــة  ــ ــ ا ــقــوة إ ــي و ــ ، فــيــجــب أن يــمــتــد الضــغــط األمــ ــ أكــ
ـا  ـ ـاكـم فـ ـ سارع نحو إجبار الـنـظـام ا ذا الفعل س اقية، و العر

كية.  ع الركوع، وتنفيذ الشروط األم
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بوري كنب صـفـاء نـاصـر  اتب عماد الدين ا وع غرار مقالة ال
شرن االول املا  موقع اندبندت عري تقررا موسعا  ١٨ 

ـ  ـي لـبـغـدادوالـلـقـاءات الـ ارة محافظ البنك املركزي االيـرا عن ز
ــضــراء ومــحــافــظ الــبــنــك  ــ ــس حــكــومــة املــنــطــقــة ا ــا مــع رئــ اجــرا
شـــرتـــھ وســـائـــل االعـــالم  ـــع مـــا ـــر املـــالـــيـــة وتـــا ـــ ووز املـــركـــزي الـــعـــرا
اقــيــة الــتــطــرق  ــكــومــبــة الــعــر ــ ــتــوســائــل االعــالم ا االيــرانــيــة وتــجــنــ

في :  اليھ ومما جاء  التقرر ال
 

ـي،  ـارة مـحـافـظ الـبـنـك املـركـزي اإليـرا سـاؤالت عـدة حـول ز ُتثـار 
ــ   ، ــ ــمــ ــ  ١٢عــبــد الــنــاصــر  ، إ ــ ــا ــ ــن األول ) ا شــر ــر (  أكــتــو

ــ مصــطــفــى غــالــب مــخــيــف،  ه الــعــرا ــ ــغــداد واجــتــمــاعــھ مــع نــظــ
ـارة  ـدف الـز خصوصًا مع حديث وسـائـل إعـالم إيـرانـيـة عـن أن 

 و اإلفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة  العراق.
 

ـــالـــة  ـــانـــت و ـــ ”  إرنـــا“ و ـــر  ١٤الـــرســـمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة نـــقـــلـــت  أكـــتـــو
ـا إن  ـ ـي قـال فـ افظ البنك املركزي اإليـرا ـران “ تصرحات  طـ

تواصل املفاوضات مع الدول ال تضـم أرصـدة إيـرانـيـة مـجـمـدة 
ــذا اإلطــار وأن  ــ  ــانــت  ة لــلــعــراق  ــ ــارتــھ األخــ ــا، وأن ز ــ بــنــوكــ

انت إيجابية ًا عن أملـھ بــ” النتائج  اسـتـعـادة أرصـدة إيـران ” ، معر
 ”.البالغة خمسة مليارات دوالر  بنوك العراق

 
ــ  ــي أكــد  ــان مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي اإليــرا ــ  ١٢و ــر،  أكــتــو

ــالـــة  ـ ـــح لـــو ـــنـــھ ” إرنـــا“ تصـــر ـــي بـــ ، أنـــھ تـــم خـــالل االجـــتـــمـــاع الـــثـــال
ـ  س البنك التجـاري الـعـرا ومحافظ املصرف املركزي العرا ورئ
، التوصل إ اتفـاق حـول اإلفـراج  ل ادی ا سالم جواد عبدال

ع األساسية للبالد. س شراء البضا  عن أصول إيران املالية لي
 

ــي مــجــاالت  ــذا االجــتــمــاع الــثــال ــ أنــھ اســتــعــرض خــالل  وأشــار إ
ـ  ـس الـوزراء الـعـرا ـن الـبـلـديـن.وأضـاف أن رئـ التبادل التجـاري بـ
ــعــة  ــذا االتــفــاق، كــمــا وعــد بــمــتــا أعــرب عــن تــرحــيــبــھ وارتــيــاحــھ لــ

 ”.عملية تنفيذه أسبوعياً 
اقــبــون عــن أن املــطــالــبــات اإليــرانــيــة  ــ غضــون ذلــك يــتــحــدث مــر

ي ضمن إطار محاولة لتنفيذ بنود  إيقاف قصـف ”  دنة“ تلك، تأ
ــ  كــيــة  ــ ــ األمــ ــة املــوالــيــة إليــران، لــلــمــصــا ــ ــمــاعــات املســ ــ ا

 العراق.
 
 ”مصارف مراسلة“

ارة، مع إدراج  امن تلك الز ـات  ١٨وت مصرفًا إيرانيًا ضمـن عـقـو
ـيـار  ـ ـ ظـل اال  ، ـ ـ اية األسبوع املـا ا واشنطن  جديدة أصدر

لية. ا ا اد لعمل ي والسقوط ا  املستمر لالقتصاد اإليرا
 

ــي إن  ــدا ــ عــبــد الــرحــمــن املشــ ــ ـقــول أســتــاذ االقــتــصـاد الســيــا و
ــارة  ســاؤالت عــدة“ تــوقــيــت الــز ــ  ، تــتــعــدى مســألــة الــديــون، ” يــثــ

ا مع إدراج  مصرفًا إيرانيـًا مسـؤوًال عـن  ١٨خصوصًا  ظل تزام
ات. ارجية ضمن قائمة العقو ا ا ل تجار  تمو

 
ـمـا يـرتـبــط  ــارة ر ـس مـن الـز ـدف الــرئـ ـ أن الـ ـي إ ـدا ـ املشـ شـ و

اقــيــة مــراِســلــة لــلــبــنــوك اإليــرانــيــة، “ بــمــحــاولــة خــلــق  مصــارف عــر
ـة اإليـرانـيـة ادات الـتـجـار ـ ـل االسـتـ عمليات تـمـو ، الفـتـًا ” تتكفل 

 ، ـ ـا ـ ـ الـوقـت ا ـران  ـذا الـنـوع مـع طـ مات مـن  إ أن أي تفا
ب بـ س اقـيـة، خصـوصـًا كـون الـعـديـد ” قد ي ـكـومـة الـعـر ـ حرج لـ

ــمــة بــإدارة عــمــلــيــات غســيــل  ــ ــ مــ ــ الــداخــل الــعــرا مــن املصــارف 
 ”.أموال

 
ــي عــن اســتــغــرابــھ مــن مــطــالــبــة إيــران بـــ ــدا ــ املشــ مــلــيــارات  ٤” وعــ

ـ مـلـيـاري دوالر  اد الطـاقـة يصـل إ م است دوالر، خصوصًا أن 
ل دوري ش سدد  ًا و  ”.سنو

 
ـا  ـ ـ إ مـ ن قال  م تلك األموال، ففي ح ت التقديرات  وتباي

ـ  ٥تبلغ  ـا تصـل إ ـ ـ أ ـافـيـة إ ـ ـر  مـلـيـارات دوالر، أشـارت تـقـار
ـديـث عـن  ١٠حدود  ـ اقبون أن يـكـون ا ر مر مليارات دوالر.و

ـ بـنـوكـھ،  تـحـقـيـقـًا “ قبول العراق بإطالق أموال إيرانية مـجـمـدة 
دنة كية.” زء من بنود ال افقة أم  بمو

 
ــ  اتـيــجـيــة يــحـ ــ ـي لـلــدراسـات اإلسـ ـشــار املــركـز الـعــر ـعــتـقــد مســ و

ـــ أن  ـــ ـــ ـــديـــث عـــن مـــحـــاوالت إطـــالق أمـــوال إيـــرانـــيـــة “ الـــكـــبـــ ـــ ا
ــي،  ــ ــ الــعــراق، ال يــمــكــن أن يــتــم دون ضــوء أخضــر أمــ مــجــمــدة 
ــعــرضــھ لــغــضــب أو  خصــوصــًا مــع خشــيــة الــعــراق مــن احــتــمــالــيــة 

افقة ع دفع تلك املبالغ كية  حال املو ات أم  ”.عقو
 
ي” غض طرف“  أم

ـن  ن العام لألمم املتحدة جنـ ارة ممثلة األم ن ز رط الكب ب و
ان  - س أر ارت إ رئ س بال ـ“ين شد الشع عـبـد ”  يئة ا

مداوي  اقـيـة الـنـظـر ” أبو فدك“ العزز ا كومـة الـعـر ، وغض ا
دوء الذي حصل تـجـاه  ارة، وال وانب املتعلقة بالز عض ا عن 

ي ضمن  كية، بأنھ يأ ـن ” صفقة ما“ قضية خروج القوات األم ، بـ
 تلك األطراف.

 
ـي عـن  عتقد الكب أن حديث محافظ البنك املـركـزي اإليـرا و

صول ع أموال مجمدة  العراق،  انية ا ـي كـجـزء مـن “ إم يـأ

دنة نًا أن ” إتمام صفقة ال ـ “ ، مب ـدنـة تـمـتـد إ ـ واشنطن ترغب 
ــي دونــالــد  ــ ــس األمــ ــ ال يــدخــل الــرئــ كــيــة، حــ ــ االنــتــخــابــات األمــ

ن ال مع الناخب  ”.ترمب  إش
 

ـــ أن  ـــ إ شـــ غـــض الـــطـــرف مـــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن عـــن الـــتـــجـــارة “ و
ـــ حـــدود  ـــ تصـــل إ اقـــيـــة مـــع إيـــران والـــ مـــلـــيـــارات دوالر،  ٧الـــعـــر

ـعـطـي تصـّورات عـن  ناءات الطاقة،  ديث عن است واالكتفاء با
ا سبة ألم اقية بال ـنـًا أن ” طبيعة املعضلة العر واشـنـطـن “ ، مـبـ

ــ قــطــع عــالقــتــھ  ــ إجــبــار الــعــراق عــ ــ قــادرة عــ ــا غــ ــ واعــيــة لــكــو
ــ  شــراكــة إيــرانــيــة  ــم لــلــقــبــول  االقــتــصــاديــة بــإيــران، مــمــا دفــعــ

 ”.العراق بحدود معينة
 

ـا  ـ ـ إيـران لـكـو ـ ـعـ ـشـيـات بـدأت  تحدث البعض عن أن امليلـ و
ـ يـنـفـي  ـ ـ ا، إال أن الـكـبـ افية ل غ قادرة ع توف موارد مالية 

نًا أن  ـ الـطـرف “ وجود إرادة مستقلة لتلك الفصائل، مب إيـران 
ذا االتفاق س    ”.الرئ

 
 ، ختم الكب ـ “ و ـا  ـ ناك قرار جدي من إيـران أو حـلـفـا س  ل

كـيـة ـ ـب الـقـوات األمـ ـ ـ أن ” العراق  ًا إ ـ ـاب “ ، مشـ ـ أي ا
ــ خســارة  ــؤدي إ ــات تــجــاه الــعــراق و ــ عــقــو ــ إ ــ ــي ســيــفــ ــ أمــ

ي للعملة الصعبة  ”.إيران املورد الثا
 خرف ما وانتخابات قربة

ــة املــوالــيــة  ــ ــســبــة لــلــفــصــائــل املســ ــالــيــة، بــالــ ــ وتــمــثــل املــرحــلــة ا
ـس  ة حـكـم رئـ ـ ـ فـ ـا  ـيـع نـفـوذ ـعـد ر فًا ماليًا خانقًا  إليران، خر

دي.  الوزراء السابق عادل عبد امل
 

ـ جـوالت عـدة  ـاظـ اقـيـة مصـطـفـى الـ كومـة الـعـر س ا وأدار رئ
ــة،  ــ ــد مــن الــفــســاد ومــالحــقــة املــوارد املــالــيــة لــلــفــصــائــل املســ ــ لــ
ـــم فســـاد، فضـــًال عـــن مـــحـــاوالت  ـــ ـــن بـــ ـــن بـــارز واعـــتـــقـــال مســـؤولـــ
ـــعـــد واحـــدة مـــن أبـــرز  ُ ـــ  ـــدوديـــة، الـــ ـــ ـــ املـــنـــافـــذ ا الســـيـــطـــرة عـــ

ماعات.  املشغالت املالية لتلك ا
 

ــ  ــة املــوالــيــة إليــران، إ ــ ــمــاعــات املســ ــ ــذا األمــر دفــع ا ولــعــل 
ـ كسـر  م، إ حد مـا،  س ل جديدة، قد  البحث عن مصادر تمو
ـران )  ـ يـونـيـو ( حـز ا الشديدة قبيل االنتخابات املرتقـبـة  ضائق

 املقبل.
 

اب مـوعـد االنـتـخـابـات املـبـكـرة، بـاتـت  ـ اقـبـون أنـھ مـع اقـ رى مر و
ــا، عــاجــزة عــن  ـ ـا املشــاركــة فــ ــ تــنـوي مــعــظــمــ تـلــك الــفــصــائـل، الــ
ج، األمر  و ل يكفي إلدارة حمالت الدعاية وال صول ع تمو ا
ـال مـتـعـددة مـن  ا إ تقديم تـنـازالت، أو إدارة أشـ الذي قد يدفع

ا. اقية أو مع واشنطن نفس كومة العر دنة، سواء مع ا  ال
 

ـ أي دعـم  ا مـن تـوفـ ائًال يمنع ران حصارًا ماليًا  ش ط ع وفيما 
ـ احـتـمـال  ـب إ ـ مـحـمـد حـبـ ـا ـ ش ال ماعات،  ما لتلك ا
ـغـداد،  ـن  ـ ـا و ـ ا من اللعب ع قضايا ماليـة عـالـقـة بـيـ قد يمّك

ـا “ من خالل  ـ ـا حصـصـًا تـمـكـ عطا ماعات و االستعانة بتلك ا
ا االنتخابية يًا من إدارة حمال س  ”.ولو 

 
ب، إن التقارر املتواترة عن ارتباط  قول حب ـدنـة“ و ـر ”  الـ بـتـحـر

ـ الـعـراق،  ـافـأة “ أموال إيرانيـة مـجـمـدة  ـ مـ ـران إ قـد يـدفـع طـ
ـا مـن  ـا حصـة مـن تـلـك األمـوال إلخـراجـ ـ ـمـاعـات بـإعـطـا ـ تلك ا

ا املالية اال  ”.إش
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