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ـن  ستقبلھ واخـر نودعـھ ونحـن كبعثي عام جديد 
ـــن االول  م ن م وجمـــا امـــة نتوقـــف عنـــد حـــدث
اد فــــــارس االمــــــة املقــــــدام الرفيــــــق  ــــــش احيــــــاء اس
ــــــش  س ج ن واالخــــــرى ذكــــــرى تاســــــ صــــــدام حــــــس
ــــــ  ــــــش العرا ــــــش االمــــــة ا ــــــة الباســــــل ج العرو
امــھ القوميــة  ــ م الــد  صــاحب املــأثر والــسفر ا
ــانون  ـ ـــ الـــسادس مـــن  والوطنيـــة الـــ تـــصادف 

ل عام. ي من   الثا
 

ـن  ل مافيھ من مواقف وتحديات ب عام م ب
اينھ  ن وصـــ يـــالي ا مـــن ام جمـــا امتنـــا واعـــدا
مــة واصــرار وثقــة  عز ــستقبلھ  ن ، واخــر  وصــفو
ـــــ  ن  ـــــشفي صـــــدور املـــــؤمن ـــــن  بتحقيـــــق نـــــصر مب
يــا واالحــواز ..  ا واليمــن ولبنــان ولي العــراق وســور
ــــي  ــــ وطننــــا العر ــــد جديــــد  نــــصر يكــــون بدايــــة ع
.عام جديد يؤكد فيھ املناضـون املبـدئيون  الكب
نــــا الرســــا حــــزب البعــــث  التمــــسك بمبــــاديء حز
ــة  ــ وحدتــھ الفكر م ع ي وحرصــ ا ــي االشــ العر
داء  يات الـــش ام مـــاثر وتـــ والتنظيميـــة باســـتل
يد ا االك الرفيـق املناضـل  م ش و مقدم
عــة عــشر عامــًا  ن الــذي قــدم قبــل ار صــدام حــس
مــــــــــة للبطولــــــــــة متحــــــــــديأ اعــــــــــداء االمــــــــــة  اروع م
ادتھ  انــــــت شــــــ ونــــــة ف م مــــــن العمــــــالء ا واذنــــــا
ي  يو ـــــــــي الــــــــــص ـ مــــــــــة االحتــــــــــالل االم ز ــــــــــشارة 
الصفوي  العـراق وفـشل مخططاتـھ االجراميـة 
ھ صـــورة البعـــث وتـــصعيد املقاومـــة ضـــد  ـــشو ـــ 
م.فبقــــــــــي البعــــــــــث  ــــــــــ العــــــــــراق م ــــــــــن لتط تل ا
قيــــة اقطــــار الوطــــن  ــــ العــــراق و يواصــــل نــــضالھ 
ن رمـزًا  يد الفـارس صـدام حـس قي الش العري و
شد التحرر والوحدة .. وقد  خالدًا  ضم امة ت
ـــــا بـــــذكرى  ـــــ بيا ت قيـــــادة قطـــــر العـــــراق  ـــــ او
ن ان  اد الرفيـــــــــق البطـــــــــل صـــــــــدام حـــــــــس ـــــــــش اس
لــــــل  ــــــدث ا ــــــذا ا ــــــسنذكرون (  ــــــن اذ  البعثي

م  م ورســوخ مــس م ووحــد م يؤكــدون ثبــا فــا
ـن العـام  عد رحيل الم  منعطف تار حاسم 
يـــــم  ـــــد عـــــزت ابرا ا ـــــزب الرفيـــــق القائـــــد ا ل
ـــــــزب  ة ا عـــــــد ان قـــــــاد مـــــــس عـــــــا ،  رحمـــــــھ هللا 
ــــــــــل تــــــــــصميم  ــــــــــ العــــــــــراق ب واملقاومــــــــــة البطلــــــــــة 

اقتدار .. ).  و
 

اد الرفيــــــــــق  ــــــــــش ــــــــــ ذكــــــــــرى اس والبــــــــــد ونحــــــــــن ن
ن ، ان نتوقــف عنــد  املناضــل القائــد صــدام حــس
ع عـشر  ة من نضالھ قبل ثـورة الـسا محطات كب

ــــا مــــن دروس   – ا ملــــا ف عــــد ــــن مــــن تمــــوز و الثالث
ـــــا ان ال مـــــستحيل امـــــام  وعـــــ عميقـــــة لنتعلـــــم م
م بااليمان.فقــــــد  ن العــــــامرة قلــــــو ارادة املناضــــــل
ن ومــــــــا زال  يد صــــــــدام حــــــــس ـــــــان الرفيــــــــق الــــــــش ـ
مـــــــا االمـــــــة بمـــــــا حققـــــــھ مـــــــن  عنوانـــــــا ورمـــــــزُا 
اقتــــــــصادية واجتماعيــــــــة  انتــــــــصارات سياســــــــية و
ــــــــــ العــــــــــراق ، اعــــــــــادت االمــــــــــل للعــــــــــرب  خيــــــــــة  تار
انــــت قادســــية  ا و ــــ اعــــدا انيــــة االنتــــصار ع بام
ـــ حيـــاة  ـــس  ة ل العـــرب الثانيـــة نقطـــة تحـــول كبـــ
ــــا  ــــ املنطقــــة والعــــالم حيــــث حقــــق ف االمــــة بــــل 
ـــــــق  خيــــــة عنــــــدما ا ــــــشنا البطــــــل ، مـــــــأثرة تار ج
مــــة وجــــرع  ز بالنظــــام العنــــصري الــــصفوي شــــر 
ــــــ  ــــــش العرا خميــــــ الــــــسم الزعــــــاف .. والن ا
ا وقـــــضاياه  ـــــش االمـــــة واملـــــدافع عـــــن مـــــصا ج
د سـاحات مـصر واالردن  ـش ـسھ حيـث  منذ تأس
تـل واذنابـھ  ـ بطوالتـھ ، فقـد عمـد ا ا ع وسـور
ـــ حلـــھ  ــي برمرا ـ ي االم ـــاكم املـــد مـــن خـــالل ا
ــــــت مــــــرة  ائــــــھ ، غــــــ انــــــھ اث انيــــــة ا ن ام م متــــــو
ــــــــل حمــــــــالت التــــــــصفية لقادتــــــــھ  ــــــــرغم  اخــــــــرى و

ن.  ورموزه انھ باق ح تحقيق النصر املب
 

ــــش كعــــرب محنــــة التطبيــــع مــــع  ع واليــــوم ونحــــن 
عـــة  ـــسلط انظمـــة خا ب  ـــس ي  يو الكيـــان الـــص
اد  ـــــش ـــــسلمة ، فأننـــــا نجعـــــل مـــــن احيـــــاء اس مس
ـــ  ـــش العرا س ا ن وتأســـ البطـــل صـــدام حـــس
و ات ان شاء هللا.  مثابات لتعزز ثقتنا بالنصر و
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ْدَباَر ( 

َ
ُم اْأل ُ و ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفَال ُتَولُّ َمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَّ

َ
ِذيَن آ ا الَّ َ ُّ

َ
ْو  ١٥((  َيا أ

َ
ًفا ِلِقَتاٍل أ ْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحِرّ ِ

) َوَمْن ُيَوِلّ
 ) ُ َِص َس املْ ْ

ِ ُم َو نَّ َ َواُه َج
ْ
ِ َوَمأ

َّ َغَضٍب ِمَن  ِ َ ِفَئٍة َفَقْد َباَء  ا ِإ ً ِّ  ))   ١٦ُمَتَح
 صدق هللا العظيم

ا الشعب العرا العظيم  أ
يدة ية ا  يا أبناء امتنا العر

ة الباسلة  يا أبناء قواتنا املس
ل الفـوج األول  شنا العرا الباسل والذي ش س ج ة لتأس ذه األيام الذكرى املئو ستذكر أبناء شعبنا العرا العظيم  

ي  ــانون الثــا ــ الــسادس مــن  ديثــة  اقيــة ا س الدولــة العر ــاظم مــع انطــالق تأســ ــ ال ــ  ١٩٢١منــھ واملــس فــوج مو .. و
اقيــون ذلــك العطــاء الــ واألداء الوطــ املتمــ الــذي طبــع  ــستذكر العر ــ حــر شــرف  ــل عرا ــ قلــب  ــزة ع ــذه الــذكرى العز

ي املقدام. ش األ ام ذلك ا  أفعال وم
 2تتمة ص
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 سم هللا الرحمن الرحيم    

ٌز َحِكيٌم  صُر إالَّ ِمن ِعْنِد ِهللا إنَّ َهللا َعِز كم وَما النَّ نَّ بِھ ُقلوُ ِ ْشَرى وِلَتْطَم ُ   )( وَما َجعَلُھ ُهللا إالَّ 
 صدق هللا العظيم

 
م العـرب الغيـارى،  ـستذكر أبنـاء العـراق األماجـد واخـو ن التارخيـة املـشرقة،  اقي  يوم خالد من أيـام العـر
ــــ قلــــوب  ـــذه الــــذكرى الغاليـــة ع ــــة.  ـــ ذكــــراه املئو ـــة العظيــــم،  ــــش العرو م املقــــدام، ج ـــش س ج يـــوم تأســــ
ــش  . ج ــ ــا الوا يــدة ودرع يــة ا ــ الباســل، ســيف األمــة العر ــش العرا ــھ ا ن والعــرب جميعــًا، إنَّ اقي العــر
ـذا  مـة  اقـدام وعز ـسالة و ـ  دة ع ا  صفحات التـارخ لتبقـى شـا البطوالت واملالحم التارخية ال سطر

ش االغر.  ا
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مـا مـن أبنـاء العـراق االماجـد الذيـن  ديث عـددا م شنا العرا خالل العصر ا س ج م  تأس لقد سا
ا  ـم دورا متمـ ان ل ة، و ي خالل سنواتھ األخ ش العثما م الفرصة بالتدرب والعمل مع ا سنحت ل
انـــت امتـــدادا لتـــأرخ العـــراق العظيـــم منـــذ عـــصور قديمـــة  يـــت قواعـــده وتنظيماتـــھ وتقاليـــده الـــ  ـــ تث
ـا الكثـ مـن  م م ـي اإلسـالمي والـ اسـتل ـش العر ومرورا بتارخ صـدر الرسـالة اإلسـالمية الـسمحة وا

م مصادر عقيدتھ العسكرة .. لت أحد أ رب فش  األعراف والسياقات وفنون ا
 

ان ل م ا االحرار    أ
ـ مـسار  ن  ن األساسي م الفاعل انوا من أ ما ف شنا الباسل دورا وطنيا م ان للرجال األفذاذ  ج لقد 

ــ ثــورات العـراق الوطنيــة خــالل األعـوام  موا  وثــوره  ١٩٥٨والعــام  ١٩٤١تحـرره واســتقاللھ الوطــ فـسا
موا  ١٩٦٨تمـوز عـام  ١٧وثـوره  ١٩٦٣شباط عـام  ٨ عـض مـن قادتـھ مـن أبـرز الرجـال الـذين أسـ ـان  كمـا 

افة منا العمل الوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية فضال عـن العـسكرة واألمنيـة  ر   تطو
ا.  م

 
ـ  ـ التـصدي لالعتـداءات املتكـررة ع م  م الدور امل ان ل شنا العرا الباسل ورجالھ االفذاذ  كما ان ج
ـــا  ي ســـنوات متواصـــلة فحققـــوا ف اقيـــة الـــ اســـتمرت لثمـــا ـــ العر ـــرب اإليرانيـــة ـ بالدنـــا ســـواء خـــالل ا
م لعدوان التحالف الدو الذي قادتـھ  مي الغاشم، أو من خالل تصد النصر املؤزر ضد العدوان ا

ا خالل عام   .٢٠٠٣والعام  ١٩٩١أمر
 

ان ل م ا االحرار    أ
ن وقــــــدم  ــــــر فلــــــسط افــــــة املعــــــارك القوميــــــة لتحر ــــــ  ــــــ  ــــــش العرا ــــــ املــــــستوى القومــــــي شــــــارك ا وع
ا مازالـــت شاخـــصة  ن واألردن وســـور ـــ فلـــسط داءه االبطـــال  ـــا، ولعـــل مقـــابر شـــ ـــسام ف يات ا التـــ
ـــة  ـــش العرو ـــان ج كـــذا  ـــة. و اقيـــة الـــ روت أرض العرو ــي قـــصص البطولـــة والفـــداء والـــدماء العر ـ تح

ل منازلھ ضد أعداء االمة العرية. ام القومية    الذي نذر نفسھ للم
 

 يا أبناء شعبنا العرا العظيم
ـــ الـــدور الرائـــد واملتمـــ الـــذي قامـــت بـــھ ثـــورة  ـــش ا يـــدة البـــد لنـــا ان  ـــذه املناســـبة ا ـــ  ١٧ـــ  تمـــوز  ٣٠ـ

اقيــة وفقــا ألســس حديثــھ  ة العر ــ والقــوات املــس ــش العرا ــ أعــادة بنــاء ا ــا االفــذاذ  يــدة ورجال ا
ة  يل القوات املس ديثة ، وقد دعمت وع نطاق واسع عملية اعداد وتأ رب ا تتالءم مع طبيعة ا
ــ اختيــار  ا، و ــر منظومــة تــدر ــ تطو ديثــة و ة ا ات واألســ ــ ا وفقــا ألحــدث التج ــسليح ــا و وتج
ــــ  مت  ن بــــالعلم العــــسكري ، وســــا ــــس اعة واالقــــدام وامل وا بالــــ االمــــرن والقــــادة مــــن الــــذين تمــــ
افة  اع النصر   ش العرا الباسل من ان اقية، ال مكنت ا يت ورسم العقيدة العسكرة العر تث

ا ..  معارك الشرف ال خاض
 

يـــھ  ة القـــوات ال افـــة صـــنوف وأســـ ه، بـــل شـــمل  ـــ جانـــب محـــدد دون غـــ ـــر ع ـــذا التطو ولـــم يقتـــصر 
ـــ  م  ميـــع مـــن أداء واجبـــا التـــا تمكـــن ا ـــوي و ة الـــدفاع ا ـــة والـــصاروخية واســـ ـــة والبحر و وا

ا. موا ف كة ال سا  املعركة املش
 

ان ل م ا االحرار    أ
ـــ حمايـــة العـــراق  اقيـــة  ة العر يح والـــدور العظيـــم الـــذي قامـــت بـــھ القـــوات املـــس لقـــد أثـــار البنـــاء الـــ
دافھ من قبل قوى الغزو واالحتـالل الـذي قادتـھ  م أسباب اس ان واحدا من أ وشعبھ غيظ األعداء، ف

مـساندة  ٢٠٠٣الواليات املتحدة األمركية  العام  فـا حاكمـا أمركيـا و رم الذي نـصب ز ليقرر ذلك ا
عــد  عـدما أ ـش يحميـھ  ـ ليبقـى العـراق وشــعبھ بـال ج ـش العرا ـ إصـدار قـرار حــل ا ونـة  العمـالء وا
ـالرغم مـن  ـھ. ولكـن و م الذي أحبوه وقـاتلوا أعـداء العـراق تحـت رايتـھ ومن ش رجالھ االشاوس عن ج
ـــ  ـــم الوطـــ فـــانخرطوا منـــذ يـــوم االحتـــالل املـــشؤوم  ـــؤالء االحـــرار لـــم يتخلـــوا يومـــا عـــن دور ذلـــك فـــان 
موا مع أبنـاء شـعبنا  صفوف املقاومة الوطنية ال تصدت لقوى الغزو والعدوان ولعمالئھ األشرار وسا
ــم دور القيــادة والتخطيــط،  ــ قــسم م ــة وتو افــة مخططــات ومــشارع القــوات الغاز ــ أفــشال  ــ  العرا

م وانخرط االخرن  حمل السالح ضمن فصائل املقاومة الوطنية الشرفة ال لقنت قـوى  نما سا ب
تـــھ  الغـــزو واالحتـــالل ابلـــغ الـــدروس واج
عــــد  اب مــــن ارض العــــراق  ــــ ــــ اال ع
ـــــــ األرواح  ـــــــسائر الفادحـــــــة  ا ا تكبـــــــد
عدمــــا  ة واملعــــدات، و واألمــــوال واألســــ
يبـــــــــــــة الواليـــــــــــــات املتحـــــــــــــدة  اســـــــــــــقطت 

 األمركية املزفة  وحل 
ة. زمة الفا رب وال  ال

 
ــذه املناســبة تحــ القيــادة العامــة  ــ  و
ة  ة رجــال قواتنــا املــس للقــوات املــس
االبطــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــصابرن الــــــــــــــــــــــصامدين 
ـق واالسـتقالل  ن ع طرق ا املرابط
ـل  ـ  ـات ا ي ي والت ـا الوط وترفـع ال
ــــــشنا الوطــــــ ورجالــــــھ االفــــــذاذ  قــــــادة ج
ــــــــل صــــــــنوفھ املقاتلــــــــة والــــــــساندة  ــــــــ  وا
ان  ــــــة وطــــــ و دميــــــة مــــــن القــــــوة ا وا

اصـــة  ـــ واملـــشاة والقـــوات ا ـــة والـــدروع واملـــشاة اآل ـــوي والـــصوارخ والقـــوة البحر ـــش والـــدفاع ا ا
ندســـــة اآلليـــــة  ـــــابرة واملعـــــدات الفنيـــــة وال ندســـــة العـــــسكرة والـــــصنف الكيميـــــاوي وا واملدفعيـــــة وال
ـ  ل من خدم  اسبات وا  ن والنقل والطبابة العسكرة والصنف اإلداري ونظم ا ائية والتمو ر الك

ان. ش العظيم  أي موقع وم  ذا ا
 

ـــل تطلعاتـــھ وآمالـــھ  ـــ  ـــي  ـــا مـــع شـــعبنا اال ـــا االوفيـــاء بأ ة ورجال وتؤكـــد القيـــادة العامـــة للقـــوات املـــس
بقى مــــع  يانــــة وســــ ــــاب والفــــساد والعمالــــة وا عيــــدا عــــن اإلر واحالمــــھ لتحقيــــق حيــــاة مــــستقرة وأمنــــھ 

ن عن حقوق شعبنا  االستقالل والسيادة والتحرر. ا االشاوس املدافع األم  رجال
 

ــــــن  ــــــل مــــــن القائــــــدين النجم ة  ــــــستذكر القيــــــادة العامــــــة للقــــــوات املــــــس مــــــة  ــــــذه املناســــــبة الكر ــــــ  و
عــــد االحتــــالل  ــــا بالدنــــا قبــــل و ــــ أخطــــر الظــــروف الــــ مــــرت  ة  ن اللــــذان قــــادا قواتنــــا املــــس الــــساطع
ـ  عا مـا هللا  يم رحم يد عزة إبـرا د الش ا ن والقائد ا يد صدام حس د الش ا البغيض، القائد ا
ــر العــراق مــن  مــا حــ تحقيــق النــصر النــاجز وتحر ــ خطا ما بالــس ع ما فــسيح جناتــھ، وتوعــد واســك
ـــــ واالقتـــــصادي  تـــــھ واســـــتقراره واســـــتقاللھ الوطـــــ السيا ي عـــــادة  ـــــي، و ــــي واإليرا ـ ـــــن األمر االحتالل

.  واألم
 
 

ــدين الــذين يقتفــون  ا ــل ا الــدة ول يــدة وأم املعــارك ا ــش القادســية ا ــد للعــراق العظيــم و ا
ن. تل الغازي وأذنابھ الدجال سطرون مالحم البطولة  مقارعة ا ش الوط املؤمن و  آثار ذلك ا

 
ـــم  ـــان ل م قادتــھ االفـــذاذ الـــذي  يـــدة يتقـــدم يـــة ا ـــش العـــراق العظيــم واألمـــة العر داء ج الرحمــة لـــش

ره  الدور الطلي واملتم  بناءه وتطو
ــم فرســانھ  لــھ و كوميــة منــذ ســنوات طو ون ا ــ الــ ن الــذين يقبعــون  ــشنا امليــام ــة لقــادة ج ر ا

طولة سالة و ل  م ب  االشاوس الذين دافعوا عن بالد
ھ  تحية ا شعبنا العرا العظيم من أق شمالھ ا اق جنو

ل من أمن بالعراق العظيم واحدا موحدا مستقال از ل بة والتقدير واالع  ا
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 غداد املنصورة بأذن هللا

ي  ٦  ٢٠٢١انون الثا
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ـــسھ، متفـــردًا بقوتـــھ وقدرتـــھ  لـــل باملفـــاخر واألمجـــاد منـــذ يـــوم تأس خـــھ امل ـــ الباســـل بتار ـــشنا العرا ـــ ج ّ لقـــد تم
خيــًا  ي األغــّر، فاصــًال تار ــانون الثــا ل يــوم الــسادس مــن  ّ افــھ أمــام جيــوش املنطقــة والعــالم، فــش تــھ واح ي و

 عظيمًا ع املستوى الوط والقومي.
 

ـــش دولـــة العـــراق  ـــان ج عينـــھ ، بـــل   ٍ ـــ ـــش نظـــاٍم سيا ـــ العظيـــم بانـــھ لـــم يكـــن يومـــًا ج ـــش العرا وقـــد تمـــ ا
د لــــھ  ــــش ــــل منعطــــف ، و ــــ  ــــة  ــــصطفُّ مــــع قــــواه التحرر ــــان يقــــف دائمــــًا مــــع تطلعــــات الــــشعب و الوطنيــــة ، و
ــــز  ة لتعز ية والــــردة، حيــــث أدواره املتمــــ يانــــة والــــشعو بداد وا ــــ ثــــورات الــــشعب ضــــد أنظمــــة االســــ صــــوالتھ 

. يمنة والنفوذ األجن  الوحدة الوطنية والدفاع عن العراق ضد ال
 

م. فقـد  م ومـستقبل ن ع تارخ م واألم ن، واملدافع عن وط اقي قيقي عن وحدة العر ّ ا ان دومًا املع وقد 
ن  ن، مـسلم ـًا وأكـرادًا وتركمـان وآثـور ن، عر اقي ل العر ش  و ج ة، ف ٌش عابٌر للطائفية أو الفئو ھ ج َّ بأنَّ تم
يـــــة  ـــــة واالنتمــــاء الــــصادق للعـــــراق وشــــعبھ والـــــوالء لألمــــة العر قَّ اقيــــة ا ن وصــــابئة، فالوطنيـــــة العر ومــــسيحي

انت عنوانھ وسمتھ. يدة،   ا
 

ـــ األشـــّم، الوطنيـــة والقوميـــة.  ــشنا العرا ـــ ذاكرتنـــا بطـــوالت وأمجـــاد ج ــستعيد  ـــذه الـــذكرى العطـــرة،  ـــ  نــا  انَّ
ــ  ــ أمــن شــعبھ وحيــاة أبنائــھ. و ــور، يقظــًا ع ــدود العــراق وترابــھ الط ــشنا الباســل حارســًا أمينــًا  ــان ج فقــد 
ي  يو ــة العــدوان الــص ــ مواج ــة، وصــوالتھ وجوالتــھ  ــ العرو ــو ذراع األمــة الــضارب، وحــامي ح ذات الوقــت ف
ـة  ـ ا ية  شنا البطل عن األرا العر ش املقدام. فقد دافع ج ذا ا ع العرب، خ دليل ع قومية 
ــــ  عان أروع األمثلــــة  ــــو الـــ ــــسرون وصـــقور ا ــــة املـــصرة، فقــــدم أســــود الـــ ا ـــ ا ة واألردنيــــة و الـــسور
ـة. كمـا  ن مـن أجـل األمـة والعرو داء قـراب ـشنا البطـل األلـوف مـن الـش ـدى ج ية والفداء، وأ سالة والت ال
ــ  ّ ع ــان  ــا، و ــي، وغ ليــج العر أقطــار ا تانيــا و ــ الــسودان واليمــن ومور ــ خدمــة أمتــھ  ــشھ  وضــع العــراق ج
اتــھ وقوتــھ  ــ خ ــي يحتــاج إ ــذه األمــة حينمــا لــم يقــّصر عــن واجــب االنتخــاء ألي قطــر عر قيقــي ل عــن انتمائــھ ا

ا. ا ع أكمل وجھ لتكون  خدمة أم عداد ا و ة، مؤديًا واجبھ  بناء جيوش عرية عديدة وتدر  الضار
 

ــس  يـدة، ول يـة ا ق للبوابـة الـشرقية ألمتنـا العر ـدار الـصلب الــذي ال ُيخـ ـش العـراق الباسـل ا ـان ج لقـد 
ـ  ة،  أدل من ذلك ما حققھ من نصر ناجز ومؤزر  التصدي للعدوان الفار الصفوي ع أرض العراق األبيَّ
ــم  ان حقد معركــة الــشرف والِعــزّة والكرامــة، معركــة القادســية الثانيــة الــ كــسرت شــوكة الفــرس وأطفــأت نــ

ية. ثة  العراق واألرض العر ب م التوسعية ا قت أطماع  األسود و
 

ــ العــراق. ومــع  تھ العــداء والتــآمر عليــھ وع ـ مناصــ يانــة والغــدر ، إ اال ان خروجـھ منتــصرًا معــا دفــع بقــوى ا
ش العراق  التصدي للعدوان الثالثي  انت وقفة ج تفاوت القدرات وطبيعة املعارك وميادين الصراع فقد 

ية ال عدت أك معركـة  ية الغر نو راء العراق ا ة   ا معركة الدبدبات الش ودة، ومن بي الغادر مش
رب والسلم حيثما تطّلب األمـر  ش الشعب الذي يؤدي واجباتھ  ا رب العاملية الثانية. وألنھ ج عد ا دروع 

ر الصناعات العسكرة واملدنية فيھ. عد العدوان الثالثي و تطو ة  إعادة البناء  اتھ متم انت مشار  فقد 
 

افؤ وطبيعة ومستوى الصراع مع العدو ابان العدوان  عدام الت سليح والتج وا ولم َيُحْل اختالل مستوى ال
ي الغاشم ع العراق عام  ـ ذلـك معـارك ٢٠٠٣األمر د ع ش ان، و ، دون تحقيق مالحم بطولية  أك من م

ا وفــق  ة فتاكــة محــّرٌم اســتخدام ــل مــا اســتخدمھ الغــزاة مــن أســ ــا، رغــم  ، وغ ــ غــداد األو أم قــصر ومطــار 
ـل  ش العرا كمؤسسة وطنية عظيمة جامعة ل ي، ملع بقاء ا ًا من العدو األم درا . لذا و القانون الدو

ة  أول أيام احتاللھ للعراق. ن، فقد باشر بحّلِ القوات املس اقي  العر
 

ــ  ــن، و تل ــة الغــزاة وا غــداد بالــصفحة الثانيــة مــن صــفحات مواج ـش الباســل باشــر فــور احتــالل  اال ان ا
ـــان قادتـــھ وضـــباطھ وجنـــوده عمـــاد تلـــك املقاومـــة الوطنيـــة فـــأثخنوا جـــراح العـــدو  صـــفحة املقاومـــة الوطنيـــة، ف
ـــ  از، ح ـــستحقھ مـــن فخـــر واعـــ ا بمـــا  يـــوش ومقاومـــة الـــشعوب تـــذكر وكّبـــدوه مقاتـــَل ســـتظلُّ كتـــب تـــارخ ا
ـــا  عاد ـــا وأ ي مـــن آثار خيـــة املنكـــرة الـــ ســـيعا مـــة التار ز اف بال ـــًا مـــن العـــراق و االعـــ ار ـــ الفـــرار  وه ع أجـــ

لة.  آمادًا طو
 

ــم  ن والعــرب الــشرفاء الــذين يحتفلــون بيوم اقي از للعــر بقى مبعــث فخــر واعــ ة الباســلة ســ انَّ قواتنــا املــس
ـــ العـــالم.  يـــوش  ابـــھ وتخـــشاه وتحـــسب لـــھ حـــسابًا خاصـــًا أقـــوى ا الـــد، يـــوم أْن ولـــد املـــارد العظيـــم الـــذي  ا
عرف النصر لن ينكسر أبدًا. ھ عرف طرق النصر وحلَّ شفرتھ، وَمن  َزم أبدًا، ألنَّ ُ ش األغّر ال  ذا ا ش ك  فج

 
عــود فيــھ  ــ اليــوم الــذي  ــي يتــّوق ا ــ الــصابر اال نــا جميعــًا، فــان الــشعب العرا ــ قلو ــزة ع ــذه املناســبة العز و
يانـــة  رة ا ـــ ــالعمالق العظيـــم ليقتلـــع جـــذور  ـ ـــض  تعـــا مـــن جديـــد، في ـــده و ـــ ســـابق ع ـــشنا الباســـل ا ج
ـــ تـــصبو عيونـــھ، وتتجـــھ  ـــ الـــشرر. فـــشعبنا العرا حـــرر العـــراق مـــن بـــراثن االحتـــالل الفار ثـــة و ب والعمالـــة ا
ن،  رم قوا أذناب الفرس ا شرن الظافرة ل م املباركة، ثورة  شھ البطل كيما يقف مع ثور أنظاره ا ج
ار الشباب ومن  شامى، والثوَّ ن ال اقي مة العر عا  الص قرب ان شاء هللا  و يرى ا م باألقدام. و دوسو و

م أبناء شعبنا العظيم.  ورا
 

ة سھ املئو ش العراق العظيم  ذكرى تأس  تحية 
دائھ لود لش ندية، والرحمة وا د املسؤولية وشرف ا  تحية لقادتھ وضباطھ وجنوده األمناء ع ع

ذه املؤسسة العمالقة.  وتحية لشعب العراق العظيم الذي أنجب 
 

 قيادة قطر العراق
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ي عمـــــن ســــــواه مــــــن  ا ـــــي االشــــــ نــــــا املناضـــــل حــــــزب البعــــــث العر تمـــــ حز
ــــم  ــــ ف اقعيتــــھ  ــــي بو ــــ اقطــــار الــــوطن العر انــــت ســــائدة  االحــــزاب الــــ 
ه بمــا يـضمن تحقيــق النــصر ..  غيــ باط وسـائل  يعابھ واســ اقـع واســ الو
م بــــــــذور االمــــــــل  تــــــــھ واخالقيــــــــة مناضــــــــليھ وممارســــــــا ــــــــان يحمــــــــل بنظر ف

ا .. ش ع دي والنكوص ال  شود النقاذ االمة من حالة ال  امل
 

ي  يو ـــي الــــص ـ ــــ االحتــــالل االم عــــد مــــرور ســــبعة عــــشر عامــــا ع اليــــوم و
الــصفوي ودخولــھ عامــھ الثــامن عــشر البــد ان يكــون الــسؤال عــن كيفيــة 
ـــ ذكـــرى  ـــا خاصـــة ونحـــن ن افرازاتـــھ مـــشروعا وم ـــة االحتـــالل و مواج
عمــدت االدارة  ن حيــث  اد القائــد الفــارس صــدام حــس ــش ــ اس اليمــة 
ــ جالديــھ مــن  ن ا يد صــدام حــس ــسليم الرفيــق املناضــل الــش كيــة  االم
ــــــــسط القيــــــــم االخالقيــــــــة واالعــــــــراف  ل منــــــــاف ال ــــــــش ونــــــــة العمــــــــالء  ا
ــــيء  ل د ــــش كــــت  ــــذه االدارة ســــابقا قــــد ف انــــت  القانونيــــة والدوليــــة و
ـــــت  ـــــر غـــــ الالئـــــق والـــــ اثب فـــــرة واملظ وحقـــــ موضـــــوع اســـــره بكذبـــــة ا

ا. ف  االيام ز
 

ــــذه املناســــبة  ن ثانيــــا ان نقــــف  اقيي ــــن اوال وعــــرب عــــر اذًا علينــــا كبعثث
زب  يد وايمانــــــھ بــــــا ــــــا وقفــــــة نــــــضاية تليــــــق بالــــــش ــــــا ومرارا بــــــرغم وجع
ـا وسـائل  ـستخرج م ياتھ و ناسب تارخ البعث وتـ جما االمة وت و

ـر العـراق مـن االحتـالل  ـ تقرـب يـوم النـصر وتحر ـل  ة فاعلـة  مواج
رص  ـذا االتجـاه تكـون بـا ي الصفوي .. واول خطـوة  يو ي الص االم
اعة مــــن  ــــ ــــة ايــــة حالــــة انحــــراف  ــــزب ومواج ــــ البنــــاء الــــداخ ل ع
ـو يقـود عمليـة املقاومـة الباسـلة ضـد  نـا و ـة زخـم حز اجل تصعيد وتقو
ــــس بالعمليــــة السياســــية الفاســــدة  ــــ مــــا  يانيــــة  االحتــــالل ورمــــوزه ا
مــــــــا والقــــــــوى القوميــــــــة والوطنيــــــــة  والفاشــــــــلة .. ان عمليــــــــة قيــــــــادة ا
ـسان  م حقيقة ان احتالل العراق  ن املؤمنة بثورة التغي تحتاج ا ف

يـــة  ٢٠٠٣مـــن عـــام  ـــ حيـــاة االمـــة العر ن  ل حـــدًا فاصـــال عـــن مـــرحلت ـــش
ــــ العــــراق  ــــس  ــــ مرحلــــة االحتــــالل ومــــا افــــرزه مــــن اوضــــاع ســــلبية ل االو
والثانيـــة بدايـــة مرحلـــة  ـــي الكب ـــ جميـــع ارجـــاء الـــوطن العر فحـــسب بـــل 
ـر العـراق مـن االحتـالل الـصفوي واالنطـالق  نضاية جديـدة مـن اجـل تحر

ا. يا وغ ا ولبنان ولي  منھ لتحرر اليمن وسور
 

ــ كـــذلك فعـــال  ـــسارع عمليــات التنطبيـــع و عــد  قــد تبـــدو الــصورة قاتمـــة 
ــسرع عمليــة تخليــص العــراق مــن  غــ ان ذلــك حــري بــھ ان يــدفعنا اكــ ل

ذا يحتاج ا : ن و اينة والصفو ان والص  اعدائھ االم
 

يــة   –اوال  قيــة االقطــار العر ــ العــراق و مــا  ي مــع ا التفاعــل االيجــا
ــــذه  عيــــد ل عــــض حــــاالت اليــــأس والتقوقــــع وخلــــق منــــاخ  ا مــــن  ــــشال وان

ا بالتصدي العداء االمة. ما فاعلي  ا
 

ــة القــوى الوطنيـة والقوميــة واالســالمية   –ثانيـا  ــر وتوســيع عمـل ج تطو
صيات السياسية التقدمية .. فخطورة  واالنفتاح ا بقية القوى وال
ل عـــام تتطلـــب  ـــش يـــة  ـــا العـــراق خاصـــة واالمـــة العر املرحلـــة الـــ يمـــر 

ناســــــــب وطبيعــــــــة  ــــــــة واحــــــــدة ت ــــــــة مواج ــــــــ ج تحــــــــشيد جميــــــــع القــــــــوى 
ا.  التحديات وخطور

 
مــــة باعــــداء االمــــة  -ثالثــــًا  ز ــــاق ال ــــة ال ــــر اســــاليب معركــــة املواج تطو

ط الـــشع الواســـعة  ثمار حالـــة الـــ بانتفاضـــات شـــعبية واســـعة واســـ
س بالعملية السياسية  العراق.  ع ما 

 
عــا  ركــة   –را ــة ا ــارج حيــث ان حر ــ ا ــ االعــالم خاصــة  االنفتــاح ع

ــــــم  ــــــن العــــــرب وم ن واالعالمي ــــــم واســــــتقطاب االدبــــــاء والفنــــــان متاحــــــة ل
ـــي  ـــم وايجـــاد خطـــاب عقال ـــارج وفتـــح قنـــوات حـــوار مع ـــ ا اقيـــون  عر

دفنا الكب تحرر العراق. م لصا   لكس
 

يــــــة كنقابــــــات العمــــــال واتحــــــاد  -خامــــــسًا  تقييــــــم عمــــــل املنظمــــــات الواج
يح ومــن دون  ــ ل  ــش ــا  ــن وغ معيــات الفالحيــة واالدبــاء واملثقف ا
ـا للمـشاركة  مـا وتحف ا  توعية ا ادة فاعلي مبالغات من اجل ز

.   عملية التغي
 

ــــــ  ــــــل جوانــــــب االجابــــــة ع ــــــذه النقــــــاط النــــــد احطنــــــا ب اننــــــا اذ نــــــضع 
ــــــ  ــــــة االحتــــــالل .. يحــــــدونا امــــــل كب ــــــ كيفيــــــة ســــــبل مواج ــــــ  الــــــسؤال امل
يـــــة ضـــــد  م الدامـــــة زخـــــم الثـــــورة العر ــــار ـ امات رفاقنـــــا الغنائـــــھ باف باســـــ

ا.  اعدا
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ـــدف  يم الـــ  املـــة مـــن املفـــا ـــ مجموعـــة مت
ـــــسان  ـــــسان لأل ـــــ اســـــتغالل اال ـــــ القـــــضاء ع ا
قــوق  ــ ا وتحقيــق الكفايــة والعــدل واملــساواة 
ــــــي  نــــــا حــــــزب البعــــــث العر ــــــرى حز والواجبــــــات و
ـــــ  ـــــس مجـــــزءا ا ـــــي ل ي ان الـــــوطن العر ا االشـــــ
ـــ طبقـــات ايظـــآ  ـــو مقـــسم ا اقطـــار فحـــسب بـــل 
ـــ متحالفـــة مـــع  ـــل  يجـــة وجـــود اقليـــة تملـــك  ن
ــس وحالــة  ر ال يــة التملــك غــ الــ ــام واك ا
ب القلـــة  وة القوميـــة مـــن نـــص ـــذه تجعـــل الـــ ك
تمـــع معاقـــة وتطـــوره محـــدودآ  وتجعـــل حركـــة ا
ـ  للغاية وتحول دون ممارسة املواطن لقدراتھ 
ـــــــار االمـــــــة  العطـــــــاء والبنـــــــاء كمـــــــا تحـــــــول دون اظ
ـــــــا  ا ثـــــــم ا ـــــــا لرســـــــال قيقيـــــــة وحمل ـــــــا ا ملوا
ــ الــسعادة  ــق  اب ا ــ تجعــل الفقــر حــصة ا

 والكفاية.
 

مـــــــن خـــــــالل االنقـــــــسام الطبقـــــــي بتوغـــــــل النفـــــــوذ 
يعھ  ـــدوم لوجـــود طبقـــات متنفعـــھ صـــ االجنـــ و
ــــــ  ي يحقــــــق أمــــــرن  ا اذن البــــــد مــــــن نظــــــام اشــــــ

 الوقت نفسھ .
 

وة القوميـــة مـــن خـــالل التنميـــة  االول : خلـــق الـــ
ساوي . عا للفقر بال ست توز اكية ل  فاالش

 
عــــــــآ عــــــــادآل  وة القوميــــــــة توز ــــــــع الــــــــ ي : توز الثــــــــا

ن ) .  بصورة مباشرة ( تنظيم مداخل املواطن
 

ـــــــــــصورة غـــــــــــ مباشـــــــــــرة مـــــــــــن خـــــــــــالل مـــــــــــشارع  و
اكية  ـــــــا الدولــــــة االشـــــــ ــــــدمات الـــــــ تقــــــوم  ا
وذلـــــــــك باعـــــــــادة النظـــــــــر غىفـــــــــي امللكيـــــــــة واالدارة 
الديمقراطيـــــــــة لوســـــــــائل االنتـــــــــاج حيـــــــــث يكـــــــــون 
اكية  لــــھ غــــ ان اشــــ مــــردود العمــــل للمجتمــــع 
ات  زة فاحــد ممــ ــس صــيغة جــا البعــث لــم تقت
ــ تجــارب لزمــن  ست ــزب انــھ ال ــ ا االصــالة 

ان اخر غ وطننا.  اخر غ زماننا او م
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ي عـام (  ـانون الثـا ـ الـسادس مـن  ـشكيلھ  ـ منـذ  ش العرا )  ١٩٢١عد ا
اقفــــــھ  ــــــديث حيــــــث عــــــرف بمو ــــــي ا ــــــ والعر ــــــ التــــــارخ العرا ا  مثــــــاال متمــــــ
ــــــل انــــــواع  اعة ميــــــادين الــــــذود عــــــن الــــــوطن وكرامــــــة ابنائــــــھ ومقارعــــــة  الــــــ
ـــشكيالت االحتـــالل االجنـــ وحفـــظ أمـــن واســـتقرار الـــوطن وحمايـــة حـــدوده  و
ــــ  خيــــة ال ــــل املراحــــل التار ــــ  يــــة  ال االطمــــاع االجن افــــھ اشــــ اتــــھ مــــن  وخ

سھ  اعقبت تأس
 

ـذا مـرورآ  سھ وح يومنـا  ش سور الوطن ومالذآ البنائھ منذ تأس مثل ا و
لمـــا  يـــاة تطـــورت  لمـــا تطـــورت ا ـــا عـــدة وعـــددآ و بمراحـــل التطـــور الـــ مـــر 
ــش  ل التــارخ اي تجــاوز مــن اي وحــدة مــن وحــدات ا ــ ــش ولــم  تطــور ا
كــم الــ مــرت بــالعراق جيــال  مــا اختلفــت نظــم ا ــ الــشعب م ــل صــنوفھ ع ب
ـــــــش اســـــــتقاللھ واســـــــتقالليتھ بـــــــالرغم مـــــــن الظـــــــروف  عـــــــد جيـــــــل يحفـــــــظ ل
ذلــك  ــز مــن التناقــضات السياســية و ــا بلــدنا العز ة الــ مــر  الــصعبة والعــس
نيــة عاليــة .. واذا اخذنــا  م ــل الــشعب بمختلــف اطيافــھ و ــش يمثــل  ــان ا
ــس  ــا مــن من اقيــة كمثــال ســنجد انــھ البــد مــن وجــود احــد ابنا اي عائلــة عر

ش العرا ..  ا
 

ــ  افــل باملــآثر والبطــوالت  ل ا قــة والــ صــاحب املبــادئ واالخالقيــات العر
يـــة جمعـــاء اذ ان دوره لـــم يقتـــصر عـــن الـــدفاع عـــن  خدمـــة العـــراق واالمـــة العر
ـــــدمات  ـــــ تقـــــديم مختلـــــف انـــــواع ا عـــــدى ذلـــــك ا قــــضايا الـــــوطن واالمـــــة بـــــل 
ـــ حمـــالت البنـــاء  ـــا الـــشعب مثـــل املـــشاركة  ـــسانية االخـــرى الـــ يحتـــاج ال اال
ــ  عبيــد الطــرق ودرء اخطــار الفيــضان ال اقيــة و ــ اغلــب املــدن العر واالعمــار 
اقيـــــة وتقـــــديم الكثـــــ مـــــن  ـــــ اكـــــ مـــــن مدينـــــة عر ة و ـــــ كثـــــ مـــــرت بـــــالعراق و

دمات االخرى وخاصة الطبية.  ا
 

ـــ حـــروب االمـــة مـــع  ة  امات كثـــ انـــت لـــھ اســـ ـــ الـــصعيد القومـــي فقـــد  امـــا ع
ــــ اعــــوام  ي  يو ــــشرن عــــام  ١٩٦٧و  ١٩٤٨الكيــــان الــــص حيــــث  ١٩٧٣وحــــرب 

ـــ  ا اضـــافة ا ن ومـــصر واالردن وســـور ـــ فلـــسط دائھ  ـــ شـــ ـــش العرا قـــدم ا
تانيا ودول اخرى . زائر واليمن ومور ماتھ  ا  مسا

 
ـــش  ي با ا ـــي االشـــ ـــدين والثـــوار حـــزب البعـــث العر ا تـــم حـــزب ا وقـــد ا
ــ  يھ  ــس ــسليح وادخــال من كــم الوطــ مــن خــالل التــدرب وال ة ا خــالل فــ
ــــش  ــــو ج ــــ واليــــزال  ــــش العرا ــــان ا ــــذلك  دورات داخــــل وخــــارج العــــراق و
يـــــة  ـــــش العـــــراق واالمـــــة العر ـــــو بـــــذلك ج ـــــم و ن عـــــن وط االبطـــــال واملـــــدافع

يدة .  ا
 

از  ــــــ الباســـــل وتحيــــــة التقـــــدير واالعــــــ ـــــش العرا داء ا لـــــود لــــــش ـــــد وا ا
ــل عــام  ــس ومراتــب وضــباط صــف وضــباط و ــش مــن من ــذا ا ــس  ملن

ميع بالف خ  وا
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ـ أنفـس وصًا ومواقف،وال سيما أولئك الذين يحكمـون ع امش األحداث ، عا ع  ـم م و لست من الذين يتوقفون عند اللقطات العابرة ال تمر سر أ

ة  طول ا ست الع بوع ال يملك إال ان يفيض، إذ ل الي م  شعرون بأ إجالل للذين  ورا و عد يص إال للنار، بل أقف م ا، بـل يغصن ذاو لم  اة أو قـصر
ع رة جـرداء ال  م إال إذا ارت لنفسھ، ان يكون  سان أن يحيا دون أن يثمر ، الل س  وسع اال ا ، فل ال ياة أو  عمق ا ة  ـم طـي الع كـذا  ثمـرا !، و

م ، فمبــاد عرفــو م  م ، ومــن ثمــار م وابنــاء شــع ــسائم عطــر عليــل لرفــاق ــن والــشدائد، و ــة وقــت ا ــم ئ حمناضــلو البعــث وقادتــھ الكبــار، ســيوف مجر ز
ـم أن املـرء ال  ـي يـرى اآلخـرون ، وعلم ، وتتـو ل ق لتذوب،بل تـذوب لتتـو م أن الشمعة ال تح ـشوسنوات نضالھ وحياتھ الداخلية ، علم ليمـوت ، بـل  ع

ـسھ عـام  ـزب الكبـار منـذ تأس ـا انـا أعـ قـادة ا ش اآلخـرون ،، و موت ليع ة حافلـة  ١٩٤٧يض بنفسھ و ـ املـستوى القومـي والقطـري، مـس وحـ االن، ع
ن جــسدا واملــزر  خــھ املــشرف .. نتــذكر أولئــك العظمــاء الــراحل ــل بإســمھ ورســمھ وتار م  ادة، نتــذكر ــاد والــش ــ قلــوب وعبــالكث مــن العطــاء والنــضال وا ن 

م إبتـداءا مـن  ـ امتـداد املعمـورة، نتـذكر ـ أقـصاه وأينمـا تواجـدوا ع ـي الكبـ ا ـدي البعـث وابنـاء األمـة مـن أقـ الـوطن العر ائـد املؤسـس القوعقول مجا
ا أيـــاد ـــاد تتـــداول افـــل، ورايـــات ج ـــا قو داء تتلو افـــل شـــ ـــا الـــسبعة ، قو عقود ـــزب  ة ا ـــ امتـــداد مـــس ـــشيل عفلـــق ورفاقـــھ األوائـــل ، وع ـــ ي اأحمـــد م

ن الــذي مــرت قبــل ايــام الــذكرى (  الــد صــدام حــس ــ آن واحد،،ونتــذكر القائــد  ١٤والنمــاء،، فنتــذكر القائــد ا ــشرة  ــر التــارخ وال ــ موقــف أ اده  ــش ) الس
ــشرن املباركــة،، ونتــذكر املناضــل عبــد الــصمد ا ــ لثــورة  ــ الــذكرى االو ــاد  ــھ مــن أرض ا ــ عليــاء ر يم الــذي ارتقــى ا ــد عــزة إبــرا ا ــري رجــل الوفــاء لغر ا

ن دفاعـــا عـــن كرامـــة الـــشعب وتـــراب ا افـــل املـــ داء األمـــة ،،نتـــذكر قو ـــزب وشـــ تـــھ،، ونتـــذكر مناضـــ ا عي ن لوطـــوامللمـــات الـــذي مـــرت قبـــل مـــدة ذكـــرى أر
ـش ع ـشوا ، بـدال مـن أن  م ، فمـاتوا ليع وا بأنفـس ـ ة اليعرية .. نتـذكر أولئـك الرفـاق ، الـذين  ـت وا املقدس ، دفاعا عن االرض والعرض والغ ليموتـوا، فن

ا االحبة يات .. أ ما طال الزمن وغلت الت م، م م وأبناء شع بوع حياة ، أخصب املستقبل لرفاق م ي انت جراح م ، و يا نتذكر اليـوم ، ،  ا من ت
عــد محطــات  ــ ، بــل  م ، الــ ال ت م ورحيــق صــالب اقف ــشذى عطــر مــو ــ صــدورنا  ــس مــن بــاب الوفــاء فحــسب، بــل مــن أجــل أن تمت الق إنطــأولئــك االفــذاذ ل

نــا ج نائية ، تتطلــب مــن مناضــ حز ــي الكبــ ، يمــر بظــروف اســت ب وشــعبنا وأمتنــا ووطننــا العر ــذا الظــرف العــص ــ  م  ا بمــستوى ــودألجيــال األمــة ، نتــذكر
يـم االحتـالل االمر ـو تحـت  ـي منـھ و د اآل ـذا يكـون املـش ـ التـارخ ، ل ة واالستعداد، فال العراق بلد عادي عابر  ـ ، ـي املرحلة  املواج ي الفار يو الـص

ــل مؤقتــة ، تــر  ا ، وال ســورة قنطــرة تحو ــشاء مــستخدمو ــا مــ  ــان االســتغناء ع ــازة ســ باإلم ــ النفــوس، وال اليمــن ع ك بــصمة أثــر  حــال اســتكمال دم ال يــ
ــا ــل تلــك واألخر ا بــأخرى ،  بدال ــا واســ ــا ، يمكــن االســتدارة ع ين الورو ــد وقــود البــ يــا ماكنــة تزو ــا، وال لي ــاور ل ــق ا ــي ت بتبليــط الطر الدنــا وشــعبنا العر

م القا ـم وحـد م ملـك الـشعب ، وأل ل ما ذكر يتطلب من مناض البعـث، رص الـصفوف كـو ا ، و نا مسؤول ع ا حز ـ بـضوقواه الطليعية و مقدم ن ع
م العظيم .. ز ن و ى للمناضل م .. فطو قيقة ،وراية النضال ال تحلوا اال بايد  جمر ا
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ـش  ـل مناسـبة يكـون ل ـ  شيد كنا نردده منذ الصغر  ن، ذلك  ش سور للوطن *** يحميھ ايام ا ا

ـ  ـسھ  ـ يـوم تأس ـستحق  ٦الوط مأثرة او  ـ الوطـ الـذي  ـش العرا ـل عـام ذلـك ا ي مـن  ـانون الثـا
ل االزمان.  الفخر بھ  

 
ـــش  ـــش الوطـــ او  ـــش بـــديل لـــذلك ا ـــشيد  ـــذا ال ـــ  ـــل يحـــق ان يت نـــا  والـــسؤال يطـــرح نفـــسھ 

ــــ  عــــد االحتــــالل  ش الــــذي  ٢٠٠٣تأســــس  يا.فــــا ى وال ــــن الــــ ـــالفرق ب ـ ــــن االثنــــان  ؟ قطعــــا ال فــــالفرق ب
ــ  ــش الــذي تأســس  ــو ا ــشيد اعــاله  غــ لــھ ال ي عــام  ٦ــستحق ان  ــانون الثــا ــش  ١٩٢١مــن  ــو ا و

عــد ثــورة  ــشنا الوطــ  ا ج ــس خطــيء مــن يــضن ان صــفة العقائديــة قــد اك  -  ١٧الوطــ العقائــدي بحق.و
ـــش االمـــة ايـــضا.ان دور  ١٩٦٨تمــوز عـــام  ٣٠ بـــل انــھ اســـتحق تلـــك الـــصفة مــن كونـــھ وطـــ وقومـــي اي انــھ ج

ــ دوره القومــي بــدءا مــن حــرب  ــ ع ــل املعــارك القوميــھ دليــل وا ــ  ــش  وكــذلك حــرب  ٦٧وحــرب  ٤٨ا
ــرب  ٧٣ يــة ل ــش بــالءا حــسنا رغــم ســوء القيــادة العر ــا ا ــ ف ي الغاصــب والــ اب يو مــع الكيــان الــص

ـا  ـا مـن حـروب تـأمر ف يـدة ومـا تبع ـ القادسـية الثانيـة قادسـية صـدام ا ش الوط  انذاك.وما دور ا
ش  ٢٠٠٣وكذلك   ١٩٩١ل العالم ع العراق  العدوان الثالثي عام  اال مفخرة من مفاخر ذلك ا

ــا ايمــا ابداع.لقــد  ــ التــصدي لالعــداء وحــسن املطاولــة الــ ابــدع مــن خالل ــا جــدارة فائقــة  ــت ف والــ اث
يھ  ـس ـ اسـاس ان من ش العقائدي ع ا ش صدام مرة و ا بوصفھ بج ش العرا الوط كث ضلم ا
ــ لــذا تــأمروا عليــھ  تمــع العرا ــا ا ــسم بــذات الفسيفــساء الــ تمــ  ــن انــھ ا ــ ح ــن  ــم فقــط مــن البعثي
ـ  يـوش  سط مواصـفات ا ش اليحمل سوى االسم اما املضمون فأنھ اليتصف بأ بدلوه بج وحلوه واس
ميـة للقـسم الـذي ادوه يـوم  وا ا ع ش الوط من الذين لم  عض من افراد ا شيات او  العالم ضم مل
ش.وممـا  ع ـد ان  ـة اننـا نر قة ب ندية ا ش الوط وممن تخلوا عن شرف ا باشروا  العمل  ا
يھ  ـــس ـــو رفـــض العديـــد مـــن من ـــش الوطـــ  ـــس ا يـــة مـــن من ـــا االك ـــى عل نفتخـــر بـــھ بحـــق مـــن قيـــم تر
ــ العــرض الـــذي قــدم اليـــھ  م ع تــل والزال رد احـــد ــش الــذي اســـس بمــساعدة ا ـــ ا عــروض العــودة ا
عــم لقــد تــم  ليــة العــسكرة ؟  ــ مــن ال نديــة الــذي اقــسمتھ يــوم تخر بــالعودة بقولــھ ومــاذا اقــول لقــسم ا
عـــــد  ـــــش ال وا والءه لعقيدتـــــھ ووطنـــــھ وامتـــــھ.ان مـــــأثر ا وه وخـــــ ـــــم خـــــ ـــــش الوطـــــ ال ـــــ ا التـــــأمر ع

ا. عض صر نذكر  يل ا س وع س  والتح ع س عمره منذ التأس
 

تــل ابــان  ــة واالســتقالل عــن ارادة ا ر انــا ل ة قادتــھ قر ي وقــدم خــ يطــا ــش االحتــالل ال فقــد قــارع ا
س  ن رحمــھ هللا ان عظمــة الثــورة  ١٩٤١ثــورة مــا يد صــدام حــس س القائــد الــش ا الــرئ دا ــ شــ والــ قــال 

ـ  ـ وجـھ برطانيـا العظ ـان الحـد ان يجـرؤ للوقـوف  تل  وقت ما ا  الوقوف بوجھ ا و  ارادة قاد
ــ حــرب  ــ  ــش العرا ن.كذلك الــدور املتمــ الــذي لعبــھ ا ــش ــن ا ــ العــدد والعــدة ب رغــم الفــارق الكبــ 

ــ  ١٩٤٨ ا مقــاتلوه ع ن ووقفــة الثبــات الــ ابــدا ــ فلــسط يــة  ي املغتــصب الرضــنا العر يو مــع العــدو الــص
امـس  ـ حـرب ا ـ التـأرخ العسكري.وايـضا دوره  ـب  ـستحق ان يكتـب بحـروف مـن ذ ن ممـا  ثرى فلسط

ن  ١٩٦٧من حزران عام  ـ فلـسط ـ االردن و ـ  ـش العرا داء ا ة شـ د مقـ ـش ات القتـال و ل ج ع 
ــ حــرب الــسادس مــن  ــ املعــارك القوميــة.اما عــن دوره  ــ  ــش العرا ا ا يات الــ قــدم ــم التــ ــ  ع

ـــرب وال بموعـــد  ١٩٧٣ـــشرن االول عـــام  فلـــذلك الـــدور قـــصة خالـــدة حاصـــة وانـــھ لـــم يبلـــغ باالســـتعداد ل
ــ جميــع  ــرب مــن االذاعــات فقــررت املــشاركة ومعاونــة االشــقاء  ا بــل ســمعت القيــادة السياســية نبــأ ا بــد
ــة الــسورة وانتقــال الـــدبابات  ــ ا ــات القتــال  ــ ج اقيــة ا ــات ومــا قــصة التحــاق القطعــات العر ا
نـــاك والـــدور الـــذي ابلتـــھ  ـــ  ـــ الـــسرف نظـــرا لقلـــة نـــاقالت الـــدبابات واملـــشاركة املباشـــرة حـــال الوصـــول ا ع
ــان  ــ اذ ي الزالــت عالقــة  يو نــاك مــن حمايــة دمــشق مــن الــسقوط بيــد العــدو الــص القطعــات املتواجــدة 

ن. ميع و ضم االخيار املنصف  ا
 

ات السورة واالردنية واملصرة. ل ا عة ع  ة مأثر را و س ذلك فحسب بل ان للقوة ا  ل
 

ـــ القادســـية الثانيـــة  ـــان دوره  عيـــدا عـــن االذ ـــس  ـــ الوطـــ ول ـــش العرا ـــديث يطـــول عـــن دور ا ان ا
ـــــ  ـــــ ار ـــــستحق ان تـــــدرس  ـــــ بطـــــوالت خالـــــدة  ـــــش العرا ـــــا ا يـــــدة والـــــ ابـــــدى ف قادســـــية صـــــدام ا
ـان  ـان باالم ـديث والـ  ـ العـصر ا مـة اطـول حـرب  اديميات العسكرة العاملية رغـم كـون تلـك امل اال
ة  نكـــة واخـــالص ابنـــاء القـــوات املـــس ـــش لـــوال توفـــر القيـــادة السياســـية والعـــسكرة ا ـــك قـــوة ا ان ت
وه  ــن اجــ ــأس الــسم الزعــاف ح ميــ  ــ حــ جرعــوا ا ــ العــدو الفار ــ تحقيــق النــصر ع م ع واصــرار

رب. زمة وايقاف ا اف بال  ع االع
 

ــــ  ن ع ــــا االعــــداء اوال اذا مــــا تحســــسوا اثــــار اقــــدام رجالــــھ امليــــام د ل ــــش ــــ الوطــــ  ــــش العرا ان اثــــار ا
م. م ومقدار املرارة ال الزالت تحتل حناجر م التزال غائرة ع ترا ساطيل م واثار   اعناق

 
ـــشر بـــال عقيـــدة وطنيـــة  ـــ الوطـــ الـــذي اراد االعـــداء ان يمحـــوه وجـــاءوا بلملـــوم مـــن  ـــش العرا ـــو ا ـــذا 

ة االنية قد والطائفية واملص و ا م  ل ما يجمع  والقومية بل 
ــــن  اقي ميــــع العر ــــشنا الباســــل قبــــل مائــــة عــــام عالمــــة بــــارزة ومفخــــرة وطنيــــة  س ج بقى ذكــــرى تاســــ ســــ

اقية. ة العر داء قواتنا املس  والعرب .. وتحية الرواح ش
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ي  يو ــ احــضان الكيــان الــص يانــة ا ــام الــذل وا رولــة ح يــة ، و ــش احــزان العــراق واالمــة العر ع ونحــن 
 الغاصب.

 
ــ األكــ ،  يد ا ن شــ اد الرفيــق القائــد املناضــل صــدام حــس ــش تمــر علينــا الــذكرى السادســة عــشر ألس
ــــل أقطــــار الوطــــن  ــــ واملــــادي ل ــــ واالخال ــــدار القي ــــار ا يــــة والــــذي برحيلــــھ ا يد العــــراق واالمــــة العر شــــ
ــــا الزالــــت  ــــل املنظومــــة القيميــــة الــــ وصــــانا  اتــــھ و مــــة وأصــــرارًا ان مبادئــــھ وتوج ــــدنا عز ــــي، ومــــا يز العر
ــل مــا نملــك  يــة ، ب نــا وارواحنــا قبــل عقولنــا ملواصــلة املــس والــدفاع عــن العــراق واالمــة العر ــ قلو ــش  ع

ا.  وان ال نحيد عن مبادئنا ال امنا 
 

ـ أقطـار الوطـن  ـس  ن رحمـھ هللا ، ل يد القائد صـدام حـس ل عام يزداد حب الناس للش تمر السنون و 
مجـــرد ان نقـــول مـــن  لمـــا ســـألنا احـــد مـــن ايـــن انتـــم ، و ـــ امتـــداد ارجـــاء املعمـــورة ، ف ـــي فحـــسب بـــل ع العر
ـل  ـوار ب كمـل ا رفـع مـن قامتـھ و ـسعده و ـل شـرف و ـذا الـرد يفـرح  ن ،  العراق يرد عليك صـدام حـس
بــث االعالمــي لينــالوا مــن  ــ الــزمن الــصعب ، ورغــم دوران ماكنــة الدعايــة وا ــق  ــو يقــول ا ثقــة ، لــم ال و

م هللا. م خيبة وأخزا ئا بل بالعكس ردت عل  سمعتھ لم يحققوا ش
 

ـ  ـرة الكرمة.وخ يـاة ا تمنون عودة أيامھ ، ايام االمن واالمان وا يد و حمون للش اقيون ي اليوم العر

فــع  ــ ل نــوب العرا رات واالحتجاجــات الــ عمــت محافظــات الوســط وا ــ ذلــك التظــا د إثبــات ع شــا
ة مـن  خزي من يحكم العراق خالل الف ن رحمھ هللا ، و يد صدام حس ـذا  ٢٠٠٣هللا قامة الش ـ يومنـا  ا

ـــاظ والـــ تنـــم عـــن تمـــسك طـــائفي ـــا تـــصرحات ال م املقيتـــة واخر ـــم وطـــائفي ـــ غ ـــستمرون  ـــم  ال    ، و
سبة  م االخرن وال يقدر  سوا من نفس طائفتھ.٦٠يح م ل  ٪  من الشعب العرا 

 
ـل الظلمـات انتـصارًا  ـان لينـ اسـمھ  ة وم ل زاو سعت دائرة حبھ   ن وا ب املالي ن حب بقي صدام حس

سانية. ق وانتصارًا لال  ل
 

ــو  ــ املبــادئ ، ف اده الثبــات ع ــش م مــن يــوم اس ــستل ــن فكــره و ــل مــن مع عثيــون صــداميون ن عــم نحــن 
لود والبقاء. ا ليقابل رب السماء بروح اإليمان وا  من قدمت لھ مغرات الدنيا فرفض

 
ــا  ــسانية ، و ــل اال اعًا وعنوانــًا يحتــذى بــھ ل ــ مامــًا  يــًا  ــ الــدنيا بطــال عرو ن  عــم خلــد هللا صــدام حــس
ـل مـا أشـار اليـھ اصـبح حقيقـة ولكـن  ـ ان  ازًا بـھ ، وتؤكـد ع أقوالھ تمـأل وسـائل االجتمـا اعـ  صوره و

 مع االسف امتنا ابتليت بمن ال يخاف هللا.
 

ـسأل هللا لـك املغفـرة وان  يـد و ن ا يد املـؤمن القائـد صـدام حـس س الش د والعلياء سيدي الرئ لك ا
ديـــن  ا يم شـــيخ ا يد عـــزت إبـــرا ـــك الرفيـــق الـــش نـــة.ورحم رفيقـــك در ـــاض ا ك روضـــة مـــن ر يجعـــل قـــ

دوا من اجل البعث العظيم. ش ل الرفاق الذين اس  وقائد املقاومة الوطنية ، والرحمة موصولة ل
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ـر، والعبوديـة والفقـر، يخـرج بطـل ـل مرحلـة مـن الظلـم والق ـا قـادة عظمـاء، فبعـد  افدين وّالدة معطاء، خرج من رحم انت ٔارض الر ـذه االٔرض  مـن منذ القدم 

ـــن تـــارخي ـــن بطل خيـــة ب ـــة تار ـــوا وفخـــرا، ولعـــل ٔافـــضل مقار ا الـــدنيا ز ـــز صـــدا ا التـــارخ، و ـــسطر املالحـــم البطوليـــة الـــ يخلـــد مـــا؛ ن املباركـــة ل حكمـــا العـــراق 
لدا ــة ال اطور افــدين، حيــث جعــل مــن إالم ــالد الر عتــ نبوخــذ نــصر ٔاحــد ٔاقــوى امللــوك الــذين حكمــوا بابــل و ن، ٕاذ  البابليــة ٔاقــوى  نيــةنبوخــذ نــصر، وصــدام حــس

ـو ومعظـم القـادة البـ ـ بابـل، وثـار  ا ٕا ا ن، وسـ سـ ـا ٕاسـقاط مدينـة ٔاورشـليم مــرت عـد ٔان خـاض عـدة حـروب م ـده  ـ ع ـات  اطور افديــن ابلإالم ـ بـالد الر ن  ي
ة. شا ؤار قواعد لبناء دولة قو ن، و نبوخذنصر ج ي  ضد حكم الفرس االٔخمي

 
ـات املـصرة والـ ـ ا ـ معظـم املعـارك القوميـة ع ا شـارك  شا عقأيديا قو ديث ب ج ن  العصر ا ة واالٔردنيـة، سور وفعل كذلك القأيد البطل صدام حس
ـة والت ا مـع دول املواج ن حـدود ـ تـٔام انـت ترتكـز ع ـة ٔامـن ٕاسـرأييل الـ  ـن صـاروخا، ؤاسـقط نظر ـسعة وثالث ي ب يو ـق  مـاسوقصف الكيان الص فقـط، وا

اقيون ٔاروع مالحـم ال ا العر ي سنوات، سطر ف زمة نكراء بٕايران ونظام املال الطأيفي بحرب امتدت لثما ن  لـة والفـداء مـن ٔاجـل بطو القأيد البطل صدام حس
ـد حكمـ ـ ع ن بذلك االٔمة، ٕاذ لم تجرٔا  ية، وح القأيد البطل صدام حس دود الشرقية لٔالمة العر ـي ھ إ درء الرح الصفراء القادمة من ا ا ـا إالر يـران ونظام

ا ولبنان واليمن. اب ٕا العراق وسور ية، كما تفعل اليوم، بتصدير الطأيفية وإالر ديد ٔاية دولة عر  ع 
 

ـل التحـديات ببطولـة فـذة وعز ـا ٔاعـدأوه قبـل محبيـھ، فقـد واجـھ  د لـھ  ـد والبطولـة الـ شـ عنفوان ا ن التارخ  تـف عاشـت االٔمـة مـة دخل القأيد صدام حس ـو  ـن، وتحـدى املـوت بوقفـة العـز والـشموخ، و ال تل
ـا الواليـات املتحـدة والكيـان ا ل التـارخ ٔانـھ اغتيـل بمٔوامـرة دوليـة مخالفـة للقـانون الـدو شـاركت ف ن عاش العراق، وقد  يـة لـصعاشت فلسط ـ حـرب مـع دول ٔاجن ـس دولـة ٔاسـ  عـدم رٔ ي وٕايـران، فكيـف  يو

ـ ـ ٔاعدأيـھ بوقفـة العـز الـ وقف تھ، لكـن نـصره هللا ع ـده وسـ ة ع ـشو ـل تلـك القـوى الظالميـة ل ـ ا، جاءت الحتالل بالده؟ لقد تٓامرت عليھ  حم اليـوم ع م يـ كفيـھ فخـرا ٔان ٔابنـاء العـراق الغيـارى بمختلـف ٔاطيـاف و
ادة عد ٔان ختم سفره النضا بالش بقى كذلك  ٔ الدنيا وشاغل الناس، وس ن  سنوات حكمھ ما ان القأيد البطل صدام حس  .ٔايام حكمھ، 
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تلـة لب ـم الـذين جـاءوا مـع الدبابـة االمركيـة ا ي من خـالل عمال ي وتدب أيرا ياة السياسية  العراق بأمر أمر ـا مـن استـصدار قـانون اجتثـاث لـدأق البعث من ا كون اليـران وأمر م.وتمكن العمـالء املـش
م بتفيذ االوامر وا م تطلعا م االحتاللية وتنغص عل م  عملي ذا فقد تخلصوا من أك غصة قد تواج ن ، و اقي ا ..الجالبعث من حياة العر ن  لف  ندات امل

 
رة وال م الرنانة با ذه العملية الكسيحة ، تكشف للشعب العرا ، زف شعارا عد سبعة عشر عاما من  م ، واليوم و دف م و و ظ ـة او ديمقراطيـة ديمذا  ـم حر ـسمع م عـد  ـش الرغيـد ، ولـم  قراطيـة والع
ية الـ ء مـن الرعايـة الـ عـض الـ ـاء واملـاء ، و ر ـ قليـل مـن الك ـ وع ـ رغيـف ا ش رغيد ، بـل أخـذ النـاس يتوسـلون ع ـ عدالـة القـضاء  او اية سعادة او ع تحـسرون ع ئـة واالمـراض ، و أصـبحت رعايـة لالو

اب .. ون او تحت ال ي بريء وا عليھ  ال ا انت ح اصبح ا  ال 
 

ـ خدمـة الـشرطة ، أمـا مأسـاة التعليـم ـل الـشعب  ـؤالء العمـالء أصـبح  انت الشرطة  خدمة الـشعب واليـوم بفـضل  اقية  ـ مراحـل بج طيلة عمر الدولة العر ـ اع ميـع مراحلـھ مـن تـدرس وادارة فاشـلة وصـلت ا
ان والــشباب والراضــة والــشؤون  ــة بالزراعــة والــصناعة واالســ يو ــشار االميــة ، وكــذلك شــمل الفــشل جميــع مجــاالت الدولــة ا ــل وان ارجيــة الفاشــلة ، والــدفاع اال الفــشل وا يــك عــن العالقــات ا جتماعيــة ، نا

اال ع الشعب والعصا القاتلة لھ .. ن الذي أصبح و  ال
 

ـ للدولـة وتـدم للمجتمـع ، فـ زـف االحتـالل وعمليتـھ الفاسـدة الـ نفـذت عمليـة تـدم البلـ ل الذي جرى  العـراق مـن تـدم ومآ عد  ـ اليـوم أن د بو ا لـدى الـشعب العرا ـ افيـة عاليـة ، وقـد أصـبح را أح
ذه العملية االحتاللية الكسيحة الفاسدة .. امل وطرد ل غي شامل و ا والبد من  ايا  االمور قد وصلت ا 

 
عــدام  ــ العارمــة وا ــ خانــة الفو ــ ،  ــراب والتــدم املــادي والنفــ واالقتــصادي والسيا عــد ســبعة عامــا مــن ا ــ  تمــع العرا ــ ظــل وجــود الطبقــة السياســية اال لقــد وضــع ا ــر متقــدم  مــل بوجــود مــستقبل زا

ل وا وج لدى عموم الشع ش نا  رز  وار االخرى .. و ي ودول ا يو ا والكيان الص ره ..ب االفاسدة واالنفالت االم والعمالة اليران وامر مية النظام السابق وقدرتھ ع قيادة البلد وتطو  لعرا أ
 

ــ للبعــث الــذي حكــم العــراق طيلــة  ــو أســتحقاق شــع وطبي ا ، يقــف العــراق  ٣٥قبــل أن يكــون املوضــوع  ا وارضــ م شــع ــرة تحــ مــة ، وقــدم دولــة مزد ــ مــصاف الــدول املتقدمــة ا ــا العــراق ا عامــا أوصــل خالل
اقعيا ومنصفا وذو عقل  ا ، او أن يكون و يقة ال سوف لن يصعد ع ة ال او اجع نحو ال ق طرق فأما الفو العارمة وال ض بھ من جديد ..رااليوم  مف مثلھ  املرحلة القادمة لي   ليختار من يقوده و

وض والقيـاد ع القدرة بال ع بذلك االفق الضيق الذي اليفكر اال بالسلطة ، بل  و القادر ع قيادة املرحلة ال ـات واالحـزاب ة ال عندما نقول البعث  ر ـذه ا ـل  ـ ظـل وجـود  ن العـراق اليـوم وغـدا لـن يتمكـن 
و من عام وشامل مبـ س استالم حكم او سلطة ، بل  ة والضيقة التفك واملن أن تتمكن من قيادة التطور ، فاملوضوع ل لـص  عالفردية الصغ ـو ا ي و ـسا ـل مـن بنـاء الدولـة والفكـر اال ـق وطو ـ تـارخ عر
ـع الـ مورسـت للبعـث ، لكنـھ مـ يم واالجتثاث والقتل والت والتجو اقع السيا  العراق ، ورغم عملية الت ة الو ـا ازاواملنقذ ، حسب رؤ ـا كيا مـة ل ـ بنـاء دولـة مح ل صـامدا قائـدا البنـاء شـعبھ ، وقـادرا ع

ي البعث الضرورة. نا يأ ن الدول االخرى .. من  ا ب  وسياد
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ــسد نقــص عــضوي و ١ ــا  اجــة الغذائيــھ الــ يقــصد مــن اروا ــ أشــبھ با ــ املناضــل .. ف ــسبھ ا ل حاجــھ نــضاليھ بال ــش الــھ نــا. إن دراســة الفكــر الثــوري  ــده بالطاقــھ االزمــھ للعمــل واإلنتــاج وخلــق ا ــسم وتزو ء ا

سم وتنظيم فعاليتھ ومضاعفة مردوده.  النفسيھ الالزمھ لالبداع ولتوجيھ ا
 
ــ٢ ما.وملعا مــا ولــضمان ســالمة مردود ــسبھ للتنظيــم الثــوري والعمــل الثــوري وطاقــھ اساســيھ لكال ــھ بال ل مــاده حيو ــش ــھ  يح ة ا. ان الثقافــة الثــو ر ما وتــ ــ مــس لــل والنقــص  دراك مواضــع ا مــا و خطا

ما. ل م ما وتخطيط مراحل   ن
 
ا الــصعو ٣ ــھ لنفــس ه الثور ــا تــضمن املــس ــھ، يبقــى العمــل الثــوري تخبطــا وارتجــاال وحقــوال للتجــارب واالخطــاء، و ــن د ا. إنــھ بــدون الثقافــھ الثــو ر ركــة التــارخ ولقوان ــ  يعاب الك يح املــستمر واالســ لــدائم والتــ

داف الثورھ. شراف البعبد للمستقبل والنجاح األكيد  تحقيق األ  الصراع واالس
 
سيطر ٤ م نقطة من نقاط املواصالت  العالم و سيطر ع أ ھ واحده  ول العاملي.ع . ان االستعمار أك ما يخشاه  الوطن العري قيام دولھ عريھ قو   أك من ثل مخزون الب
ان٥ كذا  ا  صنع التارخ  ا ابطاال يقودو ي تصنع التارخ، يجب ا وال أن تصنع م  ندي والشعب الذي جعلھ بطال.غا . ان الشعوب  ال تصنع التارخ.ولكن الشعوب ل
كھ، واملص الوط والتار والقومي٦ ل فرد فكرة القضيھ املش ت  ضم  ن تتحقق بمناسبة حرب التحرر تث ، ح ما عبئة ا  .. ان 
يھ ٧ امل  الب صيھ وتجدد  اقع  ثوره شاملھ .. االنقالب انبعاث لل ياة وتناقضات الو س مجرد ثوره ماديھ ع شروط ا  جتماعيھ و القيم.اال . االنفالب ل
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ـ جـو فـاتر وقـد التـف حـول  ـش  ع يـھ  انـت االمـھ العر ي (( فكره مناضلھ )) و ا ولد حزب البعث العري االش
ر النفــــوس وتفتــــح  بــــھ تــــص ــــ بــــث حــــراره ال ه مــــن الطليعــــھ املناضــــلھ الــــذي عملــــت ع ــــذه الفكــــره صــــفوه خــــ
ــو  ــر لالمــھ وتطلــق اإليمــان مــن ينــا بيعــھ العميقــھ الــذي  ــات والتطلــع نحــو مــستقبل زا ــب وتفجــ العبقر املوا

الد لعملنا.  األساس ا
 

ور. عود ا الظ قائق  دأت ا ب تتكشف و ل ا يھ، بدأت  ة من تارخ االمھ العر  و تلك الف
 

ططـــات االســـتعمارھ املعاديـــھ  ـــا املـــصا وا يـــھ (( امـــھ واحـــده )) مزق وقـــد تأكـــد لـــدى رفاقنـــا إن األمـــھ العر
ـــا قـــوى رجعيـــھ  انيا عطـــل إم ـــا و ا ـــب خ ادحـــھ ت ـــ التخلـــف، وأمـــھ  ـــا امـــھ حـــضارھ غرقـــت  للـــشعوب ،وأ

رھ. يت التخلف والقضاء ع التطلع نحو ا  داخليھ، تمارس عملية تث
 

ة  ــة واإلســالم.ملعا م مــن قيــم العرو ــار ــذه املفاســد رفاقنــا األوائــل الــذين اســتمدوا اف ميــع  وقــد تــصدى 
ــ  ــشيل عفلــق  يــة وقــد أكــد ذلــك الرفيــق املرحــوم القائــد املؤســس أحمــد م ــا األمــھ العر ــذه اآلفــات الــ تمــر 

يــــھ العــــدد (  ــــ مجلــــة آفــــاق عر ــــشر  ) لــــسنة  ٨لقــــاء خــــاص لــــھ مــــع الرفيقــــان شــــفيق الكمــــا وناصــــيف عــــواد، 
نــا قبــل أكــ مــن ( ١٩٧٦ نــا كــشباب  ٣٠حيــث قــال. (( لــوال قرائ بعدا أن يأخــذ تفك ــان مــس ) ســنھ لالســالم ملــا 

انـت معروفـھ عنـد  ذه  ئا بأحد الصيغ .. او التحرر بالصيغ الغريھ .. و عمل ش مثقف مخلص لبلده يرد أن 
ئا معيبا. ين ولم تكن ش  الكث

 
ــــا النقـــــد  ــــ صــــيغة املــــا ركــــسيھ أو الــــشيوعية وف ــــا نزعــــھ تقدميــــھ ،وجــــده .. و وامــــا صــــيغھ آخــــرى احــــدث وف
ـــــذا  ـــــ  ـــــن العـــــرب  ـــــان واردا.وقـــــد مـــــ عـــــشرات املثقف ـــــذا  ـــــل  للمجتمـــــع واالســـــتغالل الرأســـــما والطبفي.

يل )) .  الس
 

اقـع الـذى  ـذا اللقـاء حيـث قـال (( الو ـ نفـس  ـشيل عفلـق  كما أكد الرفيق املرحـوم القائـد املؤسـس أحمـد م
ـــشفت وال اعـــ أنـــ لـــم أكـــن أعـــرف  ـــشفت االســـألم.أقول اك ـــزب، اك ن ا ـــ بدايـــة تكـــو ـــصيا،  ـــو أنـــ 

ناك الفھ منذ الصغر. انت   اإلسالم .. فقد 
 

ـ إنـھ عقيـده ونـضال  ـذا املـضمار ..  ائلـھ، وقرأتـھ قـراءه جيـده مـن  ـھ  ـھ ثور شفت االسألم كثـوره .. كتجر اك
سانيھ. ا .. وقضيھ  قضية امھ،وقضيھ ا يل   س

 
قا خاصا بھ )) .  ذه األسباب اختط حزب البعث طر ؤكد أنھ ل  و

 
ـب إليـھ الرفيـق املرحـوم القائـد  ة مـا ذ ـ يـة .. يتأكـد لـدينا  زب وقرائتـھ قـراءة من وعند البحث  فكر ا
زب قد اشتقت أو اسـتمدت مـن قيـم  ار ا أف شيل عفلق، حيث نجد ان الكث من مبادئ و املؤسس أحمد م

ة واإلسالم.  العرو
 

عض اآليات الكرمھ ال وردت  القرآن الكرم تؤكد ع أن األمھ العرية أمھ واحدة.  وفيما ي نذكر 
 
ذه امتكم أمھ واحدة وأنا ركم فاتقون ( االيھ ١ ن. ٥٢_٥١. أن   )) من سورة املؤمن
 
ذه امتكم أمة واحدة وأنا ركم فاعبدون (( اآليھ ٢ ياء. ٩٢. إن   )) من سورة األن
 
 من سورة البقره.١٤٢. وكذلك جعلناكم امة وسطا (( االيھ )) ٣
 
ذه اآليھ من سورة آل عمران اآليھ.٤ ون عن املنكر.  .  ١١. كنتم خ أمھ أخرجت للناس تأمر ون باملعروف وت
 

ـــ (  ـــ اآليـــھ الـــوارده  يـــھ واحـــده  ٤وعنـــد التأمـــل والتفكـــ والبحـــث  ـــزب ( أمـــھ عر ) اعـــاله تؤكـــد لنـــا أن شـــعار ا
ـا واذا  زب استمد م قد يحق لنا القول أن شعار ا ذه اآليھ الكرمھ و ذات رسالھ خالده ) ينطبق تماما مع 
ــ  ــو يــدل داللــھ اكيــده ع ــون عــن املنكــر ). ي مــن اآليــھ ( تــأمرون بــاملعروف وت عرــف الــشق الثــا ــ  اقتــصرنا ع

سانيھ. و رسالة األمھ إ اال ذآ العمل   ان 
 

ــ ســلوك  ــي مماثــل أو ينطبــق تمامــا مــع مــا جــاء  ز ــ العمــل ا يم واعــراف وســلوك  نــاك مفــا كمــا وجــدنا أن 
يل  ـ سـ ـ كتـاب  ـ الـ وردت  صر ما جاء  املقالھ االو يل املثال ال ا ة واإلسالم.ونذكر ع س وقيم العرو

ار وتأمالت ). د البطولة .. أف شيل عفلق.( ع  البعث للرفيق القائد املؤسس املرحوم احمد م
 

ـــــن  ياب قـــــصد بـــــھ الرفـــــاق األوائـــــل .. رجعـــــوا عنـــــھ غـــــ  م خطـــــأ و ـــــ فكـــــر ـــــ ( إذا رأ و  حيـــــث ورد باملقالـــــھ مـــــا ي
طـــــأ  اجع عـــــن ا ـــــذا الـــــسلوك متطـــــابق مـــــع القـــــول ( الـــــ م ).نـــــرى  قيقـــــھ ال انفـــــس م ا ـــــن ألن غـــــاي ل وال

ن.   فضيلھ ) الذ ي نؤمن بھ كعرب ومسلم
 

ــر  ــن ( أنكــر مــن أجلــھ األبــن أبــاه و قــصد بــھ البعثي ــان ) و ــ م ــق  نــوا أ ذا تب ــ نفــس املقالــھ ( و كمــا جــاء 
ع عليھ ). عال وال  ق  ھ واإلسالم نؤكد ع أن ( أ  الصديق صديقھ ) ونحق  العرو

 
ــــشيل عفلــــق الطبعــــھ (  يل البعــــث للرفيــــق القائــــد املؤســــس املرحــــوم احمــــد م ــــ ســــ نــــا لكتــــاب  ــــ قرائ )  ١٣و

ــذا الكتــاب (  ــ  لمــة اإلســالم وردت  قــھ  ٦٦وجــدت أن  ميــھ مــا جــاء بــھ اإلســالم للطر ــ ا ــذا يــدلنا ع ) مره.و
زب  رسم طرق نضالھ. ا ا  الذي سلك
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َشّظى البعُث وُمّزَِقت ُكُتُب  َ  قالوا 
 وَتناَثَرت حلقاتُھ وَجّفت الِقَرُب 
 وتفّرق الرفاُق  األصقاِع فلم

ُب   يبَق  الركِب ذاك الذي َيَتوثَّ
ا عد مشرق  وقالوا غابت الشمُس 
ُب  ُ مو بھ ال  ما عاد للبعِث ما 
 ثم قالوا جئنا بالظالم غشاوة

بوا يا اذ  فعودوا ا ظلمائكم .. 
ا غدر  وتوالت شراذم الشّر 

ُب  َ اب  الَسراديب َغ ر  قتٌل و
ساِندهُ  ُ يع الَغرب   وجاء ر

ب م س وس  غدر  بالء ا
ة َنواِزٌل   وحّلت  وطن العرو
ب ّمت ال يوٌل وادل  َكَبت ا
 َغَفَل الطواغيت أن البعث َقَدٌر 

ُب   وأنھ للُعرب ِخباٌء ُمَطنَّ
 تجود فيھ املاجدات بقادةٍ 

بوا سَّ َ  سوسون ركب النضال ت
ا  ولم يدروا أن الرسالَة يحمل

ُب  يَّ َ َ  جيٌل يصنُع األقداَر ال َي
ا  تمدّد  بالد الُعرِب أجمع

ُب  ِ
َ فٌل  ا   يرسم األمجاَد ف

ا  ولن تدرك عصبة التفرق مأر
ن هللا والُنُجُب   فالبعث ترعاه ع

 لتبقى شمٌسھ ُموّحَدٌة أبداً 
سُب .. ؟ شظَّت الشمُس والرفاُق تح َ  م 

.. 
ب : ظلمة شديدة  غ

 نوازل : مصائب
يمة شد بھ ا  ُمطّنب : الطنب : حبل 
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ي عــــــــام  ١ ـــــــانون الثــــــــا ية  ١٩٦٥ـ انــــــــدلعت شــــــــرارة الثــــــــورة الفلــــــــسطي

ـــا كـــوادر البعـــث بقـــوة  م  ي والـــ ســـا يو ة ضـــد العـــدو الـــص املـــس
ة التحرر العرية عام  ا ١٩٦٩سواًء قبل إنطالقة ج عد  أو 

 
ي عــام  ١ ــ  ١٩٧٥ــانون الثــا ــي لبنــان وال مــة الطيبــة جنو وقعــت م

ـــسالة ضـــد القـــوات  يـــة ب ـــر العر ـــة التحر ـــا ثـــوار البعـــث وج م  ســـا
يونية وتمكنـــوا مـــن قتـــل  يونيًا وقـــدموا  ١٦الـــص داء  ٤جنـــديًا صـــ شـــ

م الرفاق : ع شرف الدين وولديھ فالح وعبد هللا  من بي
 
ي عـــــام  ٢ ــــانون الثـــــا ـــــد  ٢٠١١ـ ــــاظم رو ـ اد الرفيـــــق عبـــــد هللا  ـــــش اس

ي ون االحتالل األمر  املشاي األس  
 
ي عــــام  ٣ ــــ  ١٩٩٨ــــانون الثــــا ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق حــــسن ع انتقــــل إ

ـــزب العـــضو  ـــ املركـــزي ل ـــن ســـر املكتـــب امل نـــصار العـــامري نائـــب أم
ـــزب البعـــث  ـــ مجلـــس قيـــادة الثـــورة وقيـــادة قطـــر العـــراق  الـــسابق 
ـــــة الوطنيـــــة  ـــــر التجـــــارة والـــــسكرت العـــــام ل ي ووز ا ـــــي االشـــــ العر

 والقومية التقدمية سابقاً 
 
ي عــام  ٣ ــ القــادري  ٢٠١٠ــانون الثــا ــ رحمــة هللا الرفيــق ز انتقــل إ

محــــافظ التــــأميم األســــبق مــــدير عــــام مكتــــب أمانــــة ســــر القطــــر ومديــــر 
ــي  ــزب البعــث العر ــ القيــادة القوميــة  ارجيــة  مكتــب العالقــات ا

ي سابقاً  ا  االش
 
ي عــــــام  ٥ ـــــانون الثــــــا ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق عبــــــد هللا  ٢٠١٨ـ انتقــــــل إ

ــزب  ارجيــة لقيــادة قطــر العــراق  الــديري عــضو مكتــب العالقــات ا
ي ا  البعث العري االش

 
ي عــــام  ٦ ـــانون الثــــا ــــ الباســــل الــــذي  ١٩٢١ـ ــــش العرا س ا تأســــ

ــــــن  ــــــارس األم ـــــان ا ـ ــــــ أرض العــــــراق و يــــــة  تــــــصدى لألطمــــــاع األجن
ما الشعب واألمة  للبوابة الشرقية للوطن العري ومصدر فخر 
لھ من مالحم بطولية قبل احتـالل العـراق عـام  م نظ ما  از واع

ن ع حلھ ٢٠٠٣ تل قدام الغزاة ا  و

 

 
يد الفلـــــسطي ) يـــــوم الوفـــــاء والعرفـــــان  ٧ ي ( يـــــوم الـــــش ــــانون الثـــــا ـ

ي  يو ة مقارعـــة االحتـــالل الـــص ن البواســـل خـــالل فـــ داء فلـــسط لـــش
ي يطا  ومن قبلھ االحتالل ال

 
ي عـام  ٧ يـة أول عمليـة  ١٩٧٩انون الثا ـر العر ـة التحر نفـذ ثـوار ج

ـــــــ قطـــــــاع غـــــــزة وقـــــــد تمـــــــت العمليـــــــة  اينة  خطـــــــف وقتـــــــل جنـــــــود صـــــــ
ية  البطولية  مدينة رفح الفلسطي

 
ي عـــــام  ٨ ــــانون الثـــــا ـــــزب  ١٩٧٤ـ عقـــــد املؤتمـــــر القطـــــري الثـــــامن  ا

ليـة  ي قطر العـراق وقـد نـاقش املـستجدات ا ا البعث العري االش
عــد حــرب  ارجيــة  ــا العـــراق  ١٩٧٣ــشرن األول  ٦وا والــ شــارك 

ــــــ ضــــــوء املؤامــــــرات االســــــتعمارة والرجعيــــــة ضــــــد األمــــــة  ــــــل ثقلــــــھ  ب
 والثورة  العراق

 
ي عـــام  ٨ ـــق الـــركن محمـــود  ٢٠١٥ـــانون الثـــا اد الرفيـــق الفر ـــش اس

ون  ـــــــ ـــــــ  ـــــــسان قبـــــــل االحتـــــــالل األســـــــ  ـــــــزاع محـــــــافظ م ي ال فـــــــ
كومة العميلة والذي سبق لھ أن عمل محافظًا للبـصرة والتأميـم  ا
يـــدة حينمـــا  ـــ قادســـية صـــدام ا ـــ  ـــش العرا ـــو أحـــد أبطـــال ا و

 ان قائدًا للفيلق األول 
 
ي ( يــــوم قــــوى األمـــــن الــــداخ ) يــــوم الوفــــاء والعرفـــــان  ٩ ـــانون الثــــا ـ

اقية الوطنية وقوى األمن الداخ س الشرطة العر  ملن
 
ي عـــــام  ٩ ــــانون الثـــــا ـــــ  ١٩٨٧ـ ـــــصاد األكـــــ ) وال بـــــدأت معركـــــة ( ا

اقيـــــــة الباســـــــلة بـــــــصد العـــــــدوان  ة العر ـــــــا القـــــــوات املـــــــس ـــــــت  ن
ـ  ا وتحقيـق نـصر مـؤزر ع ي الغاشم ع شر البصرة وجنو اإليرا

ي  قوات النظام اإليرا
 

ي عــــــــام  ١١ ــــــانون الثـــــــا ـــــــس ســــــــرحان  ٢٠١٣ـ اد الرفيــــــــق خم ـــــــش اس
ي ا زب البعث العري االش مدي عضو قيادة قطر العراق   ا

 
ي عــــــام  ١٢ ـــــانون الثــــــا مــــــع املــــــؤمن املــــــس بــــــالتقوى  ٦٣٠ـ دخــــــل ا

ــــــسانية يقــــــوده نــــــ الرحمــــــة والــــــسالم الرســــــول  والعلــــــم والعــــــدل واال
ــار  ــي محمــد بــن عبــد هللا عليــھ الــصالة والــسالم مكــة املكرمــة فا العر
ــشع  ة ل افــة والعــداء للرســاالت الــسماو ر ــل والــدجل وا كيــان ا
عــــــم أرض العــــــرب فيقــــــود األمــــــة للتحــــــرر مــــــن  ــــــدى و نــــــور اإليمــــــان وال
لـــت منـــھ  اقامـــة صـــرح العلـــم والتقـــدم الـــذي  املـــستعمرن األجانـــب و

شرة جمعاء  ال
 

ي عــــام  ١٢ ـــانون الثــــا ــــزب  ١٩٧٤ـ اختتــــم املؤتمــــر القطــــري الثــــامن 
ميـــــة  ـــــ أ ي قطـــــر العـــــراق أعمالـــــھ وشـــــدد ع ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
يــــــــــــة  ياليــــــــــــة االســــــــــــتعمارة الغر إفــــــــــــشال مخططــــــــــــات الــــــــــــدوائر االم

يونية والقــــــــــوى الرجعيــــــــــة ضــــــــــد ثــــــــــورة   ١٩٦٨تمــــــــــوز  ٣٠  -  ١٧والــــــــــص
ـــــــ بيـــــــان   ١٩٧٠آذار  ١١التقدميـــــــة وذلـــــــك بتطبيـــــــق النقـــــــاط الـــــــواردة 

شــراك القــوى السياســية  ا الــذي حــدده البيــان و ــ موعــد التــار 
ـــة الوطنيـــة  ـــ ا ـــداف الثـــورة  الكرديـــة املؤمنـــة بوحـــدة العـــراق وأ

ا شاط ا وتوسيع  ة ومكونا  والقومية التقدمية ودعم ا
 

ي عــــــام  ١٤ ـــــانون الثــــــا ــــــسية  ٢٠١١ـ انتــــــصرت الثــــــورة الــــــشعبية التو
ــم  ــان لكــوادر البعــث دور م ــ و ــن العابــدين بــن ع وأطاحــت بنظــام ز
يل  ـــــ ســـــ داء  ا وقـــــدموا الـــــش ـــــ الثـــــورة منـــــذ انـــــدالع شـــــرار ـــــ  ورئ

ا  انجاح
 

ي عــام  ١٥ ــشغل آنــذاك  ١٩٤٨ــانون الثــا ــان  وقــع صــا جــ الــذي 
ــــــــدة  ــــــــ معا ــــــــ ع ـــــــي العرا ـ ــــــــ النظــــــــام املل ــــــــس الــــــــوزراء  منــــــــصب رئ
ــ العــراق  ي  يطــا ــ االحتــالل ال ــسموث الــ تــضفي الــشرعية ع بور
اقيـــة عارمـــة أطاحـــت بـــھ  فـــأطلق توقيعـــھ شـــرارة انتفاضـــة شـــعبية عر
ـدة الـ لـم تـرى النـور بفـضل يقظـة شـعب العـراق  املعا حكومتھ و و
ــ االنتفاضـة رغــم أن  ل الفـت  ــش ـد وقــد شـارك كــوادر البعـث  ا ا

ر سعة أش سھ سوى  زب لم يم ع تأس  ا
 

ي عـــــام  ١٥ ــــانون الثـــــا يد  ٢٠٠٧ـ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق الـــــش انتقـــــل إ
ـــ  اقيـــة ســـابقًا وزميلـــھ  ـــابرات العر ـــس ا ـــسن رئ يم ا بـــرزان ابـــرا
ـــــس محكمـــــة الثـــــورة  يد عـــــواد حمـــــد البنـــــدر رئ النـــــضال الرفيـــــق الـــــش
ي  يو ـي الـص ـي اإليرا مـا عمـالء االحتـالل األمر عد أن اغتال سابقًا 

  العراق
 

ي عـام  ١٧ عـد أن  ١٩٩١انون الثا الـدة  بـدأت منازلـة أم املعـارك ا
ــــ العــــراق والــــذي  لــــف الــــدو الثالثيــــ عدوانــــھ الغاشــــم ع شــــن ا
ل  ـــ ن وقـــد  ـــة الـــ تخـــدم املـــواطن يو افـــق الدولـــة ا دف مر اســـ
ـــ التــــصدي  ة أروع املالحـــم البطوليـــة  شـــعب العـــراق وقواتـــھ املــــس
ــ عــدد  ن  س القائــد الرفيــق صــدام حــس للمعتــدين وقــد تجــول الــرئ

يحة يوم العدوان غ آبھ باملعتدين غداد ص  من مناطق 
 

ي عــــام  ١٧ ــانون الثــــا ــــ فنــــدق  ١٩٩٣ـ ــــًا ع ــا عــــدوانًا جو ـ ت أمر شــــ
اد عــــــدد مــــــن  ــــــش ــــــداف أخــــــرى ممــــــا أدى الس غــــــداد وأ ــــــ  الرشــــــيد 

ن وجرح آخرن  املواطن
 

ي عــام  ١٧ بــار  ٢٠١٩ــانون الثــا ــ رحمــة هللا الرفيــق عبــد ا انتقــل إ
ن سر  بية العرا األسبق نائب أم يد سلمان الكر وزر ال عبد ا

ي سابقاً  ا زب البعث العري االش  املكتب امل املركزي 
 

ي عـــام  ١٨ ــانون الثـــا ( يـــوم الِعلـــم ) يـــوم دكـــت أول وجبـــة مـــن  ١٩٩١ـ
ي الغاصــب بــأمر مباشــر  يو اقيــة الكيــان الــص ن العر ــس صــوارخ ا
يـــب الركـــن  ة امل ـــة القائـــد العـــام للقـــوات املـــس ور م ـــس ا مـــن رئ
داء العــــراق  ــــ ثــــأرًا لــــش ــــش العرا ن ألبطــــال ا الرفيــــق صــــدام حــــس

والن العري السوري ن ولبنان وا  وفلسط
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ي عـــام  ١٩ ـانون الثـــا عرضـــت مدينـــة عـــدن اليمنيـــة لالحتـــالل  ١٨٣٩ـ
ـــــــھ بمقاومـــــــة واســـــــعة وانتفاضـــــــات  ي الـــــــذي جو يطـــــــا العـــــــسكري ال

مــن طــرد االســتعمار  ١٩٦٣ـشرن األول  ١٤متكـررة حــ تمكنــت ثــورة 
ـــــ  ـــــي اليمـــــن وشـــــرقھ  ي  ٣٠مـــــن جنو م  ١٩٦٧ـــــشرن الثـــــا وقـــــد ســـــا

ل قوة  كوادر البعث  الثورة ومقاومة الغزاة ب
 

ي عــــــــام  ٢٠ ـــــــانون الثــــــــا  ١٩٦٨تمــــــــوز  ٣٠  -  ١٧عرضــــــــت ثــــــــورة  ١٩٧٠ـ
ونــــــة  عــــــض ا ــــــا  ئــــــة دبر اكية ملؤامــــــرة رجعيــــــة دن القوميــــــة واالشــــــ
ي ولكـن  يو يـران والغـرب والكيـان الـص ـا و ن بأمر والعمالء املرتبط
د  ــــش ــــا وقــــد اس ــــت بإحباط ــــ العــــراق ن ــــة  ــــزب الثور ســــلطة ا

ن أثناء دحر املؤامرة الغادرة  جندي
 

ي عــــام  ٢١ ـــانون الثــــا ـــا عــــدوانًا جديــــدًا بــــضرات  ١٩٩٣ـ ـ ت أمر شــــ
 صاروخية ع العراق

 
ي عـــام  ٢٢ ــانون الثـــا ـــ  ١٩٧٠ـ مة  ـــ يـــة  رة جما انطلقـــت تظـــا

دا أثنـــــاء إحبـــــاط مؤامـــــرة  ـــــش ن اس يع جنـــــدي ـــــش ــــانون  ٢٠غـــــداد ل ـ
ــــزب  ــــدة  تافــــات مؤ ة  ــــ املــــس تــــف املــــشاركون  ئــــة و ي الدن الثــــا
ـا  البعث وقيادة الثورة ومنـددة بـاملؤامرة الرجعيـة املدعومـة مـن أمر
اينة وقــــــد حيــــــا الرفيــــــق األب  ـــــام إيــــــران العمــــــالء والغــــــرب والــــــص ـ وح
ن  يد القائــــد صــــدام حــــس القائــــد أحمــــد حــــسن البكــــر والرفيــــق الــــش
ـــــــزب  اقيـــــــة  ـــــــة العر ن القوميـــــــة والقطر والرفـــــــاق أعـــــــضاء القيـــــــادت
ة  ــ املــس ن  ي ومجلــس قيــادة الثــورة املــشارك ا ــي االشــ البعــث العر
ــوري وألقــى الرفيــق األب  م م بجــوار القــصر ا الــشعبية أثنــاء مــرور
وري لتحية  م لمة من شرفات القصر ا القائد أحمد حسن البكر 

بناء ما والتنديد باملؤامرة واملتآمرن ا  ا
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عــام  ٢٢ ـانون الثــا ــ رحمــة هللا الرفيــق أحمــد عبــد  ١٩٨٨ـ انتقــل إ
ية سابقاً  بية ووزر األوقاف والشؤون الدي واري وزر ال  الستار ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عـــام  ٢٢ ـانون الثــا اد املقاتــل الباســـل اللــواء الركـــن  ١٩٨٨ـ ــش اس
امس دي قائد الفيلق ا يم ا  عبد العزز إبرا

 
ي عـــام  ٢٢ وجـــھ العـــراق ضـــرات صـــاروخية للكيـــان  ١٩٩١ـــانون الثـــا

ا مقتل وجرح  ي نتج ع يو يونياً  ٦٠الص  ص

 
ي عــام  ٢٥ وجــھ العــراق ضــرات صــاروخية جديــدة  ١٩٩١ــانون الثــا

اينة وفــرار  ــ صــفوف الــص الــة مــن الــذعر  ي أدت  يو للكيــان الــص
ـــــ  م األصـــــلية ال تلـــــة عائـــــدين لـــــديار ن ا ـــــم خـــــارج فلـــــسط كثـــــ م

ا  قدموا م
 

ي عـــام  ٢٥ ــانون الثـــا ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق بـــدر الديـــن  ٢٠٠٦ـ انتقـــل إ
ـن سـر  ي أم ا ـي االشـ زب البعث العر مدثر عضو القيادة القومية 

زب  قيادة قطر السودان ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عام  ٢٥ ـق األول  ٢٠١٠انون الثا انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق الفر
يـــد عـــضو مجلـــس قيـــادة الثـــورة عـــضو  ـــ حـــسن ا يد ع الـــركن الـــش
عــــد أن اغتالــــھ  ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر قيــــادة قطــــر العــــراق 
ــــ العــــراق وقــــد ســــبق  ي  يو ــــي الــــص ـــي اإليرا ـ عمــــالء االحتــــالل األمر

كم ا رًا للدفاع والداخلية وا  للفقيد أن عمل وز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عـــام  ٢٥ ــانون الثـــا ـــ  ٢٠١١ـ انـــدلعت الثـــورة الـــشعبية املـــصرة ال
 أطاحت بنظام حس مبارك

 
ي عام  ٢٦ انتقل إ رحمة هللا الرفيق را عدنان  ٢٠٠٨انون الثا

ي نائــب  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر فرحــات عــضو القيــادة القوميــة 
ي ا س حزب طليعة لبنان العري االش  رئ

 
ي عــــــام  ٢٧ ـــــانون الثــــــا ( يــــــوم الوثبــــــة الوطنيــــــة ) يــــــوم وصــــــلت  ١٩٤٨ـ

ــــ اليـــــوم ذاتـــــھ  ـــــت  ــــا ون ـــــ ذرو ــــ العـــــراق إ االنتفاضــــة الـــــشعبية 
رغـام النظـام  ـ االسـتقالة و جبـاره ع باإلطاحة بحكومة صـا جـ و
ــان  ــسموث االســتعمارة مــع برطانيــا و ــدة بور ــ إلغــاء معا ــي ع املل
زب لـم يمـ  ن  الوثبة رغم أن ا كوادر البعث  طليعة املشارك

ر سعة أش سھ سوى   ع تأس
 

ي عـــــــام  ٢٧ عـــــــدد مـــــــن  ١٩٦٩ـــــــانون الثـــــــا تـــــــم تنفيـــــــذ حكـــــــم اإلعـــــــدام 
ـــم  ـــ العـــراق بي ي  يو ـــاز املوســـاد الـــص س ج ـــود تحقيقـــًا  ٩جواســـ

عـد اليـوم،  س  ـة : ال جواسـ للشعار الـذي رفعتـھ سـلطة البعـث الثور
ـــــ مفاصـــــل  س املوســـــاد  غلغـــــل جواســـــ ى مـــــن  ـــــان العـــــراق قـــــد عـــــا و
ــــد  ن الــــشرفاء أيــــام الع عــــض املــــواطن ــــ اغتيــــال  م  الدولــــة ونجــــاح

شر األسود قبل ثورة  ـروب  ١٩٦٨تمـوز  ٣٠  -  ١٧ال مـة  يل م ـس و

ي عــام  يو ــ الكيــان الــص يــة إ ر ــائن منــ روفــا بطائرتــھ ا  ١٩٦٦ا
ــاق  ــ إ اينة  طــر وســاعد الــص ممــا عــرض أمــن العــراق وســالمتھ ل

زمة باألنظمة العرية  نكسة   ١٩٦٧حزران  ٥ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عــام  ٢٧ يــم  ٢٠١٢ــانون الثــا ــان إبرا اد الرفيــق حكمــة مز ــش اس
س مجلس الوزراء ووزر املالية قبل االحتـالل األسـ  العزاوي نائب رئ
و عضو سابق  مجلس قيـادة الثـورة  كومة العميلة و ون ا  

ي ا زب البعث العري االش  وقيادة قطر العراق 
 

ي عــــــــام  ٢٩ ـــــــانون الثــــــــا اقيــــــــة  ١٩٨٥ـ ة العر بــــــــدأت القــــــــوات املــــــــس
ــــي  ــــ داخــــل العمــــق اإليرا الباســــلة بتوجيــــھ الــــضرات الــــصاروخية إ

ا اإلعالم مس : حرب املدن  وال أطلق عل
 

ي عــــام  ٢٩ ـــانون الثــــا ــــش العــــراق الباســــل تحقيــــق  ١٩٨٧ـ واصــــل ج
ــــر عــــدة  نحــــة وتمكــــن مــــن تحر ــــ القــــوات اإليرانيــــة امل انتــــصاراتھ ع
ــــا إيــــران جنــــوب شــــرق البــــصرة ضــــمن عمليــــات معركــــة  منــــاطق احتل

صاد األك  ا
 

ي عام  ٣٠ ـق األول  ١٩٨٥انون الثا انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق الفر
ي العـضو الـسابق  لـسن ـ  ـدي عمـاش سـف العـراق  الركن صـا م
ــــــي  ــــــزب البعـــــث العر اقيـــــة  ــــــة العر ن القوميـــــة والقطر ـــــ القيــــــادت
ـــــ أيـــــضًا مناصـــــب نائـــــب  ي ومجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة والـــــذي تو ا االشـــــ
س الوزراء ووزر الدفاع والداخلية وسف  ورة ونائب رئ م س ا رئ
يع جثمــــان الفقيـــــد  ـــــش ـــــارس ســــابقًا وقـــــد تــــم  ـــــ موســــكو و العــــراق 

زب ن  الدولة وا  بحضور عدد من املسؤول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عـــام  ٣٠ ــانون الثـــا وجـــھ العـــراق العديـــد مـــن الـــضرات بـــرًا  ١٩٩١ـ
ـــم خـــسائر  قـــًا  ي الثالثيـــ م لـــف العـــدوا اقـــع قـــوات ا وجـــوًا ملو

 فادحة
 

ي عــام  ٣١ ــ بتــداول أول إصــدار  ١٩٥٩ــانون الثــا بــدأ الــشعب العرا
عد ثورة  وري  م د ا اقية  الع  ١٩٥٨تموز  ١٤للعملة العر
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EMD
، ٢٠٢١حظيــــت مــــسودة مــــشروع قــــانون املوازنــــة االتحاديــــة العامــــة لــــسنة 

ـــ  ، وخفـــض مخصـــصات ١٤٥٠الـــ تـــضمنت تحديـــد ســـعر صـــرف الـــدوالر بـ
ــم  ــ حيا عكــست ع ن وا ن بــردود فعــل غاضــية مــن قبــل املــواطن املــوظف
ليــة مياشــرة  ــشية مباشــرة حيــث ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة وامل املع
ـــــ أســـــواق العاصـــــمة عـــــن البيـــــع انتظـــــارا الســـــتقرار  ملـــــة  وامتنـــــع تجـــــار ا

. ي مقابل الدينار العرا  أسعار الصرف للدوالر األم
ذا الوضع االقتصادي املتأزم واستفحال البطالة منـذ عـدة سـنوات  و 
ى عــــــدد مــــــن  ن انــــــ ــــــا تجــــــاه املــــــوظف اما كومــــــة عــــــن تأديــــــة ال ــــــز ا و
ـــ  ـــ التحـــذير مـــن الوضـــع الـــذي آل اليـــھ االقتـــصاد العرا ن ا االختصاصـــي

كومــــــــات منــــــــذ االحتــــــــالل  ــــــــز ا ــــــــة الفــــــــساد الــــــــذي  ٢٠٠٣و عــــــــن مواج
ا فيــــھ مــــن خــــالل ســــرقة ثــــروات الــــوطن والتالعــــب  م ــــشرى بــــل مــــسا اس
ــــ  بأرصــــدة البنــــك املركــــزي عــــ مختلــــف األســــاليب والوســــائل .. وقــــد أو
ـــد الوطـــ مـــن خـــالل وســـائل  ـــ الع ـــر النفـــط  لـــ وز الـــدكتور عـــصام ا
ـــا مـــشروع املوازنـــة العامـــة  التواصـــل االجتمـــا االخطـــار الـــ ينطـــوي عل

اقيــــة للــــسنة  ع  ٢٠٢١العر ــــ الــــسا ــــشر  ــــ التوضــــيح الــــذي  .. وممــــا جــــاء 
انون األول   : ٢٠٢٠عشر من 

 
عد التحية والتقدير ..  إ الرأي العام 

ل وزر النفط العرا السابق ..  توضيح للدكتور عصام ا
اقية للسنة   .. ٢٠٢١حول مشروع املوازنة العامة العر

 نرجو االطالع عليھ ..
ا استقطاع مخصصات الرواتب ورفع سعر الوقود  بي

 غداد -غداد اليوم 
ــــس (  م ـــانون األول  ١٧ــــشرت اليــــوم ا ة أوليــــة’’  ) ،  ٢٠٢٠ـ مــــن ’’  ــــ

ــــــ ٢٠٢١مــــــسودة مــــــشروع قــــــانون املوازنــــــة االتحاديــــــة العامــــــة لــــــسنة  ، وال
، وخفـــــــض مخصـــــــصات ١٤٥٠تـــــــضمنت تحديـــــــد ســـــــعر صـــــــرف الـــــــدوالر بــــــــ 

ن.  املوظف
ــ أســـاس   ١٤٥٠وتــضمن مــشروع القــانون، تحديــد ســعر صــرف الــدوالر ع

عادل  ـل  ١٤٥أي ما  دوالر، وتقييـد جميـع اإليـرادات املتحققـة  ١٠٠ألفًا ل
ساب خزنة الدولة. ائية  إيرادات   فعليًا 

م (  ٣٫٢٥وذكــرت املوازنــة، أن عــدد موظفــي الدولــة   ٦٨٢مليــون مــن ضــم
ليـون دينـار، رواتـب  ٤١،٥ألف موظف  اقليم كردستان ) ، الرواتـب  تر

ليــــون، تقاعــــد  ٦اخــــرى  ليونــــًا، ضــــمان اجتمــــا  ٢٠تر ليونــــات،  ٩،٦تر تر
ــ قــروض الــديون  ارجيــة :  ٤،٦فوائــد ع ليونــات، دفعــات القــروض ا تر

ليونات. ٦،٨  تر
س دوائر  صصات املمنوحة ملن افة ا املشروع تضمن أيضًا تخفيض 
ـــل  ـــددة ازاء  ـــسب ا ــة وذاتيـــًا، تكـــون وفــق ال افـــة املمولـــة مركز الدولــة 
ن نافــــــذة وقــــــرارات مجلــــــس الــــــوزراء  ــــــم بموجــــــب قــــــوان ــــــا واملمنوحــــــة ل م

ي : اآل  وجاءت 
طـــورة  نائية ٢٠%، الـــضيافة ٥٠( مخصـــصات ا % األرزاق ٢٠%، االســـت

ادة ٣٣ اصـــــــــــــــــة ٤٠%، املقطوعـــــــــــــــــة، ٥٠%، الـــــــــــــــــش دمـــــــــــــــــة ٦٠%، ا % ا

امعية   % ) ”.٦٠ا
ين ) مـــن  ـــ رفـــع ســـعر الوقـــود ( البـــ ـــ  ٤٥٠كمـــا نـــص املـــشروع ع دينـــارًا لل

. ٥٤٠الواحد، إ   دينارًا لل
ز الفع  املوازنة وحـسب املبالـغ  سد ال وخولت املوازنة وزر املالية، 

نة  املصادر املذكورة ادناه :  املب
نـــــــة،  - ١ ـــــــور،  - ٢اصـــــــدار حـــــــواالت خز م  - ٣اصـــــــدار ســـــــندات وطنيـــــــة ل

كوميـة تخـصم لـدى البنـك  اصدار سندات وحواالت خزنة للمـصارف ا
 ، ـــ ـــة،  - ٤املركـــزي العرا اصـــدار ســـندات  - ٥قـــروض مـــن املـــصارف التجار

اض مــــــن املؤســــــسات املاليــــــة الدوليــــــة،  - ٦خارجيــــــة،  اض  - ٧االقــــــ االقــــــ
 بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

عاقـــــدات  ـــــواالت و افـــــة القـــــروض والـــــسندات وا ـــــ ان  ـــــش املوازنـــــة إ و
املـــــــشارع املمولـــــــة بـــــــالقروض ســـــــتكون معفـــــــاة مـــــــن الـــــــضرائب والرســـــــوم 
ـــــا القـــــرض املمنـــــوح مـــــن  ديـــــدة بمـــــا ف الكمركيـــــة للمـــــشارع املـــــستمرة وا
البنـــــك الــــــدو لــــــوزارة املاليــــــة ملــــــشروع عقــــــد نظــــــام االدارة املاليــــــة العامــــــة 

 .٢٠١٩و ٢٠١٨,  ٢٠١٧,  ٢٠١٦للسنوات 
ـــات غـــ املرتبطـــة بـــوزارة  ٢٠٢١وألزمـــت موازنـــة  الـــوزارات االتحاديـــة وا

ـــــا  ليـــــة بمـــــا ف ـــــا مـــــن املنتجـــــات ا افـــــة بتغطيـــــة احتياجا افظـــــات  وا
ــسبة (  ــ  ــد ع ــا قيمــة مــضافة تز ــاص الــ تتوفــر ف منتجــات القطــاع ا

٢٠.( % 
لــــس الــــوزراء اصــــدار أي قــــرارات  وأكملــــت مــــسودة املوازنــــة أنــــھ ال يجــــوز 
ـــــــة غـــــــ مرتبطـــــــة بـــــــوزارة دون وجـــــــود  تتـــــــضمن منـــــــح ســـــــلفة ألي وزارة أو ج

ا خالل السنة املالية. ا  املوازنة العامة املصادق عل  تخصيصات ل
ن النافـذة  افـة قـرارات مجلـس الـوزراء والقـوان وتضمن املـشروع، ايقـاف 
ـــة التـــصرف بـــاإليرادات املتحـــصلة  الـــ تجـــ لـــدوائر الدولـــة املمولـــة مركز
ائيـة  ـا ايـرادات  ـشغيلية وتحـول إيرادا ا ألغـراض النفقـات ال ق عن طر
زنة العامة للدولة عن  ا حصة ا زنة العامة للدولة بما ف ساب ا

يئات والدوائر املمولة ذاتية. ات العامة وال اح الشر  ار
 

ـــــ املوازنـــــة، (  ـــــز املـــــا  لـــــغ ال ) ألـــــف دينـــــار ( ثمانيـــــة  ٥٨٢٦٠٧٦٣١١٤و
وخمــسون ترليــون ومئتــان وســتون مليــار وســبعمائة وثالثــة وســتون مليــون 
افـــــة املتـــــأخرات  بعاد  ـــــ حالـــــة اســـــ عـــــة عـــــشر ألـــــف دينـــــار ) ، و ومائـــــة وأر
ة  ثمار لية ال ستمول املـشارع االسـ ية وا واملديونية والقروض االجن

) ألـــف دينـــار ( ثالثـــة وعـــشرون ترليـــون ومئتـــان  ٢٣٢٢٩٠١٧٨١٧البالغـــة ( 
ــسعة وعــشرون مليــار وســبعة عــشر مليــون وثمانمائــة وســبعة عــشر ألــف  و

 دينار ).
ـــــــ (  ـــــــار إ ووصـــــــلت املديونيـــــــة املتمثلـــــــة بأقـــــــساط الـــــــدين الـــــــداخ وا

حـــــدى  ١٤٧٦١٩٥٩٥٩٠ عـــــة عـــــشر ترليـــــون وســـــبعمائة و ) ألـــــف دينـــــار ( ار
ـــسعون  ـــسعة وخمـــسون مليـــون وخمـــسمائة و ـــسعمائة و وســـتون مليـــار و

 ألف دينار
 ان هللا  عونك يا شعب العراق

ل  عصام ا
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ـعـديـل سـعـر صـرف  ـعـقـيـبـا حـول  شر األستاذ الدكتور مـحـمـد طـاقـة  و
 الدوالر جاء فيھ :

 
ة دراسة تحليلية عن املوازنة العامة للعراق لسـنـة  ة وج قدمت قبل ف

ـ  ٢٠٢٠ ا ان االقتصاد العرا  م ا الكث من األمور ، أ ت خالل ي ، و
ـ شـرعـيـة ،  ـ غـ د االن فـ ملان  عرض ع ال خطر ، وان املوازنة لم 
ا االساسية  ون قد فقدت قاعدة من قواعد الة ت ذه ا وان املوازنة 
ـذه الـدراسـة الـتـحـلـيـلـيـة  ـ  ة املوازنة .. كما ذكـرت  اال و قاعدة سنو

ـ الـعـراق ال تـمـتـلـك فـكـرا سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا  ان السلـطـة السـيـاسـيـة 
ــل  شــ ــة الــوضــع االقــتــصــادي  ــ ــ تــتــصــرف ملــعــا ــ املــعــالــم ، فــ وا
ـسـلـطـة لـذلـك  ما يخدم مصا الطبقـة واألحـزاب املـ ي ومزا و عشوا
ـ أزمـة  ـ تـدخـل الـعـراق مـن أزمـة ا قـيـعـيـة ، والـ ـ لـول الـ عتمد ا ف 

ا ..  اك م
ـة  ـا بـرامـج اقـتـصـاديـة تـنـمـو ـ ـس لـد ومات االحتالل املـتـعـاقـبـة لـ وان ح
ـة  ـشـر ا املادية وال عرف كيف تدير موارد ة، وال  ما ترد وال  وا

ة، اي منذ سنة  ذه الف ة الشعب .. واعتمدت طيلة  ـد  ٢٠٠٣ملص ـ و
ام، حيث مـثـل الـنـفـط لسـنـة  ا من النفط ا مـن  ٢٠٢٠اليوم ع واردا

ــ  ٥٤مـلـيـار دوالر، مـن أصـل  ٤٦،٥ايـرادات املـوازنـة  مـلـيـار دوالر مـن اجـمـا
ـ الـنـفـطـيـة  ـانـت اإليـرادات غـ ـز  ٧،٥اإليرادات، و ـ ـلـغ الـ مـلـيـار دوالر .. و

ـز  ٦٤املا  املوازنة  ـ ـذا الـ ـة  ـ كومة ا معا أت ا مليار دوالر .. و
ــارجــيــة .. وأغــرقــت الــبــلــد بــالــديــون  ــ ــق الــقــروض الــداخــلــيــة وا عــن طــر
ــ املصــادر االخــرى الــعــديــدة واملــتــنــوعــة  ــب ا ــا، بــدال مــن ان تــذ وفــوائــد
ـالــرســوم والضــرائــب  ـ ــمــة ..  ــ الــدولــة ايــرادات جــديــة ومــ ــ تــدر عــ والــ
ــاح الــقــطــاع الــعــام ومــؤســســاتــھ، واإليــرادات  واإليــرادات املــتــأتــيــة مــن أر

ا .. دودية وغ  املتأتية من املنافذ ا
 

ـ والـقـطـاعـات  ـ والـزرا تماما للقطاع الصـنـا انية لم تول ا كما ان امل
ا .. اء ومشارع الصرف الص وغ ر املاء والك دمية االخرى   ا

 
شـأن سـعـر صـرف  ـ يصـدر بـيـانـا  واليوم نتفاجأ، ان البنك املركـزي الـعـرا
ـ  ـ  ـ االقـتـصـاد الـعـرا ـلـيـة  ـيـ ـات الـ شو ا أن ال ، معت الدينار العرا
ــكــذا يــا بــنــكــنــا  ــ أفــقــرت املــالــيــة الــعــامــة وقــيــدت قــدرة اإلصــالح، مــا  الــ

 املركزي .. !!
 

ـا انـتـم ، لـعـدم وجـود  ـ ـ ، سـبـ لية  االقـتـصـاد الـعـرا ي إن االختالالت ال
ية ع فـلـسـفـة الـدولـة االقـتـصـاديـة، كـونـكـم ال  سياسة مالية ونقدية مب
ـ  نما لديكم فلسفـة الـفـسـاد املـا ة ، و تمتلكون فلسفة اقتصادية وا
ـــمـــلـــتـــم الـــقـــطـــاعـــات  واالداري ، وســـرقـــة أمـــوال الشـــعـــب وأنـــتـــم الـــذيـــن أ
ـ  ـب  ـدمـات ) ، وأنـتـم السـ ـ االقتصادية ( الصناعة والزراعة وقـطـاع ا
ـ سـوق الـبـنـك  ـعـرضـون الـدوالر يـومـيـا  ـ ، وأنـتـم  تدم االقتصاد الـعـرا

حدود  ـ  ٢٠٠املركزي و ـعـة ا ـا مـن قـبـل بـنـوك تـا ـتـم شـراؤ مليون دوالر و
ز املا  املوازنة العـامـة  ة ال زكم من معا ب  س ايران ، واليوم و
ـن بـكـم ..  ـعـدام ثـقـة اآلخـر ـلـب قـروض جـديـدة ، ال ـ ـتـكـم  انـ ، وعدم إم

ـــ اســـتـــقـــطـــاع  ـــذا ا ـــأتـــم بـــقـــراركـــم  ـــن  ٢٢ـــ بـــاملـــئـــة مـــن رواتـــب املـــوظـــفـــ
ــتــمــع،  ــ ــل الــطــبــقــة الــوســطــى بــا ــا ــثــقــل  ــذا مــمــا ســ واملــتــقــاعــديــن .. و
ســبــة الــفــقــر والــعــوز عــنــد  يــد مــن  ــ ــا الشــرائــيــة، وســ ــ ــ قــو وســيــؤثــر عــ
ـذا اإلجـراء  .ومن الناحية االقتصادية يـكـون  تمع العرا ية من ا األك
ــ  ــ .. حــ ــا لــدعــم الــتــصــديــر ودعــم االنــتــاج الــوطــ ــان مــوجــ مــقــبــوال، إذا 
ـع واملـنـتـجـات املسـتـوردة .. ولـكـن ايـن االنـتـاج  نتمكن من مـنـافسـة الـبـضـا
ـا  ـ ، اين الصناعة ال دمرت وأين الزراعة ال خرت وقطعت عـ الوط
اء ) ، وأنتم أساسا ال تؤمنـون  ر دمات ( ال ماء وال ك املياه وأين قطاع ا
ــب  ــ ــ اقــتــصــاده و ــ الــبــلــد وتــدمــ ــو تــدمــ بــالــتــنــمــيــة، الن دوركــم املــرســوم 
و تقليص النفقات العامة  ذا اإلجراء  دف الوحيد من  ثرواتھ .. إذن ال

ن واملتقاعدين .. !!  ع حساب دخول املوظف
 

ـكـون  ـ ذا شعب العراق العظيم، أنتـم ت ا ع الشعب ..  كفاكم 
ـھ شـعـب الـعــراق  ـذا اإلجـراء سـيـواجـ ـ فشـلـكـم .. إن  ـ انـفـسـكـم وعـ عـ
ــذه الــطــغــمــة املــارقــة الــفــاســدة .. ملــاذا لــم  بــقــوة وســيــعــزز مــن ثــورتــھ ضــد 

ة ال سرقت أموال الشعب العرا .. !! يتان الكب  تالحقوا ا
تصر ايتكم .. والشعب سي  ذه 

 بأذن هللا
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ــن ..  ــمــ ــ ــب بــمــئــات املــلــيــارات وال مــ ــ ــ الــعــراق :  وتــحــت عــنــوان الــفــســاد 
ــانــون  ــن مــن  ــ الــعــشــر ــا  ـرا اخــبــار ــديــد تــقــر ــ ــي ا ــيــفــة الــعــر ــ شـرت 

 جاء فيھ : ٢٠٢٠األول 
ـل مـتـكـرر عـن وجـود حـيـتـان  شـ اقـيـون  رملانيون عـر يتحدث سياسيون و
ـي لـلـعـراق  ـ ـ ألمـوال الـدولـة مـنـذ االحـتـالل األمـ ـدر كـبـ ـ ـت  سـبـ للفساد 

ــ الــرغــم مــن تــأكــيــد ٢٠٠٣عــام  ، تــقــدر بــمــئــات مــلــيــارات الــدوالرات، وعــ
ـم غـالـبـا مـا  ـ م وجود أدلة دامغة ع حاالت وصفقات فساد، إال أ عض

ن.  يتجنبون ذكر األسماء الصرحة للمتورط
 

، إثـر  ـ ـ اير / شباط املـا وتضرب العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع ف
و ما زاد  ديد، و وس كورونا ا يار أسعار النفط وتداعيات جائحة ف ا
داد  ـ ة مطالبات الشارع وكتل سياسية بفتح مـلـفـات الـفـسـاد واسـ من وت

ة. و  أموال العراق امل
 

 ، اظ س الوزراء مصطفى ال ، قال رئ ي املا شرن الثا و نوفم / 
م إعادة ما أخذوه ولـن تـكـون  ن  قضايا الفساد إن عل مخاطبا املتورط
ـ تـلـك املـلـفـات  ـن  ل، دون أن يتحدث عن أسماء املـتـورطـ ناك أي مشا
ـ  ـي األو ة حـكـومـة نـوري املـالـ ـ ـ فـ ام تتـجـھ خصـوصـًا إ ع اال لكن أصا

ـن  ــدار  ٢٠١٤و ٢٠٠٦والـثـانـيـة بـ ــ عـمـلـيـات إ ا  ً ـ ـغـوال كـبـ ـدت  ـ شـ والـ
ــمـيــة وعــمـلــيـات غســل  ـع الـو ــات قــيـاســيـة مــن املشــار املـال الـعــام ومســتـو

 األموال.
 

ـنـاك  ـديـد" :  ـ ـي ا ملان  تصرح لــ "الـعـر وقال سالم الشمري عضو ال
ـ ديـوان الـرقـابـة املـالـيـة،  ـافـحـة الـفـسـاد،  عـمـل ملـ ة رسمية  أك من ج
ـذه  ـتـصـة، إال أن  ـ اكم ا ملان، وا ة  ال ا نة ال ة، و ا يئة ال و
ـص واحـد مـن سـراق املـال الـعـام  ـ ات لم تتمكن مـن اإلعـالن عـن  ا

 أمام الشعب لغاية اآلن".
 

ـافـحـة  كومات املتعاقبة عن مـ وأضاف الشمري أنھ "غالبا ما تتحدث ا
ا خطوات نـحـو  انا لذلك، لكن إ اآلن لم تتخذ أي م ل  ش الفساد، و
داد املال  م للقضاء واس األمام فيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين وتقديم
اظ "بالعمل بجد وامل بخطوات ايجابـيـة  العام"، مطالبا حكومة ال
ـنـاك مـبـدأ لـلـثـواب  ـ بـأن  ن الشعب الـعـرا افحة الفاسدين ح نطم مل

اسبة مفعلة".  والعقاب، وأن ا
 

ـ  ـم عـ وقال إن "اإلصرار ع عدم كشف أسماء الفاسدين يمكن أن يـفـ
ـشـيـة  ـ ـب ا سـ ـات لـلـفـسـاد، أو  أك من جانب، فقد يـتـعـلـق بـوجـود شـبـ
ذا مؤشر خط جـدًا"، مضـيـفـا أن  ات ال تقف وراء السراق، و من ا
ـ املـأل، إذن  كومات املتعاقبة لم تـقـم بـمـحـاسـبـة أي فـاسـد عـ "جميع ا

 من الذي سرق العراق؟".
ــ الــعــراق بــنــحــو  ــة  ــو ــ مــلــيــار دوالر، وفــق عضــو  ٤٥٠وتــقــدر األمــوال املــ

، قائال إن "القـادة والـزعـمـاء  ملان سابقًا رحيم الدرا نة املالية  ال ال
ــنــاك  ــ إن " ــا".وقــال الــدرا ــ ــم الــذيــن يــقــفــون وراء ســرقــ ــن  الســيــاســيــ
ـ عـبـارة عـن مـنـظـومـة  وثائق تؤكد وجود السرقات، والطبقة السياسية 

كة  الفساد".  واحدة مش
 

ـ مـن مـلـفـات  ـديـد" وجـود عـدد كـبـ ـ ي لـ " العري ا بدوره، أكد مصدر نيا
ة، "لـكـن يـجـري الـتـحـفـظ  ا أدلة وا شأ اكمة ال توجد  الفساد امل
ـ مـن األحـيـان اسـتـجـابـة  ـ كـثـ ن بالـفـسـاد  م ع أسماء الفاسدين أو امل

ــمــة  ــ ــد الــكــشــف عــن األســمــاء املــ لــرغــبــات كــتــل ســيــاســيــة مــتــنــفــذة ال تــر
ـم خـالل  ـ ـ ـم، أو خسـارة جـزء مـن جـمـا ـ بالفسـاد خشـيـة تـراجـع شـعـبـيـ

ة االنتخابات".  ف
 

ــ عــدم ذكــر أســمــاء الــفــاســديــن بــات عــرفــا  وقــال املصــدر إن "اإلصــرار عــ
ـ  ـاظـ الية برئاسة ال كومة ا ا ا كومات بما ف سارت عليھ جميع ا
ـ  ـ عـن حـمـلـة واسـعـة وغـ ـ ـ مـايـو / أيـار املـا ا  شكيل ال تحدثت عند 
ـمـلـة لـم تـحـقـق أي نـتـائـج تـذكـر،  ـ ـذه ا مسبوقة ع الفاسدين، إال أن 
ع   ن معدودين من الصف الثالث أو الرا واكتفت بإثارة ملفات مسؤول
ـدوديـة  ـ كومة  املنافذ ا س ا والت لرئ عض ا م، فضال عن  أحزا

ا. شيات بإدارة أك ملفات الفساد ف م سياسيون ومل  ال ُي
 

، إن  ـ ــ املـيـا ملـانـيــة عـبـد األمـ ـ ـة الـ ا ـ ــنـة الـ ـ ـ السـيـاق، قــال عضـو  و
ــلــة الــفــســاد بــاملــنــافــذ  ــ اســتــمــرار مشــ ــب  ســ ــنــاك "تــواطــؤا حــكــومــيــا 
ـعـة  ـات تـا ـافـيـة قـبـل أيـام أن شـر ـ ا  تصرحات  دودية"، مو ا

تھ  س ل ما  ش ا أيضا تحظى بإعفاءات  سم % من املـواد ٧٠ألحزاب لم 
 ال تدخل إ البالد.

 
كومة و مجـلـس الـوزراء  ذه األحزاب موجودة حاليًا  ا وأضاف أن "

 و دوائر الدولة و مجلس النواب".
زا ماليًا لعام  د الدولة الغنية بالنفط  ش ـ مـنـذ عـام  ٢٠٢١و ـو األكـ

ــ (  ٥٨، يــقــدر وفــق قــانــون املــوازنــة بــنــحــو ٢٠٠٣ ــلــيــون ديــنــار عــرا  ٤٣٫٩تــر
عادل  ـ ٣٨٫٦مليار دوالر ) ، بما  ـ املـوازنـة املـقـدرة بـحـوا  ١٥٠% من إجما

ليون دينار.  تر
 

ــن مــن قــبــل  وقــال الــنــائــب الســابــق حــامــد املــطــلــك إن الــفــاســديــن مــدعــومــ
اقـيـة بـال  علم أن الدولة الـعـر ميع  ات سياسية مؤثرة، مضيفا أن "ا ج

كومة قدرة ع تطبيقھ".  قانون تكون ل
 

ـ جسـد  ات متغلغلـة  ناك ج ديد" أن " وأضاف  حديث لـ "العري ا
ـلـھ  شـ ـشـري  ـسـ ء"، مؤكدا أن "الفساد لم يكـن لـ ل  الدولة تتحكم ب
ـن  اص مؤثر ا لوال وجود دعم لھ من قبل قادة قوى سياسية، وأ ا
ــ  ــت  ســبــ ــ  ــ الــ ة لــلــفــســاد  ــ ــنــاك حــيــتــان كــبــ ــ مــؤســســات الــدولــة، 

شاره".  ان
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ـنـة  ـ ـ الـبـيـان الـذي أصـدرتـھ  ـ لـلـعـدالـة عـ أث مـركـز جـنـيـف الـدو
ـس  ـمـ /   ١٧األمم املتحدة لالختفاء القسري ووزع  جنيف مساء ا

ــلــت مــا يــقــرب مــن ٢٠٢٠/    ١٢ ــ ــا  ــ ّ حــالــة مــن  ٥٠٠، وقــالــت فــيــھ أ
ا العاجلة.  حاالت االختفاء القسري  العراق، ضمن إجراءا

ــ  ــ لــلــعــدالــة أن قضــّيــة االخــتــفــاء الــقــســري  وعــد مــركــز جــنــيــف الــدو
ـ جـدول أعـمـال  ـا اصـبـحـت عـ ـ عّد قضـيـة مـحـّلـيـة، بـل أ العراق لم 

تصة. ان الدولّية ا  ال
 -وجاء  بيان املركز الذي يتخذ جنيف مقرا لھ : 

 
ــ  ـ لـلــعـدالــة، أن قضـّيــة االخــتـفــاء الــقـســري  اكـّد مـركــز جــنـيــف الــدو
ـ جـدول أعـمـال  ـا اصـبـحـت عـ ـ عّد قضـيـة مـحـّلـيـة، بـل أ العراق لم 
ـنـة األمـم املـتـحـّدة لـالخـتـفـاء  ـ ا  م تصة، ومن أ ان الدولّية ا ال

س  م  ١٢/    ١٧القسري، ال أعلنت  بيان وّزع  جنيف، مساء ا
ـلــت مـا يـقــرب مـن ٢٠٢٠/   ــ ــا  ــ ّ حـالــة مــن حـاالت االخـتــفــاء  ٥٠٠، أ

ا العاجلة.  القسري  العراق، ضمن إجراءا
ــاالت  ــ ــان وجــود عــدد مــن ا ــا تــأكــّدت مــن مــ ــ ّ ــنــة أ ــ ــت الــ ــ وأو

 وستواصل خالل األسابيع القادمة التأكّد من حاالٍت أخرى.
ـي  ـعـا سانيـة. ل طلب إجراء عاجل مأساة إ نة أّن "وراء  واكّدت ال
شـأن مـا  ـن  م ومن عدم اليق ا من غياب أحبا ية بأكمل أسرة ال

ياة." ية ال يزال ع قيد ا ان ال  إذا 
شط مـن جـانـب سـلـطـات الـدول،  مّية التعاون ال نة إ أ ش ال و
ت أن إشــراك أقــارب  ــ ــســيــق عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــحــقــيــق، واعــتــ وتــ

و أمٌر ضروري. ن  تف  ا
ـنـة، وقـّدم  ـ إن مركز جنيف الدو للعدالة الـذي عـمـل بـدأٍب مـع الـ
ــ الــعــراق، يــثــّمــن  ــًا  ــن قســر ــتــفــ ــ ــل املــعــلــومــات املــوّثــقــة عــن ا ــا  لــ
ـعـمـل  ـا أّن  ـ ـطـالـ نة األمم املتحّدة لالخـتـفـاء الـقـسـري، و إجراءات 
ـ  ـ الـعـراق،  ـل املـفـقـوديـن  ـ  ا مـن أجـل تـحـديـد مصـ ّل ما بوسع
ـل املـفـقـوديـن أيـنـمـا  ـ  ـ فـيـھ أن يـتـّم تـحـديـد مصـ ّ الوقت الـذي يـتـمـ

 انوا حول العالم.
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ـــ  ـــ ـــ مـــذكـــرات عـــمـــرو مـــو ـــ وردت  ـــ املـــزاعـــم الـــبـــاطـــلـــة الـــ وردا عـــ
ــانــون األول  ــن مــن  ــ الــعــشــر ــي  ــصــا ــ ــ عــبــد الــواحــد ا ــ الــدبــلــومــا

ـ )  ٢٠٢٠ ـ ي وكـذب عـمـرو مـو ـ مقاال تحت عنوان ( صدق نا صـ
 تداولتھ وسائل االتصال االجتما جاء فيھ :

 
ـن مـن  ـس صـدام حسـ ـاص بـالـرئـ ـ ـزء ا ـ ـديـث عـن ا ـ أوال : قبـل ا
ــ بــأن عــنــوان مــذكــرات  ، مــن املــنــاســب الــتــذكــ ــ ــ مــذكــرات عــمــرو مــو
ـ ( فـأّمـا مـن  عـا و ( كتابيھ ) ، ُمستًال العبارة من قولھ  عمرو مو 
ذا  اؤم اقرأوا كتابيھ ) ، وعمرو مو   ي كتابُھ بيمينِھ فيقول  أو
ــى كــتــابــھ بــيــمــيــنــھ وأنــھ مــن  ــ انــھ ســيــؤ ــد ــ هللا و الــعــنــوان يــتــجــرأ عــ
ــ أن  ــزء االول مــن ( كــتـابــيــھ ) الــذي ي ـ ــ ا ــن مـن الــنـار ، و الـنــاجـ
ـس جـمـال عـبـد الـنـاصـر  س ( كذابيھ ) تجرأ عمرو مو ع الـرئـ
ـي  انـت تـأ س عبد الناصر  بكذب صراح وأد أن وجبات طعام الرئ
ـا ملـوفـدي الـرئـاسـة، إذ قـال  ـسـلـيـمـ ان يقوم ب سرا وانھ من  من سو

ـ بـون أن  ٧٣ الصفحة  ة عم  سـفـارتـنـا  ( وأذكر ايضا خالل ف
ـان مـن  ـتـم بـنـظـام غـذائـھ ولـذلـك  ـ ـان  س جمال عبد الـنـاصـر  الرئ
ــي لــھ بــأصــنــاف مــعــيــنــة مــن  يــخــدمــونــھ يــرســلــون مــن وقــت آلخــر مــن يــأ
ـا رجـل  ـي إلحضـار ـان يـأ سـرا ، و ـجـيـم مـن سـو اص بالر الطعام ا
ــس  ــا لــھ ) ، لــذا لــ ســلــيــمــ ــثــة ، وكــنــت أنــا املســؤول عــن  ــ ــم ا ــ

ن. س صدام حس ا تجرؤه ع الرئ  مستغر
 

ـارجـيـة مصـر تضـاءل  ـ ـرًا  ـ عشـر سـنـوات وز ـ ثانيا : عمل عمرو مـو
ـ  ـا وأمـور املـنـطـقـة ا ـ وسـلـمـت أمـور ـ والـدو ـا دور مصـر االقـلـيـ ف
يار نظام مبارك وقيام ثـورة يـنـايـر، وعـمـل عشـر  ا، وسّرعت  ا امر
ـامـعـة  ـ ـا ا ـ ـدت فـ ـيـة شـ ـامـعـة الـعـر ـ سنـوات اخـرى امـيـنـا عـامـا لـ
ـ الـعـراق  ـ مـنـع الـعـدوان عـ ـده مـن قـبـل، وفشـلـت  شـ انحـدارا لـم 
ـ  ـ فت بالنظام السيـا لت العدوان ع العراق واع يا ، بل وس ولي
ـيـل عـدوان حـلـف  ـسـ ـ الـعـراق ، وتـواطـأت لـ شـأه االحـتـالل  الذي أ
ـة  ـ ـ مـعـا ، كـمـا فشـلـت  ـ سقاط نظام العقيد معمر القذا الناتو و

ن ولبنان والسودان،  األزمات العرية االخرى  فلسط
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ــ أي مــن  ــ االقــتــصــاد وال  ــ الســيــاســة وال  ولــم تــحــقــق أي انــجــاز ال 
ـ ( كـذابـيـھ )  ـ  ـ ـ عـمـرو مـو ـبـا ا األخرى، ومع ذلك ي مجاالت عمل
ـامـعـة  ـ نة ا ك وقاعدتھ املت عزز العمل العري املش بإنجازاتھ  "
ـي  ـا "ضـبـطـت أدبـيـات وفـعـالـيـات الـعـمـل الـعـر ـ العرية" ال يقول أ
ــعــد دخــول الــعــالــم  اقــف الــعــرب الســيــاســيــة  ك، وصــاغــت مــو ــ املشــ
ـامـعـة  ـ ـتـفـاخـر بـالـقـول" أن ا كية املـنـفـردة" و مرحلة السيطرة األم

ا من قبل". اف الدو بما لم تصل إل  وصلت إ درجة من االع
 
 

ـلـوة ) ومـحـاولـة  ـاذب والـغـرور الـفـارغ و ( الـفـ ـ الـ ـ و الطاوو إن الز
ـمـيـة  ـسـنـجـر الـعـرب، وادعـاء الـبـطـولـة الـو ي ك تقديم نفسھ بأنھ 
ـ سـمـات أصـيـلـة  اف بالـفـشـل  واء وعدم االع ن ال ومحارة طواح
ــاســا  ــعــ ــا أن تــكــون مــذكــراتــھ ا ــس مســتــغــر ، لــذا لــ ــ ــ ــ عــمــرو مــو

ذه. تھ  ص  ل
 

ــس صــدام  ــ عــن لــقــائــھ بــالــرئــ ــ شــأن مــا اورده عــمــرو مــو ثــالــثــا : و
ي صـادقـا  ـ ـ صـ ـة الـعـراق نـا ـور ان وزر خارجية جم ن، فقد  حس
ـ مـوضـوع  ـ ـس صـدام لـم يـنـاقـش مـع عـمـرو مـو عندما قال ان الـرئـ
ـن ولـم يـفـّوض السـيـد  شـ افق ع عودة املف ن، ولم يو ش عودة املف
ع تقول إن مـا ذكـره عـمـرو  عمرو مو التحدث باسم العراق.والوقا
ـسـا وادعـاء بـطـولـة فـارغـة، أو أن  ـان تـدلـ مو  مذكراتھ إما إنھ 
ـوار  ـ ـن ا عمرو مو لم يكن عارفا بموضوع الـنـقـاش، ولـم يـفـّرق بـ
ـان  ي  ـ ـ صـ ـر نـا ن.وكـمـا ذكـر الـوز ش مع االمم املتحدة وعودة املف
ـوار مـع االمـم املـتـحـدة مـن أجـل بـنـاء عـالقـة  ـ و ا املوضوع املطروح 
ـا بـمـبـادئ  امـ ـ ـا والـ ا واستـقـاللـ متوازنة تحفظ لألمم املتحدة حياد
ام ســيــادتــھ  ـ ــا احــ ـا وتــحــفـظ لــلــعـراق حــقــوقــھ املشــروعــة وأولـ مـيــثــاقــ
ـ شـعـبـھ، وان تـكـون جـمـيـع  ـائـر عـ ـ صـار ا اء ا ووحدة اراضيھ وا
ــ ومــيــثــاق  مــة بــالــقــانــون الــدو ــ ــ الــعــراق مــلــ شــطــة االمــم املــتــحــدة  أ
ـــنـــة  ـــ ـــنـــة االســـرى واملـــفـــقـــوديـــن و ـــ االمـــم املـــتـــحـــدة، بضـــمـــن ذلـــك 
ــت  ــن الــعــراق والــكــو ــ االمــم املــتــحــدة بــ اقــ ــق مــر ضــات وفــر الــتــعــو
ـكـيـة  ات الـطـائـرات االمـر ا اقب وال يمنع ان ان ير ( يونيكوم ) الذي 
ان  ـ ل يومي ضمـن مـنـطـقـة حـظـر الـطـ ش يطانية ألجواء العراق  وال
ــ عــمــرو  ــن عــ ــس صــدام حســ ــالــتــأكــيــد عــرض الــرئــ ــ الشــرعــيــة.و غــ
ــ مــورســت تــحــت غــطــاء األمــم  ــات الــ ــا ــ ــعــض جــوانــب االنــ ــ  ــ مــو
ـش لـلـتـجـسـس واثـارة  ـا اسـتـخـدام اعـمـال الـتـفـتـ املتحدة، وع رأسـ
ـ  ـصـار الشـامـل عـ ـ ـدف اسـتـمـرار ا ـ عمد إطـالـة الـعـمـل  االزمات و

 شعب العراق.
 

ـ  ـ ن لم يخول عمرو مـو س صدام حس والدليل العم ع أن الرئ
ـد مـنـظـور  ا لم تقم جـ امعة العرية ال يرأس بأي امر محدد، أن ا
ــذا  ــ ــو  ــن الــعــراق واألمــم املــتــحــدة.ولــم يــقــم  ــيــح الــعــالقــة بــ ــ لــتــ
ـن  ـوار بـ ـ ـل مـن ا ـ سـيـاق طـو ي عـ د، بل تواله الوزر نا ص ا
ــا  ــ الــعــراق واالمــم املــتــحــدة تضــمــن ثــالث جــوالت مــكــثــفــة شــارك فــ
اقــيــون مــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات ومســؤولــو االمــم  اء الــعــر ــ ــ ــ ا
ــ آذار  ــوار الــثــالث  ــ ــ جــمــيــع املــلــفــات، عــقــدت جــوالت ا املــتــحــدة 

ــس وتــمــوز مــن عــام  ــا،  ٢٠٠٢ومــا ــ ــ طــرفــا فــ ــ ، ولــم يــكــن عــمــرو مــو
ن العام كو عنان  ورك مع االم ع عقد  نيو واختتمت باجتماع را

ي  ٢٠٠٢أيلول  ١٥و ١٤يومي  ـ ـ صـ ـر نـا ـ رسـالـة الـوز اتفق فيـھ عـ
ــ مــجــلــس األمــن ( الــوثــيــقــة  ــا بــدوره ا ــ نــقــلــ ــن الــعــام الــ ــ االمــ  / Sا

ــ رســالــتــھ أن الــعــراق  ١٠٣٤/    ٢٠٠٢ ي  ــ ــ صــ ــر نــا ) ، وذكــر الــوز

ـن إلزالـة أي شـكـوك حـول امـتـالك الـعـراق  ـشـ افق ع عودة املفـ يو
ـات  ة الدمار الشـامـل وإليـجـاد حـل شـامـل يـتـضـمـن رفـع الـعـقـو اس
ام جـمـيـع الـدول األعضـاء  ـ مية الـ املفروضة ع العراق مع تأكيد أ
ام ســيــادة الــعــراق وســالمــتــھ  ــ بــمــجــلــس األمــن واألمــم املــتــحــدة بــاحــ
، وفق ما نصـت عـلـيـھ قـرارات مـجـلـس  اإلقليمية واستقاللھ السيا

مـن مـيـثـاق األمـم املـتـحـدة.وجـديـر بـالـذكـر  ٢األمن ذات الصلة واملادة 
ة لـلـمـشـاركـة  ورك  تلك الف ، وخالل تواجده  نيو أن عمرو مو
ــن  ــ االجــتــمــاع بــ ــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة شــارك  ــ ــ اعــمــال ا
ـاتـف مـع  ن العام لألمم املتحدة، وتحدث بالـ ي واالم الوزر نا ص
ـان يـبــحـث عـن االضـواء ال  ــلـيـا، و ــان دوره شـ ــز، و السـيـد طـارق عـز

.  أك
 

ـس صـدام  ـمـة تـحـرـف مضـمـون لـقـاءه بـالـرئـ ي يدفع عنھ  عا : ل را
اتب مذكراتھ املوتور خـالـد ابـو بـكـر،  ، و ن استعان عمرو مو حس
ـ املـدعـو أحـمـد بـن  ـ ـع الـذلـيـل لـعـمـرو مـو ضر الـذي كـتـبـھ الـتـا با
ـمـا لـم  ـ شـرح مضـمـون الـلـقـاء.ولـيـ ـ  ـن حـ ـل لـ ـ ـحـديـث م ، و ـ ح
ـر عـدم مصـداقـيـتـھ،  ـ أظـ ـن حـ ـي لـ ـيـل الصـو ـ ـ يفعـال ذلـك، فـالـ
ـس صـدام  ـم الـرئـ ـ ـ وا ـ فقد بالغ  استعراض ( بطولة ) عمرو مـو
ـ وخسـأ سـيـده،  اقـع.خسـأ بـن حـ ـان ( ُمـَغـّيـبـًا ) عـن الـو ن بأنھ  حس
ـو  ـا رجـل مـن غـانـا  ـ عشر معشار املوضوعية ال تـمـتـع  وليتھ تمتع 

ن الـعـام لـألمـم املـتـحـدة الـذي زار الـعـراق عـام   ١٩٩٨كو عنان األم
ــس صــدام  خــالل أزمــة الــقــصــور الــرئــاســيــة، والــتــقــى مــطــوال مــع الــرئــ
ـن لـديـھ اطـالع  ـس صـدام حسـ ن وخرج من اللقاء ليـقـول ( الـرئـ حس

نھ رجل يمكن التعامل معھ ).  واسع ع تفاصيل عملنا و
 

ـ  ان عمرو مو يملك ذرة مـن حـيـاء ومـوضـوعـيـة، ألثـ خامسا : لو 
يـــمـــانـــھ بـــقـــضـــايـــا أّمـــتـــھ  ـــس صـــدام املـــبـــدئـــيـــة و اقـــف الـــرئـــ ـــ مـــو عـــ
ـايـة عـام  ـ ـ  ان لو غزوا العـراق، وملـا ردد  زمة االمر افھ  شر واس

ـن  ٢٠٢٠ انت جزءًا من حملة شيطنة العراق وصدام حس ادعاءات 
ان فقـط قـرأ كـتـاب ضـابـط  يونية.لو  ا وسائل االعالم الص ن ال ت

ــشــور عــام  ــلــســون، املــ ــي جــون و ــ ــابــرات األمــر ــ ــو الــذي ٢٠١٦ا ، و
ــادة  ــد بــحــقــھ شــ ــ أســره، وشــ ــن  ــس صــدام حســ اســتــجــوب الــرئــ

ـان  ـعـضـًا مـمـا قـالـھ (  ـس  أقـتـ ا التارخ عـنـدمـا قـال و صـدام   يخلد
انت ذاكرتھ حادة للغـايـة ..  ة ..  ان سرع البد اء ..  صلبًا وحاد الذ
ـع  كنت أحيانا اطرح عليھ سؤاًال غامضًا أو أرھ صورة ملتقطة قبل ر
ـاذبـيـة  ـ ان يـتـمـتـع بـا انت اجاباتھ دقيقة ومفصلة .. صدام  قرن، ف
ـان  ه  ـ الشعبية ومتواضعًا .. لم يكن لصدام مـثـيـل .. مـا مـن أحـد غـ

ن  اقي يـاءه ..   عرف أحالم العر ـ ـ كـ ـن نـرا م .. كنا كمحققـ وتطلعا
ــارات  ســتــخــدم مــ ــان  الســيــاســة .. لــكــن   ــان صــدام رجــل ســيــاســة و

ـــ  ـــان صـــدام  ـــ تـــحـــديـــد مـــ ـــ  الصـــورة   الـــواليـــات املـــتـــحـــدة لـــم تـــنـــ
ن الـذي أنصـفـھ  و صدام حس ذا  افية السياسية األوسع ). غر ا

!!!  اعدائھ وتجرأت عليھ يا عمرو مو
 

عد اعـتـداءات  ا. ناك مسألة ال بد من التوقف عند /   ١١خامسا : 
ســارع  ٢٠٠١/    ٩ ــا غــزو الـعــراق، ولــم  ـ ــشـرت االخــبــار عـن نــيــة امــر انــ

ـعـدم غـزو  ا  ا ألقناع ام العرب ا امر ، وال أي من ا عمرو مو
ـا تـقـديـم الـدلـيـل الـذي، بـمـوجـب الـقـانـون  ـ العراق، وال ح طلبوا مـ
ا استخدام القوة لغزو واحـتـالل  ر ل الدو وميثاق االمم املتحدة، ي
ــ مــنــع  ــعــمــل عــ ــ الــعــراق يــطــلــبــون مــنــھ أن  الــعــراق، بــل ســارعــوا ا
اقــيــة  ــ الــقــيــادة الــعــر ــم طــلــب تــنــ ــعــضــ ــي عــلــيــھ!! ــ الــعــدوان االمــر

ـــا بـــال حـــرب.والـــبـــعـــض اآلخـــر طـــالـــب الـــعـــراق  ـــ ســـلـــيـــم الـــعـــراق ألمـــر و
ـا  ـ ـيـمـن عـلـ ال نقاش ملـا نـطـلـبـھ األمـم املـتـحـدة املـ امل و ضوع ال با
ـقـائـق عـن ال شـرعـيـة  ـ عد أن تكشفت ا م، و ان عل ؤالء  امركيا.
اقـف  عتذروا عن تـلـك املـو ي ع العراق، أن  العزو واالحتالل االمر
ـ  ـ بـوش أو ا ـب ا ـا، أن يـذ ، وق عمرو مو ان االجدر  املتخاذلة.
ـھ عـن األخـطـار  صـرخ بـوجـ غضب شديد و تحدث اليھ  كولن باول و
ــ  ــ الــعــراق، لــكــنــھ اكــتــفــى، كــمــا ورد  ــم عــ ــ ــيــجــة عــدوا ــدقــة نــ ــ ا
ـانـة كـولـن بـاول لـھ  ( كذابيھ ) بحديث ناعم مع كـولـن بـاول وقـبـول ا

امھ السذاجة وعدم رجاحة العقل.  وا
 

سمع منك الدروس  ، كنا نتم أن  ة لعمرو مو لمة أخ سادسا : 
ـذه  ـ  املستفادة من تجرتك، وأن تكون صرحا وتحدد االخفاقات 
ـ  ـات، ال أن تـبـ ساعد االجيال القادمة ع تجاوز الصـعـو التجرة ل

 مجدّا زائفا متعكزا ع اغنية لشعبان عبد الرحيم.
 

 وهللا املستعان
انون االول   ٢٠٢٠غداد /  العشرن من 
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