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ــ  ــ  ــ املقدمــة منــھ شــبابھ الوا ت انتفاضــة الــشعب و تمــ

ـــــشرن االول مـــــن عـــــام  ا مـــــن  ٢٠١٩االول مــــن  عـــــن ســـــابقا
ا الــــــــ تجــــــــاوزت القــــــــضايا املطلبيــــــــة  ــــــــشعارا رات  التظــــــــا
ـــ عـــن  عبـــ  ـــد وطـــن  ـــان شـــعار نر ا.و مي البحتـــھ بـــرغم ا
قيعيـــــة لـــــن تنقـــــذ  لـــــول ال ـــــات وا ـــــ شـــــع بـــــان املعا و
يمنــــــة  العــــــراق مــــــن محنــــــة االحتــــــالل الــــــصفوي البغيــــــض و
ــــــــذا مــــــــا اكدتــــــــھ مطالبــــــــات  ــــــــ مقــــــــدرات البلــــــــد و اذنابــــــــھ ع
ــــسان  غــــداد و البــــصرة وذي قــــار وم ــــ  ن االبطــــال  املنتفــــض
م  انـــت اصـــوا ابـــل وكـــرالء والنجـــف عنـــدما  والقادســـية و

غداد تبقى حره ).  در بـ ( ايران بره بره 

عرضـــــت لـــــھ الثـــــورة الـــــشعبية مـــــن حمـــــالت قمـــــع  ـــــرغم مـــــا  و
ـــم ومحـــاوالت  ن وحـــرق خيم واغتيـــاالت واختطـــاف للناشـــط

ـــا التيـــار الـــصدري  ـــ املقدمـــة م عـــض االحـــزاب الطائفيـــة و
ا ، فـــــــــان الثـــــــــوار  اضـــــــــ ـــــــــ الثـــــــــورة لغـــــــــرض اج االلتفـــــــــاف ع
قـــوا  ـــن صـــمدوا و مـــة التل حكمـــة وعز ـــسيطة و انـــات  ام و
ر املاضـــــــية  ر طيلـــــــة االشـــــــ ـــــــ ســـــــاحات التظـــــــا ن  معتـــــــصم
ـان  ـن مـن ام تل م ا م اقوى مـن اعـدا توا للعالم ا ليث

ن. اينة وصفو  وص
 

اب موعـــــد ذكـــــرى الثـــــورة الـــــشعبية واعـــــالن  اليـــــوم ومـــــع اقـــــ
ـذا اليـوم وقفـة  الثوار ساحات الكرامـة والعـز بـان يكـون 
ــــ العــــراق مــــن  ــــا االصــــوات لتط علــــو ف ة  احتجاجيــــة كبــــ
ــــــل مواطــــــن  ونــــــة العمــــــالء ، فــــــان املــــــسؤولية الوطنيــــــة ل ا

ستوجب عليھ موقفا مـساندًا مـن خـالل املـشاركة الفاعلـة 
ــن  اقي ــا اصــوات جميــع العر علــو ف رات .. وقفــة  ــ التظــا
نـــــوب والفـــــرات االوســـــط والـــــشمال معلنـــــة  ـــــ الوســـــط وا
ا مــــن االحــــزاب  ا لالحتــــالل الــــصفوي الــــسافر ولــــذيول رفــــض
ـــــي يـــــصم اذان  ـــــصيات العميلـــــة .. صـــــوت وطـــــ عرو وال
ـــا  ـــ مـــسامع دول العـــالم الـــ مـــا زال موقف ـــصل ا ونـــة و ا
ن الذيــــــــــن  داء واملعــــــــــوق ناســــــــــب واعــــــــــداد الــــــــــش ــــــــــل والي ز
قـــال  مـــا قيـــل و عرضـــوا القـــ انـــواع القمـــع وحـــشية .. وم
ــــا فخــــرا  ــــشرن الباســــلة فانـــھ يكف عـــن مــــدى تحقيــــق ثـــورة 
تـــھ مـــن تحـــديات وظـــروف  ـــا بقيـــت مـــستمرة بـــرغم مـــا واج ا
اقـزام  انت االحزاب الطائفيـة و ا جائحة كورونا .. واذا  وم
ــــــــ  نــــــــون ع ــــــــس بالعمليــــــــة السياســــــــية مــــــــا زالــــــــوا يرا مــــــــا 
ـــا بـــاجراءات مثـــل االنتخابـــات  ا يـــدا ال اضـــعاف الثـــورة تم
عـــــض الفاســـــدين والتحقيـــــق  ـــــ  املبكـــــرة والقـــــاء القبـــــض ع
س احـــــزاب جديـــــدة بمـــــسميات وطنيـــــة ، فـــــان  ـــــم وتاســـــ مع
رات  م لتظـا ـم جمـا الـشعب بـدعو الثوار االبطـال ومع
م لبقــاء  ــشرن املقبــل يجــددون رفــض ــ االول مــن  حاســمة 
ـن ان  م ع الثورة ح النصر املب االحزاب الطائفية وعزم
م  يا بــــــوا بتــــــ داء الــــــذين و شــــــاء هللا وفــــــاء الرواح الــــــش
ـــد للعـــراق وشـــعبھ .. ليكـــن االول مـــن  يـــاة والكرامـــة وا ا
ـــــــــى  داء العـــــــــراق وطو ـــــــــشرن املقبـــــــــل مناســـــــــبة وفـــــــــاء لـــــــــش
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ــات االحــداث الــ ســبقت احتــالل العــراق ومــا  ــل مجر عــد  اليــوم و
ا مــن ممارســات اجراميــة  عــد ــ العــراق  قــام بــھ النظــام الــصفوي 
ة حقيقـة  ل ذي بص ا ل مباشرة او من خالل اذنابھ ، اصبح وا
ــن  ــذا النظــام العنــصري التوســعية وحقــده التــار الدف اطمــاع 
ا السـتفزاز النظـام  ك وسيلة اال واستخدم انھ لم ي ع العرب ،و
ـــ الســـتالم  ـــ العـــراق منـــذ االيـــام االو الوطـــ الـــذي يقـــوده البعـــث 
ـ  عد سقوط حكـم الـشاه  قية املال السلطة  ايران  مي و ا

ا ان  ١٩٧٨شـــــــباط  ـــــــ قـــــــائق صـــــــار وا ـــــــل تلـــــــك ا عـــــــد  .. نقـــــــول 
ــــ الــــدفاع عــــن اراضــــيھ ووضــــع لالعتــــداءات  ا ع العــــراق صــــار مجــــ
ــــ حــــرب دفاعيــــة لــــم  ــــان الــــرد املــــشروع  ــــ حــــدودونا ف االيرانيــــة ع
مايــة االرض  ــا  يل غــ اتخاذ يكــن لقيــادة البعــث والثــورة مــن ســ
ــــي  اقــــف حــــزب البعــــث العر ھ مو ــــشو ــــ اطــــار حمــــالت  والعرض.و
ـ او  قـد  الع ـدافع ا ـ العـراق و ي ظل البعض يتجـ ع ا االش

ـــب حقيقـــة بـــدء  ب والئـــھ املطلـــق للنظـــام الـــصفوي محـــاوال  ـــس
ــــذا يــــصطف مــــع اعــــداء االمــــة  ــــو  ــــ العــــراق .. و رب ع ايــــران بــــا

ى.  شاء ام ا
 

ة موقـف  ـ ي والعشرن من ايلول لتؤكـد  ي ذكرى الثا واليوم تأ
ـ قادسـية العـرب  البعث  تصديھ للمشروع الـصفوي الكـسروي 
ــــش مالحــــم بطوليــــة خالــــدة  ــــا الــــشعب وا ل ف ــــ الثانيــــة الــــ 

ـ  ل انتصارا تارخيا للعـرب  ل البعـث  ١٩٨٨/    ٨/    ٨ل ـ .. ل
خيـــــة ووعيـــــھ  ا عـــــن الـــــشعور بمـــــسؤوليتھ التار عبـــــ يـــــة  مـــــة عر م
ية  يــــــة وااليمــــــان املطلــــــق بــــــضرورة التــــــ بمتطلبــــــات الثــــــورة العر

 والبذل وااليثار.
 

ــ ان لــم نقــل مــن  كــم اصــبح مــن الوا ــ ا ء خميــ ا ــ فبعــد م
ــــس وتحــــت غطــــاء ديــــ مــــذ ضــــيق  ــــذا النظــــام  البــــدي ان 
ـ  نـا ع ليج العري مرا التمدد  اقطار الوطن العري وخاصة ا
ــي ، وانــھ اصــبح عنــصر  ــ الــوطن العر عوامــل الــضعف والتجزئــة 
ــــس للعــــراق فحــــسب بــــل لالمــــة كوجــــود ومــــص ..  ديــــد وعــــدوان ل
ــــك اذنابــــھ  ــــ ممارســــة سياســــة الغطرســــة والتحــــدي وتحر وامعــــن 
اقفھ العدائية ضـد  ابية  العراق وتصعيد مو بالقيام باعمال ار

ــــي  ل الثا ــــش قــــدر مــــا  ــــن .. و العــــراق الدراكــــھ انــــھ ســــياج االمــــة املت
والعشرن من ايلول موقف الضرورة الدفا فانھ من جانب اخـر 
انيــــة النــــصر اذا مــــا توفــــر االيمــــان  مــــا االمــــة جميعــــا ام يؤكــــد 
ــــو مــــا  باملبــــاديء ورســــالة االمــــة مــــع ارادة وتــــصميم وثقــــة بالنــــصر و
ــن ســر قيــادة  ــزب ام ــن العــام ل يم االم يجــسده الرفيــق عــزة ابــرا
اعة  ـــ ـــو يواجـــھ  ـــر و ــاد والتحر ـــ ل قطــر العـــراق القائـــد االع
ي  يو ـــــــــي الــــــــــص ـ الفرســــــــــان معــــــــــسكر الــــــــــشرممثال بالتحــــــــــالف االم
ـــــــــذه الـــــــــذكرى  ثمر  ـــــــــس ن ان  ا ان علينـــــــــا كماضـــــــــل الـــــــــصفوي.اخ
ــــا مــــن اجــــل تحقيــــق تفاعــــل بنــــاء مــــع جمــــا شــــعبنا خاصــــة  وغ
ــــل اعــــداء االمــــة  شــــرحة الــــشباب وتنظيــــم حمــــالت توعيــــة لفــــ 
ــــــش للبعــــــث  ــــــ حمــــــالت ال م  ــــــا اســــــتمرار م ومــــــن بي ومخططــــــا
ــــــــسار  فــــــــا او ممــــــــن يــــــــد ال ــــــــم رداء الــــــــدين ز ــــــــس م ســــــــواء مــــــــن ل
ــــــــــداف  تانــــــــــا وكــــــــــشف حقيقــــــــــة اال والتقدميــــــــــة والوطنيــــــــــة زورا و
ــا ،فالفرصــة االن مواتيــة وجمــا شــعبنا صــارت  ثــة مــن ورا ب ا
ونــــــــة  ــــــــو مــــــــا يقــــــــض مــــــــضاجع ا تــــــــف للبعــــــــث وقيادتــــــــھ علنــــــــا و
ـــــي  ن.فلتكن ذكـــــرى الثا ن .. وانـــــھ وعـــــد هللا بالنـــــصر للمـــــؤمن املـــــارق

ـــــ  ١٩٨٠والعــــشرن مــــن ايلــــول  منــــا لتأكيــــد العــــزم واالصــــرار ع مل
يمنة النظام الصفوي واذنابھ.  تحرر العراق من 
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ـس عـمـلـيـھ  ٢٠٠٣عد االحتالل االسود من قبل االداره االمركيھ عام  تلھ بتاسـ .. قامت الدولھ ا
ـا  ـ ـا ومـواخـ ـايـل اور ـم مـن ز ونھ الذين تن جـمـعـ س ا واس ا العمالء وا ا سياسيھ فاسده ار
ـي  م ع السـلـطـھ .. وعـنـدمـا قـررت تـلـك االداره ان تـأ ب العفنھ املظلمھ .. وسيد وازقة السيدة ز
ـم وال اخـالق ومـن ال  م جماعات ال مبادئ لـ ا تلك الزمر  ه .. م ام  العراق اسباب كث ؤالء كح
ستـلـمـوا حـكـم دولـة ال  ء من اجل ان  ء  م االستعداد لفعل اي  م .. وكذلك لد مشبعة بطو

اما؟؟؟ ا فكيف اذا صاروا ح دي نقل نفايات ف  يحلمون  ان يكونوا متع
 

ـن  ـ اصـدار قـوانـ ـتـلـھ عـ ـ ـم الـدولـھ ا ـ ه .. واعـانـ ـ يدا لتوزع مناصـب كـبـ م تم ل ذلك تم جمع ل
ديده؟؟!! ن الدولھ ا ب تحت ظل ما س قوان م السرقھ وال ل ل  س

 
ـدؤا  ـابـيـھ .. و ـشـيـات ار ـلـوا حـكـومـات واسـسـوا مـلـ ـم فشـ ـ م وتبادلوا االدوار فيمـا بـيـ واستمر حال
ـــ حـــافـــة  ـــن .. واوصـــلـــوا الـــبـــلـــد ا ـــتـــلـــ ـــ ســـرقـــھ املـــال الـــعـــام تـــحـــت انـــظـــار ا بـــحـــمـــالت مـــنـــظـــمـــھ 
ـتــمــع  ــ ـن ا شــروا الـطــائـفــيــھ بــ ــ تـقــديـم مــكـســبــا واحــدا لــلــشـعــب و االفـالس.بــاملـقــابــل لــم يــقــدمـوا عـ
ض البلد فال  ل ما ي ل السيطره عليھ .. وقاموا بتدم  س يار مما  تھ وايصالھ ا درجة اال لتفت
ـم  ـ ـ قـبـل االحـتـالل كـمـا ا ـكـم الـوطـ ـ ـا ا ع العمالقھ ال افتتح اقفلوا املصا زراعھ وال صناعھ و
ـادات الـعـلـمـيـھ الصـادره مـن  م الشـ ـ انت تح ل مراحلھ بحيث ان منظمات امميھ  دمروا التعليم ب
ــبــوط مســتــواه  ــا بــرداءة الــتــعــلــيــم و ــا لــعــلــمــ ــ ف  ــ ــعــ جــامــعــات الــعــراق ســابــقــا وصــارت الــيــوم ال 

ل صنوفھ .. دمي ب ال الص وا ل نوا ا ال   ضيض .. وكذا ا  ل
 

ـ لـھ  ـ ـ ـى املسـتـوى املـعـ ـل شـرائـح الشـعـب وتـد ـ  ـعـكـس الـوضـع عـ ء ا ـ ـ ـال ال ذا ا يجھ ل ون
ـم ازدحـمـت  ـ ن الشباب كما ان معتقال رج ن عن العمل من ا وازداد الفقر وزادت اعداد العاطل

ن او السبـاب  ين السر ب تقارر كيديھ من ا س اء الذين اعتقلوا اما  ن االبر من كثافة املعتقل
ذا انتفض الشباب يوم  بوجھ السلطـھ الـعـمـلـيـھ تـحـت  ٢٠١٩من عام  ١٠/   ١طائفيھ مقيتھ .. ازاء 

زه االمـنـيـھ  ا االج غداد.تصدت ل رات غاضبھ  ساحة التحرر   شعار نرد وطن فاندلعت مظا
ـداء الـذيـن تصـدوا  ـ سـقـوط عـدد مـن الشـ رمھ بـقـوة السـالح مـمـا ادى ا شيات ا وعصابات املل
ــذه  ــھ وايــادي خــالــيــھ مــن ســالح .. وقــد ســمــع  ــم الــعــلــم الــعــراق وصــدور عــار أللــة الــقــتــل بــرفــعــ
ـرات صـاخـبـھ تـحـمـل نـفـس  ـا ايضـا مـظـا ـ اقيھ اخرى حيث انطلـقـت فـ االنتفاضھ  محافظات عر
ـ ..  ـر ـ ـداء وا ـ مـن الشـ ـزه االمـنـيـھ بـالسـالح وسـقـطـعـدد كـبـ ا االجـ الشعار نرد وطن وتصدت ل

ا وما زالت .. ره ع اديم ارض  وسلت دماء طا
 

ــ وواســط  ــســان واملــثــ ــغــداد والــبــصــره وذي قــار ومــ ــ روت ا ددرض  ــره الــ ــداء الــطــا ان دمــاء الشــ
ب سدى وان اك من  ذه الثوره الباسـلـھ  ٨٠٠والنجف وكرالء والقادسيھ لم تذ يدا سقك   ش

ـن  ـكـوفـ ـ ـا ومـذا عـدد مـن ا ـ سـبـ ـن  ه مـن املـعـتـقـلـ ـ ـ واعـداد كـبـ ـر ـ ـن الـف مـن ا واك من ثالث
ـا بـاسـقـاط الـعـمـلـيـھ السـيـاسـيـھ الـفـاشـلـھ  ـدافـ ـ تـحـقـيـق ا ـا حـ ن ستكون حافزا الستـمـرار املغيب
ـات الـنـفـايـات .. وان  ـ حـاو م  ل احزاب السلطھ الفاسده ورم س  وتقديم قتلھ الثوار للعدالھ وك

س ببعيد بأذن هللا  ذا اليوم ل
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انــــــت  ــــــا  لت بأ ــــــ ــــــ الثــــــورة الــــــ  مــــــر عــــــام ع
عــرض  لــھ، فقــد  ــ تــارخ العــراق  تحــوًال فاصــًال 
ــــــ  لــــــھ لتغي خــــــھ  ــــــ تار ــــــ األخطــــــر  ــــــ عمليــــــة  إ
ــــــــــــــات غــــــــــــــابرة أو  و يــــــــــــــة وفــــــــــــــرض  تــــــــــــــھ العر و
ـــــسمية  ـــــ أجـــــزاء منـــــھ وتقـــــسيمھ و مـــــصطنعة ع

ــم األســباب  ــي، وأحــد أ ي غر يو ــذا مخطــط صــ كــة بــدول جديــدة، و ال
ـــوض العـــراق، ألن  ي، ومنـــع  يو طـــة حمايـــة الكيـــان الـــص لوضـــع تلـــك ا
ـــر ثرواتـــھ  مـــا الدوليـــة بتحر ـــض يقلـــب املـــوازن اإلقليميـــة ور العـــراق إذا 
نـا فـإن إخمـاد  ـل، مـن  خـھ الطو و ما فعلھ ع تار وأرضھ وسياساتھ، و
يــــــة  اتيجيات الغر ــــــل االســــــ ــــــ  اتي ثابــــــت  ــــــدف اســــــ صــــــوت العــــــراق 

كية. يونية والفارسية وال  والص
 

ـــ  ـــ نو ـــوض عرا ـــدف وحـــصل  ـــ تحقيـــق ال يونية فـــشال  الغـــرب والـــص
كــــم الوطــــ قبــــل غــــزوه جعــــل العــــراق يفلــــت مــــن قبــــضة الغــــرب  أثنــــاء ا
ــــــا منــــــع امتالكــــــھ العلــــــوم والتكنولوجيــــــا  مــــــر وأبرز تجــــــاوز خطوطــــــھ ا و
ــل مــوارد  اء، وتحو ــ ن وا ندســ ــش مــن العلمــاء وامل ــشاء ج ديثــة و ا
ـان  ـ الـذي  ـاء اسـتغالل العرا ـوض و النفط إ قوة جبارة للتنمية وال

ـ أكـ مـن  ـ والفقـر ع ـد  انـت تز % مـن ٨٠ية لظالمية األميـة الـ 
ــض العــراق بقــوة  كــذا بوجــود قيــادة وطنيــة مقتــدرة وصــلبة  ان، و الــس
مــشًا، فنفــذت خطــة  ــشت العــالم وأقلقــت مــن قــرر إبقــاءه متخلفــًا وم أد
عــــد أن فــــشلت  املــــة لتقــــسيمھ، ولكــــن اعتمــــدت اســــرائيل الــــشرقية،  مت
رطانيـــــــا، كمـــــــا فـــــــشل الكيـــــــان  ـــــــسا و مـــــــا فر قـــــــوى االســـــــتعمار القـــــــديم و
افــة القــوى اإلقليميــة والدوليــة  ــك  ما، رغــم تحر عــد ــا  ي وأمر يو الــص
ـت  ن طائفية وعنصرة، و ال أثب لتفكيك العراق خصوصًا بتفج ف

يـًا  ـان قـرارًا غر ب خمي ديكتاتورًا ع بلده  يونيًا –بالقطع أن تنص صـ
يــــــة  ــــــداف الغر ألننــــــا نــــــرى اآلن نتائجــــــھ وآثــــــاره والــــــ خــــــدمت مباشــــــرة األ

يونية والغرب. يونية وأك مما حلمت بھ الص  والص
 

يـــــة والقـــــوى  ـــــا ودول أورو انيـــــات أمر ـــــم إم رت أ ـــــ عـــــد غـــــزو العـــــراق 
يـــــة والـــــشرقية لتنفيـــــذ خطـــــة  ن الغر ا اإلســـــرائيليت ـــــ مقـــــدم اإلقليميـــــة و
ـ  تمـع ع تقسيم العراق ع أن تبدأ بتدم الدولة العراقية وتفكيـك ا
لمــا مــر الزمــن  ونة  ــ الكــة تــضعھ فــوق صــفيح ســاخن يــزداد  ــ  فو
ــــم  ــــم وتقاليد ــــ عــــن قيم ــــ قبــــول املــــر والتخ مــــن أجــــل إجبــــار النــــاس ع
عــــة  انت التنظيمـــات الطائفيــــة خصوصـــًا التا ـــم حـــ الرحميــــة!و وروابط
انـــة شـــعب العـــراق  ـــ تنفيـــذ خطـــة إ ـــ األشـــد قـــسوة ووحـــشية  ـــران  لط
ـشر األمـراض  والية إيرانية،و ا  اق عمدًا وجرح كرامتھ وتقزم دولتھ بإ
ـــــــ وتفكيـــــــك األســـــــرة  ـــــــدرات والـــــــشذوذ ا الفـــــــساد وا االجتماعيـــــــة 
طـــــط  يـــــل ا وســـــيلة لـــــإلذالل املنظـــــم والتج ـــــع الـــــذي اســـــتخدم  والتجو
ــــــن  ــــــ مالي بــــــادة آالف العلمــــــاء وت رافــــــات وتــــــدم التعليــــــم و ــــــشر ا ب

انوا مصابيح العراق علمًا وثقافة وفنًا. ن العرب الذين   العراقي
 

ائــل  ــل مــا عانـاه شــعب العــراق مـن مظــالم غــ مـسبوقة مــن دمــار  ورغـم 
ـــوارث  ـــن وال ـــ احتـــواء تلـــك الف ــان قـــادرًا ع ـ ـــ النفـــوس والعمـــران فإنـــھ 
ــ  غي طــة  رة شــعبية ســائدة، وتــوج رفــضھ املطلــق  ــ ظــا ــا إ ومنــع تحول
ن،  ــــــن العـــــــراقي ائلــــــة شــــــملت مالي تــــــھ وتقــــــسيمھ بانتفاضــــــة شـــــــعبية  و
عتقـد  يونية  انت قوى الغـرب والـص خصوصًا من جنوب العراق، حيث 
ــــ األبـــــد )  ــــاء العــــراق إ ــــون أداة إ ــــي مـــــضمون لي بأنــــھ ( خــــزن بــــارود إيرا
ــــــــــا  مثلمــــــــــا اعتقــــــــــدت إســــــــــرائيل الــــــــــشرقية بــــــــــأن جنــــــــــوب العــــــــــراق احتياط
واليـة إيرانيـة، لكـن تفجـ انتفاضـة  اقـھ  اتي  غـزو العـراق و االس

ــــشرن عــــام  افــــة املــــوازن داخــــل العــــراق لــــصا  ٢٠١٩األول مــــن  قلــــب 
ـو إعـادة الغـزاة  ـ مقدمـة مـا حققتـھ  ـة، و الشعب العرا وثورتھ التحرر
ـــًا  ـــض العـــراق واحـــدًا قو عـــد أن  ـــع األول  ـــ املر ن إ ن واألمـــركي اإليـــراني

تــــــھ ورافــــــضًا الطائفيــــــة رفــــــضًا حاســــــمًا  عراقيتــــــھ وعرو ــــــشعبھ املتمــــــسك 
واتـــــھ  تمتـــــع شـــــعبھ ب ومناضـــــًال مـــــن أجـــــل عـــــراق مـــــستقل وحـــــر وســـــيد، و

سالم وأمان مثل با األمم. ش  ع  و
 

بارة؟ ا ا عد عام من انطالق  فما الذي ترتب ع االنتفاضة 
 
ـا أطاحـت بخطـة التقـسيم الطائفـي  - ١ ـو أ ـشرن  م إنجاز لثـورة  إن أ

ــا  طــط الــ وضــعت وجــرى العمــل عل ــ أخطــر ا العنــصري للعــراق، و
دافـھ ولذلـك  ـ قمـة أ ان غزو العراق قد وضع التقـسيم  طوال عقود، و
ـــــ االقتنـــــاع بـــــأن  ن ع ـــــوارث مـــــن أجـــــل إجبـــــار العـــــراقي ـــــ وال ـــــشر الفو
ـ  عب انت ثورة ( نرد وطن )   و أقل الشرور ضررًا، فالثورة  التقسيم 
ـا، فالوطـن  ـدف املركـزي ل ـو ال ـر العـراق واسـتعادتھ  وا عن أن تحر
بت،  ا عندما ا طبقًا للثوار غزتھ إسرائيل الشرقية بالتوافق مع أمر
انت تلك الفرصة التارخية إلسرائيل الشرقية لالنتقام من العراق ألنھ  و
ا،  ــــــ تجــــــرع ســــــم ا ع مــــــة وأجــــــ قائــــــد ز ــــــ وحــــــل ال ــــــا  مــــــرغ أنــــــف نظام
سواعد أبنائھ تتوسع  واتھ و و غزو العراق و ا األعظم و دف وتحقيق 

اطورة الفارسية.  االم
 

ــــــد إســــــرائيل الــــــشرقية مــــــن  ــــــذا اإلطــــــار أســــــقطت التقــــــسيم بتجر الثـــــورة 
ـــــــ جنـــــــوب العـــــــراق، الـــــــذي  ـــــــ العـــــــراق، و ـــــــم  اتيجية األ ـــــــا االســـــــ ذخ
نــوب وانتفاضــتھ  ــ ا لــھ تــدرجيًا، فتط ــ غــزو العــراق  اعتمــدت عليــھ 
ـــ ورســـ عـــن ســـقوط  ـــو إال إعـــالن عم ـــي مـــا  الـــشاملة ضـــد الغـــزو اإليرا

تھ العرية. و اء   مخطط تقسيم العراق وتفرسھ و
 

ـــــدافًا أخـــــرى  ـــــشرن أ لـــــذلك نؤكـــــد مجـــــددًا أنـــــھ حـــــ لـــــو لـــــم تنجـــــز ثـــــورة 
اتيجيًا وقوميـــًا إســـقاَط خطـــة تقـــسيم العـــراق  ـــا إنجـــازًا عظيمـــًا اســـ فيكف
عـــــة إلســـــرائيل الـــــشرقية.ف إذًا ضـــــرة  ـــــا وجعلـــــھ واليـــــة تا مـــــن قبـــــل أمر

ا  آن واحد. ل من إسرائيل الشرقية وأمر  مزدوجة ل
 
افـــة األســـباب والـــدوافع للنـــصر  - ٢ ـــا وفـــرت  ـــشرن أ ات ثـــورة  ومـــن ممـــ

تــھ  غالب ــا كــشفت عــن تالحــم الــشعب  عقــدت أل مــا تبــدلت الظــروف و م
انـت نتـائج الثـورة  مـا  نـا فم ، مـن  صراره ع التحـرر الوطـ الساحقة و

ذه املرحلة فإن النصر آٍت ال محالة.   
 
ــــن نخــــب  - ٣ انــــت مجــــرد فتنــــة ب ــــشرن عــــن أن الطائفيــــة  كــــشفت ثــــورة 

ـن مـن جنـوب  تمع بـدليل أن املالي سياسية ولم تنغرز  عمق الناس وا
ـــــي وضـــــد  تـــــف باســـــم العـــــراق الواحـــــد العر ووســـــط العـــــراق قـــــد خرجـــــت 
ـ  ية  ن وضعت النخب الطائفية شيعية وس قوة املالي تفرسھ وغزوه، و
ا ع ممارسة أسلوب قم متطرف  ة االنكشاف والسقوط ما أج زاو
ــن ألــف ثــائر آخــر،  ــد عــن ثالث ــ ألــف ثــائر وجــرح مــا يز ــا حوا ــ قتل تمثــل 
ـــ العـــراق، وذلـــك يؤكـــد عمـــق  ـــ ثـــورة شـــعبية واحـــدة  ـــ أرقـــام مفزعـــة  و
ــــــــداف  ــــــــل األ ــــــــ  اســــــــم ع ــــــــشرن وطغيانــــــــھ ا ع الوطــــــــ لثــــــــورة  الطــــــــا
ــو  ـ أن إعـادة الـوطن  ـشرن ع األخـرى.إن االجمـاع الـشع بقيـادة ثــوار 
ســـرائيل  ـــا و ـــل مـــن أمر ـــان رســـالة بالغـــة الوضـــوح ل ـــا  ـــدف املركـــزي ل ال

اء العراق القوي والسيد. ك إل ما املش  الشرقية تؤكد فشل مخطط
 
ـي  - ٤ ـ ومقاومتـھ للغـزو األمر شرن توجت نضاالت الشعب العرا ثورة 

عــد أن تكبــدت خــسائر  مــة  ز اب بــذل ال ــ ــ اال ــا ع والــذي أجــ أمر
ــــي طبقــــًا إلحــــصاءات  ن ألــــف قتيــــل أمر ــــ خمــــسة وســــبع ـــشرة زادت ع

ــــن  ــــسارة مــــا ب وميــــة، إضــــافة  كيــــة غــــ ح ليــــون  ٧و ٣منظمــــات أمر تر
ــــــــل  ــــــــ جــــــــائزة نو ــــــــائز ع ــــــــا ا كيــــــــة، م ــــــــات أمر ــــــــي طبقــــــــًا  دوالر أمر
ـ  يجلز الذي قال : "إن الرقم الذي توصلنا إليـھ أك لالقتصاد جوزف س

كيـــــــة أن  ٣مـــــــن  ـــــــر جامعـــــــة بـــــــراون األمر نمـــــــا أكـــــــد تقر ليونـــــــات دوالر".ب تر
لفـــــة يبلـــــغ  ـــــذا  ٤  -  ٣٫٢إجمـــــا الت ـــــ األقـــــل، ووصـــــل  ليونـــــات دوالر ع تر

ــــــــــــ عــــــــــــام  ــــــــــــر  ــــــــــــ تحــــــــــــديث للتقر ــــــــــــ  ٢٠١٣الــــــــــــرقم  ليونــــــــــــات دوالر  ٦إ تر
ـــل حـــروب  ـــ  ـــا غـــ املـــسبوق  م لـــة ب ـــذه األرقـــام مذ يـــديا ) !و كي ( و

ت بـھ املقاومـة  ـسب ـذه املبـالغ  العالم قديمًا وحديثًا، والقسم األك من 
 العراقية الباسلة.

 
ا إلكمـــــال  - ٥ ا ـــــ عـــــد ا ـــــا إلســـــرائيل الـــــشرقية  ولكـــــن اســـــتخدام أمر

تـــــھ الوطنيـــــة، باإلضـــــافة إلطـــــالق داعـــــش  و ـــــاء  خطـــــة تـــــدم العـــــراق و
ا  عــــــد أن تحملـــــــت فـــــــصائل ــــــا القاعـــــــدة أضــــــعف املقاومـــــــة العراقيـــــــة  وقبل
ة ضــد  نظيمــات حولــت الثــورة املــس ا ب عــض قــت  ائلــة واخ يات  تــ
انـــت ثمـــة حاجـــة إلكمـــال الثـــورة  ـــ فتنـــة طائفيـــة، لـــذلك  ـــي إ الغـــزو األمر
انــــت انتفاضــــة  ــــا عمــــدًا ف ــــا مــــن اللوثــــة الطائفيــــة الــــ ألــــصقت  بتط
ـا تدحرجـت  اسـم الـذي أسـقط الطائفيـة ومع ي وا شرن  الـرد العـا
ــــًا  قــــي العــــراق واحــــدًا قو ــــ مزابــــل العــــار و عــــات االنفــــصالية األخــــرى إ ال

شرن. اب املوت بقوة شبابھ ثوار   متحديًا ال 
 
ـــــ انكـــــشاف حقيقـــــة أن إســـــرائيل الـــــشرقية وكمـــــا  - ٦ ـــــشرن إ أدت ثـــــورة 

ا  ـــــ خـــــوض حـــــرب خـــــارج أراضـــــ ـــــا ال تملـــــك القـــــدرة ع افـــــة حرو ـــــت  أثب
ـــا فقـــط بـــل  ـــزم أمر ـــذا فـــإن املقاومـــة العراقيـــة لـــم  ألســـباب متعـــددة، ول
كــــــــــشفت عــــــــــن / وأكــــــــــدت أن إســــــــــرائيل الــــــــــشرقية ضــــــــــعيفة جــــــــــدًا بــــــــــدون 
منيـة  ـشيات عراقيـة ولبنانيـة و ـ ميل ا العرية ف اعتمـدت ع شيا ميل
نمــا اختــارت نخبــًا منــھ فقــط للتــدرب والقيــادة، لذلــك  ا و ــش ولــم تــزج بج
ــا العاتيــة  فــضل قو ــشرن و عــد ثــورة  ــ العــراق  ــشيات  يــار امليل فــإن ا
ــــو قــــوة العــــراق  ــــا و ــــ غزوا ــــم  جــــرد إســــرائيل الــــشرقية مــــن العامــــل األ

ـــــــن  ـــــــ مـــــــا ب ـــــــ تخ ـــــــ ذلـــــــك  ـــــــشرة واملاديـــــــة، وتج % مـــــــن قـــــــوة  ٩٠و ٨٠ال
كـذا  ا، و ا وتحـد ـشار الثـورة وتجـذر ا بفضل ان شرة ع شيات ال امليل
عـــد أمامـــھ إال  ـــق مـــسدود تمامـــًا ولـــم  ـــ طر ـــي للعـــراق إ وصـــل الغـــزو اإليرا
ـس آخـر بقايـا الغـزو  شرن  ك بًا بنجاح ثورة  ة قر زمة املدو انتظار ال

ي للعراق.  اإليرا
 
عد انتفاضة فقط بـل تحولـت  - ٧ شرن لم  و ضوء ما تقدم فإن ثورة 

ـا  ـو أ خيـًا و ـت موقفـًا تار ًا وثب ـا قلبـت األوضـاع جـذر ـة أل إ ثورة جذر
، خصوصــًا  امتــداد النتفاضــات العــراق الــسابقة مــن أجــل التحــرر الوطــ
ــــــ لــــــذلك حــــــددت  ــــــي، و انتفاضــــــة املقاومــــــة العراقيــــــة ضــــــد الغــــــزو األمر
ــــــع  ا اإلزالــــــة التامــــــة للوضــــــع الفاســــــد والتا ــــــ مقــــــدم ا بوضــــــوح و ــــــداف أ
ــ  قامــة بــديل وطــ ديمقراطــي تقــدمي يمثــل إرادة الــشعب العرا ، و ــا ا
ــــش الكــــرم واالســــتقالل االقتــــصادي والــــسيادة  ــــة والكرامــــة والع ر ــــ ا
ـدون  ـة الوطنيـة للعـراق وانتمائـھ القومـي، و و افظة ع ال الوطنية وا
ـــــ العـــــراق  غيـــــ حقيقـــــي  نـــــاك  ـــــون  اتيجية لـــــن ي ـــــداف االســـــ ـــــذه األ
ابراتيـــة إلفقـــاد الـــشعب بوصـــلتھ  ـــداع والتـــضليل ا ـــستمر لعبـــة ا وس
كــــذا  ــــ واحــــدة حــــ تفجــــر ثالثــــة، و ت اكــــھ بمسلــــسل أزمــــات مــــا أن ت و
ــسالم  ــ االس ونــھ ع ج ون الــشعب و ــم ســي ندســو األلعــاب أ يظــن م
ــــي  غــــذى منــــھ املال ن ولكنــــھ يتغــــذى مــــن نفــــس النبــــع الــــذي  لبــــديل ُمَحــــسَّ

عفري وعادل وحيدر.  وا
 

ده العــراق منــذ الغــزو وحــ اآلن  ــل مــا شــ ــ ل ــا امتــداد طبي ــ ثــورة أل ف
ــا لعبــة تــضليل البــد مــن  كــذا فإ ات  ــون التغيــ ج لــھ، وعنــدما ال ت وتتــو
عـــــــد أن امتلكـــــــت  ا بثـــــــورة دائمـــــــة تتجـــــــدد بـــــــال توقـــــــف  ســـــــقاط ا و فـــــــ
اصـــة والـــ تتقـــدم وتتعـــزز بـــدون التغـــذي مـــن أي مـــصدر  ـــا ا ديناميكيا
ـ  ـشرن ال غ إرادة الشعب ورفضھ للواقـع األكـ فـسادًا وتبعيـة.فثورة 
مــا طــال الزمــن  اســم م ورة ضــمنت النــصر ا ا املــذ ــ مقــدما انتــصرت 
ــا  ركــة وأ بــارة ا ــ القــوة ا مــة الوطنيــة العراقيــة  ــت أن ال ــا أثب أل
ــج  ــ شــروط تتو عــد النظــر، وتلــك  ية و ــ الــصمود والتــ ــا  ال نظــ ل
ي وعودة العراق  ي واألمر اية االحتالل اإليرا االنتصارات ال تحققت ب
ـسانية  ـق رسـم تـارخ املنطقـة واإل وضھ بقـوة أبنائـھ ليواصـل طر لھ و أل

بقى. ان ع التارخ وكما س  كما 
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عــ املــوت ألــسرري  يكيــًا : "  لي املــوت إ
عـــــــــدام دوران  عـــــــــ حالـــــــــة ا للمـــــــــرض ، 
ـ  ـة والتنفـس وا ـ األوعيـة الدمو الدم 
ـــــل  ـــــ ومـــــوت  ـــــ فقـــــدان الو مـــــا يـــــؤدي إ

جيًا. سان تدر  وظائف اإل
 

اصـــل فعـــًال  ـــو ا يـــة اإليرانيـــة ( أحـــزاب  ١٠٠ـــذا  % لألحـــزاب الدي
اقيـة أيـضًا ، و  مـا العر ا ل اإلسالم السيا ) ال " مات " كـس
ـــا  ات أخـــذ الثـــأر م ـــ مـــستو يـــة والبغـــضاء إ تـــضاعفت حـــاالت الكرا
بت  ــا وأصــ لــست رئت ــا وت عنــد اقــرب فرصــة ســانحة ، فتوقــف نمو

ــات  ــا  ٩٩بالــضمور واالنحــسار و ــرب م ــ  % مــن أبنــاء الــشعب العرا
وس كورونا كوفيد  رب من " مرض ف ـرب  ١٩ -كما  " أو كمرض ا

انـــت تـــد الديـــن  ـــا تحولـــت مـــن أحـــزاب إســـالمية  أو الطـــاعون ، أل
ابيــــة مكونــــة مــــن عــــصابات  ــــشيات إر ــــ ميل طالنــــًا إ فــــًا و والتــــدين ز
ـــــساء والقتـــــل " بـــــاألجرة " ملـــــن  طـــــف واالغتـــــصاب للرجـــــال قبـــــل ال ا
ــــب  از والــــسرقات وال يــــدفع قبــــل القتــــل ألي معــــارض للــــسلطة واالبــــ
ـــــــــشرة  األعـــــــــضاء ال ـــــــــدرات و ـــــــــرق واللصوصـــــــــية واالتجـــــــــار با وا
ـا  ـا مـن أ لألطفال و غسيل األموال القذرة وانكشفت ع حقيق
ـــــن و  ابيـــــة مكونـــــة مـــــن األمي مجـــــاميع مـــــن العـــــصابات واملافيـــــات اإلر
ن مــــــن  ــــــار ــــــانوا  ن والــــــذين  ــــــ النفــــــسي ــــــن واملر لــــــة واملتخلف ا
ون بجــــــرائم مخلــــــة بالــــــشرف بــــــل  ــــــ الــــــ ــــــم مــــــن خر القــــــانون أل
ــــؤالء  ة مــــن  ــــسبة كبــــ راميــــة الــــسفلة و م مــــن اللــــصوص وا أكــــ
ـــــ  تنك العرا ـــــ الـــــسب ـــــشون  ع ــــانوا  ـ ـــــس العمامـــــة الـــــشيطانية و  ل
م مخـابرات  عد االحتالل أدوات عميلة وذيول قـذرة تحـرك وأصبحوا 

ي املتخلف. ا  نظام املال اإلر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــا أحـــزاب  ـــا أل ـــذه األحـــزاب ال تملـــك أي فكـــر أو أيديولوجيـــة تبـــ  و
ــــم  ــــسانية.بل عقيد عقيــــدة إ أمميــــة ال تــــؤمن بــــوطن وال بقوميــــة وال 
ل مـــــــن  ـــــــأي شـــــــ ـــــــرام و ت ا ـــــــوب بالـــــــ ـــــــ املـــــــال امل ـــــــصول ع ا

ال.  األش
 

ا. شأ ف س  العراق فقط بل  عموم األقطار العرية ال ت  ل
األفــــا الــــسامة قاتلــــة لــــروح التقــــدم والعلــــم والنــــور والفــــضيلة  ــــ 
ن العــرب مــن  ــسطاء املــواطن ــن  ــشر الرذيلــة والــشعوذة والــدجل ب وت
ــي  ـ ـــ " ل ـــدر الـــذي مكتـــوب عليـــھ " اإلســـالم السيا ـــم با خــالل حق
ـــــة ومنـــــع أي تقـــــارب  تمـــــزق روح الوطنيـــــة واملواطنـــــة والقوميـــــة والعرو
يونية  يـــــة خدمـــــة للماســـــونية والـــــص ـــــن أقطـــــار األمـــــة العر وحـــــدوي ب

 العاملية.
 

ـــ عمـــوم  ـــ الثـــائر  ـــشرن الوا تعـــرض لـــھ شـــباب ثـــورة  عـــرض و ومـــا 
اقيــة منتفــضة ثــائرة  ــ عــشرة محافظــات عر ســاحات العــز والــشرف 
ــأدوات  ــا املعيبــة  حقيقـة دامغــة أضــاءت ســواد الليــل وكــشفت عورا
ـــم يـــدمرون  م إيـــران وجعل نـــة مـــن العبيـــد الـــذي جنـــد قتـــل وذيـــول ن
ـــب  م القـــذرة تحـــت عنـــوان " املذ ـــب ثروتـــھ بأيـــد ـــم وســـرقتھ و وط

 الصفوي الطائفي " وأمراض وعقد التارخ.
 

ن ال  ن خــــــائف راميــــــة " مرعــــــو ــــــم " اللــــــصوص وا ــــــا  ومــــــن بقــــــي مع
م  ــــ مــــصا ــــرام املتمثــــل  ت ا ينــــامون الليــــل بانتظــــار زوال الــــ
ة  ـن الفرضـة والـشع ـدف الـشعب املمـسوك ب صية ال بـات  ال

ظة ضغط الزناد.  بانتظار 
 

عــــاطف و تأييــــد  ــــذه األحــــزاب الــــ خــــسرت كــــسب و عــــ أن  ــــذا  و
ــاملرض املــصاب " بمــوت الطحــال " الــذي  ــا فباتــت  ودعــم الــشعب ل
ـــــــل أعـــــــضاء  ن ل ـــــــات الـــــــدم الـــــــ تنقـــــــل األوكـــــــ ـــــــسم بكر يــــــزود ا

سم.  ا
 

ــــش حاليــــا أيامــــًا مفــــصلية  ع ــــ القــــول اليــــوم أن العــــراق  فــــال غلــــواء 
ــــــشال  ـــــاظ الــــــ جــــــاءت الن ـ ــــــشكيل حكومــــــة أل عــــــد  صــــــعبة جــــــدًا 

ا. نما الشعب حفر ق  النظام السيا ب
 

ــــ وســــط  ــــ مــــستقبل النظــــام السيا فثمــــة ضــــباب كثيــــف يخيــــم ع
يجــة النخفــاض أســعار النفــط عامليــًا وقلــة  ور عنيــف لالقتــصاد ن تــد
ــــب وســــرقة املــــال  يجــــة  ــــ الدولــــة ن ْن العــــام ع ّيِ

املــــوارد وازديــــاد الــــدَّ
ــــوزة تجــــار الديــــن  العــــام مــــن قبــــل حيتــــان الفــــساد خيــــول طــــروادة ا

ي.  وأحزاب سلطة االحتالل اإليرا
 

عـــد أن دخـــل  ل مخيـــف  ـــش ا  ـــساع مـــع ازديـــاد أعـــداد اإلصـــابات وا
عــد أن فقــد الثقــة بــأحزاب الــسلطة  يا  ــست ــ حالــة مــن ال الــشعب 

رامية.  املكونة من اللصوص وا
 

ـ مرحلـة مـن اليـأس  ات املواطن املظلوم املغلوب ع أمره ع أع و
وع أو برصـــــــــاص  والقنــــــــوت إذ يقـــــــــول : " أنـــــــــا ميـــــــــت الكورونـــــــــا أو بـــــــــا

شيات السلطة اإليرانية.  ميل
 

ــــشيات وعــــصابات أحــــزاب الــــسلطة  ــــوم ميل ــــ اســــتمرار  إضــــافة إ
رات ثـــورة  ـــسة فاشـــلة إلطفـــاء جـــذوة نـــار تظـــا ـــ محاولـــة يا اإليرانيـــة 

داء أكــ مــن  عــد أن ارتفــع عــدد الــش ألــف  ٢٨و  ٨٠٠ــشرن املباركــة 
 مفقود ؟ ٢٠٠جرح و 

 
ــشيات  ــسمونھ أعــراض وشــرف قــادة األحــزاب وامليل ــَك مــا  ّتِ ُ َفُمــِزَق و
ـــــ العديـــــد مــــــن  ــــــ الـــــسلطة االحتالليـــــة مــــــن ع يمنـــــة ع اإليرانيـــــة امل
يانـــــة والدياثـــــة  اء ا اقيـــــة ومـــــن قبـــــل شـــــر القنـــــوات الفـــــضائية العر
ــ "  اقيــون مــن ع ــ العمليــة السياســية ، حيــث فــا العر والعمالــة 
ر كـوادر حـزب  ي " عـزت الـشابندر احـد أشـ قناة التغي مع نجم الر
ـــن  ا ولبنـــان وأحـــد البارز ـــ إيـــران وســـور الـــدعوة العميـــل الـــذي أقـــام 

. س " املعارضة " للنظام الوط ان   فيما 
 

انــــت  ــــ زمــــن الــــشاه  االســــم حيــــث قــــال : ( "  م و حيــــث قــــام بفــــ
ــــ حمامــــات الرجــــال  ــــساء بتــــدليك الرجــــال  ورة بقيــــام ال إيــــران مــــش
ــــ إيــــران مبالــــغ  انــــت تــــدر ع ــــذه الــــدعارة  تحــــت مــــس " مــــساج " و
ن ، ثــم  ن بالــ ميــ وضـعو عــد ثـورة ا ــر و  طائلـة مــن تلـك العوا
ن  ن مـــن الــــ ـــن وأخرجــــو اقيــــة بـــالزواج م وا املعارضـــة العر أجـــ
ـــدي  ـــادي العـــامري ، وأبـــو م ـــن مثـــل  وأغلـــب جماعـــة بـــدر تزوجـــوا م
ــــ حكومــــات نــــوري  ــــرا للداخليــــة  ــــان وز نـــدس ، والغبــــان ".الــــذي  امل

ي !.  املال

ـــــ إدارة ســـــلطة  ن عمـــــالء إيـــــران  ـــــة اإلســـــالمي ثـــــم قـــــال : " فـــــشل تجر
ــم ،  رامــي م ب مــن يقــودون الــسلطة ، الن ا ــس ــ العــراق  كــم  ا
ــــــــــم ، الــــــــــذي يخطــــــــــف  ــــــــــرم القاتــــــــــل م ــــــــــم ، ا اللــــــــــص والــــــــــسارق م
ن حـــــزب الـــــدعوة حـــــزب متخلـــــف  ـــــم ، و ـــــساء ورجـــــال م ن  اقي العـــــر

ا ال دين وال أخالق. س لد عبانة ل ة  سة تاف تھ با  وعش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــ  ــــــا تدم ــــــ خواتيم ــــــذه  ــــــا ؟ و ألــــــم يقولــــــوا : بــــــان األمــــــور بخواتيم
م آيل للسقوط ". ب ثروتھ و أصبح نظام  العراق و

 
ن  عصر نظـام صـدام حـس نامج : " ملاذا لم ترضوا  ثم سألھ مقدم ال
ـ عـدة فـضائيات :  ـصيًا سـبق وان قلـت ذلـك وع ؟ فرد عليـھ : أنـا 
ـ جانـب بلـدي ضـد  ذا الو الذي أنا عليھ اليوم لوقفـت إ لو كنت 
ـــل  ع :  ن.ثم ســـألھ املـــذ ــي ونتائجـــھ وليبقـــى صـــدام حـــس ـ الغـــزو األمر

واب :  ان بال و وط ؟ ا  % ". ١٠٠كنتم تتعاملون مع األمر
 

ـ آخـر لقـاء لـھ أواخـر رمـضان  ق بھ حسن العلـوي  ـ رده  ٢٠٢٠ثم 
ب زمن  ع سؤال من محاوره : كيف الوضع  العراق ؟ فقال : ( ذ
يــة والبنــاء واألعمــار والتطــور ، أمــا اليــوم  ــ واألمــن واألمــان والرفا ا
ن مـن  فمن يقود السلطة خونة عمالء سفلة أبنـاء قحبـات ، مـا طـالع
أم حــــرة ، كيــــف يــــص الواحــــد عميــــل لألجانــــب أعــــداء العــــراق إذا لــــم 

رة لن تنجب عمالء.  يكن ابن قحبة ؟ ألن البطن ا
 

ن  ـــ الــــ أنجبــــت عبـــد الكــــرم قاســـم وصــــدام حــــس ــــرة  البطـــون ا
ي و عبــــد الــــسالم عــــارف و عبــــد الــــرحمن عــــارف و  وامللــــك فيــــصل الثــــا

م بطون حرة. ؤالء حمل ن  ؤالء الوطني  أحمد حسن البكر.
 

ـــر  ـــس مـــن ظ ـــر ل أمـــا مـــن يقـــودون ســـلطة االحتـــالل اليـــوم أبنـــاء عوا
غولة. م  م أل  أبا

 
م بالشوارع واألزقة وقولـوا  م أكتبوا أسما م تبولوا عل ابصقوا عل
ــــم أي  ي ، ال تجعلــــون ل يو ــــذا الــــص ــــسقط  ي. ــــذا املاسو ــــسقط 
ذا الكـالم ؟ ، فقـال لـھ :  يجة  م ن اور : أال تخاف م قيمة.فسألھ ا

ستطيعون فعلھ ).  " ليفعلوا ما 
 

ـــق ومثابـــة أعالنـــًا رســـميًا لفـــشل  قـــق للنظـــام الغر ـــو املـــوت ا ـــذا 
ا  ـس " بـالثورة اإليرانيـة املاسـونية " الـ صـنع مشروع تصدير ما 
ــــــــسية واإلســــــــرائيلية كمـــــــــا  يطانيـــــــــة والفر كيــــــــة وال ــــــــابرات األمر ا

عد أن تمت الطبخة  بارس. ندو  ا الدجال ال  صنعوا قائد
 

ــــ الــــذي  ـــان الغــــضب العرا ـ نحــــن بانتظــــار ســــاعة الــــصفر النفجــــار بر
ـ  بوا إ ـذ نك العـار والـشنار و ت ـ أعمـاق سـي ؤالء العمـالء  مي  س

 مزابل التارخ.
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ا ملــن  ديــدا ــ  ــل ان إدارة ترامــب االمركيــة جــادة 
ـــــ  ا املتواجـــــدة  ا ببغـــــداد وعــــساكر دف ســـــفار ــــس
ــــر خارجيــــة الواليــــات  ــــا بومبيــــو وز العــــراق والــــ ابلغ
م صــــــا ومــــــصطفى  ــــــل مــــــن بــــــر املتحــــــدة برســــــالة ل
ـــــ  ــــذه املــــرة،  ــــل ان واشــــنطن جــــادة ، ــــاظ !؟و ال
ــــــــــــشيات املرتبطــــــــــــة  داف قـــــــــــادة املل محاســـــــــــبة واســــــــــــ
ن بالعقــــاب  ــــران وتقــــديم قائمــــة بأســــماء املــــشمول بط
ـــ  ـــا املتواجـــدة  ب قوا ـــ غلـــق الـــسفارة و ديـــد  وال
وســـــط وجنـــــوب العـــــراق الســـــيما وان وســـــائل االعـــــالم 
ـ ان  انت شديدة مؤكـدًا ع ة بومبيو  تناقلت ان ل
ـــشيات املرتبطـــة  ـــسمح للميل س ترامـــب لـــم ولـــن  الـــرئ
ـــــــرس الثـــــــوري مـــــــن أي فعـــــــل يحـــــــول دون  بـــــــايران وا
ـــــــــــ  اظ ـــــــــــل ال انتخابـــــــــــھ للواليـــــــــــة الثانيـــــــــــة!؟ وقـــــــــــد ام
ــــــ  ــــــة وال ن وامليــــــت عليــــــھ اإلجــــــراءات املطلو أســــــبوع

ــــــا وابــــــرز  ــــــشيات واعتقــــــال قاد ــــــص بــــــضرب املل تت
ــــي  ــــ املقدمــــة املال عــــة إليــــران و رؤســــاء األحــــزاب التا
م ضـــمن قائمـــة  ـــ والفيـــاض وغـــ زع والعـــامري وا
ن مـن  لة وقطع العالقات مـع ايـران وطـرد اإليـراني طو
ــــ التحــــرك الفــــوري  ــــاظ ا العــــراق ودعــــا بومبيــــو ال

ا لن تقف مكتوفة االيدي ؟!  واال فان أمر
 

ـــــن ايـــــران والواليـــــات  عـــــة العالقـــــات الثنائيـــــة ب ان متا
عتقـدون  ين  ـ يجعـل الكثـ املتحدة خـالل حكـم املال
ديــــدات اليخــــرج عــــن  ان مايــــصدر مــــن تــــصرحات و
علــــــو موجتــــــھ  ــــــن البلــــــدين  ــــــرب الكالميــــــة ب نطــــــاق ا
حينـــًا و تخفـــت احيانـــًا فلطاملـــا توقـــع البعـــض ان إدارة 
ـــــــــران  ترامـــــــــب ســـــــــتوجھ ضـــــــــرة عـــــــــسكرة تأديبـــــــــة لط
يع الــــــسالح النووي،ورعايــــــة وممارســــــة  ا تــــــص ملــــــساع
ــــ الــــسفارة  مــــات املتكــــررة ع ــــ ال ــــاب والــــرد ع االر
ـــــــــ العـــــــــراق ومـــــــــا يـــــــــصدر مـــــــــن  كيـــــــــة  والقواعـــــــــد االمر
ن ضـــــــــــد  ن وقـــــــــــادة إيـــــــــــراني ـــــــــــة ملـــــــــــسؤول ديـــــــــــدات نار
ديـــــد  ـــــ العـــــراق واملنطقـــــة وال م  ـــــان ووجـــــود االمر
ـــــاب املنـــــدب، ولـــــم يتحقـــــق أي  رمـــــز و غلـــــق مـــــضيق 
ناء عمليـــــــــة تـــــــــصفية قاســـــــــم  ء مـــــــــن ذلـــــــــك باســـــــــت ـــــــــ

ــا مــن تــصعيد  نــدس ومــا تبع ــدي امل ي وأبــو م ســليما
غـداد  ـ  ديـد وضـرب الـسفارة  ي و شياوي وايرا ميل
عــــدد مــــن الــــصوارخ! كيــــة  عــــض املعــــسكرات االمر و
ديــــد  ــــل ان مــــا يحــــصل اليــــوم ينــــدرج تحــــت بــــاب ال ف
نـــاك رد فعـــل حـــازم!؟ مـــا  ـــس اال ) ام ان  والوعيـــد ( ل
ــــ  يق ع ــــشدد مــــن بــــاب التــــض ــــات س نــــراه ان العقو
ــــــــــ  ــــــــــا لالذعــــــــــان لرغبــــــــــة إدارة ترامــــــــــب  ــــــــــران ودفع ط
ــــــ طاولــــــة التفــــــاوض البــــــرام اتفــــــاق نــــــووي  لــــــوس ا ا
مــــــــا ســــــــتطال  مــــــــات !ور جديــــــــد ووضــــــــع خطــــــــط التفا
غــــــــداد  ــــــــستجب ســــــــلطة  ــــــــات العــــــــراق اذا لــــــــم  العقو
ي، ومـع تأكيـد  ـار يد مـن الوضـع ال لواشنطن مما سـ
ـ عـن خـدمات الـشرطي  ان الواليات املتحـدة لـن تتخ
ـ تنفيـذ  ـران  ـ ط ـ املنطقـة ودور نظـام مال ي  اإليرا
ـــاك والتـــدم للعـــراق والعـــرب  اتيجية حـــرب اال اســـ
ذه املـرة،  ش ع ان إدارة ترمب ،  ناك ما  اال ان 
ـــــــشيات العراقيـــــــة  ـــــــ التعامـــــــل مـــــــع املل ل  ـــــــسا لـــــــن ت
ــــــط  عــــــد ان تجــــــاوزت ا ــــــي  رس اإليرا املرتبطــــــة بــــــا
ـــــــــ املـــــــــصا  ل خطـــــــــرًا فعليـــــــــًا ع ـــــــــش مـــــــــا  األحمـــــــــر و
ـــــــدد العـــــــراق  مــــــا ي ــــــ املنطقـــــــة و ـــــــي  والوجــــــود األمر
ــــــا ،ومؤشــــــراتھ البــــــدء بــــــاجراءات غلــــــق الــــــسفارة  ا

ركة غ الطبيعية  ا ا أريل وا ببغداد مؤقتًا ونقل
ا العسكرة وتحرك  ا  قواعد  إعادة تموقع قوا
عــــــد  ــــــاظ  بــــــة ،يــــــضاف لــــــھ تحــــــرك ال ــــــا القر بوارج
ـــــــشيات واألحـــــــزاب  اجتماعـــــــھ برؤســـــــاء ابـــــــرز قـــــــادة املل
ــــا  ــــسلطة واتخــــاذ إجــــراءات ســــرعة ألغيــــت بموج امل
غــداد وكذلــك  ــ مطــار  ــات أخــرى  ــؤالء وج اتــب  م
ــــــيء واملعابــــــر  ــــــ املوا حــــــصر الــــــسلطات بيــــــد الدولــــــة 
ـــــن  دوديـــــة مـــــع صـــــدور مـــــذكرات اعتقـــــال باملطلو ا
ـــــــ  خبـــــــث فار ـــــــي األســـــــرع و ـــــــذا التحـــــــرك التكتي ،و
ـــــــن ،بإالدانـــــــة  ـــــــ لقـــــــادة ورؤســـــــاء األحـــــــزاب املعني وا
دف الــسفارة واملعــسكرات  ــس ــة  اءة مــن ايــة ج والــ
ـــــم رســـــالة بومبيـــــو وجديـــــة  م كيـــــة ممـــــا يؤكـــــد ف االمر
ا اذ ان ترامـــب بحاجـــة  ديـــدا ـــ تنفيـــذ  إدارة ترمـــب 
ـ انتخابـات الواليـة الثانيـة  ا تحقيق نـصر يحتاجـھ 
ـــــ  ـــــاظ ا ب ال ـــــل ســـــيذ القربة!والـــــسؤال األخـــــ 
ــ  ــل ان مال ــا ، و ــ االبتعــاد عــن ايــران وذيول ايــة  ال
ــاء داخــل العــراق  م األقو ايــران ســيذعنون وان اتبــاع
ــان  ا مــدى جديــة االمر ــسكتون!؟ اإلجابــة يحــدد س
ل األحوال فـان العـراق وشـعبھ  !و  اظ  دعم ال

اسر  ذلك.  و ا
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شيات بإيران. • ومي ضم بإرتباط املل اف ح  إع
سوا عناصر منفلتة. • شيات ل اف ضم بأن املل  إع
شيات منضبطة. • ومة العراق أمام مل اف بضعف ح  إع
ـشيات الفارسـية  • اف بأن ال أمن وال إستقرار  ظـل وجـود املل إع

ا. ا ومراجع  واحزا
 

ــاظ والرعــب الــذي تملــك  ومــة ال عرضــت إليــھ ح عــد الــضغط الــذي 
ليــف مــن  ــضراء بت ــر خارجيــة املنطقــة ا ــرع وز ــشيات الفارســية،  املل
ـس  ارجيـة ورئ ـر ا ورة ووز م س ا ران ليقابل رئ ا ا ط س وزرا رئ
ـــــ  ـــــر العرا ي" ، نقـــــل الوز ـــــ مقابلتـــــھ "خـــــشما ـــــي اضـــــافة ا ملـــــان االيرا ال
دئـــــة ألن  ا لل ـــــشيا ـــــ مل ـــــران الـــــضغط ع ـــــا ط ية ترجـــــو ف رســـــالة شـــــف
ـضراء  اتيوشا ع املطار الدو واملنطقة ا استمرار اطالق صوارخ ال
ـــ  يـــة ومؤســـسات الدولـــة اضـــافة ا يـــة والعر الـــ تـــضم الـــسفارات االجن
ــــ  ــــساند العــــراق، ســــيؤدي ا عــــرض معــــسكرات التحــــالف الــــدو الــــذي 
ا الـسفارة االمركيـة ..  ا بما ف ية والعرية ورحيل إغالق السفارات االجن
ـــ ردود فعـــل سياســـية واقتـــصادية وماليـــة وامنيـــة  ـــذا بـــدوره ســـيؤدي ا و
ـــــــ  اظ ومــــــة ال ـــــــران ( نحــــــن نــــــدعم ح ـــــان جــــــواب ط ـ تــــــؤذي العــــــراق .. و
ـــــــــــــــــــــن البلديـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــن العالقـــــــــــــــــــــات االقتـــــــــــــــــــــصادية ب ـــــــــــــــــــــ تمت ونتطلـــــــــــــــــــــع ا

ذا األمر املزري :  وووووو،إ ).دعونا نفصل 
 

ــ  -أوًال  ــشيات الفارســية ال ا امــام املل غــداد عــن ضــعف ومــة  كــشفت ح
ي مـــــن التبعـــــ والتفكـــــك واإلختبـــــاء وراء األحيـــــاء الـــــسكنية، قيـــــادات  عـــــا
ومــــــة بأماكــــــن  ــــــ الــــــرغم مــــــن علــــــم ا ة، ع اص ومخــــــازن اســــــ ــــــ وأ
ـــــشيات الـــــ تطلـــــق الـــــصوارخ بمـــــا تملكـــــھ مـــــن مخـــــابرات وقـــــوى أمـــــن  املل

ن ووزارة داخلية ودفاع واستخبارات. ين سر  ومخ
 

ـــــا  -ثانيـــــًا  ومـــــة بـــــأن مطلقـــــي الـــــصوارخ معروفـــــون لد ـــــذه ا فـــــت  اع
ـ  ـ وفا زع ـس ا ـم ( أكـرم الكعـ وق ـم و ا ال ترد ان تفـ ع ولك

فـــــــا  ـــــــادي   –الفيـــــــاض وآوس ا ي و م نـــــــوري املـــــــال حـــــــرك م و يقـــــــود
كيم  ـؤالء الثمانيـة   –العامري وا ـم مقتـدى الـصدر ) ، وألن  راوغ بي و

ـؤالء يرتبطـون إرتباطـًا وثيقـًا بـإيران ، فقـد  ارثـة العـراق، وألن  ب  م سـ

ـــــــ  ـــــــساب الـــــــزمن والتغا ك ـــــــ املراوحـــــــة و ـــــــاظ ع ومـــــــة ال عكفـــــــت ح
ـساوق واملراوحـة واملراوغـة االيرانيـة  ـ بمـا ي س ع الشعب العرا والتدل
ـــت األبيـــض، إعتقـــادًا  ـــ الب ـــ " جـــو بايـــدن" ا لكـــسب الوقـــت إنتظـــارًا 
ا للشعوب اإليرانية ولدول املنطقة والعالـم  ا ل إر ران بأن مشا من ط
ـــــس  ـــــذا خطـــــًا جـــــسيم ، وذلـــــك ألن الرئ ت بـــــزوال إدارة ترامـــــب .. و ســـــت
ــــــــــس  كيــــــــــة ول اتيجية الدولــــــــــة األمر ــــــــــو موظــــــــــف ينفــــــــــذ إســــــــــ ــــــــــي  األمر
ـــــــصية  اتيجية  ـــــــ الواليـــــــات املتحـــــــدة إســـــــ ـــــــست  اتيجيتھ .. إذ ل إســـــــ
اتيجية  س ال يخـــــرج عـــــن األســـــ نـــــاك مبـــــدأ للـــــرئ س إنمـــــا  ا الـــــرئ يـــــصنع
اجع أمـــــام امللـــــف النـــــووي  ـــــا ال تـــــ ـــــ مؤســـــسات .. فأمر ند إ ـــــس العامـــــة 
لكــة وال عــن تجــارب الــصوارخ  ــي الــذي يحمــل ألغامــًا مــستقبلية م االيرا
ـاب الدولـة  دات الدوليـة، وال عـن إر ن واملعا االيرانية ال تخرق القوان
ــا دســـتور وقـــضاء  ـــ أمر ـــسان .. ملــاذا ؟ ألن  ـــوارث حقــوق األ االيرانيــة و
س أو ال يبقيــــھ  ــــذا الــــرئ ــــو الــــذي يحكــــم ببقــــاء  عــــادل ال يحيــــد وشــــعب 

ت األبيض.  ع رأس الب
 

ـــــــ وتـــــــأمر، ولكـــــــن مـــــــن  -ثالثـــــــًا  ـــــــا تخاتـــــــل وترت ـــــــاظ يبـــــــدو ا ومـــــــة ال ح
ــا ضــعيفة وال تمتلــك املبادئــھ او  الــصعب ان تجــد إســتجابة او تنفيــذا أل
ــؤالء القتلــة اللــصوص الذيــن  ــات املعروفــة، و بق باالولو ــس املبــادرة وال 
ـــــزة  م اج عـــــرف اتيوشـــــا معروفـــــون لـــــدى الـــــشعب فكيـــــف ال  يطلقـــــون ال
ا؟. ابرات وقوى األمن الداخ واإلستخبارات وغ ومة ممثلة با  ا

 
عًا  ان ع الـزمن ال تجـدي نفعـًا  -را لعبة مسك العصا من الوسط والر

ــــــــــــــا  ا وال إليــــــــــــــران ونظام ــــــــــــــشيا ــــــــــــــا ومل اظميــــــــــــــة واحزا ومــــــــــــــة ال ال ل
عــــادة  ـــم اســـتدراك االمـــر و ميـــع وعل علـــس ) ا ، فـــالزمن (  ـــس الفاش
ئًا امـــام  عـــ شـــ اســـب واملراكـــز القياديـــة ال  وات وامل ن الـــ ـــسابات و ا
ــــؤالء القتلــــة اللــــصوص  ق  ــــ ــــ  ــــ الــــذي صــــمم ع إرادة الــــشعب العرا
ــــــؤالء معــــــروف ال  ــــــن الفرصــــــة .. وعــــــدد  ــــــن تح ــــــ الــــــشوارع ح م  ل ــــــ و
م  ن شــــــعور ــــــ اعــــــاله و م  اص تــــــم ذكــــــر اســــــما ــــــ يتعــــــدون العــــــشرة ا

م تماما. و شعور وا م ومن ايران  ماية من قواعد  با
 

ـ حالـة الـدفاع عـن  -خامسًا  ـ الـسالح إال  شرن الرئدة ا لن تنجر ثورة 
نـــاك وســـائل اخـــرى لتـــصفية  ـــا اقليميـــة، ولكـــن  النفـــس ، ولـــن تنـــدلع حر
ـن  ؤالء العمالء والعمالء املزدوج ساب مع حثاالت ايران  العراق،  ا
ــذا الطــرف او ذاك  ــم مــع  بــدون ا ــذا الطــرف وذاك و نون  الــذين يــدا
م املنحطــــة الــــ ال تخــــدم  ــــ افعــــال ندمون ع مــــا ســــ ــــب، ور م قر مــــص

م متحتوم. ن مص م و م وال شع م وال عشائر  عائال
ـت امـام حالـة االختيـار  -سادسًا  لعبة مسك العصا مـن املنتـصف قـد ان

ــــشيات  ــــون ذات مؤســــسات وطنيــــة خاليــــة مــــن املل ــــن دولــــة يجــــب ان ت ب
ـــــــا  ـــــــا تحكم ف  عـــــــ ـــــــشيات عديمـــــــة الـــــــشرعية وال احـــــــد  ـــــــن دولـــــــة مل و
ــ  ــشيات فــسيدخل العــراق  الــة ) ايــران .. ففــي حالــة إختيــار دولــة املل ( ز
ـــات االيرانيـــة اقتـــصاديًا ونفطيـــًا وماليـــًا ال مخـــرج لـــھ، وال احـــد  نفـــق العقو
ــ  ــشراء نفــط العــراق الــذي يفتقــر إ مــن دول العــالم يجــازف بالتعامــل أو 
ا.كمــــا ســــُتحَتجز امــــوال  أيــــة مــــوارد اخــــرى ال زراعيــــة وال صــــناعية وال غ
مايـات األمنيـة، وسيخـسر  العراق وتقطع عنھ املساعدات وترفع عنـھ ا
عــــھ اليــــران كمــــا تخــــسر  ة التا م االحــــزاب االســــالمو ــــ مقــــدم ميــــع و ا
ـــــ ثورتـــــھ  ـــــ  تفاقم نقمـــــة الـــــشعب العرا ـــــشد الـــــشع وســـــ ـــــشيات ا مل
ـــــر ارض العـــــراق مـــــن  ـــــا لتمحـــــق القتلـــــة واللـــــصوص وتط ـــــ قم املباركـــــة ا

م.  شرور
 

عًا  ــــددت الــــسفارات  -ســــا اتيوشــــا القــــذرة الــــ  لعبــــة قــــذف صــــوارخ ال
ــــــددت  يـــــة واملؤســــــسات والـــــوزارات ودوائـــــر الدولــــــة كمـــــا  يـــــة والعر االجن
غــــداد وقواعــــد التحالــــف  م ، واصــــابت مطــــار  ــــا ن وممتل ارواح املــــواطن

ــي  دف اآل ــس يــل ..  ــا صــوب مطــار ار ــ دمو ، وتمــادت  جــر  - ١الــدو
ــي يحــصل  ــ ظــل االنتخابــات الرئاســية ل ــ التــصادم  القــوات االمركيــة ا

تـــر كفـــة " جـــو بايـــدن " صـــاحب مخطـــط تقـــسيم العـــراق  - ٢االرتبـــاك.
ـــــ ايـــــران  ـــــات مال ـــــد لتوج ـــــي  - ٣واملؤ ـــــ امللـــــف النـــــووي االيرا والرجـــــوع ا

ــــــ  ــــــاموي ) باإلعتمــــــاد ع ــــــ ( األو التــــــا فــــــأن تــــــرجيح كفــــــة الن ادع.و ا
ـــــي  ارجيـــــة األمر ـــــر ا ي " وز ـــــ الـــــذي يقـــــوده " جـــــون كـــــ ـــــي الفار اللو
ـــ  ـــ العـــراق ال اتيوشـــا  ـــداف صـــوارخ ال مـــًا مـــن أ ـــدفًا م َعـــُد  ُ األســـبق 

ة.!! ا األخ ا ايران ورق  علق عل
 

بــــــع سياســــــة مــــــسك العــــــصا مــــــن  ــــــاظ ي علــــــم بــــــأن ال كيـــــة  اإلدارة األمر
ـ جميـع الفرقـاء  ـ النتـائج ع ماطـل  نـاك و راوغ  نا و املنتصف، يراوغ 
ة،  علـم بانـھ يتعـرض لـضغوط كبـ أمنھ واسـتقراره، و ن بالعراق و املعني
اتيوشا ، وواحد فقـط  علم انھ غ قادر تقديم واحد فقط من رماة ال و
رن، وواحد فقط من كبار الفاسدين .. الشعب العرا  من قتلة املتظا
ـــم العـــسكرة  م الوظيفيـــة ورت م وعنـــاو م واحـــدًا واحـــدًا بأســـما عـــرف
ل  عرف  م .. الشعب العرا  م وجرائم م وملفات فساد ن بيو وعناو

ًا. ن الفرصة ال لن تطول كث  التفاصيل، وستح
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ــــــا العــــــرب اســــــتعيدوا العــــــراق  أ
ــــــوا ال أدري ملــــــاذا تحــــــضري  تف
ـا  ي إل ـشد ـذه الـدعوة بقـوة و

ـــــــ أحـــــــوال أمـــــــة  ـــــــة للنظـــــــر  لمـــــــا أطرقـــــــت ل شـــــــدا  نيفـــــــا 
ــــــذا  لمــــــا ســــــرحت عيــــــ لرقعــــــة أو مــــــصر مــــــن  العــــــرب، و
بـــــا  ـــــي الـــــذي بـــــات ممزقـــــا مقطعـــــا متفجـــــرا مل الـــــوطن العر
ـر  ن الغـضب والـضيم والق تتقاذفھ األعاص وحمـم بـراك

دي الشامل.  وال
 

وا ا العرب استعيدوا العراق تف  أ
ملة وتطرق رأ منذ  ذه ا ي  بد  س م حقا ملاذا  ال أف
ـــ  عـــدما أف ـــرن  ـــن ال ـــراب والـــدمار ببـــالد مـــا ب حلـــول ا
لـة الوضـع العـام  ـ خ ن واألشـرار  الغزاة وحلف الشياط
ا شــذاذ اآلفــاق وحثــاالت زمــن القــيء  باح عــدما اســ ــا و ف

 الذي نح ..
 

ــ استحــضار تلــك  ــ صــواب  ال أعلــم يقينــا مــا إذا كنــت ع
بة، وال أجـــــــزم بمـــــــدى  ـــــــ أكـــــــ األوقـــــــات العـــــــص لمـــــــات  ال

ذا الدعاء املوجھ للعرب. ة   وجا
ال أســتطيع حــسم رجاحــة منــاداة العــرب الســتعادة العــراق 

سر وأنفع وأك مردودية مما سواه.  طرقا أ
 

 ولكن ..
ـــــــذا  ي مـــــــضطرا اضـــــــطرارا ال منـــــــاص منـــــــھ للرجـــــــوع ل أجـــــــد
ـ خالصـا أتـصوره للعـرب مـا لـم  اد أجـد  النداء دوما، وال أ
قيقـــة، حيــــث ال مجـــال لتخطــــي العاصــــفة  ــــذه ا وا  يـــدر
ـــــــاح  ـــــــزا عنيفـــــــا وتتالعـــــــب بـــــــھ تالعـــــــب ر م  يـــــــا ـــــــز ب الـــــــ 
ــ ظـل اســتمرار غيــاب العــراق  ار  ــ قــات األ رـف بور ا
عــــــــاد ســــــــواء  ودوره وفعاليتــــــــھ وعافيتــــــــھ وثقلــــــــھ متعــــــــدد األ
ا أو اجتماعيــا أو اقتــصاديا أو  تارخيــا أو ثقافيــا أو حــضار

. ا وغ ذلك الكث  عسكر
ــــــــالتحري  يــــــــة، و ــــــــ تــــــــارخ األمــــــــة العر ــــــــالنظر مليــــــــا  إنــــــــھ و
اديـــــة العـــــراق  ـــــ ر ــــان القفـــــز ع ـ ، ال يمكـــــن ألي  املوضـــــو

ـي  ـ الوضـع العر ه  ومحورة أدواره ومركزة فعاليتھ وتأث
 برمتھ ع امتداد العصور.

 
ــــــار العالقــــــة  ــــــان أن يحــــــاول املــــــرء إن نــــــھ مــــــن العبــــــث بم و
ـــــــن حـــــــال العـــــــراق  دليـــــــة أيـــــــضا ب ية بـــــــل وحـــــــ ا الـــــــسب
ـــرا،  ـــا مزد ــان العـــراق معـــا قو ـ والعـــرب، حيـــث أنـــھ مـــ 
عافــت األمــة، ومــ تراجــع العــراق وتقلــص  ــر العــرب و ازد
ــ حالــة مــن  قــر دوره ونمــاؤه، دخلــت العــرب  إشــعاعھ وتق

الك. ل والظالم ا  السبات الطو
 

ونــــات األمــــة وال يقلــــل  ــــ دور بقيــــة م ــــذا الــــزعم ال يل إن 
ــــار األقطــــار  ــــن ازد ــــا وال ينفــــي البتــــة العالقــــة ب مي مــــن أ
مــا ارتقــى التفاعــل  ــار األمــة، ولكــن م يــة األخــرى وازد العر
ــشابك العالقــة  ــذا وذاك، فــإن األمــر لــن يبلــغ مرتبــة  ــن  ب

ن العراق واألمة.  ب
ــــــــ الــــــــضم  قيقــــــــة واســــــــتقرت  ــــــــذه ا ت  ولقــــــــد اتــــــــ

عد غـزو العـراق سـنة  م العري خاصة  ، رغـم ٢٠٠٣ا
ة فارقــــة وســــابقة  ات كبــــ ــــ فــــ ة أيــــضا  ــــ انــــت وا ــــا  أ
اجتيــاح التتــار لبغــداد ومــا خلفــھ ذلــك مــن أحــداث  أيــضا 
ــــضارة البابليــــة القديمــــة  يــــار ا ـــا أحــــد أو عنــــد ا ال ينكر

 و معلومة معروفة كذلك.
 

يــــار  ـــي ا يــــان العر ـــار الب بـــري للعــــراق، ا فبعـــد الغــــزو ال
دي  اجع واالنحـــــدار والـــــ ـــــسم بالـــــشمولية فبلـــــغ الـــــ ليـــــا ا
افـــــــة، حيـــــــث انخرمـــــــت  يـــــــاة  ات ا مـــــــداه وضـــــــرب مـــــــستو
ت املنظومـــــة األخالقيـــــة وتالشـــــت  ـــــ املوازنـــــة الدفاعيـــــة وا
ـــــا ســـــيل مـــــن اإلحبـــــاط القاتـــــل  ا ولف مـــــا بنفـــــس ثقـــــة ا

ت اإلرادة وخارت العزائم. صون وف ل ا ا  اوت لد  و
 

ــــــ وقــــــع الــــــصدمة  عـــــد الغــــــزو املــــــشؤوم، أفاقــــــت األمـــــة ع و
ــــــول  ــــــم املــــــصاب و ــــــي  القاتلــــــة، وتلمــــــس الــــــشعب العر
ــــــب العــــــراق  غي ــــــم الفــــــراغ الــــــذي تولـــــد عــــــن  طـــــب و ا

ه وتقوض منجزاتھ.  وتدم
 

ولـــــــم تتوقـــــــف املأســـــــاة الـــــــ حلـــــــت بـــــــالعرب الناجمـــــــة عـــــــن 
دف العـــراق عنـــد تلـــك العتبـــات،  الزلـــزال املـــروع الـــذي اســـ
ديــــــدات  ــــــدا جديــــــدا قوامــــــھ تتــــــا ال بــــــل دشــــــن العــــــرب ع
يــك عــن تنــامي األطمــاع  ع اآلفــات نا ــ الــضرات وتتــا وتوا
ـــــسارعت عمليـــــات  ــــات و ـ ا ارجيـــــة كمـــــا اســـــتجدت االن ا

التحـــرش طـــورا والقـــضم أطـــوارا أخـــرى، كمـــا أضـــ األمـــن 
داف العـــــراق لـــــم  ـــــب الـــــرح ألن اســـــ ـــــ م ـــــي  القومـــــي العر
ان لذلــك  ـرن كمــا اسـت ـن ال ــ بـالد مــا ب يكـن محـصورا ع
القاعــــــدون واملتواطئــــــون والقاصــــــرون عــــــن إدراك حقيقــــــة 

 نوايا األعداء.
ـــــ حيـــــاة العـــــرب ال  ـــــائال  لقـــــد خلـــــف غـــــزو العـــــراق فراغـــــا 
يل لتجــــاوز ارتداداتــــھ إال إذا أخلــــص  ــــاره وال ســــ مجــــال إلن
م الســــــــــتعادة  ــــــــــود ــــــــــذلوا قــــــــــصارى ج م و العــــــــــرب نوايــــــــــا
ــا  ــ  ــذه حقيقــة ال يقــدر أحــد ع العــراق، ولقــد باتــت 

ي من قدرات تضليلية ووسائل تزيفية. ما أو  م
 

وا! ا العرب : استعيدوا العراق تف  أ
لمــــــا اســـــــتجدت أحـــــــداث أو  ــــــذه العبـــــــارة  لطاملــــــا الزمتـــــــ 

 تلبدت غيوم  سماء العرب.
 

اقتــــــــضاب شــــــــديد، ولتلــــــــك  نــــــــا أعــــــــاله و فكمــــــــا أســــــــلفنا و
ــ مــسامع العــرب دومــا أن  األســباب، ال نمــل مــن الطــرق ع

وا.  استعيدوا العراق تف
 

يــــا  ــــن اســــتعادة العــــراق حــــرا منيعــــا عر إن فــــالح العــــرب ر
 واحدا موحدا من زاخو للفاو.

 
لغـاء دوره القومـي  ب العـراق و غي إن الفراغ الذي أحدثھ 
ـ سـيول االحتـالل املركـب والـصراعات الطائفيـة  غراقھ  و
ـــــــي  ـــــــو الـــــــذي دفـــــــع العـــــــدو اإليرا بيـــــــة وغـــــــ ذلـــــــك،  واملذ
ـو الـذي  ـ العـرب، و ن ع للتكش عن أنياب حقـده الـدف
باحة مــــــــساحات شاســــــــعة مــــــــن بــــــــالد  ســــــــمح للفــــــــرس باســــــــ
كيبــــــــــــــة  غيــــــــــــــ ال يــــــــــــــك عــــــــــــــن  ــــــــــــــا نا ل بــــــــــــــادة أ العــــــــــــــرب و

ا.  الديمغرافية ف
 

ـو الــذي سـرع بتجــرئ تركيــا  ـو ( أي ذلــك الفـراغ ) يقينــا  و
مــا  مــا حــ باتــت العبــا م عــد م ــ ســورة والعــراق ومــا أ ع
ــ  عمــل ع ــي و ـ ســاحة الــشطر اإلفرقــي مـن الــوطن العر

ا التوسعية. ا وأحالم اتھ خدمة ملطامح  تجي خ
 

ن والـذين لطاملـا  و أيضا ما سـمح ألعـداء العـرب املعلـوم و
م  سياســـا روا  ـــم العـــراق قبـــل الغـــزو، بـــأن يجـــا حـــذر م
ــش  عط ــ  ن ع كت العنــصرة فأقــدمت إيــران وتركيــا مــش
ــدد  يــا املغمــورة بمــصر و العــراق وســورة وكــذا تفعــل أثيو

ـ  ي وتتـآمر جـديا بـال خـوف ع ـا املـا ا وتتالعـب بأم وجود
بة النيل القومي تآمرا غ مسبوق.  أمن 

 
ــــو الــــذي حــــول  ــــاء دوره القومــــي،  ــــب العــــراق و غي ن  و
ي، مــا  يو غة للعــدو الــص ــسة ســا ة لفر يــة كثــ أقطــار عر
ــــا  ــــ الظفــــر  ــــسابق ع جعــــل مــــن مذلــــة التطبيــــع بطولــــة ت
عقيــــــــدا  ن  داد قــــــــضية فلــــــــسط ة، لــــــــ يــــــــة كثــــــــ أنظمــــــــة عر
ا البطـــــــــــل وتتفـــــــــــاقم معاناتـــــــــــھ  ـــــــــــ شـــــــــــع ولتتـــــــــــضاعف مآ

ن.  وتتعاظم نوائبھ بفعل غدر األقر
 

ــن  ــذا الواقــع املظلــم الــذي ترســف تحــت ســياطھ مالي إن 
يجة  و ن ن املغدورن، إنما  ورن املطعون من العرب املق

 حتمية لغياب العراق.
 

ــــــــا  قيقــــــــة املفزعــــــــة الــــــــ لطاملــــــــا غبطنــــــــا عل ــــــــ ا ــــــــا ل و
ـــــــــا علينـــــــــا متنطعـــــــــون عديـــــــــدون،  ون، وأنكـــــــــر وجا كثـــــــــ

ا مأجورون وموتورون بال عد. سب زأ منا   واس
 

ـــا  ـــون محور يـــة شـــرطة أن ي ـــل مـــن أمـــل الســـتفاقة عر ف
ــــسية  يــــا موحــــدا بوابــــة رئ اســــتعادة العــــراق حــــرا ســــيدا عر

 لفالح العرب؟
 

ــــــــ  مـــــــم وشـــــــمروا ع ن اســـــــتفاق العـــــــرب، وشـــــــدوا ال أمـــــــا و
ــم إال أن  م للنجــاة، فمــا عل ــوا طــرق ــد، وأدر ســواعد ا
ثـاالت العمليـة السياسـية  ال الـدعم املوجـھ  يرفعوا أشـ
ــل  روا  ــ افــة، وأن  تلــة  غــداد ا ــ  الكــة القــذرة  امل
ـــــــي  ـــــــي واإليرا ـــــــن األمر ـــــــاء االحتالل يـــــــل بإ ـــــــم للت أوراق
ــسوف لالنفتــاح  ــئ أو  ــال تل للعــراق، وأن يتــداعوا فــورا و
ــــــــ القــــــــوى الوطنيــــــــة والقوميــــــــة العراقيــــــــة الــــــــ قاومــــــــت  ع
ا بمـــــصافحة الغـــــزاة  فرازاتـــــھ ولـــــم تتلطـــــخ أيـــــد االحتـــــالل و
ال الـــــدعم، وأن  ـــــا مختلـــــف أشـــــ م، وأن يقـــــدموا ل وأذنـــــا

عان. ا ال شرن املباركة وشبا  سندوا ثورة 
 

افـة،  عـاده  جاع دوره القومي بأ إن استعادة العراق واس
ما البـديل عـن  ث صفحات عز جديدة، و ما ضمانة تأث
ــــن  ــــن األعــــداء ســــيما العدو ــــسرة ب نح والتمــــزق يمنــــة و الــــ

. ي الفار ي واإليرا يو ن الص ن العنصر  التارخي
تخــــــــــون الســــــــــتعادة العــــــــــراق  ــــــــــل ي ــــــــــل يبــــــــــادر العــــــــــرب و ف

وا؟  فيف
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ــــــــشرن لــــــــشباب  ــــــــ انطالقــــــــة انتفاضــــــــة  عــــــــام مــــــــ ع
ونــــة  ــــد وطــــن ضــــيعھ العمــــالء وا العــــراق الــــذي خــــرج ير
داء لـــــــم يتوقـــــــف  الفاســـــــدون عـــــــام مـــــــ وقوافـــــــل الـــــــش
ــــــت قــــــوى الظــــــالم واحــــــزاب العمليــــــة  ا حيــــــث تفن مــــــس
ــــ اســـتخدام شــــ انــــواع  السياســـية والــــسلطة القمعيـــة 
ھ  ــــشو ــــرائم ضــــد شــــباب االنتفاضــــة خطــــف وقتــــل و ا
ــــــــ  ــــــــذه الثــــــــورة الــــــــشبابية املباركــــــــة ال صــــــــورة وشــــــــيطنة 
نـــــــــوب  ـــــــــ الوســـــــــط وا ـــــــــ عـــــــــشر محافظـــــــــات  خرجـــــــــت 
غــــداد العاصــــمة رافــــضة الــــةاقع املأســــاةي  انطالقــــا مــــن 
ـشھ الـوطن والـشعب عـام مـ ولـم يبـق حـزب  ع الذي 
مــــــن أحــــــزاب الــــــسلطة اال وجــــــرب أســــــاليبھ القمعيــــــة مــــــع 
طف أو  واتم ام بـــــــا رن مـــــــرة بـــــــالقنص أو بـــــــال املتظـــــــا
رمـــــة دوليا.وصــــفوا القتلـــــة بـــــالطرف  بقنابــــل الـــــدخان ا

ـــم  الثالـــث مـــرة ومـــرة قـــالوا مندســـون واخـــرى اطلقـــوا عل
ـــــا اســـــماء وصـــــفات لنـــــوع واحـــــد مـــــن  ل ـــــة و وكر اســـــم ا
ـــن او ارتـــدوا القبعـــات  ــانوا ملثم ـ ن ســـواء  ـــرم القتلـــة ا

ا من االلوان. مر أو غ  الزرق أو ا
 

ـم صـناع حيـاة  ت فيـھ شـباب االنتفاضـة ا عام م أث
ة ورغــــــم أن مــــــا  ــــــسانية الكثــــــ بــــــالكث مــــــن املبــــــادرات اإل
ــــا  ــــ اختيــــار قيــــادة موحــــدة ل ــــا  عيــــب االنتفاضــــة تأخر

ـا  افـة اال ان ذلـك لـم يمنع افظـات  سيقيات ا تمثل ت
مــــل العمليــــة السياســــية  ا الــــرافض  مــــن إيــــصال صــــو
ــق وحــدة الــشعب  تــل لتمز ا ا االســتخبارة الــ أســس

 والوطن.
 

يد  ـــــــت األلـــــــف شـــــــ داء قـــــــد قار انـــــــت قوافـــــــل الـــــــش واذا 
ن فـــــــــــــإن روح  ـــــــــــــ واملعـــــــــــــاق ر وعـــــــــــــشرات االالف مـــــــــــــن ا
ـن الـشباب املنتفـض  ـا ب ا ازدادت قو االنتفاضة وجذو
تمـــــع وازديـــــاد  يجـــــة ملـــــا آلـــــت إليـــــھ وضـــــعية الـــــوطن وا ن
معــدالت الفقـــر والبطالـــة وأن أحـــزاب الـــسلطة اســـتأثرت 
ــانوا مــن اكــ الــسراق والفاســدين  ات الــوطن ف ــل خــ ب
م باملرصـاد حيـث عـرت  ان الشباب ل ة ووحشية و شرا
ــــــ  ة ال ــــــشرن وأســــــقطت ورقــــــة التــــــوت األخــــــ انتفاضــــــة 
ا  ـــا وســـلطا ـــا العمليـــة السياســـية واحزا ـــس  انـــت ت
ـم أبنـاء العـراق ومـن  ت ابطال االنتفاضة ا القمعية واث
ـــــضتھ وســـــعادة أبنائـــــھ انطلقـــــت شـــــرارة انتفاضـــــة  اجـــــل 
ـــــ صـــــدر  ـــــشرن لتغيـــــ الواقـــــع الفاســـــد الـــــذي يجثـــــم ع

ن منذ   عاما. ١٨العراقي
 

عـــ عـــن روح  ي إنمـــا  ـــا الثـــا ـــ عام ـــشرن  ان انتفاضـــة 
ا رغــــــــم القتــــــــل  ــــــــل شــــــــبا املطاولــــــــة والــــــــصمود الوطــــــــ ل
ديد والوعيد و بحاجة اليوم إ توحيد  طف وال وا
عــد أن  ا  نــاك متحــدث رســ باســم ــون  ــا وان ي خطا
ــــــــــل أســــــــــاليب القــــــــــوى السياســــــــــية واحــــــــــزاب  انكــــــــــشفت 
ـ  ـا  رات أو امعا وب موجة التظا ا  ر السلطة وغ
قمـــع االنتفاضــــة الـــ أصــــبحت تمثــــل جيـــال مــــن الــــشباب 

م بقضية الوطن ومصا الشعب العليا.  الوا واملل
 

ـــل الـــشعب  ـــون انتفاضــة  واالنتفاضــة اليـــوم يجــب أن ت
ـــــ الـــــشباب فقـــــط  وفئاتـــــھ االجتماعيـــــة وان ال تقتـــــصر ع
ذه االنتفاضة  ا فالبد ل رك األسا ل م ا انوا  وان 
ـــــــــون انتفاضـــــــــة شـــــــــعب ضـــــــــد العمليـــــــــة السياســـــــــية  ان ت

ي. ي اإليرا ت ل األمر  وجميع عمالء ا
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لمــا تقــدمت تقنيــات االعــالم ، وزادت اعــداد القنــوات 

ـ  ـ سـماء تجـاوز عـدد القنـوات فيـھ ع  ١٤٠٠العرية 
ـــة  نـــوع ال مثيـــل لـــھ مـــن قنـــوات سياســـية اخبار قنـــاة و
يـــــــة  ـــــــ قنـــــــوات دي ـــــــ قنـــــــوات عامـــــــة منوعـــــــة وصـــــــوال ا ا
ــ جنــب القنــوات  وديــة ، جنبــًا ا اســالمية ومــسيحية و
ل  ـــــــش ـــــــذه القنـــــــوات مـــــــدعوم  االقتـــــــصادية ، واكـــــــ 
ومــــــات وجمعيــــــات  مباشــــــر وغــــــ مباشــــــر مــــــن قبــــــل ح
وموســسات تمتلــك امــوًال طائلــة الن ال يمكــن الي قنــاة 
ا ،  عــــــزز مــــــن اســــــتمرار ة  ــــــستمر دون مبــــــالغ كبــــــ ان 
ـــــي مـــــن  و ب عـــــدم قـــــدرة االعـــــالن التجـــــاري التلفز ـــــس
ـــــــــن  امج واجـــــــــور العامل ـــــــــسديد فـــــــــاتورات البـــــــــث والـــــــــ

 والصرفيات االخرى.
 

نالــك قنــاة مــستقلة  ــس  ــذه املقدمــة القــول ل اســوق 
ـــــــذه يطبـــــــل  يـــــــة  ومـــــــات العر وغـــــــ منحـــــــازة، وان ا
ـــرص  ـــوف وا از وا وت ( مـــع االعـــ ـــا ملرفـــأ بـــ اعالم
يـــــة  ـــــل القنـــــوات العر ـــــ لبنـــــان ) وتتحـــــول  لنـــــا  ـــــ ا ع
وت وَلـــم  ـــ امـــاكن عـــزاء ملـــا جـــرى لبـــ ـــي ا واالعـــالم العر
ـ تـورط حـزب  ـش ا قـائق والـ  يتجرأ ع كشف ا

ـــان اول  ـ ــــشعة و مــــة ال ر ــــذه ا ــــ  حــــسن نــــصر هللا 
ـــــق فـــــ عـــــون  ن املـــــاكر مـــــاكرون ليقطـــــع طر ـــــرول امل

ا جرمة بحق لبنان العري. و  وحسن نصر هللا ، 
 

ــــ  ــــذا االعــــالم الكثــــ ملاســــاة شــــعبنا  نمــــا لــــم يفعــــل  ب
ـــي  ـــا او اي بلـــد اورو ـــ امر ـــذا  الـــسودان ، لـــو حـــدث 
ومـــــــات منافقـــــــة وشـــــــعبنا  ـــــــ املـــــــساعدة ح ـــــــالبوا ع لت
عـم الوكيـل  نا هللا و الشقيق  السودان لـھ هللا وحـس

ل عديم ضم وذمة.   
 

غافـــــــل االعـــــــالم  امـــــــا العـــــــراق وجرحـــــــھ العميـــــــق ، فقـــــــد 
ل خــاص  ــش ــي  ل عــام واالعــالم العر ــش الــدو عنــھ 
ــــــ  فلــــــم تــــــذكر ماســــــيھ وال معانــــــاة شــــــعبھ وال القتــــــل ع
ـــــھ وثرواتـــــھ و غـــــ ذلـــــك  ـــــة وال ســـــرقة ارضـــــھ وميا و ال
ـن  ـ اسـتحياء او غايـات عدائيـة ب كث ، اال ما نـدر وع
ـــــــــس حبـــــــــا بـــــــــالعراق  التاكيـــــــــد ل ـــــــــذا الطـــــــــرف اوذاك و

 وشعبھ.
 

انــــت سياســــيھ أو  ارثــــھ حقيقيــــھ ســــواء  ــــ  إن العــــراق 
ــو  يــھ بــھ و ومــات العر تــم ا يھ أو أمنيــھ ولــم  ــ
واقـــع حاليـــا تحـــت االحتـــالل وقبلـــھ الغـــزو الغاشـــم دون 
ـ  ا عـدوه الـشعب العرا ن ، امر م طرفة ع أن ترف ل

 بامتياز !!!!
كيـــــــــــــھ  ع واالحـــــــــــــداث ان االدارات االمر ـــــــــــــت الوقـــــــــــــا اثب
ــام بمــا يتطابــق  ــا عــدوه للــشعوب وصــديقھ ل جميع
ــي  ا والعــراق أكــ نموذجــا للــسلوك األمر مــع مــصا

وا يااو االلباب.  ع أرض الواقع فأعت
 

ـستمعوا للــشعارات االمركيــھ وللطروحــات املتعلقــھ  ال
ــــــــم  ــــــــش الكر ــــــــة التعبــــــــ والع ــــــــسان وحر بحقــــــــوق اإل
ــــــ  ــــــا  ف اجــــــات االساســــــيھ فقــــــد انفــــــ ز ن ا وتــــــأم

عنــــــــدما غــــــــزت واحتلــــــــت العــــــــراق  ٢٠٠٣العــــــــراق منــــــــذ 
وفعلـــــــــت بـــــــــھ ومـــــــــاتزال مـــــــــن أعمـــــــــال منافيـــــــــھ لالعـــــــــراف 
عـــــــــــد أن  ا لتقـــــــــــسيمھ  والعالقـــــــــــات الدوليـــــــــــھ ومـــــــــــساع
ــــدل يــــدفع الــــشعب  ه ل فرضــــت عمليــــھ سياســــيھ مثــــ

ائلھ. ا يوميا من دماء أبنائھ وثرواتھ ال  العرا ثم
 

ان االعالم السيا الس واالعالم السيا الشي 
ــــــــو  ية  ــــــــساعد االخــــــــر والــــــــ ــــــــل واحــــــــد  يلتقيــــــــان و
ــــم  ــــي و ــــ ظــــل غيـــاب املــــشروع العر ــــي ،  تمـــع العر ا

 ستغلون عدم التماسك العري
 

ــ  ي  يو ــزت عــن تحقيقــھ دولــة الكيــان الــص ان مــا 
ــــــــ الــــــــس  ــــــــت الــــــــوطن ، حققــــــــھ االســــــــالم السيا تفت
عــــاون  نــــاك توافــــق و ــــ الــــشي ، و واالســــالم السيا
ـن ايـران وحمـاس  ي ب ـاثولي واال كيف نفسر الزواج ال
ـــــــم  ن ( نحـــــــن املـــــــسلمون و ، وايـــــــران واخـــــــوان املـــــــسلم

ن ).  اخوان شياط
 

ـــشار  ـــي وخاصـــة الفـــضائيات واســـعة االن االعـــالم العر
عمـق  يـة و الفات العر زرة والعرية ) تقودان ا ( ا
ـــان اال  ل وال تر ـــن واثـــارة املـــشا ـــ الف ــا وتـــدعو ا جراح

ذا؟. ما ، فاي اعالم  وانب السلبية وتركز عل  ا
 

بــــت اليــــھ ليجلــــس  ــــد ان يتأكــــد مــــن مــــا ذ ــــل واحــــد ير
ـــــ  تقـــــل  ـــــرة و ز ـــــ قنـــــاة ا ـــــة  د ســـــاعة اخبار ـــــشا و
ـدث او  يـة ا يـة او العر ـ قنـاة العر الساعة االخرى ا
ــــــــوى  ن حــــــــسب  اي نيــــــــوز يــــــــرى الكيــــــــل بمكيــــــــال االســــــــ
ـــ النظـــر  د التناقـــضات  ـــشا الدولـــة الرســـ ، واالن 
ـــل قنـــاة تحــــدد  يـــا ، و يجـــان وارمي ـــن أذر ـــ املعـــارك ب ا
ــــــس  ــــــا مــــــع تركيــــــا ، ول ــــــا االعالمــــــي بحــــــسب عالق وا
ــــــ او الــــــدفاع عــــــن  الوقــــــوف مــــــن جانــــــب ديــــــ او اخال

ة. قوق املسلو  ا
 

ـــة واالعالميـــة  ـــ التغطيـــة االخبار كمـــا علينـــا ان ننظـــر ا
ــــــــا االن  ــــــــ العـــــــراق والــــــــ تمــــــــر عل النتفاضـــــــة شــــــــعبنا 
ــق  فعــل وعــزم قــوي و مطالبــة با ة و الــذكرى الــسنو
ــــــــدار  ة و ا ــــــــ وحقــــــــوق شــــــــعب العــــــــراق املــــــــسلو العرا
ــ ســاعات  ة  كرامتــھ ، لكنــا لــم نجــد ســوى اخبــار مبعــ

ا عن دقيقة. ستغرق ا ف  اخبارة ال 
 

ــــ ايــــام االعــــالم الرســــ  انــــا كباحــــث اعالمــــي اتــــرحم ع
ــــــــان اكـــــــــ صـــــــــدقية  ـ ده االن  ـــــــــشا النـــــــــھ قياســـــــــا بمـــــــــا 
واســـــتحياء مـــــن اعـــــالم اليـــــوم الـــــذي كـــــشف عـــــن عـــــورة 
ارتباطاتـــــھ ومـــــن يـــــضع سياســـــاتھ ومـــــن يـــــدفع لـــــھ ، فـــــال 

ة. ا نز  القنوات صادقة وال برامج
 وهللا املستعان.
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ا داخل  و ا ،وتحدد  ع عن حقيق ا  ا  ا القوميھ أل صي و  ا  ا من األمم من خصائص تختص  م ما يم أمھ معينھ عن غ ا  تقدمھ.اإن ا ي ودور سا  تمع اال

ا الروحيھ، وما  ، وثرو ا النف و ضاري وت ع عنھ تراث األمھ ا ست شكال خارجيا يخضع للتوصيف بل  تفاعل  صية القوميھ ل ل ذلك من نزعات واستعدادات وتطلعات.يخلوال  فھ 
 

ي، بـ ا ـي االشـ ـؤمن حـزب البعـث العر ـ التـارخ، و ـا دور عظيـم خـاص  ـان ل ن األمم، وقد  ه ب صيھ قوميھ متم ا ان واالمھ العرية أمھ ذات  ـضا ـ  ـذه املزايـا  ا وقـد تجلـت  ـصي عن  عـ ـذه االمـھ تختـص بمزايـا 
سانيھ خالده.  مل رسالھ ا ال  ا ا ذا ماجعل ھ واإلبداع ) و ( قابلية التجدد واالنبعاث ) ،و يو ا .. ( خصب ا م  املتعاقبة، ومن أ

 
ا ا ا القوميھ، وناضلت نضاال شاقا لتبداء عصر انبعا صي بھ، حافظت األمھ العريھ ع  يمنھ االجن  يد. دورغم قرون التخلف والتجزئھ وال

 
تم رة ا ال التبعية وسادت العدالھ وا ل أش ا إال إذا توحدت األمھ وتحررت من  امل صور صية لن تتج ب ذه ال لق واالبداع.ع اع ان من مزايا  انات ا  لعري، وتوفرت الفراده، إم

ن امل ن تطوره و ام ب ناسب دائما مع حرة الفرد ومدى اال صية األمھ وآمن بأن انبعاث األمھ ب صية الفرد و ن  زب ب  ھ القوميھ.صولذلك رط ا
 

ا  ــ االمــھ وحاضــر ــن ما ــط ب ت.ولذلك ر ــش ھ وال ــشو ــا مــن ال يــھ، وحماي ــصيھ القوميــھ لالمــھ العر ــ اصــالة ال ــامال ع ــزب حرصــا  حــرص ا ــو نفــسھ رطــو ث  ــش ــي و ا حيــا ووقــف ضــد الغــزو الثقــا للــوطن العر
ي خاص. ا اج طرق اش  بأستقاللھ األيديولو ونادى بان

 
ي البناء. ياد واصدق من مارسھ  إطاره االيجا ان اول من دعا إ ا  و
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ـــــم ١ ء اال ـــــو الـــــ ـــــس  ـــــا ل ـــــا.أي أن االقتـــــصاد ف ـــــشاف ثروا ـــــان قبـــــل اك يـــــھ  .إن عـــــداء الغـــــرب لالمـــــة العر

ضاري الذي جاء بھ اإلسالم. ذا الدور ا ب  س ذا العداء.إن املنافسھ  ذه املنافسھ و  والباعث ع 
 
ـــو ( الـــسوس ) ومعنـــاه االداره ٢ ـــ و ا الرئ ا ومـــصدر ـــشتق مـــن جـــذور يـــھ  ـــ اللغـــھ العر لمـــة سياســـھ  .ان 

ــق الــسعاده، ونحــو قيــام  م نحــوه طر ــسن، واالخــذ بيــد النــاس مــن قبــل قائــد ــسنھ والتوجيــھ ا والقيــاده ا
عامل فيھ الناس ع اساس من العدل واإلنصاف.  مجتمع 

 

م الذين يصنعون األحداث.٣ ن  ن، كما أن الرجال التارخي  .إن األحداث  أل تصنع الرجال التارخي
يب.٤ ذا التعليل ال م حالة البالد،   .ما أك الذين يتعمدون تضليل الناس بتعليل
 

ومھ. ل ع مائدة ا ئات ال تأ وميھ و الب ن  األوساط ا ادع بثاء ا وءالءا  وانك لتجد 
 
ا يمكن االستغناء عنھ.٥ س عنصر ا ثانو و الوسيلھ والغايھ ول  .إن النضال 
 
ــستطيع ٦ ء،  ــ ــل  ــ حــد إن الــذي يقبــل بــأن يخــسر  ــسارة، ا ــ قــدر ا ــح اال ع ياة.إنــھ ال ر ن ا .مــن قــوان

.  وحده من أن يأمل بالرح األك
 
ـــون ٧ ـــي حـــق االنتقـــاد، بـــل وجعلـــھ واجبـــا قبـــل أن ي ـــل حز ي .. ان النظـــام الـــداخ صـــان ل .النقـــد والنقـــد الـــذا

زيھ،  حقا، ظمن املنظمھ ا
 

ـــزب إال إذا اعتـــ نفـــسھ  ـــزب خـــارج ا ـــى بـــأن يطـــرح أمـــور ا رأل حز ـــذا األســـاس فإنـــھ ال يوجـــد أي مـــ ـــ  وع
زب.  خارج ا
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انــــھ مــــن  ــــا ان لــــم يكــــن مــــستمدا بر ــــديث ع نالــــك أشــــياء ال يجــــدي ا
اص،،والـصراع  ا ا صية، تض املوضوع من الداخل بـضو تجرة 
ن الشعب وأعداءه الذي تديره ماكنة وسائل االعـالم، واحـد  الفكري ما ب
م ذات مــــرة : كيــــف لإلعــــالم لفظــــا  مــــن تلــــك األشــــياء ، فلقــــد ســــأل أحــــد
ا جيوشا جرارة وتقنيـات  غ من موازن معركة قوام وكتابة وصورا، أن 
ادعـــــــة  ا املنـــــــاورة وا نميـــــــة أساســـــــ ة فتاكـــــــة وخططـــــــا ج ائلـــــــة وأســـــــ
ــــس  ــــو مـــا نفتقــــد اليـــھ كعــــرب!الن إعالمنـــا  والتكتـــم والقــــرار الواحـــد، و
ــ العــراق ، خــ مثــال  ــسيف مــن خــشب!وانتم  قاتــل  ــ قــدم عرجــاء و ع
ــــ املنطقــــة،  ت قواعــــد اللعبــــة  غــــ فــــضل مــــا جــــرى،  ــــ مــــا حــــدث؟، و ع
عـــد آخـــر ) ،  ـــساقطة قطـــرا  ـــا امل وتوالـــت سياســـة لعبـــة الـــدومينو بأجزا
ـــــــ مجـــــــاالت  عـــــــد التطـــــــور التقـــــــ  اليـــــــة  ـــــــ صـــــــورتھ ا قلـــــــت : االعـــــــالم و
ا  ــام عليــق او مقــال وصــورة وحركــة  عــد مجــرد خــ أو  االتــصاالت ، لــم 
ا بواسـطة  ل  س ا ملزاجية املتلقي او  شار وصوت مؤثر ، يخضع ان
عض األنماط التقليدية السابقة ، انھ اليوم يجتـاز  ا  الرقابة ال تمارس
قتحـــــــم أشـــــــد خصوصـــــــيات  ـــــــدخل البيـــــــوت و ـــــــدود والعوائـــــــق ، و ـــــــل ا
ــ  ن ثقافتــھ ومزاجــھ العــام، وقناعاتــھ وميولــھ  ــو ــ ت تــدخل  ــسان، و اال

لمـة مـن معـ ودالالت، وأضـ سـالحا  ذه ال ل ما ل عملية غزو شامل ب
، واداة  اق والتـــدم بيـــد القـــوى املـــسيطرة عليـــھ، يحمـــل مواصـــفات االخـــ
دف ا قناعات جديدة بدل القناعات السابقة ،   ، لغسل دماغ جما
تمعية ال يتوجھ  ئة ا يًا ضد الب مكن ان يصبح سالحا مؤذيا وتدم و
ح مــــن اجــــل اجبــــار  يــــة عــــ العنــــف املــــصور ، والتلــــو ــــا، بجرعاتــــھ التأث ل
ا لـــوال ذلـــك ( العنـــف  ـــان تقـــديم ـــان باإلم ـــ تقـــديم تنـــازالت مـــا  اآلخـــرن ا
ـــــ اداة طيعـــــة  ـــــسانية ا ماعـــــات اال ـــــل ا ـــــ تحو املـــــصور ) الـــــذي يـــــؤدي ا
ـــا للقـــوى املالكـــة لوســـائل  ـــا ومواقف ـــ قناعا ة اإلرادة ، منـــصاعة  مـــسلو
ـم جـدا لوســائل  ذاالــدور امل العنـف املـصور املنقولـة عــ االعـالم .. أمـام 
ــــــا  ــــــا ،حرو ــــــ كثــــــ مــــــن جوان ــــــروب والــــــصراعات  ت ا ــــــ االعــــــالم ، أ
يــــوش  ــــام ( القتاليــــة ) مــــع ا ــــا وســــائل االعــــالم امل ــــشارك ف إعالميــــة ، ت

ـ العـراق عـام  ـي ع ، ففـي العـدوان االمر ة القتـل والتـدم  ٢٠٠٣وأس
ـــو مـــا  ـــ القتـــال و ميـــع الـــدور اإلعالمـــي  ومـــا تـــاله مـــن احتـــالل ، تلمـــس ا
ــرب  ــ جانــب ا نظيــم حــرب إعالميــة ا ــا ، ب ــا وحلفا ــ قيــام امر ادى ا

ــا اكــ مــن (  ــا  ٨٠٠العــسكرة حــشدت ف ــ جانــب قوا ــي ا ) مراســل حر
ا مـــن االســـتفادة مـــن  ـــ منـــع خـــصم اجمـــة، وعملـــت مـــن جانـــب إخـــر ع امل
دف القــصف وأليــام طــوال ، مراكــز  ــدودة لديــھ، لــذا اســ انيــات ا اإلم
ـــ  ـــزة إعالمـــھ التلفـــازي واإلذا ـــ العـــراق، ومقـــرات اج وعقـــد املواصـــالت 
ــ  ع واملكتبــات واآلثـار واملتــاحف، ال ــسلم منـھ حــ املطـا واملقـرؤ، بــل لـم 

ـــــب  ـــــ الحتاللـــــھ بمـــــسرحية الـــــسرقة وال ـــــ األيـــــام االو ـــــا  ـــــاز عل تـــــم االج
رة مـــن قبـــل  مـــة املنظمـــة واملافيـــات املـــ ر ـــا عـــصابات ا املنظـــم ، ادار
قـــوات العـــدوان واالحتـــالل ، كمـــا منـــع اإلعالميـــون مـــن داخـــل العـــراق مـــن 
ــــانوا يراســــلون مؤســــسات إعالميــــة دوليــــة مــــن ممارســــة اي دور ال  الــــذين 
ــذا املنــع حــد ممارســة التــصفية  ــداف األمركيــة ، ووصــل  يتوافــق مــع األ
ـــن بالقتـــل والقـــصف املباشـــر ،  ـــؤالء اإلعالمي ا ل داف ـــسدية عـــ اســـ ا
ـ مـا  عـد االحتـالل ا عـدت القائمـة  ن ، حـ  عـض املراسـل كما حدث مع 

ــد عــن اكــ مــن (  ــن قتيــل  ٣٠٠يز د اإلعالمــي ب في غيبــوا مــن املــش ــ  (
عا  عد ناقال ل ، بل صا ول املص ،،إذن االعالم لم  ومختطف ومج
ـي والعامـل  ا االعـالم االمر لھ  كث مـن األحيـان ، ومـا الـصور الـ سـر
عــض مــدن  ــ  ــب والــسرقة  ــ وال بمعيتــھ آنــذاك ، والــ التقطــت للفو
ــــب مؤســــسات  انــــت دعــــوة ل ــــدث وقــــع ، بــــل  ئــــة  العــــراق ، لــــم تكــــن بر
ـــق اقتـــالع مـــا  ـــا عـــن طر ـــا وتـــدم االرتبـــاط املعنـــوي  ــائز ادار ـ الدولـــة ور
ديـدة اوال،  انتونـات ا ـق بنـاء دولـة ال ـ طر ، ع رق والتـدم تبقى ، بـا
عل قوات االحتالل تمـارس دور حفـظ األمـن ، مطلبـا ( شـعبيا )  ي  والثا
ــذا مــا لــم يتحقــق ،  تــل ، و ــن املــواطن وا ــ محاولــة لتطبيــع العالقــة ب

قيقة!  الن االحتالل احتالل ح لو صور بزي مالئكة ، وتلك  ا
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م املناضـــل االتحـــاد العـــام  س اتحـــاد يحتفـــل شـــباب العـــراق بـــذكرى تأســـ
ع والعـشرن  ـ الـسا ـ االول  لشباب العراق حيـث عقـد مؤتمـره التأس

ـــــشرن االول عـــــام  نـــــصرة برعايـــــة  ١٩٧٢مـــــن  امعـــــة املس ـــــ قاعـــــة ا ع
زب والدولة وادر ا ورة وحضور عدد من  م س ا  السيد رئ

 
ـــــي  تمـــــام قيـــــادة حـــــزب البعـــــث العر ـــــ ضـــــوء ا س االتحـــــاد  عتـــــ تأســـــ و
ـ رعايـة  م  ـس أعتبار ان االتحـاد س ي لقطاع الطلبة والشباب و ا االش
ب العلمية والثقافية والراضـية مـن خـالل توفـ مـستلزمات نجـاح  املوا

ل املستقبل. اضر و أعتبار ان الشباب نصف ا شطة و  ذه اال
 

ـ  تو افـة محافظـات العـراق و ـ  س فـروع لـھ  واعلن  االتحاد عن تأسـ
ـــشكيل  ـــ ومـــن ثـــم  ـــ االقـــضية والنوا ليـــة  ـــان ا ـــشكيل ال ـــل فـــرع 
مـــــا  ـــــشكيل ثـــــالث منظمـــــات و ـــــ القـــــرى كمـــــا اعلـــــن عـــــن  ـــــان املنـــــاطق 
تـــــم بطـــــالب الدراســـــة االبتدائيـــــة امـــــا منظمـــــة الفتـــــوة  ـــــع و منظمـــــة الطال
تمــــام  ــــ منظمــــة الــــشباب اال ــــ طــــالب الدراســــة املتوســــطة فيمــــا تتو وتر

ـــداف  ٤٠بطلبـــة الدراســـة االعداديـــة ولغايـــة  ـــل منظمـــة ا عـــام ووضـــعت 
اره. م  بناء الوطن وازد س  وشعارات 

 
ـ خدمـة الوطـن  ـ  ـا التفـوق العل ـذه املنظمـات شـعارات م وقد رفعت 
ناســب  ــذه املنظمــات بــرامج عمــل ت ــ خدمــة الــوطن وقــد اعــدت  ودائمــا 
ــــان ومراكــــز الــــشباب  ــــ مقــــرات ال ا  جــــري تنفيــــذ ــــا و ــــل م مــــع اعمــــار 

افة انحاء العراق شرة   شطة املن ان اال  و
 

اضــــــــــية  ــــــــــاالت الثقافيــــــــــة والعلميــــــــــة والر ــــــــــ ا ــــــــــب  وتمــــــــــت رعايــــــــــة املوا
ـشطة االخــرى وجـرى تنظيــم مــسابقات وسـفرات ســياحية ومؤتمــرات  واال
ـــان بجـــو ديمقراطـــي حيـــث  ـــذه املنظمـــات وال ة النخـــاب قيـــادات  ســـنو

 يتمتع االتحاد ومنظماتھ باستقالل ما وأداري.
 

ــل فــرع مــن فــروع  ــ  ــشغيل الــشباب  عــد ذلــك عــن فتــح مكتــب ل واعلــن 
ـة  ور م االتحاد حيث تتو الوزارات والدوائر بتوجيـھ مركـزي لرئاسـة ا

ل وظيفة. ن ل  بارسال الشواغر ليتو االتحاد ترشيح املناسب
 

قليــــة  اصــــيل ا ع بالــــدم وزرع وجــــ ا وقــــد نفــــذ االتحــــاد حمــــالت للتــــ
علـــــم الـــــسباحة  فيـــــف واالســـــعافات االوليـــــة و ـــــ الـــــسالح ا والتـــــدرب ع

شاطات اخرى.  ومبادرات و
 

ـق اعـداد  وتظل تجرة االتحاد العام لشباب العراق تجرة رائدة ع طر
يـاة  افة مجـاالت ا وادر   ن واالطباء ومختلف ال ندس العديد من امل
اء االجانـب خاصــة  ــ عمليـة بنــاء العـراق وعــدم االسـتعانة بــا مت  اسـ
ـــــة واصــــــبح  ـــــذه التجر ـــــزب مـــــستلزمات نجـــــاح  عـــــد ان وفـــــرت قيـــــادة ا

ــ ولــھ عالقــات جيــدة بــاك مــن  ــي ودو منظمــات  ١٠٣لالتحــاد حظــور عر
 شبابية وطالبية  الوطن العري ومختلف بلدان العالم.

 
وقــد اصــبحت مقــرات االتحــاد مقــرات االحــزاب العميلــة اليــران وصــودرت 
ــــــسية والفــــــروع  ــــــ املقــــــرات الرئ ــــــشطة بــــــھ  ــــــل مــــــستلزمات اال تــــــھ و ان م

ان  وال
 

ـــــ ثـــــورة  ـــــ مواقـــــف بطوليــــة لـــــشباب العــــراق  تظـــــر الــــشعب العرا آ ي اخــــ
ــــن  ــــ صــــفوف املقاومــــة الــــ ســــتطرد عمــــالء االحتالل ــــشرن وااللتحــــاق 
ـان االنحـاد  ـشكيالت و ـ  ي تحية للرفاق الذين عملوا  ي واالمر االيرا
ي  ا ــــي االشــــ تلفــــة وتحيــــة لقيــــادة حــــزب الــــشباب حــــزب البعــــث العر ا
ــــزب ورفاقــــھ  ــــن العــــام ل يم االم ــــد غــــزة ابــــرا ا ا الرفيــــق ا ــــ رأســــ وع

 االبطال
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ـــ العمليـــة  م  ه األخبـــار عـــن عـــدد مـــن األســـماء الـــ باتـــت معروفـــة مـــن خـــالل مـــشارك ـــ اآلونـــة األخـــ ْت  َ ـــ ُ َك
ــــ  عــــد عــــام األحتــــالل  ــــر أو زعيــــم حــــزب وكتلــــة  ٢٠٠٣السياســــيھ  ملــــان أو وز ــــ ال ــــو نائــــب  ــــم مــــن  م فم

يـــة  ـــة أم دي انـــت فكر ـــات إن  ب والقوميـــات واألتجا ـــل املـــذا ـــشيا و غـــ ذلـــك ومـــن  سياســـيھ وزعيـــم ميل
م سواء أصبح معروفًا أم لم يرد أسـمھ  م وال أرد ذكر إي م م كث ممن لم يتم تداول أسما ؤالء وغ و
ــو (( أن  ــ املوضــوع اآلن  منــا  ون غــدًا ، الــذي  ــر إذا لــم تكــن اليــوم ســت قيقــة أن تظ ــذا اليــوم فالبــد ل ل
ـ ُسـَبٌة  ـل  ـو موضـوعنا ، فكيـف وملـاذا حـدث ذلـك و ـذا  انوا ضمن صفوف حـزب البعـث )) و ؤالء  ل 
ــ النفــوس رافقــت أولئــك  ــذرة شــٍر متأصــلة  ــ دليــل عــدم أمانــة وتقيــة وخيانــة و ــ البعــث وخلــل فيــھ أم  ع
ن دار نقـــاش عـــ مواقـــع التواصـــل مـــع أحـــد األخـــوة  يـــة منحرفـــة .. قبـــل يـــوم بيـــة بي م ك عومـــة أظـــافر منـــذ 
ـــدأ  ـــم ) قلـــت لـــھ إ ن ع ـــن نـــايم ــانوا البعثي ـ ـــن  رف ( و ـــ حـــزب البعـــث وقـــال بـــا ـــًا وغاضـــبًا ع ـــان م و
ـك  ـل مـن زادك وم ـ دارك وأجلـستھ مـع عائلتـك وأ ـ الغـداء  كذا فلـو أنـت عزمـت جـارك ع س  فاألمر ل
اقـھ  از أم وتـم إخ س ج لل فيك أم  جارك ؟ حزب البعث ل ل العيب وا لم عنك بالسوء ف وخرج وت
ي  ــ الدولــة حــزب البعــث حــزب جمــا ــشف أن فالنــًا جاســوس  افحــة التجــسس ولــم يك ــازًا مل ولــم يكــن ج
ـان لـك إبـن  ـاألب للعائلـھ فلـو  ـو  ـن أبنـاء الـشعب و ـشر فكـره ب تعامـل و مـا و عمـل وسـط ا ش و ع
يح ، قـصة حـزب  ـق الـ عيـده للطر ـل مـا  علمـھ وتبـذل معـھ  وخرج عن الطرق السليم تلفظھ أم تريھ و
ـــ  يات القـــرن املا ـــست جديـــده فقـــد حـــدثت بدايـــة ســـبعي ـــ األحـــزاب األخـــرى ل عمـــل  ـــان  البعـــث مـــع مـــن 
ن من الشباب ومرة سأل  زب الشيو وخاصة جيل أوالد الشيوعي ان ضمن تنظيم ا انت اوًال مع من  و
ــزب فقــال  ــم أن ينظــم لــصفوف ا ــم وللبعــض م ــسمح ألوالد م املرحــوم أحمــد حــسن البكــر ملــاذا  أحــد
ــزب  ــشر فكــر ا غلــق بابنــا ونتقوقــع أم نخــدم شــعبنا ون ــل  ي قمنــا بثــورة لبنــاء وطــن ف نحــن حــزب جمــا
ــ حــزب  ــي  ز غــضب ســأقول لــك مــا يطمئنــك الــسلم ا ــ بنــاء الوطن.قلــت لــصاح ال  ونا  ــشار م ل ونــر
ــذه املرحلــة األبتدائيــة يــصبح عــضو متــدرب  عــد  ــد ثــم نــص ثــم نــص متقــدم و البعــث يبــدأ للمبتــدىء بمؤ
ـ خمـسة  ـن عـشر ا ـ األقـل ب ه تمتـد ع ـذه الفـ شيح واألنتخاب  شارك  ال ا يحق لھ أن  ثم عامل عند
ان العكـس يلفظـھ  ن  ة الوطن و م مع مص تھ بما ي تھ وصقل فكره ووطن ب عشر سنھ و كفيلة ب
ـزب األســالمي مــن دخــل التنظيــم  ن ومــن ا نــاك مــن الــشيوعي ــذه واحــده والثانيـة  ـزب خــارج التنظيــم  ا
ـم  د بـذلك وم ـش ـرًا ومـدير عـام ووثـائق وزارة الـري  ـم شـيوعيًا وأصـبح وز ـان م ـزب ف وأخلص للوطن ول
ــ حــزب البعــث ليــصبح عــضو  ن وتتــدرج  ــان شــيوعيًا مــن األخــوة املــسيحي ــو  نــد و ــ ال ًا  مــن أصــبح ســف
ـ قيـادة  ـم شـعب وال ن م اآلن فـال يقـاس عل قيادة فرقة ، أما وأن خان البعـض ممـن تتـداول النـاس أسـما
تــھ وأعتقــد أن  ــم خيانــة الــوطن وتر انــت عل ــم و ــم وتخلــوا عــن أخالق م ودي م وعــوائل ــم خــانوا أنفــس أل
ـس  لـل والعيـب ل س اغال من الوطن.عليـھ ا زب ل ل عليھ خيانة حزب البعث فا ذه الصفھ س سان  إ
ـم   البعث الذي تصّرف بوطنية وأخالق وشرف بل بمن ال يملك الوطنية واألخالق والـشرف.وحريٌّ بأحزا

م  الرذيلة معًا. ا ولكن يبدو أ م اآلن من صفوف  أن تطرد
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ـن  ـرت رمـوز الـفـ ة العصر الذ العري األسالمي وغـيـاب الـرمـوز املـؤمـنـة حـقـًا بـديـن هللا ظـ اء ف عد إن

ـة  ـار ـ نـطـلـقـت األلسـن تـنـطـق بـالـبـاطـل بـأسـم الـديـن مـدفـوعـة بـرغـبـة وحـقـد  شدد و والفرقة والغلو وال

ـ  سانية مؤسسة أعظم دولة  ا عاليًا  سماء األ ا وانطلق  َد ا األسالم الذي َوحَّ القومية العرية وروح

ـ جـبـال  قـيـا ا ن ا سواحل األطل ومن وسط أفر غرافية من الص ا ا شرة ال أمتدت رقع تارخ ال

ـم  ـ ـم وديـ ـ ـم ولـغـا ـشـر بـمـخـتـلـف أعـراقـ ـل الـ ن  ى أمتازت باملساوات ب ذه الدولة الك ا و النمسا  أور

ـا أي  ـ ـخ عـ ل التار ذه الدولة العظيمة لم  ندة ا قول هللا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  م مس وألوا

ـذه  ـ أرجـاء املـعـمـورة ،  بة والعلم واألخـالق  شرت ا ر بل  سان أو حيوان أو  ق إ اك  ظلم أو إن

ـل  ـروا  ّ ـ ـم و ـ ـانـيـا م ووظـفـوا إمـ اقنة الّشر فوحدوا صفوف ن األرض ود األمة العمالقة أرعبت شياط

ا من  ذه ال يتم إال بمحار ا وأتفقوا جميعًا أن قتل أمة ك م العلمية واألمنية واملالية لغرض تدم ز أج

ـ وشـراء الـذمـم  ـ والـثـقـا شر التخلف الـديـ يھ و ن الدي و بث الفرقة والف يل لذلك  الداخل وأفضل س

ـا  ور الثقيلھ تـأخـذ حـامـلـ ال ا  ذه األمراض عبارة عن آفات تنخر َجَسَد أية أمة أل فساد األخالق ،  و

ي ننحدر أسرع نحو  ورنا ل ور ع ظ وت حالة ضعفنا األعداء فزادو ال ة إس ا القاع. اآلونة األخ

ـ  ـ والشـعـوذة والـُبـدع والـظـاللـة الـ رة العـبـث الـديـ ور   انت أثقل تلك ال اية املرسومة لنا و ال

ـا  ـ ـيـھ وأي ضـرر مـنـھ يصـيـ ـو روح األمـة الـعـر ـق األسـالم الـذي  ـ ـلـة عـن ديـن هللا ا عدتنـا مسـافـات طـو أ

ـنـا  ـشـر بـيـ ـرافـات تـنـ ـ ـسـع ونـرى ا سـيـطـًا فـمـا بـالـك ونـحـن نـرى عـبـادة األوثـان تـزداد وتـ ـان  ما  بمقتٍل م

ـ دّمـرت الـعـمـود الـفـقـري لـألمـة  ـ الـ ـرة الـفـسـاد األخـال ـ ـ  ة األخـرى  ط رة ا وتتعمق ، ، وأما ال

ق والعدل والعمل  تمع من النور ا الظلمات ومن ا ا أنحرفت بمسار ا يار أل وجعلتھ ع حافة األ

لما غارت أقـدامـنـا  ورنا  ور ع ظ لما طال الزمن ونحن نحمل ال ء و الصا ا الباطل والعمل ال

ساقط  ي ت ض ونقف ع أرجلنا ل ذا معناه أن الزمن ضدنا ولصا األعداء لذا البد وأن ن  الرذيلة و

ـ نـظـام قـوي مـتـمـاسـك لـديـھ عـقـيـدة وطـنـيـة  ـوض يـحـتـاج ا ـ ـذا الـ ور العبث بمقدراتنـا و ورنا  عن ظ

ـرة األثـقـل وزنـًا  ـ ـو ال ـيـة والسـيـاسـيـة الـفـاسـده  ـتـھ الـديـ كـيـ ـ ـ بـ ـا ـ ومن ليأخذ بـيـدنـا ألن الـنـظـام ا

ـم  ـ م وشـعـ م ألرض ن  وطني ھ.العراق بما يتعرض لھ من مآ يحتاج ا رجال صادق او املاضية بنا لل

ـ لـيـأخـذوا بـيـد شـعـب الـعـراق  ـ يات القرن املـا يات وثماني ال  سبعي ان ا عان أمام األعداء كما 

ا. غرق ف اقدون أن  تعدون عن شفا حفرة النار ال يرد ا  و
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ـو حـال  ا كمـا  ـسمي ا او ـشرن وعـن كيفيـة وصـف ـ لثـورة  ه للكتابة عن الـذكرى األو وجدت نف  ح
 الثورات ع التارخ. 

 
ـــ أن  ـــي امـــسك بـــالقلم للكتابـــھ تـــارة ثـــم ارميـــھ إ ا، وترا ا او وصـــف ـــسمي ـــسميات عديـــده حـــول  و راودتـــ 

يبھ ).وكيف ال و : ا بأمس الثوره ( ال  بدرت ا ذ فكرة أن أسم
 

ا. ميع باسلو ل املوازن والتوقعات وفاجأة ا ت   أ . غ
ا تحصل. تظر إ ھ ألنھ لم يتوقع أحد أو ي و  ب . و ا

انيات محد وده. ام ور و عمر الز ا شباب  ھ وقد حمل لواء و ا باال سمي  ج . وكيف ال يمكن 
م أعزل من السالح. ل واحد م  د . وشباب 

س اسمال ال تقيھ من برد الشتاء ومن حرارة الصيف. س مال م يل  ـ . وشباب اغلبي
صول ع قوت يومھ لتف  ستطيع من ا ھ واغلب ألثوار ال  و ا بالثوره اال سمي و. وكيف ال يمكن 

اطئھ. يجة السياسات ا تمع ن ل مخيف  ا ش  البطالھ 
ا البعض صفة القداسھ. عط يم وتقاليد باليھ  ت مفا ھ وقد غ و ا باال سمي  ز. اال يمكن 

 
ـو إلقـاء العمليـھ السياسـيھ ومحاكمـة الفاسـدين الذيـن  ـ تطلـع واحـد  إضافة ا ذلك قد اجمـع إلثـوار ع

ي واذنابھ. تل اإليرا الھ، وطرد ا ذه ا  اوصلوا البالد إ 
 

ـا ثـوره ضـد  ـست ثـوره داخـل نظـام بـل إ ـا ل ـشرن لـم تكـن ثـوره اعتياديـھ بـاملع التقليـدي، أي أ ان ثورة 
 النظام نفسھ.

 
ــا وتجعــل مــن  انيا ا وام عيــد الثقــھ لــدى جمــا الــشعب بنفــس ــا اســتطاعت ان تتحكــم بــالزمن، وأن  إ

ما الشبابيھ قادره ع املواجھ وصنع االحداث.  ا
 

ا بجداره سوى االبطال. ض  ستطيع ان ي مات ال  م أمام م اليھ التارخيھ وضع  كما أن املرحلھ ا
 

الــــــشعب عمومــــــا قبــــــل  اضــــــر، و تلمــــــستقبل قبــــــل ا م ان يفكــــــروا بــــــالعراق كبلــــــد موحــــــد، و ــــــذا نــــــدعو ل
ي. سا ياة الفاقده الي مع ا اده قبل ا الش .و القيم قبل املصا  االفراد،و

 
ـ بلـد  ما الـ نـصبوا إ يھ ، لتحقيق حلم ا ياة الصاعده، در وب ا لت فإ دروب النصر، در وب ا
ــــسوده العدالــــة  تمــــع .  ــــل امــــراض ا بيــــھ ومــــن  خــــا مــــن الفــــساد والنعــــرات الطائفيــــھ والتفرقــــة واملذ

 .واملساواة 
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ش ا ا لم تنصفھ ولم تذكر حقأيق الدور البطو الذي قام بھ ج قيقة املّرة ٕا ؟ ا ش العرا خاصـة مـن قبـل النظـام الـسوري، الـذي لـن لعـر ل ٔانصفت النظم السياسية العرية ا ـا و ل اق البطـل وتجا
شرن ا  حرب  ش العراق  الدفاع عن دمشق وحماي سيطة ٕا مشاركة ج ھ الدراسية ٕاشارة  شھ.١٩٧٣تجد  منا  ، بل ٔان دوال عرية ٔاخرى تٓامرت وساعدت ع احتالل العراق وتدم ج

 
عيدا يوما عن معارك االٔمة ومعارك العزة والشرف منـذ حـرب  ش العراق لم يكن  ش ٕا ٔان ج ع التارخية  ٔ قأيق والوقا ـرب مـن  ١٩٤٨ا عـد سـماعھ بـدء ا ـشرن  ن.فقد شـارك العـراق بحـرب  ـ فلـسط

ــ  عــادل ٔاكــ مــن فيلــق، ٕاضــافة ٕا عــة مــشاة بمــا  ــ ورا ــا مدرعــة وثالثــة مــشاة ٓا تــان م ــع فــرق اث ة، مٔولفــة مــن ٔار ــ املــاملــذياع بقــوات كبــ ــ ثالــث ٔاك ــش العرا ــان ا اقيــة،  ــة العر و شاركة الفاعلــة للقــوة ا
شرن  يوش العرية ال شاركت  حرب  اقتصر التعاون العسكري  ١٩٧٣ا رب ٔاو عن ٔاي خطط عسكرة، و ا العراق بموعد ا ا، رغم ٔان القيادتان املصرة والسورة لم تخ العـراق  مـععد مصر وسور

ذا التعاون ٕارسال القوة ا انت ٕاحدى صور  ا، االٔردن، و رب بالدعم العسكري لدول الطوق العري مصر، سور ة ال سبقت ا ـ ٓاذار وخالل الف ـ مـصر  نـ ٕا وكـر  ن مـن طـأيرات ال اقيـة لـسر ة العر
رب.١٩٧٣  ، وشارك السران منذ اليوم أالول ل

 
ــ  ــرب  افــد ١٩٧٣ــشرن  ٦وحينمــا انــدلعت ا اقيــة بالتو ــة الــسورة حيــث بــدٔات القــوات العر ــ ا يــة بــالتحرك فــورا ٕا ــة وال و ــ القــوات ا ــ العــراق ٔامــرا ٕا ــ دمــشق بــدٔا مــن االســبوع إ  ٔاصــدرت القيــادة 

انــت ارتــال القــوات الع ــة الــسورة لقلــة عــدد نــاقالت الــدبابات و ــ الــسرف لتــصل بٔاســرع وقــت ل اقيــة تمــ ع انــت الــدبابات العر اقأالول، و ــسابق الــزمن، ودارت ر غــداد  ــ  ــا  اي ــ دمــشق و ا  يــة بــداي
اق يــة العر ــسمت معــارك القــوات ال ل مــشرف وا ــش ــا  ــن املــصرة والــسورة بواج ت ــ ا اقيــة ع يــة العر ــة وال و ــرب، وقامــت القــوات ا ــة الــسورة بدقــة التخطيــط والكفــاءة القتاليــة يــة ا ــ ا ع

ية، بإالضافة ٕا رب لصا القوات العر غي نتأيج ا ا السرع أالثر الكب   ان لتدخل ة العالية، و ة والروح املعنو ى.تق الكب د أالد سأير ٕا ا م السلبيات وا  ليل 
 

، ميـ ـي بتـصدير ثـورة ا ـاح الـصفراء للمـشروع الـصفوي إاليرا يـة لثمـان سـنوات مـن الر ـش العـراق البوابـة الـشرقية لٔالمـة العر ـ ج اسـٔيون مـن عـرب وأ  وقد ح مـة النكـراء بـٕايران، لكـن تـٓامر ا ز ـق ال
ي للعراق بول برمر  اكم املد ان من ٔاو خطوات االحتالل تدم مقدرات العراق حيث ٔاعلن ا يونية الحتالل العراق، و ا والص سرح جميع عناصـر  ٢٠٠٣ٔايار ٢٣ ٔامر اقية، و ة العر حل القوات املس

ـاحتالل العـراق خـسرت  ـا املـ ٕاسـرأييل، و يونية وكيا ش جديد ع ٔاسس طأيفية، خدمـة للـص شكيل ج وري و م رس ا ش العرا وا ـ أال ا ـا بـدماء ٔابطالـھ  ـشا بطـال ذاد عـن حما يـة ج مـة العر
ليج. دد دول ا ا و ا تصول وتجول اليوم  العراق واليمن ولبنان وسور ة والشرف، مما جعل ٕايران، وميلشيا  سوح املواج
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تم  ل ماكرون لبنان  مطلع أيلـول / سـ س الفر ايمانو ـة  ٢٠٢٠زار الرئ لالحتفـال بالـذكرى املئو
ــــا األحــــزاب املتنــــاحرة  ك ن الــــسيادة الوطنيــــة الــــ تن ــــشر االســــتقرار وتــــأم دفًا  الســــتقالل البلــــد مــــس
ـــارة  ا.وممــا ال شـــك فيــھ ان الز ـــل م ــران وتمو ــ ط عمــل تحـــت رعايــة حكومـــة مال خصوصــا تلــك الـــ 

ــع مــن أغــسطس  ــ الرا ــا  ــز لبنــان برم وت الــذي  ــ اعقــاب انفجــار مرفــأ بــ ــد ٢٠٢٠جــاءت  ع .وقــد 
كومـة اللبنانيـة  ـ الوقـت الـذي حمـل ا س الفرس بتقديم مساعدات اقتصادية وطبية عاجلة  الرئ
كومــــة والـــــشعب  ــــن ا ــــ ابــــرام اتفــــاق جديــــد ب ــــا البلــــد.كما دعـــــا ا الت الــــ يتعــــرض ل مــــسؤولية الــــو
ـق الـصواب  ـ طر ـة إلعـادة لبنـان ا افـة االصـالحات املطلو ـق جديـدة تؤشـر  ي لرسـم خارطـة طر اللبنا

 واألمن واالستقرار.
 

نقع  شل لبنـان مـن مـس ن ا س ارة ع أساس ا ذه الز ا  لھ خ شر اللبنانيون والشعب العري  است
ــاء الكورونــا وانفجــار  ــ آثــار و ــ وقــت يتعــرض لبنــان ا اقتــصادية واجتماعيــة  ل سياســية و ء بمــشا ــ م
رات واالحتجاجـــــات الــــشعبية الـــــ شـــــملت عمـــــوم لبنــــان مطالبـــــة بتخليـــــص البلـــــد  ـــــ التظـــــا املرفــــأ، وا
س الفر قد باءت بالفشل طاملـا  ود الرئ نقع الفساد والطائفية.لكن يبدو ان ج شالھ من مس وان
ـو منظمــة  ــزب  ـذا ا ـ لبنــان ولـم يقــر ان  يــاة الديمقراطيـة  عتـ حــزب هللا جـزء ال يتجــزأ مـن ا انـھ 
ذا املنطلـق يـرى اللبنـانيون ان فـرص  ا.ومن  ا ام ابية وحسب قرارات معظم الدول العظ واول إر

ة الفرسية املذكورة.  تحقيق األمن واالستقرار معدومة  ظل الرؤ
 

انـــت  اقتـــصادية وثقافيـــة وعـــسكرة وطيـــدة، و عالقـــات دبلوماســـية وسياســـية و ـــسا ولبنـــان  تـــرتبط فر
ـ لبنان.حيـث تــرى  ـ إيجــاد حلـول لألوضـاع واالنقـسامات الطائفيــة  ـا مـرارا  ت عــن رغب ـسا قـد عـ فر
ـــــ  عـــــد اساســـــا لالســـــتقرار العـــــام  ـــــ لبنـــــان خصوصـــــا والـــــشرق األوســـــط عمومـــــا  ــــسا ان االســـــتقرار  فر
ــــس  ا الرئ ــــدف ــــارة مــــاكرون، ان  ــــ ز ــــا  ــــ مناســــبات عديــــدة، وآخر ــــسا قــــد اكــــدت  انت فر ــــسا.و فر
ـ اسـتقرار لبنـان ودعـم سـيادتھ ومنـع أي تـدخل خـار فيـھ.ومن أجـل تحقيـق  افظة ع ينصب ع ا
ـا :  ـ اجـراء خطـوات مناسـبة م ـسا ع ـا املتعـددة عزمـت فر ـداف ومـساعدة لبنـان تجـاوز مح ذه األ

ي  وار اللبنا ـن   –يع ا ـ داخـل لبنـان وخارجـھ، وارسـال مبعوث ي من خالل عقـد مؤتمـرات  اللبنا
ـا مناسـبة، وتقـديم مـساعدات  لـول الـ ترا ـ ا ـارات متكـررة للنظـر  ن للقيام بز من القادة الفرسي
ــــــة  ــــــ مواج ة اللبنانيــــــة لتــــــصبح قــــــادرة ع ــــــة القــــــوات املــــــس ــــــود لتقو ــــــذل ا اقتــــــصادية دوليــــــة، و
ــا.من جانــب آخــر  ل ــ منطقــة الــشرق األوســط  ــ لبنــان و ابيــة إليــران  ــشيات حــزب هللا، األداة االر ميل
ــ الــسعودية ومــصر  عــض القــادة العــرب  يــة و ــا الطيبــة مــع جامعــة الــدول العر ــسا ان عالقا تــرى فر
ه وتجـــاوزه  ـــ وحدتـــھ ومـــص افظـــة ع ن اســـتقرار لبنـــان وا لـــول الكفيلـــة بتـــأم ـــ إيجـــاد ا ـــساعد  س

 ألزماتھ السياسية.
 

ـا عـضو دائـم فيـھ مـن  ودا دبلوماسية لدى مجلس االمن الدو باعتبار من املعلوم ان فرسا تبذل ج
كيــــة  مت مــــع الواليــــات املتحــــدة األم ن اســــتقرار لبنــــان وحمايــــة ســــيادتھ ووحدتــــھ.حيث ســــا أجــــل تــــأم

تم  ١٥٥٩بإصـــــدار القـــــرار  اب جميـــــع القـــــوات غـــــ اللبنانيـــــة مـــــن  ٢٠٠٤ـــــ ســـــ ـــــ ـــــ ا الـــــذي نـــــص ع
ــان  ئــذ، و ــس وزراء لبنــان حي ــري، رئ ر ــ جانــب لبنــان عقــب اغتيــال رفيــق ا ــسا ا لبنــان.ثم وقفــت فر
اب  ـــــ ــــ ا ــــسا دورا أساســـــيا  ـــــسا ســــابقا.وقد لعبـــــت فر ــــس فر اك رئ مــــن أقــــرب أصـــــدقاء جــــاك شـــــ

رري. عد ازمة ا  القوات السورة من لبنان 
 

ــشياتھ  ٢٠٠٦ــ عــام  مــات صــاروخية ضــد إســرائيل واختطفــت ميل ــ لبنــان  شــن حــزب الــشيطان 
ـة واسـعة النطـاق ضـد  ـة وجو مـات بر ـشن  ـ ذلـك  ن ممـا جعـل إسـرائيل تـرد ع ن إسرائيلي جندي
ن عـام حـزب الـشيطان، بانـھ  رم حسن نصر هللا، أم ا صرح ا عد زب الشيطان. اقع عسكرة  مو
ن!ترى  نــدي ــوم ومــا طلــب مــن قواتــھ ان تأســر ا ل ملــا شــن ال ــذا الــش علــم ان رد إســرائيل  ــان  لــو 
ــــوم حــــزب  ــــسا  ــــ حيــــث ادانــــت فر نــــا جــــاء التــــدخل الفر تــــصور غــــ ذلــــك؟ و عتقــــد و ـــان  ـ مــــاذا 
ـن  الشيطان و الوقت نفـسھ وصـفت الـرد اإلسـرائي بانـھ غـ مناسـب وطالبـت بوقـف إطـالق النـار ب

ـــــن لبنـــــان  ـــــسا بتوســـــيع نطـــــاق عمـــــل قـــــوات حفـــــظ الـــــسالم ب ـــــ ذلـــــك، طالبـــــت فر ن.باإلضـــــافة ا الطرف
ـــ  ي مـــن الـــدخول ا ـــش اللبنـــا ـــز إجـــراءات وقـــف إطـــالق النـــار ومنـــع ا ســـرائيل ( اليونيفيـــل ) لتعز و
ة حـــزب  ع أســـ ـــ وضـــع ضـــوابط وشـــروط لـــ ـــسا ا ـــسع فر ـــن البلـــدين.لم  وعـــة الـــسالح ب املنطقـــة م
ـــــشيات مـــــن  ـــــذا مكنـــــت تلـــــك املل ، و ـــــ ي داخ ـــــذه العمليـــــة شـــــأن لبنـــــا ـــــ ان  الـــــشيطان، بـــــل اشـــــارت ا
ــزب مــن مــد اياديــھ القــذرة  ــذا ا ن، ثــم تمكــن  ن والــسور ابيــة ضــد اللبنــاني عملياتــھ اإلر االســتمرار 

ا من البلدان.  باتجاه العراق واليمن والسعودية وغ
 

ــــب  ر ابيــــة ابتــــداء مــــن  عملياتــــھ الوحــــشية واالر ــــ لبنــــان  مــــرت الــــسنوات واســــتمر حــــزب الــــشيطان 
ا والعــــراق واليمــــن وشــــرق  ــــل مــــن ســــور ــــ  ن  ــــابي يــــة، وتــــدرب إر ــــ الــــدول العر ة مــــن إيــــران ا األســــ
ـــــ زعزعـــــة االمـــــن  ـــــم دور مباشـــــر  ـــــ لبنـــــان ليكـــــون ل ـــــي  ـــــرس الثـــــوري اإليرا الـــــسعودية، واســـــتقبال ا
ـا مـن دول العالـم  ـسا وغ ـ مـرآى ومـسمع مـن فر ـان ع ل ذلك  واالستقرار  الوطن العري برمتھ.و
ــــشيات  لــــھ مــــن ميل ــــم طــــالبوا بتحو ي ســــوى ا ــــا ــــزب اإلر ــــذا ا يــــم  الــــ لــــم تتخــــذ أي خطــــوة لت

.  عسكرة ا حزب سيا
 

اقـف تمنـع  ـسا مو ـوار، لـم تتخـذ فر ـ دول ا ع الرغم مـن عـدم توقـف تجـاوزات حـزب الـشيطان ع
ــ إيــران،  ـو ورأس االف ابيــة  ـشطتھ اإلر ــ ا ــزب يتمـادى  ابيـة ممــا جعـل ذلــك ا تلـك التجــاوزات اإلر
ـ  ـسا املـستمرة للـدول األعـضاء  زب امللعون.ومن األدلة ع ذلـك معارضـة فر ذا ا الرا الرس ل
ــسا  ر فر ابيــة.وت ــ لبنــان كمنظمــة إر ــزب الــشيطان  ــ  نــاح السيا يف ا ــي لتــص االتحــاد األورو
ــ لبنــان،  يــاة السياســية الديمقراطيــة  ــ ا ــشارك  ــ  ــو حــزب سيا ا بــالقول إن حــزب هللا  معارضــ
ــو  ــسا تجــاه حــزب الــشيطان  اقــف فر ــ مو ي.من املثــ  ــا ــزب اإلر ــذا ا ــذا مــا اعطــى الــشرعية ل و
رري.فقـــــد ادانـــــت  ـــــ قـــــضية مقتـــــل رفيـــــق ا ـــــا  كمـــــة الدوليـــــة الـــــ أصـــــدرت حكم ـــــم لقـــــرار ا دعم

زب دون ذكر الرؤوس املدبرة لعميلة االغتيال. كمة فردًا من ا  ا
 

ــشأن انفجــار مرفــأ  نــة دوليــة  ــشكيل  ــ لبنــان  ة ا ارتــھ األخــ ــ مــاكرون عنــد ز س الفر ح الــرئ اقــ
وت  أغسطس  ض ٢٠٢٠ب عـ ح، لكنـھ لـم  ـ ذلـك املقـ ض ع .ومن املالحظ ان حزب الشيطان اعـ

ناح  عا مسألة ا حات ال  شأن اإلصالحات السياسية األخرى ألن تلك املق حات ماكرون  ع مق
ــ  ــ التخ ــزب الــشيطان أي نيــة  ــس  ــ لبنان.حيــث مــن املؤكــد انــھ ل ــزب  ــشيات ا العــسكري وميل

ا.  عن قواتھ العسكري  لبنان واملنطقة باسر
 

ــــ  ــــ أنــــھ مكــــون شــــر  ــــزب هللا ع ــــ  نــــاح السيا ــــ التعامــــل مــــع ا ــــسا  ا، طاملــــا اســــتمرت فر أخــــ
ا، فلــن  ــوار واملنطقــة باســر ل خطــرًا حقيقيــا لــدول ا ــش ــان  يــاة السياســية اللبنانيــة، حــ وان  ا
ــا أي أمــن واســتقرار.وكما نقــول بــالعرا "اغــسل ايــدك" مــن مــاكرون ومــن لــف  ا ــ لبنــان وج يكــون 

 لفھ!
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ـا البعثيـون  و يحمل سر قوتھ مقولـة تارخيـة طاملـا ردد ولد البعث و
ـــــم  م ومقاال م واجتماعـــــا ـــــ مجالـــــس ا  ـــــ اليـــــوم يـــــذكرو ومـــــازالوا إ
ــا مــن حيــث  ــت صــدق قائل م ، مقولــة أثب ــازج م وأ وكتابــات مفكــر
ن، فالبعــــــــث وفكــــــــره  اقــــــــع والتطبيــــــــق رغــــــــم مــــــــ األيــــــــام والــــــــسن الو
ــ الــس  ــى مطلقــا  ــذه الفكــر ولــن يتوا وأيدولوجيتــھ مــازال يجــسد 
ا،  نامى لدى رجالھ روح الكفاح والنضال من أجل دافھ وت لتحقيق أ
ـــر  ـــ ســـوح القتـــال والتظا ن  ـــل يـــوم أبطالـــھ امليـــام ـــر جليـــا  حيـــث يظ
ــــــداف الــــــسامية لفكــــــر  يل تحقيــــــق األ ــــــ ســــــ ية  واالســــــتعداد للتــــــ
يــــــة  اقيــــــة خاصــــــة والــــــساحة العر ــــــ امتــــــداد الــــــساحة العر البعــــــث ع

 عامة.
 

ـل أنواعـا  ي الطو ـسا ـا اإل خ دت الساحة العرية ع امتداد تار ش
ن معظـــم  ـــة أو العقائديـــة، و متعـــددة مـــن األحـــزاب السياســـية والفكر
ــي، لكننــا  ــ ســاحة الــوطن العر ــا  ــ وجود ــاوت وانت ــذه األحــزاب 
ــزب الوحيــد الــذي بقــى  ــو ا ي  ا ــي االشــ نــرى إن حــزب البعــث العر
ـــض  ائـــھ ولكنـــھ ي ـــل محـــاوالت اســـقاطھ ومحـــوه و ومـــازال !!يـــصارع 
ــــ  ــــس ع ــــسمْع صــــوتھ األصــــيل ل ــــام ل ــــن الر ــــل قــــوة مــــن ب متجــــددا ب

ل أصقاع املعمورة.  ساحة الوطن العري فحسب بل  
 

ـ بقـاءه  ا فكر البعث  و سر القوة ال يمتلك ساءل البعض ما  قد ي
ـل أقطـار  ـ العـراق و تھ ع الـساحة السياسـية  وديمومتھ واستمرار
ــل مــا حيــك  ــ التجــدد واالنبعــاث رغــم  ــو الــسر  ــي، ومــا  الــوطن العر
تعــرض لــھ مناضــلوه  عــرض و س ومؤامــرات، ومــا  حــاك لــھ مــن دســا و
كـــة  عـــذيب ومالحقـــات ومـــضايقات سياســـية وقانونيـــة مف مـــن قتـــل و
ا العناصر املناوئة لھ محليـا ودوليـا بوسـائل وأسـاليب متعـددة  تقوم 
ــس باملــسالة والعدالــة  ــس اجتثــاث البعــث وفكــره أو مــا  ــا مــا  وم

ت. ئا الص  س
ــــن  ــــد ب ابط ا ــــ قــــوة البعــــث وفكــــره والــــ ال شــــك إن الــــسر يكمــــن 
تــــــــــــوى األصــــــــــــيل  ــــــــــــداف واملبــــــــــــادئ والقيــــــــــــم العاليــــــــــــة ضــــــــــــمن ا األ
ـــة العمـــل البعثيـــة  ي ونظر اتيجيتھ الفـــذة والتكتيـــك الـــديالكتي إلســـ

اضر واملستقبل. ن املا وا ا، ومن خالل الرط املوضو ب  ل
 

تھ  ـــ ســـر ديمومـــة البعـــث واســـتمرار ـــ ع ل أو ـــش غيـــة الوقـــوف  و
ـــــ  ـــــوض  والبقـــــاء رغـــــم محـــــاوالت االجتثـــــاث والتـــــصفية، ال بـــــد مـــــن ا

اور التالية لتوضيح ذلك السر.  ا
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ـــ إن  ١٩٤٧تـــضمن دســـتور حـــزب البعـــث لعـــام  اإلشـــارة منـــذ البدايـــة إ

ــي،  ا عــن الفكــر القومــي العر عبــ ي ولــد  ا ــي االشــ حــزب البعــث العر
و "حزب الوحدة العرية"، ونصت املادة األو منھ ع أن "العرب  ف

ــ  ــش  ــ الع ــ  ــق الطبي ــا ا ــذه األمــة ل ن  لون أمــة واحــدة، و ــش
اقتـصادية ال  ل وحدة سياسية و ش ن الوطن العري  دولة واحدة، و
ــستكمل شـروط حياتـھ منعـزًال عــن  ـي أن  تتجـزأ وال يمكـن ألي قطـر عر

 اآلخر."
 

يــة واحــدة ذات رســالة خالــدة"،  ــ "أمــة عر لقــد صــاغ البعــث شــعاره 
ا املظلـــم الفاســـد واالنحطـــاط  اقـــع األمــة وحاضـــر ـــ ذلـــك و ما  مــستل
وانــــب السياســــية واالقتــــصادية واالجتماعيــــة  ــــ ا ــــي الــــشامل  العر
اضـــــر  ـــــذا ا ـــــن  يـــــاة األخـــــرى، واملقارنـــــة ب ـــــل منـــــا ا والخالقيـــــة و
يـــة  ـــضاري املنـــ لالمـــة وكيـــف ســـادت ونمـــت حـــضارة عر ـــ ا واملا
شرة علوما وأدبا وقيما وأخالقـا ومبـادئ  ا ال ل م سانية مازالت ت إ
م  ـستل ـر  ـشد بنـاء مـستقبل مزد سامية عليا، ولذلك ع األمة ان ت
اضــر، وذلــك ال يتــم إال مــن خــالل  ــاء معانــاة ا ــ التليــد وأ روح املا
ــــسانية  ــــ رســــالة إ اضــــر واملــــستقبل  ــــ وا ــــن املا ــــد ب الــــرط ا
ــــ  ــــد مجــــسدا  ــــذا الــــرط ا ــــو مــــن أوجــــد  ــــان البعــــث  ســــامية، و
ل  ـــــــش اكية، و ـــــــة واالشـــــــ ر ـــــــزب الوحـــــــدة وا ـــــــداف الثالثـــــــة ل األ
ــــــ وحــــــدة  ــــــداف  ــــــي ســــــاحة مناســــــبة لتحقيــــــق تلــــــك األ الــــــوطن العر
ـــستكمل  ـــي أن  اقتـــصادية ال تتجـــزأ وال يمكـــن ألي قطـــر عر سياســـية و

 شروط حياتھ منعزًال عن اآلخر".
 

ـ بـروابط ومـصا  انت األمة العرية كيان دائم  التـارخ يتو وملا 
اقتــــــصادي  ن اجتمــــــا و ــــــ فكــــــر البعــــــث تكــــــو عتــــــ  ــــــ  كة، ف مــــــش
ـــ  ـــ بنـــاء البعـــث ونموذجـــھ ال مة  ـــ املـــسا ـــشرة وواعـــدة  وحقيقـــة م
كة  نيـف والـروابط املـش مزودًا إياه بقيم ومبادئ الدين اإلسالمي ا

شودة. داف امل كة واأل ا وخاصة اللغة والتارخ واملصا املش  ف
 

ـــ عـــن ثـــورة األمــــة  عبـــ  ــــو  ي  ا ـــي االشـــ إن فكـــر حـــزب البعـــث العر
ـــــ مـــــر  الـــــد ع ـــــضاري ا ي ا ـــــسا اث اإل يـــــة بـــــروح التـــــارخ والـــــ العر
اقــف املـشرقة واإليجابيـة ممــا  ــي فيـھ مـن املو ـ العر العـصور، فاملا
ا  ـــــادي وســـــع يجعـــــل البعـــــث وقياداتـــــھ الفـــــذة عـــــ تـــــارخ نـــــضالھ ا
ــــو حــــزب الرســــالة  ى محــــط أنظــــار العــــالم، ف ــــداف الكــــ لتحقيــــق األ
ــــــد عـــــــزة  ا ــــــت الرفيــــــق ا ــــــا، وقـــــــد اث الــــــدة والطليعــــــة املؤمنــــــة  ا
ــــــ مرحلــــــة  ــــــزب ونــــــضالھ  ــــــزب بقيادتــــــھ ل ــــــن العــــــام ل الــــــدوري األم
عد من اصعب الظروف إن حزب البعث وفكره باق ومتجدد  تارخية 

ذه الظروف. ل   دائما رغم 
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ـــ فكـــر حـــزب البعـــث  يمكـــن أن نقـــول إن ســـر الديمومـــة واالســـتمرارة 
ت وال زالـت عـن  دافـھ وشـعاراتھ الـ عـ ـ أ ي يكمـن  ا العري االشـ
ــا الــ تناضــل مــن  يــة وطموحا ــي واألمــة العر تطلعــات الــشعب العر

ا حاضرا ومستقبال.  اجل تحقيق
 

ــــــ  ي  ا ــــــي االشــــــ ــــــ فكــــــر حــــــزب البعــــــث العر إن املبــــــادئ األساســــــية 
اكية" رة، واالش دافھ وشعاراتھ  "الوحدة، وا  أ

 
ــــزب وحــــدة الفكــــر والــــروح واالتجــــاه أي إن  ــــ فكــــر ا عــــ  فالوحــــدة 
يـــة موحـــدة  ـــشاء دولـــة عر ـــ إ ـــس إ ي  ا ـــي االشـــ حـــزب البعـــث العر
ـــداف والقيـــم والـــروح  ـــ األ اقـــف  ـــا وحـــدة املو ـــة تتوحـــد مـــن خالل قو
افـح  ا املناضـل امل ة لالمة العرية وشع والتعب عن التطلعات الكب

ا. ا وسياد ا وكرام ا عز  لبناء حياة ف
 

ــــــة الــــــروح والفكــــــر واالتجــــــاه والتعبــــــ عــــــن  عــــــ حر ــــــ  ــــــة ف ر أمــــــا ا
ـــي،  ـــل الـــشعب العر ـــا  الطموحـــات والتطلعـــات الـــ يناضـــل مـــن أجل
وم  ـــــــــست بـــــــــاملف ـــــــــضاري، ول وم البعـــــــــ ا ـــــــــ ديمقراطيـــــــــة بـــــــــاملف ف
عــــــ التحــــــرر مــــــن االســــــتعمار والنفــــــوذ االســــــتعماري،  ــــــ  ، و ــــــ ا اللي
و  تمع العري، و سان والدولة وا ناء األ وحرة التعب عن الفكر و

ـــار  ـ ــــل األف فكــــر ديمقراطــــي منفتــــح غــــ منغلــــق أو مغلــــق يتفاعــــل مــــع 
ـ الـذي يـؤمن بـھ البعـث، انـھ فكـر ديمقراطـي  تطابق مـع املن األخرى و
ف بوجــود  عــ ــو  ــسم بــھ فكــر البعــث، ف يتطــابق مــع االنفتــاح الــذي ي
م مـع فكـر البعـث  م ومنـا ار أف م و اآلخرن الذين ال تتطابق آراء
م  حــ ــم و قبــل النقــاش مع ــم و ــستمع ال نمــا  ــم و وال يقــف ســلبا م

م. وار مع م وروح ا  موقف
 

ــدف الثالــث الــذي رفعــھ حــزب البعــث  ــو الــشعار وال اكية ف أمــا االشــ
عــــد  ــــب  ت ّ ــــ ال ــــدفا نــــضالّيا جــــاء ثالثــــا  ي باعتبــــاره  ا ــــي االشــــ العر
ـــزب  عـــة مـــن دســـتور ا ا ـــة"، حيـــث أشـــارت املـــاّدة الّر ر "الوحـــدة وا
اقتـــصادّية وفقـــا  ن اجتماعّيـــٍة و ـــ مـــضام ـــف و ـــذا ال َن  ـــ مـــضام إ
ــــا أداٌة لتحقيــــق  ّ اكّية "ضــــرورًة" وأ ــــّي، واعتبــــاُر االشــــ ــــوم العر للمف

تمع العري. ل مشكالت ا ا الّنظام األمثل  ّ  نمّو األّمة و
 

ـــسالميا لفكـــر  ومـــا اس ـــزب مف ـــ فكـــر ا عـــ  اكية  ولـــم تكـــن االشـــ
ـ  ومـا  ـو مف زة لتجارب أخرى  أمم أخرى، بـل  محدد أو حلول جا
اكية علميــة تتفاعــل مــع  ــ اشــ اكية البعــث  ــي، إن اشــ الفكــر العر
ـــ  غي ـــدف  ـــي وال تتعـــا عليـــھ بـــل تتفاعـــل معـــھ  ـــسان العر اقـــع األ و
لـــول  ـــسلم ل س ـــا ال  ـــشود، أي بمعـــ إ نـــاء املـــستقبل امل اقـــع و الو

. سالميھ وفقًا للفكر البع اكية علمية غ اس زة ف اش ا  ا
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اّصــــــــة لوســــــــائل اإلنتــــــــاج وامللكيــــــــات اإلقطاعيــــــــة ١ .إلغــــــــاِء امللكّيــــــــة ا

ا. ماعّية ل ، واعتماد امللكّية ا ة لألرا  الكب
ا  خدمة الّشعب واألمة.٢ َ  .جعِل العمل مش
ّي.٣ ا عزز اإلنتاج االش ة و ارّ  .إلغاء الّرأسمالّيَة االحت
ِة واملساواة.٤ ّرّ ِر املرأة تطبيقا ملبدأْي ا اد وتحر  .ألغاء االضط
ميع.٥ ية ل  .تحقيق العدالة االجتماعية وتوف الرفا
وة.٦  .التوزع العادل لل
ال االستغالل.٧ ل أش  .القضاء ع الفقر و
ـــــ عمليـــــات ٨ ـــــشرة  ثمار الطاقـــــات ال .تحقيـــــق الـــــرح املعقـــــول واســـــ

 اإلنتاج.
ن.٩ ميع املواطن دمات   .توف السلع وا
 

í³^¤]
ـــــــ  اصـــــــة للما تـــــــھ ا تـــــــھ األيدولوجيـــــــة، ورؤ ـــــــزب ونظر إن فكـــــــر ا
ــــ  د ــــ الــــرط ا ــــضاري  ــــ ا ــــھ العل اضــــر واملــــستقبل، ومن وا
ـــذا  ـــة  ـــ ســـمات تفـــسر ســـر حيو ا،  ـــر ودراســـ مـــا وتحليـــل الظوا بي
تھ واأليمـــــان بـــــھ وقـــــوة  الفكـــــر ومرونتـــــھ وتجـــــدده وديمومتـــــھ واســـــتمرار

ما العرية. ة من ا ه وفعاليتھ  األوساط الغف  تأث
 

ـا  ـي، إ زة من خارج الـوطن العر ستورد جا فالبعث فكرة أصيلة لم 
ـا وحملـت  ـا ومعانا ونـة بآالم يـة م فكرة ولدت من رحـم األمـة العر
ـــــا  ا، وجـــــسدت أحالم ـــــا وحـــــضار خ ت عـــــن أصـــــالة تار ـــــا، وعـــــ روح
ـــــ التجـــــدد واالنبعـــــاث، ووقفـــــت ضـــــد عوامـــــل  ـــــا إ ـــــا ونزوع وطموحا

. يمنة والنفوذ األجن  التجزئة واالنقسام والتخلف واالستغالل وال
 

ــو مــشروع ووســيلة  ــس مجــرد مــشروع نظــري بــل  ــ ل إن املــشروع البعـ
ــــــ  مــــــا  ــــــة تقــــــود ا ــــــو طليعــــــة ثور ــــــزب  ــــــداف، وا لتحقيــــــق األ
ـــــداف املـــــذكورة، اســـــتطاعت تفعيـــــل الـــــشارع  ـــــ تحقيـــــق األ ـــــا إ ق طر
ـــذا املـــشروع واالقتنـــاع بـــھ، ولعـــل  مـــا  ـــي مـــن خـــالل إيمـــان ا العر
ا  ــــــــل محافظــــــــات العــــــــراق ومواصــــــــل غــــــــداد و ــــــــ  ر  ســــــــاحات التظــــــــا
ـــــو مـــــا يفـــــسر ســـــر الديمومـــــة  ـــــزب وشـــــعاراتھ  تـــــاف ل ا وال وتجـــــدد

ي. ا زب البعث العري االش  واالستمرارة 
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ـــــادي عـــــشر  ١٩٧٧ــــشرن األول عـــــام  ١۞  عقــــد املؤتمـــــر القومــــي ا ا

غـــداد وقـــد نـــاقش املؤتمـــر العديـــد  ـــ  ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر
ـ قـوى املقاومـة  من القضايا  ضوء ما يجري  لبنان من مؤامـرة ع
ركة الوطنية اللبنانية ومخططات تـصفية القـضية  ية وا الفلسطي

ن والسالم والتطبيع س حل الدولت ية عن طرق ما   الفلسطي
 

اد الرفيـــق الثـــائر طالـــب محمـــد  ١٩٨١ـــشرن األول عـــام  ١۞  ـــش اس
ية ة التحرر العر  فت أحد قيادات ج

 
ــــ  ٢٠٠٠ــــشرن األول عــــام  ١۞  ي ع يو أقــــدم جنــــود االحتــــالل الــــص

ـــــل وحـــــشية أمـــــام  يد محمـــــد الـــــدرة ب قتـــــل الطفـــــل الفلـــــسطي الـــــش
مـة مـشاعر أبنـاء األمـة وأحـرار  ر عدسات املصورن، وقد استفزت ا
اينة  مـة قتـل الـص ات غاضبة منددة بجر د العراق مس العالم، وش
ن صـمت  يد صـدام حـس يد محمد الدرة، كما أدان الرفيـق الـش للش
يونية ودعــــــــم الغــــــــرب واالدارة  ــــــــرائم الــــــــص ــــــــ ا ـــــــام العــــــــرب ع ـ ا

ي يو ي للكيان الص ا  األمركية املستمر للن االر

ــــــر القــــــدس مــــــن احتــــــالل مــــــن  ١١٨٧ــــــشرن األول عــــــام  ٢۞  تــــــم تحر
ـــــي  ـــــ يـــــد البطـــــل العر ن ) ع ي م مـــــس ( الـــــصلي ـــــ أنفـــــس أطلقـــــوا ع

عـد احتـالل دام ملـدة  ن  ـي وجنـده امليـام الد صـالح الـدين األيو  ٨٨ا
 عاماً 

 
ــن العــام  ٢٠٠٢ــشرن األول عــام  ٢۞  ــاد ســالم األم عــرض الرفيــق ر

ـــزب البعـــث  ن  ـــن ســـر قيـــادة قطـــر فلـــسط يـــة أم ـــر العر ـــة التحر
لـــس  لـــس الوطـــ الفلـــسطي عـــضو ا ي عـــضو ا ا ـــي االشـــ العر
ون  ــــ ــــ  ًا  ية لألســــر وظــــل أســــ ــــر الفلــــسطي املركــــزي ملنظمــــة التحر

ي ملدة  يو تل الص ة  ٢٠٠٧سـنوات حـ عـام  ٥ا مـة تلقيـھ أسـ ب
ية  ــ كفــاءة عمليــات املقاومــة الفلــسطي مت  وأمــوال مــن العــراق ســا

 ضد قوات االحتالل
 

ـــ العـــراق  ١٩٣٢ـــشرن األول عـــام  ٣۞  ي ع يطـــا ـــ االنتـــداب ال انت
فًا  محاولـة المتـصاص  ليًا مز ومنحت برطانيا العراق استقالًال ش
ــــ لــــم يــــصمت وواصــــل نــــضالھ  الغــــضب الــــشع اال أن الــــشعب العرا

يــــــــدة عــــــــام  س ا انــــــــت ذروة كفاحــــــــھ  ١٩٤١ليفجــــــــر ثــــــــورة مــــــــا الــــــــ 
 التحرري آنذاك

 
ــق الــركن عبــد  ٢٠١٥ــشرن األول عــام  ٣۞  ــ رحمــة هللا الفر انتقــل إ

ة ومعــاون  الــستار أحمــد املعيــ عــضو القيــادة العامــة للقــوات املــس
ش لإلدارة ووزر النقل واملواصالت سابقاً  ان ا س أر  رئ

 
ـ رحمـة هللا الرفيـق األب القائـد  ١٩٨٢شرن األول عام  ٤۞  انتقل إ

ـًا  ن منو يد القائـد صـدام حـس عاه الرفيـق الـش أحمد حسن البكر و
ــــ الــــصفوف  بمناقــــب الفقيــــد ونــــضالھ الوطــــ والقومــــي ومــــشاركتھ 

س  ـ ثـورات مـا  -  ١٧و ١٩٦٣شـباط  ٨و ١٩٥٨تمـوز  ١٤و ١٩٤١األو 
ــ  ١٩٦٨تمــوز  ٣٠ ــ املنجــزات ال ــزب و ــ ا ــش و ــ ا ــام  ودوره ال

ــــزب والدولــــة وأعلــــن  ــــ قيــــادة ا تحققــــت ابــــان شــــغلھ للموقــــع األول 
عــاه الرفيــق  ــ الفقيــد الراحــل كمــا  ــ العــراق ملــدة أســبوع ع ــداد  ا
ــــــ  ن  ــــــشيل عفلــــــق والعديــــــد مــــــن املــــــسؤول القائــــــد املؤســــــس أحمــــــد م

زب  الدولة وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــزب  ١٩٦٣ــشرن األول عــام  ٥۞  عقــد املؤتمــر القومــي الــسادس  ا
ــــ دمــــشق وقــــد نــــاقش املؤتمــــر العديــــد مــــن  ي  ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ــــ قطــــري العــــراق  ــــزب  ن ل ن ثــــورت ــــ ضــــوء قيــــام ســــلطت القــــضايا 

ـــــي  عـــــد نجـــــاح ثور ا  عـــــ تطبيـــــق ميثـــــاق  ٨شـــــباط و ٨وســـــور  ١٧آذار و
سان الوحدوي   ن

 
ـــــــ للمجلـــــــس  ١٩٧٤ـــــــشرن األول عـــــــام  ٥۞  تـــــــم افتتـــــــاح الـــــــدورة األو

ـام يتحقـق للـشعب الكـردي  ي كمنجـز  كـم الـذا شر ملنطقـة ا ال
عــــد صــــدور بيــــان  كــــم  ١٩٧٠آذار  ١١ــــ العــــراق  التــــار وقــــانون ا

ي    ١٩٧٤آذار  ١١الذا
 

يونية  ١٩٧٣ـــــشرن األول عـــــام  ٦۞  يـــــة الـــــص ـــــرب العر انـــــدلعت ا
ــل ثقلــھ دعمــًا  ــن الــسورة واملــصرة وقــد شــارك العــراق ب ت ــ ا ع
اقيــــة  ة العر مت القــــوات املــــس ــــي وقــــد ســــا ــــي العر ر ــــود ا للمج

اينة ل رئ  انتصار العرب ع الص  ش
 

ي  ١٩٥٩ـشرن األول عـام  ٧۞  جـرت محاولـة اغتيـال الـزعيم الــشعو
يد  ــا الرفيــق الــش ــ شــارع الرشــيد والــ شــارك ف عبــد الكــرم قاســم 
ــم  د مــن بي ــش ــن اس ن البعثي ن ومجموعــة مــن املناضــل صــدام حــس
ــري اثنــاء تبــادل اطــالق النــار مــع افــراد املوكــب، وقــد  ــاب الغر عبــد الو
اعة  ــــ ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر أشــــادت القيــــادة القوميــــة 
م  م وانـــــــضباط ـــــــسال ـــــــ محاولـــــــة االغتيـــــــال البطوليـــــــة و ن  املـــــــشارك
ـــــن  م ـــــزب مح م لقـــــرارات قيـــــادة قطـــــر العـــــراق ل ـــــي باســـــتجاب ز ا
ـــــــــزب ال يـــــــــؤمن باالغتيـــــــــال  ـــــــــا أكـــــــــدت أن ا ـــــــــي اال أ ز سلـــــــــسل ا ال
ــة وحملــت  عــض أعــضاء القيــادة القطر ــذا مــا لــم يدركــھ  ــ و السيا
القيادة القومية عبد الكرم قاسم وحـده مـسؤولية محاولـة االغتيـال 
ابـھ بحـق  يـة وار ـ القوميـة العر اقـدة ع ية ا سياستھ الشعو ألنھ 

ن يحرض الشعب ع قتلھ  املناضل
 

قـــرر مجلـــس قيـــادة الثـــورة تـــأميم حـــصة  ١٩٧٣ـــشرن األول عـــام  ٧۞ 
ــــــا  ــــــدودة ملوقف ــــــ شــــــركة نفــــــط البــــــصرة ا ن  ن األمــــــركيت الــــــشركت

ية ي من أمتنا العر  العدا
 

ـ بمنـح  ١٩٩١شرن األول عام  ٧۞  ـوري عرا تم اصدار مرسوم جم
ـــ الزئبـــق وحـــاتم حمـــدان  ـــري وســـليم ع ـــاب الغر يد عبـــد الو الـــش
العزاوي وسم عبد العزز النجم وعبـد الكـرم عبـد الـستار الـشيخ 
افــــدين مـــن الدرجــــة  ــــ وأحمـــد طــــھ العـــزوز وســـام الر ن الع وطـــھ ياســـ
ـوري آخـر  اعة، ومرسـوم جم ـ ي وثالثة أنواط  األو من النوع املد
ـ مـن  افدين من الدرجة األو بمنح ع حسون ع الكروي وسام الر
م البطوليــــــة  اقف اعة، وذلــــــك تقــــــديرًا ملــــــو ــــــ ي ونوطــــــي  النــــــوع املــــــد
ـ تنفيـذ  م مـشاركة فعليـة ومباشـرة  ة اثنـاء مـشارك م املتمـ اع و
ــم  ية عبــد الكر ــ الــشعو دفت رأس األف العمليــة البطوليــة الــ اســ

 ١٩٥٩شرن األول  ٧قاسم مساء يوم 
 

غــــداد  ١٩٦٣ــــشرن األول عــــام  ٨۞  ــــ  أعلنــــت الــــسلطات الرســــمية 
ــــش واحـــــد  ا بج ـــــن العــــراق وســــور ودمــــشق عــــن الوحــــدة العــــسكرة ب
ــــ موحــــد  ــــا مجلــــس عــــسكري أع ــــشرف عل ة واحــــدة  وقــــوات مــــس
ة  يــــضم أعــــضاء مــــن القطــــرن برئاســــة القائــــد العــــام للقــــوات املــــس
ـــان آنـــذاك  ـــدي عمـــاش الـــذي  املوحـــدة، وتـــم اختيـــار الرفيـــق صـــا م
ــــ العــــراق قائــــدًا عامــــًا  ــــر الــــدفاع  ــــشغل موقــــع وز ــــق ركــــن و برتبــــة فر
ت دمشق كمقر للقيادة املوحدة  نما اخت ة املوحدة ب للقوات املس
ــــق الوحــــدة  ــــ طر امــــة ع ــــة ال طــــوة الوحدو ــــذه ا ــــش، اال أن  ل

ا ردة  ن القطرن اغتال ي  ١٨االتحادية ب  السوداء ١٩٦٣شرن الثا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــ  ١٩٧٤ــــــشرن األول عــــــام  ٨۞  ــــــوري عرا تــــــم اصــــــدار مرســــــوم جم
اشـــــم  ي برئاســـــة  كـــــم الـــــذا لـــــس التنفيـــــذي ملنطقـــــة ا ـــــشكيل ا ب
ـــــشر ملنطقـــــة كردســـــتان  لـــــس ال عـــــد اعتمـــــاد ا حـــــسن عقـــــراوي 

لس التنفيذي ة ا ن لعضو  لقائمة املر
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ــــ رحمــــة هللا الــــدكتور ســــعدي  ١٩٧٥ــــشرن األول عــــام  ٨  ۞  انتقــــل إ
يم وزر املالية العرا  ابرا

 
ــــادي عــــشر  ١٩٧٧ــــشرن األول عــــام  ٨  ۞ اختتــــم املؤتمــــر القومــــي ا

ـــــ  غـــــداد أعمالـــــھ وأو ـــــ  ي املنعقـــــد  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر
ركـــــة الوطنيـــــة  ية وا ـــــ دعـــــم قـــــوى املقاومـــــة الفلـــــسطي باالســـــتمرار 
ـــــ  يونية ال يـــــة والـــــص ياليـــــة الغر ططـــــات االم ـــــة ا ا اللبنانيـــــة 

ية  دف لتصفية القضية الفلسطي
 
انتقل إ رحمة هللا الفرق األول الطيار  ٢٠١٩شرن األول عام  ٩  ۞

ــــوي  ــــة والــــدفاع ا و بطـــل القادســــية حميــــد شــــعبان قائـــد القــــوة ا
 العرا سابقاً 

 
ثار _ الفرات ١٩٧٦شرن األول عام  ١٠ ۞  افتتاح مشروع قناة ال
 
اد الرفيــــــــق محمــــــــود أحمــــــــد  ١٩٧٨ــــــــشرن األول عــــــــام  ١٠  ۞ ــــــــش اس

ــــ منطقــــة امليــــة  يــــة  ــــر العر ــــة التحر ــــاج املــــسؤول العــــسكري  ا
 ومية

 
ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل  ٢٠١٠ـــشرن األول عـــام  ١١  ۞ انتقـــل إ

زب البعث  ارجية  الدكتور محسن خليل عضو مكتب العالقات ا
ـــ مـــصر منـــدوب العـــراق الـــدائم لـــدى  ي ســـف العـــراق  ا ـــي االشـــ العر

 جامعة الدول العرية قبل االحتالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ) وقــــع عــــدوان  ١٩٨٧ــــشرن األول عــــام  ١٣  ۞ ( يــــوم الطفــــل العرا
اد العــشرات  ــش داء ممــا نتــج عنــھ اس ــ مدرســة بــالط الــش ــي ع إيرا

ن بالقرب من املدرسة  من األطفال واملقيم

 ١تـدفق النفـط ألول مـرة مـن البـ رقـم  ١٩٢٧شرن األول عام  ١٤  ۞
  بابا كركر

ـ اليمـن  ١٩٦٣شرن األول عام  ١٤  ۞ يـدة  ـر ا انـدلعت ثـورة اكتو
ـ النـضال  م صـناديد البعـث  ي وقـد سـا يطا ضد قوات االحتالل ال
ـن  ارز  الثـورة حـ تحقـق النـصر املب ام و م دور  ان ل تل و ضد ا
يـــــة  نو افظـــــات ا ـــــر ا ـــــ الغـــــزاة وتحر مـــــا الـــــشعب اليمـــــ ع

 ١٩٦٧والشرقية عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن  ١٩٦٤ــشرن األول عــام  ١٤  ۞ يد صــدام حــس عــرض الرفيــق الــش

ــــــ  ن ح ية لعـــــام ـــــشر ون زمـــــرة الـــــردة ال ــــــ ـــــ  ًا  لألســـــر وظـــــل أســـــ
ــــــر نفــــــسھ مــــــن األســــــر عــــــام  ا  ١٩٦٦اســــــتطاع تحر دت ســــــور وقــــــد شــــــ

ــ أســبوع التــضامن مــع العــراق طالبــت بــاالفراج عــن الرفيــق  ات  مــس
قيـــــة الرفـــــاق األســـــرى ونـــــددت بنظـــــام عبـــــد الـــــسالم  ن و صـــــدام حـــــس

ن ابية املسعورة ضد البعث والبعثي  محمد عارف وحملتھ االر
 
ــن  ١٩٩٥ـشرن األول عــام  ١٥  ۞ ( يــوم الزحــف الكبــ ) توجــھ الناخب

اع للمشاركة  االستفتاء الرئا ن إ صناديق االق اقي  العر
 
ــن  ٢٠٠٢ـشرن األول عـام  ١٥  ۞ ى ) توجـھ الناخب ( يـوم البيعـة الكـ

اع للمشاركة  االستفتاء الرئا ن إ صناديق االق اقي  العر
 
ــــ  ١٩٤٥ــــشرن األول عــــام  ١٦  ۞ ــــ العــــراق ع ـــي  ـ أقــــدم النظــــام املل

يد العقيــد الــركن صــالح الــدين الــصباغ لكونــھ أحــد قــادة  اعــدام الــش
س التحررة عام   ١٩٤١ثورة ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اد اللــــواء الــــركن خالــــد حاتــــم  ٢٠١٢ــــشرن األول عــــام  ١٦  ۞ ــــش اس

اشـــ قائـــد الفرقـــة اآلليـــة  ـــش  ٥١ال بـــل با قائـــد قـــوات ســـارة ا
ــ الــسابق قبــل االحتــالل بطــل معركــة أم قــصر ضــد الغــزاة عــام  العرا

ــــ  ٢٠٠٣ عــــد أن امتــــدت اليــــھ أيــــادي الغــــدر االجراميــــة أثنــــاء تواجــــده 
 صنعاء

 
ن  ١٩٩٥ــــــشرن األول عــــــام  ١٧  ۞ أدى الرفيــــــق القائــــــد صــــــدام حــــــس

ة رئاســـــية جديـــــدة  ـــــة العـــــراق لفـــــ ور م ـــــسًا  ـــــن الدســـــتورة رئ اليم
ا  عد فوزه  االستفتاء الرئا ٧مد  سنوات 

 
ن  ٢٠٠٢ــــــشرن األول عــــــام  ١٧  ۞ أدى الرفيــــــق القائــــــد صــــــدام حــــــس

ة رئاســـــية جديـــــدة  ـــــة العـــــراق لفـــــ ور م ـــــسًا  ـــــن الدســـــتورة رئ اليم
ا  عد فوزه  االستفتاء الرئا ٧مد  سنوات 

ن  ١٩٨٣ــشرن األول عــام  ١٨  ۞ ــسلم الرفيــق املناضــل صــدام حــس
ــــام  ي م ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ــــن ســــر قيــــادة قطــــر العــــراق  أم
ـــ فـــرع أبـــو جعفـــر املنـــصور ضـــمن تنظيمـــات  أمانـــة ســـر شـــعبة املـــأمون 
ـا تطبــق  ـدة مـن نوع ـة فر ـ تجر ــى  ـزب مـن موقـع أد غـداد الكـرخ ل

زب  ألول مرة  تارخ ا
 
غـــداد  ١٩٦٣ـــشرن األول عـــام  ١٩  ۞ ـــ  أعلنـــت الـــسلطات الرســـمية 

ـــ  ــي العرا ـ عـــض فلـــول النظـــام املل ـــا  عـــن احبـــاط مؤامـــرة خططـــت ل
ة  البائد لالطاحة بالسلطة الثور

 
اتـــب واألديـــب  ١٩٧٤ـــشرن األول عـــام  ٢٠  ۞ ـــ رحمـــة هللا ال انتقـــل إ

ـــاط أثنـــاء حـــضوره  ـــ الر ـــ  ارجيـــة العرا ـــر ا الرفيـــق شـــاذل طاقـــة وز
ـر ومـن أعـالم  و أحـد رواد الـشعر ا ارجية العرب و اجتماع وزراء ا

ديث  مدرسة الشعر العري ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق خالـد عبـد  ١٩٩٥شرن األول عام  ٢٠  ۞
ــــ عــــضو مكتــــب العالقــــات  ــــر الزراعــــة العرا ي وز نــــا املنعــــم رشــــيد ا
ي وقــد ســبق للفقيــد أن عمــل  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ارجيــة  ا

ة ور م سًا لديوان رئاسة ا غداد ورئ  أمينًا للعاصمة 
 
 ( يوم الشعب العرا ) ١٩٩٧شرن األول عام  ٢٠ ۞
 
قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تــأميم حــصة  ١٩٧٣ــشرن األول عــام  ٢١  ۞

ية ي من أمتنا العر ا العدا  ولندا  شركة نفط البصرة ملوقف
 
ــــا املوصــــل  ١٧٤٣ــــشرن األول عــــام  ٢٢  ۞ نــــوى ) تمكــــن أ ( يــــوم ن

ـــــش نـــــادر شـــــاه حـــــاكم بـــــالد فـــــارس الـــــذي حـــــاول  البواســـــل مـــــن دحـــــر ج
 احتالل املدينة واجباره ع الفرار إ دياره

 
ـزب  ١٩٦٣شرن األول عام  ٢٣  ۞ اختتم املؤتمر القومي الـسادس 

عــض  عــد أن أقــر  ــ دمــشق أعمالــھ  ي املنعقــد  ا ــي االشــ البعــث العر
ـــــن قطـــــري  ـــــ باتمـــــام الوحـــــدة االتحاديـــــة ب ـــــة وأو املنطلقـــــات النظر

ة  العراق وسور
 
ــــ العــــراق ) يــــوم الوفــــاء والعرفــــان  ٢٥  ۞ ــــشرن األول ( يــــوم الــــضاد 

الدة م ا و  للغة العرية رمز وحدة العرب و
 
ـــاء مـــن حملـــة اعمـــار الفـــاو مدينـــة  ١٩٨٩ـــشرن األول عـــام  ٢٥  ۞ االن

وابة النصر العظيم  الفداء و
 

ـــ ميثـــاق العمـــل  ١٩٧٨ـــشرن األول عـــام  ٢٦۞  غـــداد ع ـــ  التوقيـــع 
ــــــ والــــــذي أراد منــــــھ  ــــــن القطــــــرن الــــــسوري والعرا ك ب القومــــــي املــــــش
ـن العـراق وسـورة اال أن  العراق أن يكون منطلق للوحدة االتحادية ب

ابھ من امليثاق عام   ١٩٧٩النظام السوري أعلن ا
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ــ ميثــاق العمــل  ١٩٧٨ــشرن األول عــام  ٢٦  ۞  غــداد ع ــ  التوقيــع 
ــــــ والــــــذي أراد منــــــھ  ــــــن القطــــــرن الــــــسوري والعرا ك ب القومــــــي املــــــش
ـن العـراق وسـورة اال أن  العراق أن يكون منطلق للوحدة االتحادية ب

ابھ من امليثاق عام   ١٩٧٩النظام السوري أعلن ا

 
س االتحـاد العـام لـشباب العـراق  ١٩٧٢شرن األول عام  ٢٧  ۞ تأس

ـــ واالجتمـــا والثقـــا لـــشباب  ـــ والتنظي ـــان الوعـــاء السيا الـــذي 
 العراق

 

يـم  ٢٠١٠شرن األول عام  ٢٨  ۞ اد الفرق األول الـركن ابرا ش اس
ـــــ  ـــــ البطـــــل قبـــــل االحتـــــالل  ـــــش العرا ـــــان ا ـــــس أر عبـــــد الـــــستار رئ

كومة العميلة  ون ا

ـــــــــي  ١٩٥٦ـــــــــشرن األول عـــــــــام  ٢٩  ۞ عرضـــــــــت مـــــــــصر للعـــــــــدوان الثال
ـــھ  عـــًا حيـــث جو ي الـــذي فـــشل فـــشًال ذر يو ـــ الـــص ي الفر يطـــا ال
ن العرب ن واملتطوع ن وعسكر ن مدني  بمقاومة باسلة من املصر

ــــــــشرن  ١٩٥٦ــــــــشرن األول عــــــــام  ٣١  ۞ انــــــــدلعت شــــــــرارة انتفاضــــــــة 

يطانيـــــــا  ـــــــ ل ــــــي العرا ـ عـــــــد أن ســـــــمح النظـــــــام املل الـــــــشعبية الباســـــــلة 

ــــــ مــــــصر ممــــــا  ــــــوي للعــــــدوان ع باســــــتخدام أرض العــــــراق ومجالــــــھ ا

ــ  ــم  ــم دور م ــان ل م و ن الــذين ثــأروا لكــرام اقي اســتفز مــشاعر العــر

ـــن  ـــ مـــصر وقـــد شـــارك أبطـــال البعـــث امليام ـــي ع فـــشل العـــدوان الثال

 بفعالية  االنتفاضة
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ــــ العــــراق كــــشف النقــــاب عــــن  ــــي ع ة للعــــدوان اإليرا ــــ الــــذكرى الــــسنو

ـس  ١١ PSDالوثيقة األمركية (  ) املسرة حديثًا، واملوقعـة مـن قبـل الرئ
امـــا ســـنة  ــــ “والـــ حملـــت عنـــوان  ٢٠١٠الـــسابق بـــاراك أو التوجيـــھ االم

ــــ كيــــة ملنطقــــة الــــشرق ”الرئا اتيجية االمر ، وتــــضمنت جانبــــًا مــــن االســــ
ــسمح لــھ بفــرض  ــ الفقيــھ دورًا إقليميــًا  االوســط، الــ أعطــت لنظــام الو
بــــات  ت ــــذا الــــدور أكدتــــھ ايــــضًا ال ا ولبنان.و ــــ العــــراق وســــور يمنتــــھ ع
نــامج النــووي  ــ االتفــاق الــدو حــول ال ــا  األمنيــة والعــسكرة املــشار إل

ي لسنة   .٢٠١٥االيرا
 

ـــ مقالـــة تحـــت عنـــوان ( واليـــة الفقيـــھ :  اتـــب عقيـــل عبـــد الـــستار  ـــرى ال و
ـــــش  يفة قر ـــــ ـــــ ,  ـــــع مـــــن أيلـــــول املا ـــــ الرا ا  ـــــشر  (! الفـــــصل األخـــــ
انــــت عليــــھ باألمــــس  ــــ غـــ مــــا  ونيـــة ا ن األوضــــاع الدوليــــة اليــــوم  االلك
ــــــــــــا املتالحقــــــــــــة، إجــــــــــــراء مراجعــــــــــــات  ــــــــــــب، فقــــــــــــد اســــــــــــتوجبت تطورا القر
ــ سياســات مركــز االســتقطاب  ــة  ر ات جو غيــ حــداث  اتيجية، و اســ
ـــ مختلـــف منـــاطق العـــالم،  ـــا  عكـــست آثار ، ا ـــ الـــدو أو الدولـــة العظ
ــــــا، والســــــيما الــــــدول ذات  ــــــ الــــــدول ذات العالقــــــة املباشــــــرة  وتركــــــزت ع
ـــا مـــن أدوار بمـــا  و منـــاط  ا ومـــا األنظمـــة الوظيفيـــة، الـــ يـــرتبط مـــص
ـــــ نظـــــام واليـــــة  ـــــذا مـــــا ينطبـــــق ع .و ـــــ سياســـــات الدولـــــة العظ يتقـــــرر 
اب  ـــــ ـــــ االتفـــــاق النـــــووي با ـــــ إيـــــران، الـــــذي فقـــــد امتيازاتـــــھ  الفقيـــــھ 
اب كجـــــــزء مـــــــن  ـــــــ ـــــــذا اال كيـــــــة منـــــــھ، وجـــــــاء  الواليـــــــات املتحـــــــدة األمر
ـــــــي ودوره  يـــــــة النظـــــــام االيرا ـــــــ ب ات  غيـــــــ ـــــــ إجـــــــراء  اتيجية ترمـــــــي ا اســـــــ

 الوظيفي.
 

 ومما جاء  النحليل :
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 عقيل عبد الستار

ـــي ) عرفـــھ العالـــم  نو أســـوأ نظـــام ثيوقراطـــي ( ك ـــران،  ـــ ط ـــ  نظـــام املال
م  ــان، حــسب مــا اقتــضتھ مــصا ــان قــد صــنعھ األمر قــديمًا وحــديثًا، 
ـن  ـن قطب قبل أرعة عقود من الزمن،  ظل صراع ع مناطق النفوذ ب
ذا النظام  رب العاملية الثانية.وقام  عد ا تحّكما  السياسة الدولية 
ــا تقديــم  ــان مــن أبرز ــ املنطقــة،  بتقــديم خدماتــھ للمــصا االمركيــة 

ــــــستان  ــــــ افغا كيــــــة ع ــــــوم القــــــوات االمر ــــــ ٢٠٠١الــــــدعم ل ، وتلــــــك ال
ـــا غـــزو العـــراق واحتاللـــھ  لت ل ع املفاجـــأة ٢٠٠٣ســـ .لـــذلك لـــم تحمـــل طـــا

كيـــــــة (  ـــــــا الوثيقـــــــة األمر ) املـــــــسرة  ١١ PSDاملعلومـــــــات الـــــــ كـــــــشفت ع
امـا سـنة  س الـسابق بـاراك أو ـ  ٢٠١٠حديثًا، واملوقعة من قبل الـرئ وال

ـــــــــــ“حملـــــــــــت عنـــــــــــوان  ، وتـــــــــــضمنت جانبـــــــــــًا مـــــــــــن ”التوجيـــــــــــھ االمـــــــــــ الرئا
كيـــــة ملنطقـــــة الـــــشرق االوســـــط، الـــــ أعطـــــت لنظـــــام  اتيجية االمر االســـــ
ا  ــ العــراق وســور يمنتــھ ع ــسمح لــھ بفــرض  ــ الفقيــھ دورًا إقليميــًا  الو
ـا  بات األمنيـة والعـسكرة املـشار إل ت ذا الدور أكدتھ ايضًا ال ولبنان.و

ي لسنة  نامج النووي االيرا  .٢٠١٥ االتفاق الدو حول ال
 

ـب، فقـد  انـت عليـھ بـاألمس القر ـ غـ مـا  لكن األوضاع الدولية اليـوم 
حــــداث  اتيجية، و ـــا املتالحقـــة، إجــــراء مراجعـــات اســـ اســـتوجبت تطورا
ـــــــ سياســـــــات مركـــــــز االســـــــتقطاب الـــــــدو أو الدولـــــــة  ـــــــة  ر ات جو غيـــــــ
ـ الـدول  ا  مختلف مناطق العـالم، وتركـزت ع عكست آثار ، ا العظ
ــ  ــا، والســيما الــدول ذات األنظمــة الوظيفيــة، ال ذات العالقــة املباشــرة 
ـ سياســات الدولــة  ــا مـن أدوار بمــا يتقــرر  و منــاط  ا ومـا يـرتبط مــص
ــــ ايــــران، الــــذي فقــــد  ــــ نظــــام واليــــة الفقيــــھ  ــــذا مــــا ينطبــــق ع .و العظ
اب الواليــات املتحــدة األمركيــة منــھ،  ــ ــ االتفــاق النــووي با امتيازاتــھ 
ــ  ات  غيــ ــ إجــراء  اتيجية ترمــي ا اب كجــزء مــن اســ ــ ــذا اال وجــاء 

ي ودوره الوظيفي. ية النظام االيرا  ب
 

اب، وتجفيف  افحة اإلر تمع الدو قواه مل ومنذ بضع سنوات جّند ا
ــــي،  ـــي اإليرا ـــ صــــا النظـــام املال ـــذا التوجــــھ الـــدو  عـــھ.ولم يكـــن  منا
ــروب  ــاب، وال إتقــان عمــل لــھ غــ اشــعال ا الــذي ال صــنعة لــھ غــ اإلر
بـــــة املركـــــز  تھ حـــــ أيـــــام قر ـــــذه الـــــصنعة قـــــد أكـــــس انـــــت  ن.و ثـــــارة الف و

يــة“والنفــوذ، حينمــا تالقــت  مي القــة“مــع ”  ا ــ ا ــا ”  الفو الــ انت
ــ حــال  عده.بيــد أن السياســة الدوليــة التبقــى ع امــا مــن  بــوش االبــن واو

ن حقبة واخرى ، حيث بـدأ العالـم  ا ب ا واستدارا عطافا ا ا واحدة، فل
ـ أن تبـور  اب وأضراره  العالقات الدولية ، ممـا ادى إ يدرك خطر اإلر
ـــــ جعلـــــھ يواجـــــھ خطـــــر تحـــــول دولتـــــھ الراعيـــــة  ـــــ الفقيـــــھ ، و صـــــناعة الو

اب إ دولة منبوذة.  لإلر
 

انــت قــد بــدأت  ــزوال االتحــاد الــسوفي الــسابق، تجــاوز العــالم مرحلــة  و
ن إيـديولوجيات  ا الصراع الدو ب رب العاملية الثانية، وترّكز ف عد ا
ــة اإليديولوجيــة  ــ مواج ــا الغــرب أن كفتــھ ضــعيفة  متــضادة، ووجــد ف
ــ الــصراع مــع املعــسكر  ــ الــدين واســتخدمھ كــسالح  ــأ إ اكية، ف االشــ
، الــــــــ أصــــــــبحت مــــــــع  ــــــــ ـــــــات اإلســــــــالم السيا ـ ــــــــشوء حر ع  ــــــــ اآلخر.و
اكية  ـــــــة الـــــــشيوعية واالشـــــــ ار يـــــــة أفـــــــضل أداة بيـــــــده  ـــــــا الدي مرجعيا
ــــــ البــــــالد  دمــــــة نفــــــوذه االســــــتعماري  ــــــة، و ـــــات القوميــــــة التحرر ـ ر وا
يــــة.لكن اإليديولوجيــــة كــــسالح بــــدأت باالختفــــاء مــــن قائمــــة الــــصراع  العر
ـــــ الواليـــــات  ـــــصعود إدارة ترامـــــب  ايـــــات القـــــرن العشرن.و الـــــدو مـــــع 
ــــــات وانظمـــــــة اإلســـــــالم  ـ املتحـــــــدة بـــــــدأ الغـــــــرب بـــــــالتخ تـــــــدرجيًا عـــــــن حر
ة  لــة.التطورات االخــ انــت قــد حظيــت بدعمــھ لعقــود طو ــ الــ  السيا
وضعت نظام الو الفقيھ  مأزق خطـر، وجعلتـھ يبحـث بـأي ثمـن عّمـن 

. ايد لوزنھ السيا عوضھ عن التناقص امل  يح وجوده، و
 

اضـــر، وملـــا ســـتؤول إليـــھ  ـــم ا ـــ ضـــروري لف ـــ املا يقـــال أن االطـــالع ع
عض وثائقھ. عد أن رفعت السرة عن  خاصة   األوضاع مستقبًال، و

 
ـــا  ١٩٧٨ـــ ســـنة  ـــا، وتالحمـــت قوا انـــت الثـــورة االيرانيـــة قـــد بلغـــت أوج

بـــت  ـــا قـــوى إســـالمية، واق ـــس مـــن بي ة، ول ـــسار اليـــة وال الوطنيـــة واللي
ــ الغــرب، حيــث  طــر  نا دق نــاقوس ا الثــورة مــن إســقاط نظــام الــشاه.
يل نــــــصر كبــــــ لــــــصا االتحــــــاد الــــــسوفي  ــــــ عــــــ  أن نجــــــاح الثــــــورة 
نـــــاك مـــــن خيـــــار أمـــــام  ـــــي.ولم يكـــــن  ـــــ حـــــساب املعـــــسكر الغر الـــــسابق ع
ـ الرغـم  يـة، ع الغرب، لتحا تجزئة إيران، غ اعتماد املؤسسة الدي
ب،  ــسلطة الــدين واملــذ ــي تحكــم  ــ الثــورة، ل ــا لــم تكــن منخرطــة  مــن أ
ــــان  بيــــة أساســــًا للوحــــدة االجتماعيــــة تمامــــًا مثلمــــا  وفــــرض الرابطــــة املذ
ـــــ القـــــوى  ـــــق ع ذلك يتـــــم قطـــــع الطر ـــــد الـــــصفوي.و ـــــ الع ـــــال  عليـــــھ ا
ـــــ ذلـــــك تـــــم جلـــــب  ناًء ع ـــــ الـــــسلطة.و ـــــ الوصـــــول ا ـــــسارة  الوطنيـــــة وال
ـسليط االضـواء عليـھ، ولتـصنع منـھ  ـدف  ـ بـارس  خمي من العـراق ا

ـــــم للثـــــورة، وتولـــــت  يـــــة القائـــــد املل ـــــل  CIAاآللـــــة اإلعالميـــــة الغر القيـــــام ب
بات الالزمة لذلك. ت  ال
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ـ  ـا  ـي مـؤتـمـر ـ ”  غـواد لـوب“ وعقدت دول التحـالـف الـغـر ـ االيـام االو
ــكــيــة ١٩٧٩لســنــة  ــطــة االمــر ــ ــ دعــم ا ــا بــاملــوافــقــة عــ ، واتــخــذت قــرار

، وتـم ابــالغ  ـ ـ خـمــيــ ــران مــن الشــاه ا ــ طـ ـ لـلــســلـطــة  بـاالنــتـقــال الســلــ
 الشاه بضرورة الرحيل.

 
ـ الـنـصـف األول مـن الـقـرن  إيران بلد مرّكـب ( مصـطـنـع ) ، جـر تـركـيـبـھ 
ــيــة،  يــطــانــيــة والــغــر ــ ــ الــ ، لــيــقــوم بــدور وظــيــفــي اقــتــضــتــھ املصــا ــ ــ املــا
وتحّددت جغرافيتھ وفقًا لتلك املصا االستعمارة.فجرى ضـم األحـواز 

ـيـة  ١٩٢٥العرية  لوشـسـتـان الـغـر ـل مـن  ١٩٢٨و ـشـ ـ بـالد فـارس لـيـ ا
سـمـيـة  ـذلـك تـحـولـت ١٩٣٥سـنـة ”  إيـران“ ذا الضم مـا أطـلـق عـلـيـھ  ، و

ـ بـالد شـاسـعـة  ـبـلـيـة ا ـ ضبـة ا فارس من بلد فق املوارد ينحصر  ال
ـنـدي.جـرى ذلـك  ـيـط الـ ـ ليج العري وا ا ع ا ا وموان سواحل تطل 

ـر  ات ثورة أكـتـو ة تأث ة نظام الشاه الضعيف  مواج  ١٩١٧لھ لتقو
ـل إيـران جـزءًا مـن الـطـوق الـذي اقـامـھ الـغـرب حـول  ـشـ  روسيا، ثـم لـ

رب العاملية الثانية. عد ا  االتحاد السوفي 
 

اتيجية الغرية حماية وحدة إيران وفقًا ملقتضيات الصـراع  وتولت االس
ـــة  ـــ مـــواجـــ ـــذا  ـــان  ــقـــبـــة املــاضـــيـــة، ســواًء أ ـــ ــ ا ـــ الــذي ســـاد  الــدو
ارجية.ذلك ان كًال من نـظـامـي الشـاه  التحديات الداخلية أم االخطار ا
ـــعـــقـــلـــيـــة  ـــة وطـــنـــيـــة إيـــرانـــيـــة، وحـــكـــمـــا  ـــو ـــ مـــراكـــمـــة  ـــ فشـــال  وخـــمـــيـــ
ة  زة قمع دمو بيًا، واعتمادا أج ًا ومذ ًا عنصر ة، ومارسا تمي اطور ام

ما. داف ما وا  وأساليب وحشية  اخضاع شعوب إيران إلراد
 

ارة  ، وا ات ال طرأت ع خارطة الصراع الدو ولكن  ضوء املتغ
ـ الـدور الـوظـيـفـي السـابـق لـنـظـام  ـاجـة ا ـ ـذه األيـام، فـقـد انـتـفـت ا  
ـ  الو الفقيھ، بل أصبح دوره مضرًا باملصا الـدولـيـة، والسـيـمـا املصـا
ــغــرافــيــة إليــران خــطــًا احــمــر لضــرورات  ــ ــعــد الــوحــدة ا ــكــيــة.ولــم  االمــر
ـ الـفـقـيـھ  ـ عـن نـظـام الـو ذلك انكشف الـغـطـاء الـدو ، و الصراع الدو
د  ـ سـ ا، و ستعيد حر ي  ال ألول مرة أمام شعوب إيران ل وانف ا
ـــا  ـــ ـــر مصـــ ـــ تـــقـــر ـــاســـم  ـــ ـــا الـــدور ا ـــون لـــ ـــا الـــقـــومـــيـــة، ولـــيـــ ـــ ـــا ـــو

ا.  ومستقبل
 

ــيــة، ظــّن نــفــســھ دولــة  ــرافــة الــديــ ــ ــغــادر عــالــم ا ــ الــفــقــيــھ الــذي ال  الــو
ـ طـلـب  الواليات املتحدة االمركيـة الـ يالية  ة، وأنھ أصبح دولة إم نوو
ـھ، وأن تـتـقـاسـم  ـ ـ مصـا ـ أسـاس الـنـديـة وتـرا ا أن تتعامل معھ عـ م
ـ  سـتـغـ ـت االبـيـض  ـ الـبـ ـاكـم  ـ معھ مناطق النفوذ  املنطقة.فإذا با

س. واب رافية تتحول ا  ذا بتلك األحالم ا  عن خدماتھ، و
 

 ، ـ ـ / خـامـنـ ـ لـقـصـة إيـران خـمـيـ ب من ختـام الـفـصـل االخـ نا نق ا 
دء قصة جديدة  إيران أخرى. ا و  بانتظار اسدال الستار عل
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ــعــاد  ــ ا ــ املــعــروف ا ــ الــعــرا ــ ــ الســيــا ــي الــقــلــمــ ــاتــب عــو وتــطــرق الــ

ـعـد عـودتـھ مـن  ـضـراء  ـ ومـة املـنـطـقـة ا س ح ا رئ دات ال أطلق التع
ـ رزمـة مـن االتـفـاقـيـات املـذلـة مـع  ـا عـ ارة رسمية لواشنطن وقع خـاللـ ز
اتب  مقالتھ املعنـونـة ( انـتـخـابـات مـبـكـرة ام  ي .. وركز ال انب األم ا
ـ مـواقـع الـتـواصـل  ـ صـفـحـتـھ عـ ـا  شـر محاولة لس عرواتكم؟ ) ال 
ــحــات  ــ تصــر ــ عــ ــ ـر اب املــا ــن مــن شــ ــ الــتــاســع والــعـشــر ــ  االجـتــمــا
ــ لــم  ــدات الــ ــ االنــتــخــابــات املــبــكــرة والــتــعــ ســ شــأن مــا  ــ )  ــاظــ ( الــ

ا.ومما جاء  املقالة : ء م  يتحقق 
منذ عودتھ من واشنطن وتوقيـع عـدد مـن االتـفـاقـيـات املـذلـة، لـم يـنـفـك 
ـــديـــث عـــن  ـــ ـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، مـــن ا ـــ ـــ ـــس ا ، رئـــ ـــ ـــاظـــ مصـــطـــفـــى الـــ
ــــا مــــن اجــــل  ــــ ــــ يــــقــــوم  االنــــتــــخــــابــــات املــــبــــكــــرة وعــــن االســــتــــعــــدادات الــــ
ـ  ـل حـديـث يـد ـاتـمـة لـ ـ لمة االنـتـخـابـات ا ا.ا درجة اصبحت  انجاح
اظ قد وجد ضالتھ   بدو ان ال ا.و ارة يقوم  بھ او لقاء يحضره او ز
ــــ تــــحــــقــــيــــق اي مــــن وعــــوده  ــــزه وفشــــلــــھ،  ــــ ــــيــــلــــة ملــــداراة  ــــ ــــذه ا
ـــاء دور  ـــ ـــي وا ـــد مـــن الـــنـــفـــوذ االيـــرا ـــ الـــورديـــة.خـــاصـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــا
ـدمـات او تـحـقـيــق  ــ ـ ا ـا بـيـد الــدولـة، او تــوفـ ـشــيـات وحصـر سـالحـ املـلـ
ــ ذلــك تــراجــعــھ بــفــتــح مــلــفــات الــفــســاد وتــقــديــم  االمــن واالســتــقــرار.زد عــ
ــاصــصــة الــطــائــفــيــة وتــقــديــم حــلــول  ــ ــاكــم، والــغــاء ا ــ ــ ا الــفــاســديــن ا
لالزمة االقتصادية.اما وعده القاطع حول تـقـديـم قـتـلـة الـثـوار لـلـعـدالـة، 
ـشـيـات  ـم املـلـ ت شـفـة، بـل عـاد الـطـرف الـثـالـث، و ھ بب س تجا فلم ين
ــ الــعــديــد مــن  ــم بــقــتــل الــثـوار  ـ ــوايــ ــة املــوالــيــة إليـران، ملــمــارســة  ــ املسـ
ـزالـة مـوقـفـھ ضـد الـتـدخـالت االقـلـيـمـيـة  ـرت  ـن ظـ املدن العراقية. حـ
ـضـوع لـألجـنـدات  ـ ـان اسـالفـھ قـد قـبـلـوا بـا ل ومعيـب.فـاذا  ل م ش
ـ  ـا بـو ـ قـبـلـ ـاظـ االيرانية بالسر، او تحت الطاولة كما يقال، فان الـ

ار.  ال
 

ــ حــيــلــة االنــتــخــابــات املــبــكــرة  ــ وحــده الــذي وجــد ضــالــتــھ  ــاظــ ــس الــ لــ
ـ الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة،  ـل االشـرار  ـا  روج من مازقـھ، وانـمـا رقـص لـ ل
ـ  ـن، الـ شـر ـعـد ثـورة  ـا  ـ فـقـدو ـم الـ ـ ـم وقـو ـ ان ع امل استعادة م
ـ الـثـوار وقـف  ـورونـا، الـذي فـرض عـ ـاء  ـشـار و م لوال ان ادت تطيح 
ـم،  ن ال قامت الثورة من اجل الزحف الثوري حرصا ع حياة العراقي
ـيـلـة، لـيـقـولـوا لـلـثـوار نـحـن مـعـكـم  ـ ـذه ا ـم لـ فسارعوا ا اعـالن تـأيـيـد
ـس  ا بأسرع ما يمكن.ولم يـقـف رئـ عمل ع ترجم ستجيب ملطالبكم و
لبو متفرجا، فقد أصدر بيانا يدعـم خـطـوة  مجلس النواب محمد ا
ــ "عــقــد جــلــســة طــارئــة عــلــنــيــة ومــفــتــوحــة بــمــشــاركــة  ــدعــو ا ، و ــ ــاظــ الــ
ـ  ملان واجـراء االنـتـخـابـات". ل ال الرئاسات الثالث والقوى السياسية 
ـذا االعـالن واصـفـا ايـاه بـانـھ  ـ ـة  ـور ـمـ ـ ـس ا ـ رئـ ـم صـا ن رحب بر ح
عثة االمـم املـتـحـدة  ومي".ولم تكن  نامج ا د بھ ال ع امًا بما  "جاء ال
ــ بــإجــراء انــتــخــابــات  ــاظــ ــعــيــدة عــمــا جــرى.فــوصــفــت قــرار الــ ــ الــعــراق 
.وان الـبـعـثـة مسـتـعـدة لـتـقـديـم  ـ ـ ـ ا استجابة ملطلب شع رئ مبكرة با
عبارة اخـرى أصـبـح  ة. امل من اجل إجراء "انتخابات حرة ونز الدعم ال
ـــة  ـــر ـــ ـــ لـــلـــ ـــد مـــثـــ ـــ مشـــ ـــن بـــاإلصـــالح  ـــ مـــقـــدمـــة املـــطـــالـــبـــ االشـــرار 

از.  واالشم
 

.فــإجــراء  ـ ـاظــ ــد لــقـرار الــ ــم املــؤ ســلــوكـ ـؤالء االشـرار اغــبـيــاء  لـم يـكــن 
ـذه  ـنـوا  ـ ل شـروط الـثـوار، الـذيـن اسـتـ االنتخابات املبكرة  ظل تجا
ــل تـأكــيــد.اذ مــا الــذي يــخــشــاه  ــم بــ ــ ــ ــيــلــة الــرخــيــصــة، ســتـصــب لصــا ـ ا
ـا، كـتـابـة قـانـون  ـذه االنـتـخـابـات، إذا لـم يـتـوفـر قـبـلـ ؤالء االشـرار مـن 
ـة  جديد لالنتخابات وقانون لألحزاب يجرم االحزاب الـطـائـفـيـة والـعـنـصـر
ـنـة  ـ ـن  ـعـيـ ـة و ـ ، ومفوضية لـالنـتـخـابـات مسـتـقـلـة ونـز واملوالية لألجن
ــصــيــة  ــ ــ مــنــع اي  ــ مــحــايــد.اضــافــة ا قضــائــيــة مســتــقــلــة واشــراف دو

ــ الــعــمــلــيــة الســيــاســيــة مــنــذ عــام  ــ ٢٠٠٣شــاركــت  ــ تــدمــ ــمــت  ، وســا
ـؤالء االشـرار مـعـظـم  العراق دولة ومجتمعا.اذ من دون ذلـك سـيـحـصـد 
ـم  ـدود لـ ـ ـ ا ـ الـدعـم غـ ملان بقوة املال والسلطـة اضـافـة ا مقاعد ال
ـ صـفـوف فـئـات واسـعـة  ـ  ية ذات التأث الكب من قبل املرجعيات الدي
ـــــيــــة ذات االغــــلـــــبــــيـــــة  ـــــنــــو ــــ ـــــ املـــــنــــاطــــق ا ـــــن وخــــاصـــــة  مــــن الـــــعــــراقـــــيــــ
ـــذه  ـــ ـــذه الــدعـــوة إلجـــراء انــتـــخـــابــات مــبـــكـــرة و ــ فـــان  ـــالــتـــا الشــيـــعــيـــة.و
ــ خــدمــة الــعــراق  ــ يصــب  ــا بــاي مشــروع اصــال ــقــة، ال عــالقــة لــ الــطــر
ـؤالء  لھ، وانما تدخل  باب االلتفاف ع مطالب الثـوار، لـيـتـمـكـن  وا
ــصــيـات وقـوى واحـزاب وتــيـارات سـيــاسـيــة مـن اسـتــعــادة  ـ االشـرار مـن 

شرن. عد ثورة  م، وما خسروه  م وقو ان  م
ـا الحـتـالل الـعـراق  ـ رات امـر ـ ـ افـتـضـاح جـمـيـع مـ اية يكمـن  أصل ا
ــن  ــة الــدمـار الشــامـل، او عــالقــة الــراحـل صــدام حســ ــ ـا، كــذبـة اسـ ــ ومـ
ـس  ادي عشر من ايلول.االمر الـذي اضـطـر بـوش االبـن رئـ ات ا بتفج
ـا، ان  ـج حـمـلـة اعـالمـيـة عـمـالقـة مـفـاد الواليات املتحدة آنذاك، ا تـرو
ـرة  ـ ـ الـعـراق مـن خـالل االنـتـخـابـات ا ب نظـامـا ديـمـقـراطـيـا  ا س امر
، ونـقـلـھ  ـ ّ ـ مـتـمـ ـ واجـتـمـا ـ ـا إنـجـاز سـيـا ـ ـ أ ذه الـكـذبـة عـ ر  وتصو
ـ أسـس ديـمـقـراطـيـة  نوعية فردة ع طرق إقامة مؤسسات الدولة عـ
ـــديـــد، ظـــنـــًا مـــنـــھ إن ذلـــك ســـيـــقـــنـــع  ـــ كـــقـــاعـــدة إلقـــامـــة صـــرح الـــعـــراق ا
ـ عــن مـقـاومـتــھ،  ــمـة االحـتـالل، والـتـخـ ـغـض الـنــظـر عـن جـر ـن  الـعـراقـيـ
والقبول بما يد "العمـلـيـة السـيـاسـيـة"، ملـا لـلـديـمـقـراطـيـة واالنـتـخـابـات 
ـلـة.لـكـن  ـا عـقـودا طـو ـ ـم مـ رما ن،  ري  نفوس العراقي من تأث 
ـــق تـــمـــتــد حضـــارتـــھ آلالف  شـــعـــب عــر الــذي حـــدث، ان بـــوش اصـــطـــدم 
ـــتـــل،  ـــ ـــا ا ـــ ـــي  ـــ يـــأ ـــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــ ـــ تـــمـــيـــ ـــن وقـــادر عـــ الســـنـــ
ـثـقـة مـنـھ.خـاصـة وان نـتـائـج الـنـظـام الـديـمـقـراطـي قـد  والديمقراطيـة املـنـ
ــن  اع وال بــأصــوات الــنــاخــبــ ــ افــرز فــوز نــواب ال عــالقــة لــھ بصــنــاديــق االقــ
اصصة الطائفية والعـرقـيـة،  وانما حددت نتائجھ مسبقا ع اساس ا
ـن  ملان للسنة  حـ س ال س الوزراء للشيعة ورئ ون منصب رئ بحيث ي
ـيـك عـن الـوسـائـل  ـة مـن حصـة الـكـرد.نـا ـور ـمـ ـ ـس ا أصبح منصـب رئـ
ـــؤالء االشـــرار قـــبـــيـــل الـــيـــوم املـــوعـــود إلجـــراء  ـــا  ـــ مـــارســـ املـــكـــشـــوفـــة الـــ
ـ جـانـب  ية ا ا، بذخ االموال وشراء الذمم والفتاوى الدي االنتخابات وم
ـــم او الـــفــصـــل مـــن  ــشـــ ـــ لـــقـــمــة عـــ ـــة الــنـــاس  از ومـــحــار ــ ـــديــد واالبـــ ـــ الــ
ـتـائـج  ـر والـتـالعـب بـ و ـ ـم الـ ـ ـ  ـا، اضـافـة ا ـ الوظائف واالعمال وغـ
ـا  ـ ـس الـوزراء حـيـ ـي رئـ م نـوري املـالـ االنتخابات، ح وصل االمر الن ي
ـ  ـة.امـا  طالب بـإعـادة فـرز االصـوات بـالـطـرق الـيـدو ر و و خصومھ بال
اع ع عـيـنـك يـا تـاجـر  ة فقد جرى حرق صناديق االق االنتخابات االخ

 كما يقول العراقيون.
 

ـ ديـمـقـراطـيـة  ـا عـ ـا، ال تـدل لـوحـد ـ باملقابل، فان االنـتـخـابـات بـحـد ذا
ــنــاك  ــم اعــمــدة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي.فــ ــا ا ــ ــ الــرغــم مــن ا الــنــظــام، عــ
ـذه  ـل  ملـان والـقـضـاء.اي ان الـديـمـقـراطـيـة إطـار جـامـع لـ ـ الدستـور والـ
ســقــط، بــل ال يضــر  ــا ال  ــ ــ واحــدة مــ ــ  ــغــيــ ــعــديــل او  االدوات، فــأي 
ــيــل  ــ ســ ــدي عــ ــومــة عــادل عــبــد املــ بــالــعــمــلــيــة الســيــاســيــة، فســقــوط حــ
ـعـديـل قـانـون  ملان او  ع سقوط العملية السياسية، وحل ال املثال ال 
لھ، فانھ ال يمـكـن  م من ذلك  ء.واال االنتخابات ينطبق عليھ نفس ال
ـا وال مـن  ذه االدوات، ال مـن داخـلـ سف واحدة من  ان ان ي ائن من  ل
ـ  ة، وتـحـ ذه الطرقة او تلك من ج ا محمية  ل واحدة م ا، ف خارج
ذه العمليـة  م، ان  و اال ذا  ة اخرى.خاصة، و ا البعض من ج عض
شكـيـل  س من اجل  السياسية صممت اصال من اجل تدم العراق، ول

تل. ديد كما يد ا  عملية سياسية لبناء العراق ا
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ـ  تاج واحد، بان االنتخابات القادمة ال قيقة ال تقودنا اال الست ذه ا
ـا، لـن  ـ ـا، او مـفـوضـيـ ـ ـ قـانـو ـزئـيـة عـ ـ ـالـتـعـديـالت ا ـ و اظ ا ال يرد
ذا حـــدث  ـــا.و ـــ ـــ ســـبـــقـــ ـــھ لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــ ـــة مشـــو ـــ ـــون ســـوى  تـــ
ــ الــعــيــون،  ات او اصـالحــات مــحـدودة، لــذر الـرمــاد  ــ ــغـ وتـمــخــضــت عــن 
ـعـديـل  ـصـر، فـان  ـ ـيـل املـثـال ال ا ئا.فع سـ غ من االمر ش ا لن  فأ
ـعـد  ـمـر  ـي لـلـعـراق بـول بـر ـاكـم املـد ـ قانون االنـتـخـابـات الـذي وضـعـھ ا
تج  عديال جزئيا، ال ي ا  االحتالل، وسارت ع اساسھ االنتخابات جميع
ــرامــيــة  ــ ــاكــمــة والســراق وا ــ ــذه الــكــتــل والــطــوائــف ا ــ فــوز  عــنــھ غــ
ملـان  ـ ـ الـ ـع جـمـيـع املـقـاعـد  ذا القانون ع تـوز ن.حيث ينص  رم وا
، ونــظــام  ــ ــســ ــ الــكــيــانــات الســيــاســيــة مــن خــالل نــظــام لــلــتــمــثــيــل الــ عــ
ــ اســس طــائــفــيــة  ــع املــنــاصــب عــ ــافــظــات وتــوز ــ ــ عــدد ا الــدوائــر عــ
ـؤالء  وعرقية محمية من قبـل الـعـديـد مـن مـواد الـدسـتـور الـذي تـجـنـب 

عديلھ. ديث عن الغائھ او   االشرار ا
 

سيطة، او حسبة عـرب كـمـا يـقـال، فـقـد  حسبة  اما ع ارض الواقع، و
ـة فـان الـنـتـائـج  ـذه االنـتـخـابـات.فـمـن جـ ـذا الـواقـع عـدم جـدوى  ـت  اث
ـــع تـــجـــارب انـــتـــخـــابـــيـــة ســـابـــقـــة، اكـــدت بـــان  ـــا أر ـــ ـــ افـــرز ـــة الـــ املـــأســـاو
ــ الــعــراق لــم تــجــر مــن اجــل بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي يــخــدم  االنــتــخــابــات 
لھ كما يدعون، وانما تجري من اجل توف الية سياسية ذات  العراق وا
ـا مـن  ـ ـي تـتـمـكـن امـر ـن،  ـرمـ ـ ـرامـيـة وا ـ قيـادة ا صفة ديمقراطية، و
ـ  ا  تحقيق ذلـك عـ عد فشل ا حكم البالد بطرقة غ مباشرة،  خالل
ذا لـم يـكـن  ـمـر.و ـي بـول بـر ـاكـم املـد ـ ارنر، ثـم ا اكم العسكري   ا
م جاءوا ا  ان، بأ ان علينا جميعا تصديق مقولة االمر االمر كذلك ل
ـعـد، امـا  ـا  قيقة واي خالف حـولـ ذه  ا ن. العراق محررن ال محتل

ة ضيقة. داف ذاتية او فئو  سذاجة سياسية، او لتحقيق ا
 

ـ  ـ الـ ـاظـ ومة ال باختصار شديد، فان االنتخابات القادمة،  ظل ح
ـــنـــقـــع االســـن لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الســـيـــاســـيـــة وذات الـــوجـــوه  ـــ نـــتـــاج ذات املســـ
ـ  ة طبق االصل، من االنـتـخـابـات الـ ون قطعا سوى  ة، لن ت ا ال
ــلــھ.وان  ــا بــمــســاحــيــق الــعــالــم  ــا، او تــجــمــيــلــ ــقــ ــمــا جــرى تــزو ــا، مــ ــ ســبــقــ
ـق  ـ اف بمشروعية العملـيـة السـيـاسـيـة، واعـطـاء ا ا  اع املشاركة ف
ة ال ستفوز حتما، بمواصلة سرقة الـعـراق وقـتـلـھ  ا لذات الوجوه ال
ــة، وخــدمــة مشــروع االحــتــالل وتــكــرســھ  ــة مــن جــ ــو ــفــھ شــعــبــا و وتــجــر

ة اخرى. لة من الزمن من ج  لعقود طو
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ــ  ــم  ــ ــعــرض مــن وصــفــتــھ بــاملــ وقــبــل يــوم مــن قــيــام الســلــطــات الــعــراقــيــة 
ـا ذبـًحـا  ـ اب جرمة قتل الناشطة العراقـيـة شـيـالن دارا رؤوف ووالـد ارت
ــمــة  ــر ــ ــرا مــطــوال عــن ا ــ لــنــدن تــقــر ــيــفــة الــعــرب الصــادرة  ــ شــرت 

شعة.  ال
 

ـز السـلـطـات الـعـراقـيـة عـن مـالحـقـة  ـ ـر ان  يفة  التقر وأكدت ال
ـع مـن يـقـفـون وراء تـلـك  ّ م إ العدالة،  مرتك جرائم االغتيال وجل
ـ وسـالحـا  ـ ا أداة من أدوات ممارسة العمل السيـا رائم ومن يتخذو ا

ا، بل  م، ع التمادي ف يب خصوم ّن“ ل ا ح تبلـغ ”  التف  ممارس
ـ اغـتـيـال الـنـاشـطـة الشـابـة  أق درجات الفظاعة ع غرار ما حدث 

ركة االحتجاجية شيالن دارا رؤوف. ومما جاء  التقرر :   ا
 

ـراك  -غداد  ـ ـ ا دفت ناشـطـة شـابـة  ّزت جرمة اغتيال جديدة اس
ـا  ـعـّمـد مـّنـفـذو ـ حـيـث  ا، الـرأي الـعـام الـعـرا االحتجا بالعراق وعائل
انوا  ن الذين  تّج يب ا شعة إمعانا  تر استخدام أساليب قاسية و
ــم صــوب الـنــظـام ورمـوزه مــن  ـ ـر مـتــتــالـيــة غضــ ـ مــدار أشــ ــوا عــ قـد وّجـ
ـنـفـيـذ سـلـسـلـة  ـمـة بـ ـ ّ ـا واملـ ـ شيات املرتبطة  ية وامليل قادة األحزاب الدي
ـــ  ـــ االنـــتـــفـــاضـــة الشـــعـــبـــيـــة غـــ ـــن  شـــطـــاء بـــارز مـــن االغـــتـــيـــاالت طـــالـــت 
ــ إســقــاط  ، وأفضــت إ ــ ــ ــف الــعــام املــا ــ انــطــلــقــت خــر املســبــوقــة الــ

دي. س الوزراء السابق عادل عبد امل ومة رئ  ح
 

عاء، بمقتل الناشطة العراقية شيالن دارا رؤوف  ، األر وأفاد مصدر أم
ــ  ـغـداد.وقــال الـنـقــيـب  ـ الـعـاصـمــة  ـن،  ـولــ ـ يـد مـجـ ـا ذبـًحـا عــ ـ ووالـد

ـالـة األنـاضـول إّن  ـابـري، لـو غداد حاتم ا ـن “ شرطة  ـولـ ـن مـجـ ـ ـ مسـ
ـغـداد  ـي  ل الناشطة  منطقة املنصور غـر اقتحموا، مساء الثالثاء، م
ـــعـــمـــل صـــيـــدالنـــيـــة  ـــ  ـــم الشـــابـــة شـــيـــالن الـــ ونـــحـــروا أفـــراد الـــعـــائـــلـــة، و

ا  ”.ووالدا
 

شطاء  االحتجاجات إّن الصيدالنية املتحّدرة من أصول كردية،  وقال 
ـ  ا  ـ ركة االحتجاجيـة، ولـعـبـت دورا كـبـ انت من الوجوه املعروفة  ا
ـــن  ـــغـــداد بـــ ـــا شـــوارع  ـــ ـــد ـــ شـــ ـــات الـــ ـــ املـــواجـــ ـــن  إســـعـــاف املصـــابـــ
ـ  ـة مـقـابـلـة حـ شيات من ج ة، ورجال الشرطة وامليل رن من ج املتظا

ا اسم  ـر“أطلق عل ـر وسـط ”  مسعفة الـتـحـر ـ سـاحـة الـتـحـر ـ إشـارة إ
رات. سيا لالعتصامات واملظا انت مسرحا رئ  العاصمة وال 

 
ـديـدات مـن  ـ ـا لـ عّرضـ ؤالء أّن شيالن شكت  عّدة مناسبات  وأو 
ـا إذا لـم  ـ ـعـائـلـ ـا بـالـقـتـل والـتـنـكـيـل  ـ ـّل مـّرة يـتـوّعـدو ـ  ـانـوا  ـن  ـولـ مج
ــ االحــتــجــاجــات، مــؤّكــديــن أن الســلــطــات األمــنــيــة  تــكــف عــن املشــاركــة 

ديدات  أك من مناسبة.  أخذت علما بتلك ال
 

ل قـبـل  ـ يات ثمـيـنـة مـن املـ ن سرقوا مقت اجم وقال املصدر األم إن امل
ــ  ــ أن الســلــطــات املــعــنــيــة فــتــحــت تــحــقــيــقــا  ا إ ــ أن يــلــوذوا بــالــفــرار، مشــ

ادث الذي أفادت معطيات أولية أنھ   ”.بدافع السرقة“ا
 

ــي مــنــفــصــل عــن أي  ــيــف حــادثــة االغــتــيــال كــعــمــل جــنــا ومــن شــأن تصــ
ـ  ـرج عـن السـلـطـات الـعـراقـيـة الـ ـ داف أو غايات سياسية أن يرفع ا أ
ـ  ـن عـنـھ إ ما تزال عاجزة عن وقف مسلسل االغـتـيـاالت وجـلـب املسـؤولـ
اظ  أك من  س الوزراء مصطفى ال العدالة، بحسب ما توّعد بھ رئ

 مناسبة.
 

ــداف  ــ ضــمــن أ ــاظــ ــون إحــراج الــ ــبــعــد مصــادر عــراقــيــة أن يــ ســ وال 
ـ  ا، وذلك بـالـنـظـر إ ن لالغتياالت ومن يقومون بتحديد توقيتا ّطط ا

شيات. ن امليل نھ و عدام الثقة ب  ا
 

ـ  شيات املرتبـطـة بـإيـران الـ سب عمليات االغتيال لتلك امليل وغالبا ما ت
ـ مـن أي وقـت  ـ الـعـراق والـذي أصـبـح أكـ ـا  ا  حماية نفوذ ستخدم
ضون  شطاء منا راك الشع الذي يحّركھ  دفا من قبل ا م مس

ن. ا العراقي ران ووكال  لط
 

ــو الــعــمــل  ــنــار ــركــة االحــتــجــاجــيــة ســ ــ ــ ا ــبــعــد رفــقــاء الصــيــدالنــيــة  واســ
ـ إن الـغـرض  ـسـيـ ـ غداد طارق ا ي.وقال الناشط  احتجاجات  نا ا

ا  ّ ان تصفية شيالن مؤّكدا أ وم  ـات “ من ال ـعـرضـت لـلـتـصـفـيـة إلسـ
ن اآلخرن ا كما حدث مع العشرات من الناشط  ”.صو

 
ـ سـاحـة  انت من الوجوه الشـابـة املـعـروفـة  سي فإن شيالن  ووفق ا
ضـة لـلـطـبـقـة السـيـاسـيـة  ـر، مـعـقـل االحـتـجـاجـات الشـعـبـيـة املـنـا التـحـر

اكمة.  ا
 

ــ  ــ مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــا شــطــاء عــ ــا  ــادات تــداولــ ــ شــ ووردت 
ــا وســائــل إعــالم مــحــلــيــة عــراقــيــة، تــفــاصــيــل صــادمــة عــن مــقــتــل  ــ وتــنــاقــلــ
ــا،  ــ أطــرافــ ـ ــا و ــ ــا، إذ تـحــّدث الــبــعـض عــن اغــتـصــا ــ الصـيــدالنــيــة وأسـر
ـمـة،  ـر شيات ع ا شطاء بأّنھ بمثابة بصمة امليل األمر الذي وصفھ ال
ـشـطـاء،  ـيـب الـ ـو االنـتـقـام وتـر دف مـن تـلـك الـوحشـيـة  ين أّن ال معت

ة  االنتفاضة الشعبية. ن أدوارا كب ي لع ساء الّال  وخصوصا ال
 

ـــ قـــتـــل  ـــن  ـــدت بـــمـــحـــاكـــمـــة املـــتـــورطـــ ـــعـــ ـــ قـــد  ـــاظـــ ـــومـــة الـــ ـــانـــت حـــ و
م للقضاء ح اآلن. ن، لكن لم يتم تقديم أي م رن وناشط  متظا

 
ــولــون ســلــســلــة عــمــلــيــات ومــحــاوالت  ــ شــن مــجــ ــ ــ أغســطــس اب املــا و
ـض لـلـطـبـقـة السـيـاسـيـة  راك الشع املـنـا ن  ا اغتيال طالت ناشط

ا إيران. ية ع رأس التبعية لدول أجن مة بالفساد و  النافذة امل
 

ــ مــحــافــظــة الــبــصــرة األســبــوع  ــ وقــعــت  ومــن أحــدث الــعــمــلــيــات تــلــك الــ
ـعـرض  ـن، فـيـمـا  ـن اثـنـ ـن ومـدنـيـ املا وأسفرت عن مقتل ثالثة ناشطـ
ــــي  ــــ الــــبــــصــــرة وذي قــــار جــــنــــو ــــاوالت اغــــتــــيــــال  ــــ نــــاشــــطــــون آخــــرون 
ـ  ة جـزء مـن حـمـالت أوسـع تـواصـلـت عـ ـ غداد.وموجة االغـتـيـاالت األخـ
ــ ال تــزال  ــدفــت نــاشــطــي االحــتــجــاجــات الــ ــ ــر املــاضــيــة اســ مــدى األشــ

 مستمرة ع نحو محدود.
 

ــومــة فــإن  ــ ــ ــن وأفــراد األمــن  ٥٦٥ووفــق أرقــام ا ــر ــصــا مــن املــتــظــا ــ
ـعـرضـوا  ن الذيـن  م العشرات من الناشط قتلوا خالل االحتجاجات، بي

ن. ول  لالغتيال ع يد مج
 

ـس الـوزراء نـفـسـھ، عـنـدمـا  ـبـة مـن رئـ ولم تـوّفـر االغـتـيـاالت الـدائـرة الـقـر
ـ  ـ األمـ ـبـ ـ ـ ا ـ ر يوليو تموز املا ولون،  ش ون مج دف مسّ اس
ونة  لھ  منطقة ز اظ أمام م اش املقّرب من مصطفى ال شام ال

غداد.  بالعاصمة العراقية 
 

ـن األمـر الـذي  ـولـ ا ال تـزال مـقـيـدة ضـد مـجـ ّ رائم، فإ ة تلك ا ورغم ك
ــ وضــع حــّد لــعــمــلــيــات  ــ قــدرة الســلــطــات الــعــراقــيــة عــ ــوك  ــعــّمــق الشــ
ـ  ـ السـالح السـائـدة  ـ ـ ال تـرتـبـط فـقـط بـفـو االختـطـاف واالغـتـيـال الـ
ـة  ـات قـو ـ ـ ـداف سـيـاسـيـة  ا عالقة وثيقـة بـخـلـفـيـات وأ البالد، لكّن ل
كم وسلطة اّتخاذ القرار  الـبـالد وفـق  عمل ع توجيھ دّفة ا ونافذة 

ارج.  أجندة معّينة تتجاوز حدود البلد إ ا
 

ــنــيــة  ــانــيــة إجــراء تــحــقــيــقــات مــ ــ إمــ شــّكــك مصــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة  و
ـ  ـ اجـتـمـا ـا ذات تـأثـ ـدفـت وجـو ـ ومستقلة  جرائم االغتيال ال اسـ
ـا  ـ ـشـيـات مـعـروفـة بـوال وسيا غ مرغوب فيھ مـن قـبـل أحـزاب ومـيـلـ

 إليران.
 

ـ السـالح  عض األوساط العراقية املنادية بوضع حّد لفو لكّن خشية 
ـ ذلـك الـنـخـب  ـمـيـع بـمـا  ـ ـشـيـات وضـمـان أمـن ا ـغـّول املـيـلـ ّد مـن  وا
ـا مـن  ـ ـمـال الـقـضـايـا وطـي صـفـحـ الفكرة والسياسية، ال تتوّقف عند إ
ســتـفــيــد  ـمــة و ــر ـ ـ تـقــف وراء ا ــات األصــلـيــة الــ ـ ــ دون الــكـشــف عــن ا
ـ لـعـمـلـيـات االخـتـطـاف  ـ ـ عـكـ ا، بل تتعّدى ذلك إ توّقع حدوث تأثـ م
ـتـمـع والسـلـطـة  يب ا ا  تر ا ومنّفذو واالغتيال، بأن ين مخّططو
ـا  ـد ومة إ تجّنـب اتـخـاذ أي قـرارات وتـنـفـيـذ سـيـاسـات ال تـر ودفع ا
ـتـلـفـة عـن  ـ ـداف ا ـاّصـة واأل ـ ـشـيـات ذات األجـنـدات ا األحزاب وامليـلـ
ـة الـفـسـاد  ـ ومـحـار ن  تحـقـيـق اسـتـقـالل الـقـرار الـوطـ داف العراقي أ
ـن الـظـروف االقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيــة  سـط األمـن واالسـتـقــرار وتـحـسـ و

ئة. ّ  الس
 

وحّركت حادثة اغتيال الناشطة شيالن ردود أفعال سياسية، حيث دعـا 
ـ اإلسـراع  ـ بـيـان، إ  ، ـ س الوزراء العـرا ي رئ االتحاد الوط الكردستا
ـ مـنـطـقـة املـنـصـور  ـ ارتـكـبـت  ـشـعـة الـ ـمـة الـ ـر ـ سات ا  كشف مال
ـا.كـمـا  ش الظالم بالوقوف وراء تنفيـذ م بخفاف ما من وصف ببغداد، م

داد  ش خليل ا س مجلس النواب العرا  جرمة قتـل “ أدان نائب رئ
باحة حرمة عائلة الصيدالنية شـيـالن ـشـعـة ” واس ـمـة بـالـ ـر ـ ، واصـفـا ا

ـ إجـراء تـحـقـيـق عـاجـل  ـتـصـة بـاإلسـراع  ـ ـات ا ـ ـ والنكراء، ومطالبـا ا
م إ العدالة بأسرع وقت. ناة وتقديم  ومالحقة ا
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