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ـــــــ الرشـــــــيد  ـــــــ مق ي  ا ـــــــي االشـــــــ منـــــــذ أن تبلـــــــورت فكـــــــرة البعـــــــث العر

س ١٩٤٧الصيفي  دمشق عام  علن فيھ عـن تأسـ
ُ
و العام الذي أ ، و

ـــ أقطـــار الوطـــن  ـــزب، ومخططـــات التـــآمر عليـــھ لـــم تتوقـــف، ســـواء  ا
دافــــــھ عنــــــوان رســــــالة األمــــــة  ـــــان بفكــــــره وأ ـ ــــــي أو خارجــــــھ، كونــــــھ  العر
ــشظيتھ  ــذا الِعــداء صــورًا متعــددة، تــارة بمحــاوالت  ا، واتخــذ  ــض و

م. عمليات تصفية مناضليھ ومطارد ھ صورتھ أو  شو  من الداخل و
 

ًا وثباتــًا .. غــ أن أقــ  ــان البعــث يخــرج أكــ قــوة وتماســ ــل مــرة  ــ  و
عــــد احتــــالل العــــراق ســــنة  انــــت  ططــــات عدائيــــة ووحــــشية  وأشــــد ا

ت ومـــا رافقـــھ وتبعـــھ مـــن  ٢٠٠٣ ء الـــص ـــ الـــ بـــدأت بقـــرار االجتثـــاث 
ــــة لقيادتــــھ ومناضــــليھ بــــل حــــ ألصــــدقائھ  حمــــالت قتــــل وتــــصفية دمو
ھ  ـــــــــشو ديـــــــــھ، صـــــــــاَحَب ذلـــــــــك تنظيـــــــــم حملـــــــــة إعالميـــــــــة واســـــــــعة ل ومؤ
صــــــورتھ .. ومــــــع ذلــــــك فقــــــد صــــــمد البعــــــث وقــــــاد مقاومــــــة باســــــلة ضــــــد 

م. ن وسوا  االحتالل وأذنابھ العمالء الصفو
 

باط وســـائل  وتمكـــن مناضـــلو البعـــث بمـــا يحملونـــھ مـــن إيمـــان مـــن اســـت
ــــان  ـ ـــــة أعدائـــــھ مـــــن أمر ـــــل مرحلـــــة ملواج حـــــسب طبيعـــــة  جديـــــدة، و
ـــــ أيـــــام  ـــــا إ ر بحني ن، حـــــ أن النـــــاس بـــــدأت تجـــــا اينة وصـــــفو وصـــــ
كـــــــــــم الوطــــــــــــ مـــــــــــن دون خــــــــــــوف مـــــــــــن ســــــــــــلطة األحـــــــــــزاب العميلــــــــــــة  ا

ا. شيا  وميل
 

عد أكـ مـن ثمانيـة عـشر عامـًا مـن الـصمود األسـطوري للبعـث  اليوم و
اًال أخـــرى أكــ خبثـــًا مـــن  ومناضــليھ ازدادت حـــدة العـــداء واتخــذت أشـــ
ــ  ــ العــسل للنيــل مــن رمــوزه، و عــرف بــدس الــسم  مــا  ا و ســابقا

. سط معاي العمل السيا ية وال أخالقية، وتفتقد إ أ  وا
 

 ، ــس يانــات  فية ومقــاالت و ــ كـذا، فإننــا نطــالع يوميــًا مقــابالت  و
فــــًا شــــعار الوطنيــــة  ھ صــــورة البعــــث وقيادتــــھ، وترفــــع ز ــــشو خاســــئة، ل
مة إ  دف متو ا  ا  حقيق والقومية وانقاذ العراق واألمة، غ أ
ــــــــ قيــــــــادة  ــــــــو يمــــــــارس دوره النــــــــضا  اضــــــــعاف دور البعــــــــث وقوتــــــــھ، و
ــــــــر  ــــــــا تحر ــــــــ املقدمــــــــة م ــــــــا، و ــــــــق تحقيــــــــق تطلعا ــــــــ طر مــــــــا ع ا
ا  نقــــــاذ العــــــراق وســــــور ي الغاصــــــب و يو ن مــــــن الكيــــــان الــــــص فلــــــسط

 واليمن ولبنان من مخالب النظام الصفوي العنصري ..
 

ــ ســفره املــشرق  ة البعــث النــضالية  ا مــس قيقــة الــ أكــد غــ أن ا
ي،  ا ــي االشــ ــا الرســا حــزب البعــث العر تؤكــد أن النــصر لألمــة وحز

زي والعار والفشل الذرع .. ما ا أن مص أعدا  و
 

ــل ســاحات النــضال، ســواء مــن  ــ  ــانوا و تحيــة ملناضــ البعــث أينمــا 
ـــــــل  ـــــــ الـــــــداخل، ولتخـــــــسأ  ـــــــ خيـــــــار الـــــــشتات أو  م الظـــــــروف ع أجـــــــ
ــــذا أحــــد أســــباب  ا، و ــــشاز، فالبعــــث عنــــوان أمــــة ورســــال األصـــوات ال

 صموده ومواصلة طرق النصر القرب إن شاء هللا.
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ـــ  ـــا الـ ـــ احـــسن احوال ة ملـــسرحية االنتخابـــات والـــ لـــم تتجـــاوز  ـــسبة املقاطعـــة الـــشعبية الكبـــ ـــ ٢٠بـــرغم  تمـــع الـــدو و % فـــان ا

ت انحيازه لعمالئھ وعمالء النظام الصفوي وعـدم حياديتـھ ووقوفـھ بالـضد  ا ليث ا يصر ع محاولة اضفاء الشرعية ل مقدمتھ ام
ــ  رات والفعاليــات الــشعبية والــشعارات الوطنيــة ال ــس بالعمليــة السياســية بالتظــا ا ملــا  مــا الــ اعلنــت رفــض مــن تطلعــات ا
ـــل ذلـــك موقـــف عـــدد غـــ قليـــل مـــن االحـــزاب  ـــ  ـــا مـــسرحية االنتخابـــات .. واذا اضـــفنا ا نـــددت بـــاحزاب الـــسلطة الغاشـــمة ومقاطع
ــــ نتــــائج االنتخابــــات  ــــا لالحتجــــاج ع ا التباع ا البيانــــات وتجنيــــد ا واصــــدار الطائفيــــة العميلــــة الــــ خــــسرت عــــدد كبــــ مــــن مقاعــــد
ـــــر وشـــــراء االصـــــوات  و ـــــا ال طـــــالن مـــــسرحية االنتخابـــــات واعتماد ـــــف و ـــــن ، الدركنـــــا ز ن دولي اقب ـــــ تقـــــارر مـــــر ا ، اضـــــافة ا ورفـــــض
سان  ھ وان شعارات حقوق اال تمع الدو الذي تحركھ مصا ا ، ولتيقنا ايضًا من حقيقة ا رام ف واستخدام املال السيا ا
ـــــــا  ـــــــرب ضـــــــد الـــــــشعوب واســـــــقاط انظم ـــــــا لـــــــشن ا ــــــا وحلفا ـ ا ام ـــــــستخدم والـــــــدفاع عـــــــن الـــــــديمقراطيات شـــــــعارات فضاضـــــــة 
ري انتفاضــة  لـة عمـا جـرى مــن حمـالت قتـل ملتظـا ز يـة بـل وحـ االمــم املتحـدة ال ـا والــدول االور س ببعيـد ردة فعـل ام الوطنيـة.ول

مــــا الــــ بقيــــت تنــــادي  ٢٠١٩ــــشرن  ــــل وســــائل القمــــع الوحــــشية ضــــد ا م واســــتخدام  ن وتــــصفي ــــب الناشــــط غي واعتقــــال و
ـل  رة جراء خيـار الـسلمية الـذي لـم تجـد بـد منـھ .. وانطالقـا مـن  سيل دماء طا يات جسيمة و ا تدفع ت ا با بالسلمية برغم علم
ـ ثوابـت  ن ع اقي ي لـم ينفـك مـن تأكيـد ايمانـھ املطلـق بـان وحـدة العـر ا ـي االشـ نا املناضـل حـزب البعـث العر قائق فان حز تلك ا
ـ  ـذه الوحـدة الوطنيـة  ن ف اينة وصـفو ـان وصـ ـ اعدائـھ مـن ام ا الكفيلـة بتقرـب النـصر ع ـسانية وحـد الوطنية والقومية اال
ل  ـــش ـــم البعـــض مـــا نقـــول  .وح اليف تمـــع الـــدو عـــاطف ا ـــا تأييـــد و ـــس اال بمـــا ف ـــة ل ا دعامـــات ثانو ـــل مـــا عـــدا ة النـــصر و ركـــ
ـا ضـروري  كـم ف ا وانظمـة ا يـة والدوليـة ومؤسـسا ـسيق وايجـاد صـيغ فتـح قنـوات مـع املنظمـات العر خاطيء وسل نقول ان الت
ــا  ا مــن معلومــات تبــ قرارا ــ العــراق ومــن خــالل مــا تــصل ا  ا مجــسا ــي ،لــد ــ والعر تمــع الــدو واالقلي ــا جميعــا ا ــم غــ ا وم
ــ  ــ تطلعــات الــشعب العرا ــس بالعمليــة السياســية العمــالء الفاســدون القتلــة او باالنحيــاز ع ــا مــن رمــوز مــا  عاو ســواء باســتمرار 
لمــا دفــع ذلــك االطــراف الدوليــة واالقليميــة  ــدف  اقــف وال ــان شــعبنا الــصابر وقــواه الوطنيــة والقوميــة موحــدة املو لمــا  وممثليــھ ف
ـ العالـم  غيـ مـستقبلية .. خطـوات غالبيـة االنظمـة  ـل عمليـة  ـ  ا  ـ ان تحـسب حـسا ب ـا كقـوة مؤثـرة ي ـ التعامـل مع والعرية ا
ــ  ــسبات منــذ احتــالل العــراق ا ن وتخــاطر بمــستقبل مــا حققتــھ مــن مك ــ ال تــرا ــ وفــق مــا تكــسبھ مــن مــصا و ة ع دقيقــة ومحــسو
طـر مـستقبال جــراء  ا قـد تكـون معرضـة ل ـشعر بـان مــصا ـا عنـدما  نـا فا ـسانية .. ومــن  افع ا عـاطف معنـا او بـدو اليـوم ملوقـف 
ًا مـن نبـض الـشارع ..  ا التخاذ مواقف اك قر رات الشعبية او تصعيد االحتجاجات او اية وسيلة فاعلة اخرى ستضطر عند التظا
لنا  تغ اذا مـا توحـدت صـفوفنا وشـ ـن ليلـة واخـرى غـ اننـا نجـزم بانـھ سـ تمـع الـدو ممكـن ان تتحقـق ب غيـ نظـرة ا لن نـد ان 

ة .. صنة وحب الزعامة والوجا تعد عن روح االنا وال ة  العراق ت ة معارضة قو  ج
 

ـذا النـصر وحـدة الـصف وعـاش  واثقون ان طرق النصر ات باذن هللا واملنا بان  النخب السياسـية والثقافيـة بـان اول خطـوات 
داء.   العراق والرحمة للش
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ا احـــــــزاب الـــــــسلطة  ـــــــت مـــــــسرحية االنتخابـــــــات الفاشـــــــلة الـــــــ نفـــــــذ عـــــــد ان ان
ـ عمـالء االجنـ الـذين يتولـون ادارة العمليـة  العميلة بفشل تـام اصـبح لزامـآ ع
ــشرن لرســم سياســة  ــا للقــوى الوطنيــة وثــوار  السياســية مغــادرة الــسلطة وترك
ـاالت االخـرى قبـل ان يقـوم  افـة ا ـاالت السياسـية واالقتـصادية و ـ ا البلد 
ــــ العــــالم وان اكــــ حــــدث  ونــــھ والطغــــات  م اســــوة با ل ــــ ــــ  الــــشعب العرا
ـ  قيقـي الـصغ والو ـم الـشع ا ا كشفت ا ذه املسرحية ا حصل  
ــ العــراق  ي لعمــالء ايــران ورغــم ان مفوضــية االنتخابــات غــ املــستقلة  والفــضا

ذه املسرحية بلغت  سبة املشاركة   اقـع   % ٤١قد اعلنت ان  ـ اكـ مـن الو و
ـــــــن  اقي ن العر قيقيـــــــة كمـــــــا يقـــــــول املـــــــواطن ـــــــسبة املـــــــشاركة ا بكثـــــــ حيـــــــث ان 
ـ  ل الـضغوطات ال اد تكون معدومة رغم  ن متدنية جدا وت ن الدولي اقب واملر
اتفيا من قبل رؤسـاء  ا االتصال  ميع وم ا ا عرف االت و جرت  مختلف ا
،وفا  زع س ا كيم، ق ادي العامري، عمار ا ي،  القوائم ( الصدر، املال
ة اخــــرى  د كثــــ نــــاك شــــوا ــــ املــــشاركة و ــــم ع ــــشيوخ العــــشائر وح الفيــــاض ) 

ا لة وم ز ذه املسرحية ال  تؤكد ضعف املشاركة  
افـــــة ١ ـــــ  م االنتخابيـــــة  ن عـــــن اســـــتالم بطاقـــــا _عـــــزوف عـــــدد كبـــــ مـــــن املـــــواط

 مناطق ومدن العراق
ــــسبة املــــشاركة ٢ اقبــــة االنتخابــــات تقــــول ان  ــــي ملر عثــــة االتحــــاد االور ــــسة  _ رئ

ا ا ودراس م ن ف اقي ن العر مة ع السياس ذه رسالة م يلة و  ض
ـــــ ٣ ـــــ االنتخابـــــات  ـــــسبة املـــــشاركة  ـــــة العامليـــــة تقـــــول ان  الـــــة روتيـــــ االخبار _ و

ا التزز عن    % ١٥احسن حاال
ي املـشاركة ٤ ـسبة تـد ـي يقولـون ان  اق االمم املتحـدة واالتحـاد االور _عدد مر

  % ١٠و التزد عن  ٢٠٠٣ االنتخابات فاقت االنتخابات السابقة منذ عام 
ــي مـــع مفوضـــية االنتخابـــات  ٥   اقـــ االمــم املتحـــدة واالتحـــاد االور ـــن مر _خــالف ب

سبة املشاركة اعالميآ ة رفع   حيث ترد االخ
ــــــسبة ٦ ل اقــــــل  ــــــ كيــــــة تؤكــــــد ان العــــــراق  يفة الواشــــــطن بوســــــت االمر ــــــ _

 ٢٠٠٣مشاركة باالنتخابات من العام 
ـــش الىـــان العـــراق بـــات تحـــت ســـطوة االحـــزاب ٧ ـــسية  يفة لوفيغـــارو الفر ـــ _

ي وا أنھ غنيمة بدعم واشراف ايرا  الفاسدة وتتصرف بھ 
ـــــ عمـــــل املفوضـــــية فقـــــد منحـــــت مقاعـــــد الحـــــزاب ٨ ـــــاك  مكـــــن مالحظـــــة االر _ و

لـــة  ز ع ملـــسرحية االنتخابـــات ال عـــد املـــواطن املتـــا ا ولـــم  ديـــد فاســـدة قامـــت ب
ـن  ـة القائم زلـة تنـم عـن تفا ا م ا العد والفرز حقآ ا م االسس ال اعتمد يف

ا من احزاب السلطة العميلة  عل
ــــــــا  ـ ن الفاســـــــــدين وعمـــــــــالء ايـــــــــران وامر ـــــــــ السياســـــــــ اقـــــــــع ان ع ـــــــــذا الو امـــــــــام 
ـــ  ـــسي امـــور البـــالد للـــشعب العرا اليـــة وتـــرك  م ا ن مغـــادرة كراســـ يون والــص
عـد  ـم خاصـة  ـن وعمال تل ـسام ملقاومـة ا يات ا د الذي قـدم التـ ا ا
عـــد امـــام  لـــة كمـــا لـــم  ز فـــة وال م املز اع انتخابـــا ـــذا الـــشعب الـــ ان افـــشل 
ــــــشكيل قــــــوى فاعلــــــة  القــــــوى الوطنيــــــة والقوميــــــة واالســــــالمية ســــــوى االتحــــــاد و
ــن  تل ـر العـراق وطـرد ا اقـع لتحر ــ ارض الو ومؤثـرة والبـدء بـالثورة الـشاملة ع

 الغزاة
ديـــــن  ا ـــــزب الثـــــوار وا اعة  از للقيـــــادة الفـــــذة والـــــ تحيـــــة التقـــــدير  واالعـــــ
ــــل ابنــــاء شــــعبنا الــــذين قــــاطعوا  ــــشرن و ي وثــــوار  ا ــــي االشــــ حــــزب البعــــث العر

ا تمامآ افشلو لة و ز  مسرحية االنتخابات ال
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ا هللا أن  ــزة ، املدينــة الــ شــرف ــ ديــا العز ــل شــ مــن العــراق وتحديــدًا  ــ  ــي الــصابر  ــ شــعبنا اآل إ
ــــ  ططــــات ال ــــا أمــــام ا ــــذا الــــوطن وتتحمــــل جــــراح غــــائرا وتــــدفع ثمنــــا أثــــر ثمــــن لوقوف تحمــــل محــــن 

ي .. سا ضاري واأل عمقھ ا دف العراق   س
 

ــــ  ن  ن الطــــامع ــــ غــــدر السياســــي وا مــــرة أخــــرى ع تقــــال والنــــارنج والتــــآ والــــسالم ، تــــ مدينــــة ال
ـ  ا األجتما من خالل افتعـال أزمـة طائفيـة جديـدة لـم تكـن األو ديد سلم اك أستقرار املدينة و ان
متــــھ أمــــام أصــــرار  ز خفــــاق وتيقــــن مــــن  ــــ بفــــشل و ــــ العرا ّ السيا لمــــا مــــ ة .. ف ولــــن تكــــون األخــــ
ـــ  ـــ  ـــ العرا ـــ السيا مـــة النكـــراء بالطائفيـــة ، الـــسالح الوحيـــد الـــذي ال يف ز ـــاق ال ـــ ا الـــشعب ع
م  عــــض ن  اقي كيع شــــعب واع ومــــؤمن بوحـــدة الــــوطن ووحــــدة األصــــرة الـــ تــــرط العــــر ا لــــ تمار اســـ

 عضا ، آصرة حب الوطن.
 

ـــل أزمـــة  ـــ واألمـــ وأصـــبح قارئـــا جيـــدا ل ـــ والنـــ السيا ـــي الـــصابر مرحلـــة مـــن الو بلـــغ شـــعبنا اآل
ـ  ـشيات اإليرانيـة ال ـ أقبيـة األحـزاب ومقـرات املل ا أزمة املقدادية الـ تـدار  سياسية مفتعلة وآخر

ن بفتاوى من إيران. اقي  تذبح العر
 

ـــ االنتخابـــات  اســـرة  ـــ فالكتـــل السياســـية ا ـــ شـــعبنا العرا ـــس بجديـــد ع ـــ املقداديـــة ل مـــا حـــصل 
ــــا إال  ــــ املفوضــــية ومجلــــس القــــضاء والــــرأي العــــام ولــــم يبقــــى امام ــــل وســــائل الــــضغط ع نفذت  اســــ
ـ  ا الن ل من يخالف سل رسالة إ العالم و  تھ ل سفك دماء عززة وغالية من شيعة العراق وس
ـــــــــــــــــــــ .. د العرا ـــــــــــــــــــــ املـــــــــــــــــــــش ـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــازالوا رقـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــعب   والفكـــــــــــــــــــــر واألســـــــــــــــــــــلوب والـــــــــــــــــــــسلوك أ

 
م أن ذبـــح ســبعة مـــن شـــيعة العــراق ووذبـــح ســـبعة مــن ســـنة العـــراق  اقيــة تتـــو ـــشيات العر مازالــت املل
ــــ  ــــشرن الباســــلة الــــ ج عـــد ثــــورة  ــــ والــــذي خــــف  ـــ الــــشارع العرا ــــا  ــــا وز عيــــد ل ـــة قــــادرة أن  نظر
يمنــة دامــت  عــد  ة  ــشياو ــا أجنحــة عــسكرة ومل ــا كتــل سياســية ل مــة نكــراء مــ  ز ــا  شــعبنا ثمار

 أك من ثمانية عشر عاما.
ــ  ــ مدينــة ديا ثمرت أزمــة طائفيــة  ــ االنتخابــات اســ اســرة  ــ أن الكتــل السياســية ا لقــد بــات وا
ــ  داء اعــزاء ع ــشة شــ وا ــ ال ــا و ــ مدينــة املقداديــة الــ فقــدت أكــ أحــدى قرا ا والســيما  ومــد

ـــ أكـــ مـــن  ا إ ـــر اإلمـــام وقـــرى مجـــاورة يـــصل عـــدد ن وفقـــدت قـــرى  اقي ـــل العـــر ـــ  ٢٣قلـــوب  ـــة أج قر
ـــ حـــرق  ـــادي العـــامري إ ـــشياوي  ـــشيات اإليرانيـــة بقيـــادة املل عـــد أن توغلـــت املل ـــرة  ـــ ال ـــا ع ل أ
ــا  ــ القــرى املــذكورة وقيام ــساء واجــراء اعــدامات ميدانيــة  داف األطفــال وال البيــوت واملــساجد واســ
ـ وسـائل التواصـل األجتمـا ألرسـال  تافـات طائفيـة  ات األعمال األنتقاميـة و شر فديو ا ب منفذو
م  م وكراسـ دف مناصـ ـس ـم فـوق القـانون ومـن  ـ الـشع والرسـ أ رسالة إ الرأي العـام العرا
ـا  ا قرا مـا بلـغ عـدد ـر اإلمـام م ـشة و وا ـة ال ـ قر ت سـيجرى عليـھ مـاجرى ع ملان س الـص  ال

ا.  ونواح
 

ـــشيات اإليرانيـــة  ــل شـــ مـــن العــراق ، تحـــذر املل ـــ  ـــذه األعمــال األجراميـــة  اقيـــون  نكر العر ــس وأذا 
ذه لن تمر مرور الكرام وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب  ا  ال توغل  دماء أبناء شعبنا أن جرائم

ب. ساب قد أق  ينقلبون ووقت ا
م بواســـع رحمتــــھ  عـــا أن يتغمـــد ــــسأل هللا  ـــزة و ــــل قـــرى املقداديـــة العز ـــ  داء  عـــزي عوائـــل الـــش

م الص والسلون. م ذو ل ر و شا ا  و
فـــھ مـــن  ـــل ظـــالم جـــزاءه ومـــا أق نال  ب وســـ ـــساب قـــد اقـــ ـــزة ، فوقـــت ا ـــ ديـــا العز لنـــا  ا يـــا أ صـــ

 جرمة بحق أبنائكم ..
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يم " رحمـــھ هللا "  الـــد عـــزة ابـــرا ـــديث عـــن القائـــد ا يكتنـــف ا
ــــذا  لمــــات ال تفــــي  ــــا أن اي صــــفحات او  ات جمــــھ ، مبع صــــعو
ر ،  ي أي تفــصيل نقــص ظــا ــذا ســيع القائــد التــار حقــھ ، ل
ن  ـــ تـــذك املناضـــل ـــ لرحيلـــھ تـــدعو ا لكـــن مناســـبة الـــذكرى االو
ـــــ خليجـــــھ وأبنـــــاء شـــــعب  ـــــي مـــــن محيطـــــھ ا وأبنـــــاء الـــــشعب العر
ــــــ  ــــــھ  امات القياديــــــھ والفكر العــــــراق ، باملــــــأثر البطوليــــــھ واالســــــ
ــــ  ــــذا البطــــل اليعــــ الرمــــز .. وال ا  املراحــــل الثــــالث الــــ عاشــــ
ــــ ذلــــك ،  ــــ االســــطر القادمــــھ .. وقبــــل التفــــصيل  ــــا  ســــنعرج عل
ـــــــشاة القائـــــــد الرمـــــــز، ففـــــــي املفاصـــــــل  ـــــــديث عـــــــن  البـــــــد مـــــــن ا
ــــر  ــــ تــــارخ الــــشعوب واألمــــم ، يظ ــــاده  الــــصعبھ واملنعرجــــات ا
ــــل صــــفات القيــــادة مــــن رجولــــة  القائــــد الرمــــز والــــذي تتجمــــع بــــھ 
مـــــــا ،  ـــــــ اتخـــــــاذ القـــــــرار ، تلتـــــــف حـــــــول قيادتـــــــھ ا اعة  ـــــــ و
خيـــھ،  ـــ تلـــك املرحلـــھ التار ـــا  ـــا وتطلعا ا عـــن أمان فيكـــون معـــ
ـــــر  كـــــذا ظ غ فجـــــر القائـــــد التـــــار ، ف فمـــــن شـــــعاب املعانـــــاة يـــــ
ــر القــاده  كــذا ظ ن " رحمــھ هللا "، و يد القائــد صــدام حــس الــش
ـد عـزة  ا م القائـد ا زب و مقدم األفذاذ  تارخ االمھ وا

يم  .. أبرا
 

ــــھ حــــ ثــــورة  ــــ : االختيــــار والنــــضال ضــــد الدكتاتور املرحلــــھ االو
 تموز ٣٠_١٧

 
ـــ مـــن خـــالل  ـــا مرحلـــة األختيـــار السيا ـــذه املرحلـــھ بكو ـــسم  ت
ي منـــذ أواخـــر  ا ـــي االشـــ االنـــضواء تحـــت رايـــة حـــزب البعـــث العر
دت  نات القــرن العــشرن ، ففــي تلــك االيــام الــ شــ عقــد خمــس

ـ تمثـل بثـورة  تمع العرا ا  ا ، ومـا  ١٩٥٨تمـوز  ١٤تحوال جذر
ـــــة  ا تلـــــك املواج عـــــد ي  ـــــا ، لتـــــأ ـــــا مـــــن أنحـــــراف عـــــن مباد تبع
يھ ومحاولــــــة عــــــزل  ــــــزب ضــــــد الــــــشعو ا ا الباســــــلھ الــــــ خاضــــــ
ــــة القاســــميھ  ــــزب للدكتاتور تــــھ ، فتــــصدى ا العــــراق عــــن عرو
لـــــل ذلـــــك النـــــضال بثـــــورة الثـــــامن مـــــن شـــــباط  ـــــا ،حـــــ ت وحلفا

ـــا مـــا  ١٩٦٣ ا قـــوى الرجعيـــھ والتـــأمر حـــ تحقـــق ل ، الـــ عـــصف
ي  ١٨أرادت بردة  ـزب ،  ١٩٦٣شرن الثا ال أطاحت بحكم ا

ــــ التــــصدي  ود  يم ولرفاقــــھ الــــدور املـــش ــان للقائــــد عــــزة ابـــرا ـ ف
ـشقاق ،  يـة ضـد محـاوالت اال ز للرده والوقوف مع الـشرعيھ ا
ـــــــ مبـــــــاديء  ـــــــا وخرجـــــــوا ع ـــــــرت أمـــــــام البعـــــــض الرؤ عنـــــــدما اكف

زب وقيمھ وتقاليده.  ا
ـــ  كـــم الرج ـــزب نـــضاال بطوليـــا ضـــد ا فخـــاض مـــع مناضـــ ا

ـــــ  ـــــزب  لـــــل ذلـــــك  ١٩٦٣شـــــباط  ٨الـــــذي ســـــرق ثـــــورة ا ، حـــــ ت
اتي يوم   .١٩٦٨تموز  ٣٠_ ١٧النضال بتحقيق االنتصار الس

يم مـــأثرة فدائيـــة ،  ـــان للقائـــد عـــزة ابـــرا ـــ يـــوم الثـــوره االغـــر ،  و
عــرف  ــوري ، عمــن  م فلمــا ســئل الرفــاق املقتحمــون للقــصر ا
يم النــداء بــالرغم مــن أنــھ  ي عــزة ابــرا قيــادة الدبابــھ ، لــ الفــدا
ـ  اعھ  ـ قيـادة الدبابـھ ، لكـن الـروح البعثيـھ الـ لم يتدرب ع

 من حسمت األمر.
 

ـــھ .. مـــن  ا ـــ  ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠_١٧املرحلةالثانيـــھ : البنـــاء وا  ٩ا
سان   : ٢٠٠٣ن

 
ي مرحلـــــــة جديـــــــدة  ا ـــــــي االشـــــــ دخـــــــل نـــــــضال حـــــــزب البعـــــــث العر

،  ١٩٦٨تمـــــــــوز  ٣٠_  ١٧باألنجـــــــــاز التـــــــــار الـــــــــذي تحقـــــــــق بثـــــــــورة 
اقـع العـراق  ت و ى الـ غـ فبدأت مرحلة البنـاء واملنجـزات الكـ
لـــــھ وقاســـــيھ مـــــع أعـــــداء  ـــــة طو ا ، رافـــــق ذلـــــك مجا ا جـــــذر غيـــــ
ــــزب والدولــــھ  ــــذه املرحلــــھ تــــصاعد بنــــاء ا ــــ  الـــشعب واالمــــھ ، 
ـــــ  ـــــة العمـــــل البعثيـــــھ الـــــ أر ـــــ أســـــس جديـــــده ، وفقـــــا لنظر ع
يد القائـــد صـــدام  ـــا العمليـــھ الـــش ـــھ وقـــاد مفردا ا الفكر أســـس

ن "رحمة هللا".  حس
ـــ قيـــادة  يم عـــضوا  ـــذه املرحلـــة أنتخـــب الرفيـــق عـــزة ابـــرا ففـــي 
ـــــ  ع الــــذي عقــــد  ــــ املؤتمــــر القطــــري الــــسا ــــزب  قطرالعــــراق ل

 .١٩٦٨أواخر عام 
ـــــ ،  ـــــرا للزراعـــــھ واالصـــــالح الزرا ـــــ الدولـــــھ وز ـــــ مـــــسولياتھ  وتو
وأنجــــــزت العديــــــد مــــــن املــــــشارع الزراعيــــــھ واالروائيــــــھ كمــــــشارع 

زره.  الدوايھ وأبومنيص وا
ــــ املؤتمــــر القطــــري  ــــ قيــــادة القطــــر  وقــــد أعيــــد أنتخابــــھ عــــضوا 

ي  ـــــانون ثــــــا ـ ــــــ  ــــــ ١٩٧٤الثــــــامن املنعقــــــد  ، ثــــــم أنتخــــــب عــــــضوا 
ادي عشر املنعقـد  زب  املؤتمر القومي ا القيادة القوميھ ل

شرن أول   ١٩٧٧. 
ــ وزارة الداخليــة عــام  ــس ١٩٧٦تو ، وانتخبتــھ القيــادة نائبــا لرئ

ن سر القطر    .١٩٧٩تموز  ١٦مجلس قيادة الثورة ونائبا ألم
ـــــع مـــــن ايلـــــول  ـــــ الرا ـــــي الـــــسافر   ١٩٨٠أحـــــدث العـــــدوان االيرا

لــــــت للنظــــــام  ــــــ الــــــصراع مــــــع قــــــوى الــــــشر الــــــ أو ا  تحــــــوال جــــــذر
عــــــد أن  ــــــ العــــــراق وثورتــــــھ  مــــــة العــــــدوان املباشــــــر ع ــــــي م األيرا
ـــــ التـــــأمر وأيقـــــاف الثـــــوره عـــــن  ـــــا غـــــ املباشـــــره  فـــــشلت محاوال
يم يجـوب سـاحات القتـال  د عـزة أبـرا ا ان ا نا  ا ، و مسار
ن االشـــاوس  ـــ جنــب مـــع املقــاتل نـــوب جنبــا ا ــ ا مــن الـــشمال ا
ــ القادســيھ  مــم حــ تحقــق النــصر  مــذلال الــصعاب وشــاحذا ال

 .١٩٨٨الثانيھ يوم الثامن من أب 
 

ــ املؤتمــر القطــري التاســع  ــن ســر القطــر  أعيــد انتخابــھ نائبــا الم
ــران  ــ أواخــر حز ــزب املنعقــد  ــسنمھ ١٩٨٢ل .وطــوال ســنوات 

نـــھ التنظيميـــھ  ـــ رئاســـة ال ـــن ســـر القطـــر تو مـــسؤولية نائـــب ام
زي والتنظي داخل القطر. اتت تدير العمل ا  وال 

 
ــــــ  تــــــصاعد الــــــصراع مــــــع قــــــوى الــــــشر الــــــ تجمعــــــت للعــــــدوان ع
ــان العــدوان الثالثيــ يــوم  ــ البنــاء ف تــھ النمــوذج  العــراق وتجر

ي  ١٧ ـــــانون ثــــــا ــــــذا العــــــدوان صــــــفحة ١٩٩١ـ ، ومــــــن صــــــفحات 
ـــــــد عـــــــزة  ا لـــــــت القيـــــــاده للرفيـــــــق ا يانـــــــھ والغـــــــدر ، فقـــــــد أو ا
ـــن  ر ـــر املنطقـــة الـــشماليھ مـــن العمـــالء وا مـــة تحر يم م أبـــرا
مـــــھ بوقـــــت  ا .. وانجـــــزت امل ـــــ االرض قتـــــال وتـــــدم الـــــذين عـــــاثوا 
ــــن نائبــــا  ــــق أول ركــــن وع ــــذا منحتــــھ القيــــاده رتبــــة فر ـــ ، ول قيا

ھ.  للقائد العام للقوات املس
ــ املؤتمــر القطــري العاشــر  ــن ســر القطــر  اعيــد انتخابــھ نائبــا الم

 .١٩٩١املنعقد  أيلول 
 

ــ املؤتمــر  ــزب  ــ القيــاده القوميــھ ل كمــا أعيــد أنتخابــھ عــضوا 
شرن أول  ي عشر املنعقد  أواخر   .١٩٩٢القومي الثا

اقيــھ طيلــة  يــاة العر ــل مفاصــل ا ــ  ــائر ع ــصار ا أســتمر ا
يم دورا  ــــــــد عــــــــزة ابــــــــرا ا ـــــــان للرفيــــــــق ا ـ ثالثــــــــة عــــــــشر عامــــــــا ، 
وض بـھ مـن خـالل  ودا  االشراف ع القطاع الزرا وال مش
ـــــــ ، ليتحقـــــــق االمـــــــن  ـــــــ االع ـــــــسا للمجلـــــــس الزرا مـــــــسؤوليتھ رئ

شرھ. دنھ ال شع حصار ش و يواجھ أ ي للقطر و  الغذا
ــا  ملــھ االيمانيــھ الــ اطلق ي ل ــ التنفيــذ امليــدا كمــا اشــرف ع

ــــ  ملــــھ ال ن " رحمــــھ هللا" ، تلـــك ا يد القائــــد صـــدام حــــس الـــش
زب بـالقيم االخالقيـھ والنـأي بـھ  تمع وا ن ا دفت ا تحص
يح  م الــ غــالق املــذ ، وذلــك بــالف عــن التطــرف الــدي واال

ھ الشرفھ.  للقرأن والسنھ النبو
ـ مؤتمـرات  يم تمثيـل العـراق  د عزه ابرا لت القياده للمجا أو
و يطـرح قـضية  ان صوتھ عاليا و القمم العريھ واالسالميھ ، ف

صار. ق بھ جراء العدوان وا  العراق والظلم الذي 
ــادي  ــ املؤتمــر القطــري ا ــن ســر القطــر  أعيــد انتخابــھ نائبــا ألم

 .٢٠٠١عشر املنعقد  أيار 
 ٢٠٠٣املرحلة الثالثھ : األحتالل واملقاومھ من 

 ٢٠٢٠ا 
ـــي ، الـــذي رزيء  ي االيرا و ــي الـــص ـ ـــان لتـــداعيات الغـــزو االمر

ھ ،  بھ عراق العرو
وة  ن " رحمـھ هللا " عـن صـ د صـدام حـس ا ان ترجل القائد ا
ـسلم رايـة  ـذه  ـ ظـروف الغيـاب  ادًا ، و ـش جـواده أسـرًا ثـم اس
ـــادا  ه ج ـــستمر املـــس يم ، ل ـــزب واملقاومـــھ القائـــد عـــزة ابـــرا ا
وعطـــاءا ًومقاومـــة باســـلة لألحتـــالل ومـــا تمخـــض عنـــھ مـــن عمليـــة 
ــــــــي  ــــــــسھ ومــــــــن طائفيــــــــة مقيتــــــــھ ومــــــــن احتــــــــالل ايرا سياســــــــية با
ـذا  ذه الظروف املعقده ظروف االجتثاث واملالحقـة و سافر. 
ـــــسلم  ـــــي ،  ي وااليرا يو ــــي الـــــص ـ ن االمر الـــــصراع مـــــع املـــــشروع
ا السياســــيھ  ــــل صــــور ــــھ ب يم قيــــادة املواج ــــد عــــزة ابــــرا ا ا
ــــــ  انــــــت الــــــسنوات الــــــسبع عــــــشره ال ــــــھ ، ف والعــــــسكرھ والفكر
ــــادي قــــل  اعقبــــت االحتــــالل ، ســــنوات عطــــاء نــــضا ثــــر وســــفر ج

ه.  نظ
 

ـــاب  ا باالر ا وصـــم فمـــن مقاومـــة باســـلة لالحتـــالل يحـــاول اعـــدا
ـــــــ طائفيـــــــة  ن ، ا ـــــــن موســـــــوم ـــــــ أحتالل ن األجتثـــــــاث ا ـــــــ قـــــــوان ا
ـــــ ،  تمـــــع العرا ـــــ ا ـــــا  م زرع تلـــــون واذنـــــا غيـــــضھ حـــــاول ا
اديــــــــھ  ــــــــذا التحــــــــدي بتــــــــصاعد الــــــــروح ا انــــــــت االســــــــتجابھ ل ف
افرازاتــــھ فتجلــــت عظمــــة القائــــد عــــزة  تــــل و الوثابــــھ ، تقاتــــل ا
مــــــم،  نفرا ال ــــــزب واملقاومــــــھ ، مــــــس افــــــل ا قــــــود  يم و ابــــــرا
ا  ـــذه االمـــھ ورســـال ـــدين بحقيقـــة  ا ـــا ومـــذكرا ا ـــا ومن موج
ـــــــــــ  ا السيا رنامج ا.و ـــــــــــھ وشـــــــــــروط ومحـــــــــــددا لقواعـــــــــــد املواج

.  والقتا
 

ــخ  الــد مــن تار ــذا الــسفر ا ــ  يم  فقــد ســطر القائــد عــزة أبــرا
ــــزب  افــــل ا ــــا ، يــــوم قــــاد  مــــة نــــضالية قــــل نظ العــــراق م
ـزب  واملقاومھ الباسلھ  أشرس صراع ، محافظا ع وحـدة ا
ــق البعــث  عــزع أاليمــان بــأن طر ومجــسدا مبادئــھ وقيمــھ ، فلــم ي
ـا  ـ أعدا ا ع و الطرق األوحد لبلوغ االمة لشواطيء انتـصار
ــــــ اجــــــواء  ــــــا  ــــــو املوحــــــد ل ا املــــــشرق الوضــــــاء ، ف وتحقيــــــق غــــــد
ــــامع املتفاعــــل لقــــدرات  ــــو ا التخنــــدق الطــــائفي او القومــــي ، و

يھ. ا ا ضا لقدر  االمھ ومست
يد  ه النـــضاليھ للــــش ــــس مـــن الــــس ـــذا بأختـــصار شــــديد جـــزء 
ـــذه االســـطر  ـــ  ا  يم ، حاولـــت وضـــع ـــد عـــزة ابـــرا ا القائـــد ا

 القليلھ.
داء العراق واالمة العريھ. د والرفعة والع لش  ا

ـــــ ذكـــــراه  يم  يد القائـــــد عـــــزة ابـــــرا ـــــ للـــــش ـــــد والرفعـــــة والع ا
.  االو

ــــــم مــــــن  " ــــــدوا هللا عليــــــھ فم ن رجــــــال صــــــدقوا ماعا مـــــن املــــــؤمن
تظر وما بدلوا تبديال م من ي  " ق نحبھ وم

 صدق هللا العظيم
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ـن  سمعنا وقرئنا  تارخ العراق والشعوب ان صوت الشعب ح
علــــــو عليةصــــــوت وعنــــــدما يــــــرفض البــــــد مــــــن االســــــتجابة  علــــــو ال
ر والنھ صاحب الشرعية  و القوة ال التق لصوتھ ورغبتھ النھ 
ـو  ـذا  ـا الغطـاء و ـو مـن يرفـع ع ـا و و مـن انتخ للنظام والنھ 
ـــــا ديمقراطيـــــة ودســـــتورة  ـــــ با ب حـــــال جميـــــع االنظمـــــة الـــــ ت
ــان  ـ منتخبـــة عـــ صـــناديق تـــضم اصـــوات الـــشعب .. وخـــ دليـــل 
رات  ـــستجيب لنـــداء الـــشعب بمجـــرد خـــروج تظـــا ــي  ـ كـــم املل ا
ـسقط  ـدة و ـ املعا كومـة تل ـدة او وزارة تجـد ا ند باي معا ت
الـــــوزارة .. لكـــــن مايحـــــصل بـــــالعراق لـــــم يحـــــصل بتـــــارخ اي دولـــــة 
ـــــــــــستخدم كوســـــــــــيلة مـــــــــــن قبـــــــــــل  اع  بالعـــــــــــالم فـــــــــــصناديق االقـــــــــــ
ــشكيل حكومــة ال تمثــل الــشعب  ــشيات واالحــزاب الوالئيــة ل املل
اح  ـــ صـــناديق االقـــ ـــ ان مـــن اودع صـــوتھ  ـــذا دليـــل قـــاطع ع و
يوت  و من نفايات الشوارع وقاذورات املال وصاالت القمار و
ـــذه  ـــم  الـــدعاره لـــذلك تجـــد رمـــوز مـــن يحكـــم العـــراق تنطبـــق عل
يـوت الـدعاره  ـ و كيم ماشاء اللـة والحـرج املال املواصفات فا
وصــــــاالت القمــــــار مكــــــسبة ورزقــــــة واخــــــرن لــــــصوص الــــــصفقات 
ش وغــسيل االمــوال ..  ــش ميــة واخــرن تجــار الكرســتال وا الو

ـــم اكـــ مـــن عـــام ونـــصف  اذن فـــاي تمثيـــل للـــشعب الـــذي ثـــار عل
ــــــــــــ والزال يقــــــــــــارع الظلــــــــــــم  ر داء وا وقــــــــــــدم االالف مــــــــــــن الــــــــــــش
م برصــاص الغــدر  ــم وخــس ب تــصدى  راتــھ الــسلمية و بتظا
ـــاد وحتميـــة  بـــصدور عـــامرة مليئـــة بااليمـــان بنـــصر اللـــة وحـــق ا
ـ  اد خ االنتصار وما يجري  ديا العز والشرف والبطولة وا
ــــــــق صــــــــناديق الرذيلــــــــة  ــــــــ ان مــــــــن يحكــــــــم جــــــــاء عــــــــن طر دليــــــــل ع
ــــــــــق اختيــــــــــار الــــــــــشعب لــــــــــذلك تجــــــــــده  ــــــــــس عــــــــــن طر والقــــــــــذارة ول
ـل  رن واليؤمن بحق الـشعب برفـضھ  ستجيب لرغبة املتظا ال
ـــــــــسة واالجـــــــــرام  مـــــــــن اليحقـــــــــق طموحاتـــــــــھ .. فـــــــــالعنف دليـــــــــل ا
ــــشياوي الــــذي ال يمثــــل االســــلوب الــــديمقراطي للدولــــة ولكــــن  املل
ـة  ـل قر مـة ا ديد والتصعيد وارد ولن يثـ عز اك يفتح ا الد
م كــــرد فعــــل  ــــا وحرقــــت مــــساك د ابنا ــــش ــــر االيمــــام الــــ اس
ـــــــــ  م  يجـــــــــة فـــــــــشل ـــــــــا ن ـــــــــشيات بـــــــــدر وغ ا مل ملـــــــــسرحية اعـــــــــد
ـــــــة الرشـــــــاد  ـــــــ قر وم ع م بـــــــال ـــــــشا االنتخابـــــــات فاقـــــــدمت مل
ــؤالء مــن  ــا بــدم بــارد و عــة للمقداديــة وقتلــت عــدد مــن ابنا التا
ـــشياوي مـــصطاف ال شـــالل  م املل عـــشائر بـــ تميـــم الـــذي شـــيخ
ــــا .. وان  ية وت املعــــروف بجرائمــــھ بقتلــــة البنــــاء القــــرى الــــس
بـــث  ـــن طياتـــھ كـــالم فيـــھ مـــن ا اســـماعة للعـــامري كـــالم تـــابي ب
عــة  ــادث بذر ــا با والتحــرض للثــار مــن عــشائر وقــرى العالقــة ل
افظـة .. لتكـون نمـوذج  ـ ا ـ  دواعش من اجل اشاعة الفو
ن وفــــــــــرض ســــــــــطوة  ع املــــــــــواطن و لعمليــــــــــات مماثلــــــــــة اخــــــــــرى لــــــــــ
ـــل  ــ  ــ العـــام كرســالة واشـــارة ا د السيا ــ املـــش ــشيات ع املل
ـ الـذراع الـذي  ة تبقى  شيات املس شد واملل االطراف بان ا

ــو عمــل  ــر االمــام  ــة  ــ قر اع .. ان مــاجرى  يلــوي صــناديق االقــ
ـزة  ش واالج شيات با ع عن استخفاف املل اجرامي مس 
ـــ عــدم وجـــود دولــةباملع الـــسيادي  االمنيــة والـــشرطة ودليــل ع
ـــؤالء الرعـــاع  ا لكـــن نقـــول ل ـــا عنـــد حـــد وعـــدم وجـــود قـــوة توقف
ـــم يفلتـــون مـــن عقـــاب القـــانون والـــشعب  بانـــھ ماقـــامو بـــھ اليجعل
مــــــــة الــــــــشعب  بــــــــط عز عــــــــة االستعراضــــــــية لــــــــن  ــــــــذه الزو وان 
ــا  ــذه القــذارات الـ جــاء  بالنـضال والــصمود والــس القتـالع 

عد عام  تل  ـو عـزوف  ٢٠٠٣ا ـزرة  ذه ا .. ان احد اسباب 
الــشعب عــن املــشاركة باالنتخابــات وعــدم منــح االحــزاب الوالئيــة 
ا ..  ا صـــــــــــوا ـــــــــــذا ماافقـــــــــــد ـــــــــــا بالـــــــــــصدارة .. و اصـــــــــــوات لتجعل
ـة  ـا قر سة بحـق ا س رمة النكراء وا ذة ا فاقدمت ع 
ـــــم عـــــن  ـــــ املقداديـــــة كعقـــــاب ملـــــن امتنـــــع م ـــــر االمـــــام  الرشـــــاد و
ـــــ  ندمون الن الـــــشعب اصـــــبح اكـــــ و ـــــم ســـــ ـــــم صـــــوتھ لك منح
ـم  م لـذلك ابتعـدت ع ـداف م وا ـل مخططـا ونـضوج وادراك ل
ــــــــ الــــــــسنوات الــــــــسابقة ..  م  انــــــــت تــــــــدعم مــــــــا الــــــــ  ــــــــل ا
عرفــون كيــف  ــم يتخبطــون وال م بالــضيق واالحــرج جعل فـشعور
ـــ  ط ـــذا املنعطـــف ا ـــروج مـــن  ـــ جـــادة الـــصواب ل يل ا الـــس

م ومصا ايران الشر دد وجود  الذي 
 

ــ الــوراء .. ففــرض االرادة  ــات لــن تــدور عقــارب الــساعة ا لكــن 
ديــــــــــدة ..  كومــــــــــة ا ــــــــــ ا ـــــــــان للقتلــــــــــة  ـ بــــــــــالقوة قــــــــــد وال .. والم

م العقاب باذن هللا وسيعلم الذين ظلموا تظر  وسي
 اي منقلب ينقلبون 
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ـــــــــــــشردم  ـــــــــــــر واالنكـــــــــــــسار وال ـــــــــــــور والق ـــــــــــــ زمـــــــــــــن ا ـــــــــــــب والرفيـــــــــــــق واالب انـــــــــــــھ قائـــــــــــــد الرجـــــــــــــال انـــــــــــــھ بلـــــــــــــسم جراحنـــــــــــــا  ب لـــــــــــــل انـــــــــــــُھ .. ا  عانـــــــــــــات واالحتـــــــــــــاللواملانـــــــــــــُھ االلـــــــــــــم واملـــــــــــــصاب ا
لماتك التارخية ورا  مناسبة وانت تلقي  ل ظ جعلنا نزداد قوة ومنعة وحصانھ ف ضمد جراحنا و ل  و نا عن  غن ان وجودك معنا  ـ اخطـر مراحـل ا لقد  نت لنـا عـزا وفخـرا ومجـدا 

ـ ع ة من زوايا العراق فانت  ل زاو م   ر ل ان وكنت تظ ل م شون عنك   انوا يف انت ترعب اعداءك واعداءنا واعداء العراق  ياة  ـن ش با اق لـك والعر ـن دفـات القلـوب فرفاقـك وا
م وضــمائ ــ قلــو ــش  ع ــ ضــمائر االماجــد واالصــالء واالبطــال  ــش  ع ــات ان يجــدوك كنــت  ــات  فــون ف غلقــون ا م و ــ عيــو ماالصــالء يظعــوك  ــ  ر ة علينــا املا لمــا زاد املــ وكــ ،ف

ر املـس باال  بـت عنـا بجـسدك الطـا مـم لقـد ذ ض ال ـست ـل يمـيصدحوا صوتك صوة الثورة صوة البعث العظيم صوة العراق واالمـة ليجـدد فينـا االمـل و ـ  ن والعـرب  اق حـب العـر ان و
ــ ضــمائرا خالــدا  ــش  ع عيــدن ولكنــك  مــام املقــدام رحلــت  اع ال ــا الرفيــق الــ ــا االمــل ا اجــة اليــك ا ــان لقــد رحلــت عنــا ونحنــوا بــامس ا ــ الــشيم واملناقــب والقيــم مثــال م  عاليــا غاليــا 
ــ عا ــر و ـــاد والتحر ــ ل ــد القائــد االع ا ــب الـــشيخ ا ب ــا القائــد ا ــ قلــوب محبيـــك ا بقى خالــدا  ـــداف دك واالصــالة ونكــران الــذات واالقــدام ســـ ــق تحقيــق اال ــ طر ــ االســـتمرار  ع

تل ، رح ا وا من اجل العراق ا داء الذين  لة املعبدة بدماء الش تنا الطو ن باالرث النضا ملس ى المة العرب متمسك  الك
 

م ، م وف م واذلل  لقد احتار االعداء فيك ارعب
لول ، م ا ا ورسمت ل اطر ال تحيط  م ا ت لالمة   لقد بي

م ع االمة ن ومؤامرا م مخاطر الفرس الصفو ت ل  وو
ا وسوف يفقدوك م م م مخططات امركيا وحذر  وكشفت ل

كماء ، عرفون لغة الثوار وا ون وال  ام العرب اليفق  ذا بالء ح
يات ما غلت الت اكية م رة واالش ا الرفيق ابو احمد ع درب الوحدة وا  سائرون ا

 
ادة ـــ ان يتحقـــق النـــصر او الـــش ن ا ا الزالـــت مفتوحـــة لرفـــاق املناضـــل ـــاد الـــ اســـس مـــام فـــدروب النـــضال وا ـــا الفـــارس ال ـــن ا ـــر الع ن ،فك نـــم قر ـــ مالزمـــة لرجالـــك امليـــام ن  ـــالت  ـــ ا

ــــــــــــات ا ـ ر ـــــــــــــ ا ـــــــــــــا  ي والقيـــــــــــــم والرجولـــــــــــــة قـــــــــــــل نظ خيـــــــــــــة حافلـــــــــــــة باملعـــــــــــــا ة تار اديـــــــــــــا ومـــــــــــــس ن وج عـــــــــــــا وتركـــــــــــــت ارثـــــــــــــا نـــــــــــــضال ـــــــــــــ رحمـــــــــــــة هللا  ـــــــــــــ العالـــــــــــــملثو لقـــــــــــــد انتقلـــــــــــــت ا ـــــــــــــة   ر
ن لك الرحمة واملغفرة والفردوس االع وانا  وانا الية راجعون    نودعك عند الرحمن الرحيم سائل



 

 

 5ص

†ÓËÖ]»l^v×Ş’Ú
 

ë†ŞÏÖ]ÝøÂ÷]íß¢]‚Â]
 

íè†£]
 

ـــــــــــ  اقتـــــــــــصادي واجتمــــــــــا واخال ــــــــــ و ــــــــــوم فلـــــــــــسفي وسيا مف
عــدام القيــود  ــو ا ــف اللغــوي او التقليــد املتعــارف عليــھ  والتعر
ــسان ألرادتــھ او  ــة الــ تحــول دون ممارســة اال القمعيــة او الزجر
ض  عـ ـ وتـصميم و ـا عـن سـابق و لالفعال ال يرغـب القيـام 
ا اي  ـــة بنقيـــض ر عـــرف ا ـــف اذ انـــھ  ـــذا التعر ـــ  ون ع الكثـــ

عدام املنع.  ا
 

ـن  ـ االختيـار ب ـو القـدرة ع رة و لذلك يطرح التعرف االخر ل
ــذه القــدرة  ــ ان  عــدة بــدائل او حلــول او فــروض او احتمــاالت ع
ـد ونـضال  زة انما  تتطلـب ج ست متوفرة او جا  االختيار ل

ـوم  ـ مف ميـة  انية متاحـة واالكـ ا ا ام عل االت   ش ا
ـــــــــــسان لتحقيـــــــــــق خياراتـــــــــــھ السياســـــــــــية  ـــــــــــو ســـــــــــ اال ـــــــــــة  ر ا

 واالقتصادية واالجتماعية.
 

ــو مقيــد بنظــام وسلــسلة مــن  ــ مجتمــع ف ــسان لكونــھ فــردآ  فاال
الــــــضوابط القانونيــــــة او العرفيــــــة والعــــــادات والتقاليــــــد والقيــــــم 
ـــــــ  وتختلـــــــف طبيعـــــــة النظـــــــم والـــــــضوابط مـــــــن مجتمـــــــع الخـــــــر و
ـسان  ـي يحقـق اال ـة الفـرد ول ا التحكمية  حر تختلف  درج
ــــع  ــــس دومــــآ لتطو ــــو  يــــار ف ــــ ا تــــھ او كمــــا يتحقــــق حقــــھ  حر
ــــــــا اكــــــــ اســــــــتجابة لزوعــــــــھ نحــــــــو  النظــــــــم والــــــــضوابط بمــــــــا يجعل
ا حمايـة حقـھ  لق املؤسسات ال من شـأ س  رة، كما  ا

يار اي حماية حرتھ.   ا
 

ـــــة نظـــــر حـــــزب البعـــــث  ـــــا مـــــن وج ـــــة يـــــرتبط وجود ر لـــــذلك فا
اطات االخــــــــرى , فالفقــــــــر  ي بجملــــــــة مــــــــن االشــــــــ ا ــــــــي االشــــــــ العر
مـــا يجعـــالن  ـــة ، ال ر ـــ ا مـــا بالتأكيـــد قيـــدان ع واالســـتغالل 

ــو  اجــات غــ ملبــاة والن االســتغالل مــن حيــث  ــسان عبــدآ  اال
ـــسان  ـــ عمليـــآ حـــق اال صـــيغة تحكميـــة سياســـية واجتماعيـــة تل
عــض  ــ  ــو حاصــل  ــآ كمــا  ــ حــ لــو اقــر نظر فاالختيــار السيا
عـــــزال عـــــن  ـــــ ا البلـــــدان الرأســـــمالية ، فاالمـــــة ايظـــــا مـــــن حيـــــث 
ـ بالتـا صـيغة تحكميـة  ـسان و ـ اال عـ اسـتالبآ لو الثقافة 

.   قدراتھ العقلية وصيغة محددة للدور االجتما
 

اكية بمـــا تنطـــوي عليـــھ مـــن توفـــ فـــرص العمـــل  ولـــذا فـــأن االشـــ
اجـــات وتحقيـــق الـــضمانات والغـــاء االســـتغالل الناتـــج  وتلبيـــھ ا

رة. ا شرط الزم ل  عن التعسف امللكية الفردية فأ
 

ــــــسان  انيــــــة تحقيــــــق اال والبــــــد مــــــن وجــــــود مؤســــــسات تجعــــــل ام
وانــــب  ــــة امــــر متعــــدد ا ر تــــھ امــــرآ ممكننــــآ والســــيما ان ا ر
ــــــــة  ــــــــة التعليــــــــم وحر ي وحر ملــــــــا ــــــــة االنتخــــــــاب ال فالبــــــــد مــــــــن حر

 استخدام وسائل االعالم.
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ـة  ـات الفئو يفات الـضيقة ذات التوج ا مـن التـص ـست كـسوا يـة ل القومية العر
ـــست  ـــ ل املنحـــسرة، مثـــل الفئـــات العرقيـــة أو الطوائـــف أو العـــشائرة والقبليـــة، و
ــــ العالــــم  ــــادة  ــــا تحتــــل دور الر ــــذه األيــــام مدعيــــة أ ز  يــــة الــــ تــــ بيــــة الدي املذ

 !اإلسالمي
ـــــذه النظـــــرة الـــــسطحية الـــــسوداء  يـــــة  طـــــأ الكبـــــ أن ينظـــــر للقوميـــــة العر ومـــــن ا
ــ أمــة  ــست نائمــة أو راكعــة ( ال ســمح هللا ) ،  ــة أمــة قائمــة ول والــضيقة، ألن العرو
ليـــل عليـــھ الـــسالم، وأمـــة  يم ا محمـــد عليـــھ الـــصالة والـــسالم وقبـــل ذلـــك أمـــة إبـــرا

ا زة القرآن العظيم الذي نزل بلغ ا هللا  األرض بم  .خص
ــــــة  ن العرو ية، و اعة والكــــــرم والبطولــــــة والتــــــ إن تــــــارخ العــــــرب حافــــــل بالــــــ
ـــي  يـــھ العر عـــا بن ـــا هللا ســـبحانھ و ـــل األديـــان، وقـــد أعز قـــة ســـبقت  حـــضارة عر
انـــت  خرجـــت للنـــاس، و

ُ
انـــت خـــ أمـــة أ املـــصطفى محمـــد عليـــھ الـــصالة والـــسالم، ف

ابل ووادي النيل وغ ذلك انت القدس و رام، و ت هللا ا  .أرض ب
 

يات  نيات والــــسبعي ــــ عقــــود الــــست ــــي  ــــسنمت قيــــادة الــــوطن العر ــــة ملــــا  إن العرو
ــذه الطــرق الوحــشية العنــصرة املقيتــة أبــدًا،  عاملــت  انــت قــد  يــات مــا  والثماني
ـــــر بمختلـــــف أطيافـــــھ،  ـــــي ا ـــــل فئـــــات الـــــشعب العر بـــــل وحـــــدت الـــــصف ووحـــــدت 
مــــا صــــوتًا واحــــدًا وقلبــــًا  ــــذه األمــــة الــــذين جعلــــوا مــــن ا ة لقــــادة  واألمثلــــة كثــــ

 .واحداً 
 

 ، ـ ب ـا كمـا ي ان بـة أن تحتـل م ـسمح لألمـة العر ذه األيام أنھ ال  إن األمر الغرب 
يف أعـداء العـرب،  ًا مـن ضـروب العنـصرة، حـسب تـص ا ضـر ح باتت اإلشادة 
بـًا، بـل إنـھ  نًا وغر ا ع وسائل اإلعالم أمرًا مست ة أو اإلشادة  ات تناول العرو و
علـم أن األمـة  ميـع  نمـا ا كـذا يـصفونھ، ب ممنوع أيضًا، ألنـھ وصـف عنـصري، أو 
ــــست عنــــصرًا أو مجموعــــة عناصــــر أو حــــ قبائــــل أو اتحــــاد، بــــل إن األمــــة  يــــة ل العر
ــ  ــ ســيدة األمــم الــ قــدمت للعــالم حــضارات متعــددة مــا زالــت ماثلــة ح يــة  العر

ضارات  ال نقلت أمم العالم من الظالم إ ذه ا  .النور  اآلن، و
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داء والعظمــــاء والقــــادة األبطــــال  ن والــــش يــــاء واملرســــل ــــ يــــوم الــــدين، بلــــد االن بقــــى ا ــــان العــــراق ومــــا يــــزال و
الــــد  ــــم الراحــــل القائــــد ا ن، وم ــــ مــــر الــــسن ــــسون ع ــــون وال ي ــــؤالء ال ين قينــــا أن  ين، و واإلعــــالم واملتمــــ

ــ ‘الرفيـق عــزة  ــ النا ــ واملثــل األع نــك والنمـوذج األر يم أبــا أحمــد ، القائـد الغيــور الوطــ األصــيل ا بــرا
الـد الـذي تمـر علينـا الـذكرى  ـد ومـسؤول، القائـد ا ل مناضل حر ومجا سنة الذي يحتذى بھ  والقدوة ا
عـد أن أدى دوره وواجبـھ ومـسؤولياتھ وأمانتـھ  ـ  ة األو لرحيلھ و الذكرى واملناسبة األليمـة قـد أف السنو
ــد والوعــد ومــا أملــت عليــھ املــسؤوليات امللقــاة  أفــضل حــال وصــان القــسم والع ــ مــستوى وأحــسن و ــ أع ع
ان رمز الصمود والوفاء واالخالص والثبات والتحـدي وعنفـوان القيـادة السياسـية والعـسكرة  ع عاتقھ ف
الـــد الفـــذ والـــذي  ـــة القائـــد ا يمـــان وعبقر ـــل قـــوة وعـــزم و ـــاد ب كيمـــة بالعمـــل والنـــضال وا واألمنيـــة ا
ـــل أبنـــاء  زب والدولـــة ول ـــل بـــا غـــرس القيـــم والـــروح الوطنيـــة والقوميـــة األصـــيلة بنفـــوس رفـــاق الـــدرب الطو
ــر العــراق وخــالص  عــد الغــزو واالحتــالل إلنقــاذ وتحر ــ  يــدة وتحمــل املــسؤولية األو يــة ا الــوطن واألمــة العر
ــــي البغيــــض والوقــــوف بوجــــھ األحــــزاب الفاســــدة  ــــسلط والنفــــوذ اإليرا ـــي وال ـ تــــل األمر ن مــــن ا اقي العــــر
رمـــة حـــ تحقيـــق النـــصر املـــؤزر  ائيـــة الوالئيـــة ا ـــشيات الو س الفاســـدين وامليل واســـ ونـــة العمـــالء ا وا
ـان للراحـل  ـوف والقلـق والتوتـر و ـم مـصدر ا ل ل عد أن شـ اقدين املعتدين  ن ع األعداء األشرار ا املب
ن بالعمــــل والنــــضال  لــــص ن والعــــرب ا اقي الــــد الــــشرف الكبــــ والفخــــر العظيــــم أن يتقــــدم قيــــادة العــــر ا
ـــسانية  ـــاوت القيـــم اإل ة جـــدا يـــوم  ة صـــعبة وخطـــ نائية وفـــ ـــ ظـــل ظـــروف اســـت ـــاد وخدمـــة الـــشعب  وا
ـارج لكنـھ  ة عند البعض بالداخل وا ميدة واملبادئ األساسية واملواقف الصلبة القو يلة واألخالق ا الن
ـــصوم  ـــضوع لألعـــداء والـــذيول واالتبـــاع واعطـــى ل ـــسالم وا ـــى االس تحمـــل املـــسؤولية الوطنيـــة العاليـــة وا
عــــد أن خــــاض  يانــــة والغــــدر واالنتقــــام والثــــأر والفــــساد،  ــــ بالعمالــــة وا ــــل مــــن غــــامر وو الــــدروس والعــــ ول
ــ ذاكــرة  ــم األحــرار االبطــال الــصابرن، لينحــت  ن والعــرب، وأل اقي مــع املــؤمن مــن العــر الغمــار وقــاد ركــب ا
لــــص التقــــي واألســــد الــــضرغام  ــــد ا ا ــــن ا مــــام الــــصادق األم ــــديث واملعاصــــر، أنــــھ القائــــد ال التــــارخ ا
ــــق واإليمــــان  ــــدار صــــوت ا يــــاة، قــــد رفــــع صــــوتھ ال ــــل ميــــادين ا ــــ  ــــ املــــشرف و ــــاد البطو بالنــــضال وا
تـل وأذنابـھ وذيـول إيـران الـشر  ع بوجـھ ا ـل املناسـبات واألحـداث والوقـا والصواب ضد الباطل وأتباعھ، ب
طرحــون الكــذب  طــط و ــم يــضعون ا ن و ــسلط بص أنظــار األعــداء وامل والعــدوان واالنتقــام، لكــن بقيــت تــ
ـــا بالفـــشل  ل ـــاوالت بـــاءت  ھ املتعمـــد للنيـــل مـــن ســـيادتھ، إال أن ا ـــشو قـــائق وال ـــر ا ـــداع واملكـــر وتزو وا
ظــــــل األســــــطورة بالعطــــــاء  ــــــن كفيــــــھ و ــــــد يحمــــــل روحــــــھ ب ا ــــــذالن ليبقــــــى الراحــــــل املناضــــــل ا مــــــة وا ز وال
ـــن غـــرة قبـــل فـــوات األوان، القائـــد  ـــ ح ، وقـــد غـــادر ع ـــ ـــ رفيقـــھ األع ـــ يـــوم انتقالـــھ إ ية والفـــداء ا والتـــ
ــ البــأس الــشديد، وقــد 

ُ
عــده الرجــال والرفــاق والقــادة األبطــال أ ك مــن  ــسور املقــدام ليــ الــد الفــارس ا ا

بقــى نــصب  ــر و ــاد والتحر ــستمر العمــل والنــضال وا ــا، وأن  ى وتحمل ــم الــشعور باملــسؤولية الكــ عــزز ف
ـــم  داء الـــذين عند ـــن ســـيدي القائـــد الراحـــل، فلـــك مـــن هللا ومنـــا ومـــن شـــعب الـــش ـــر الع ميـــع.نم قر ـــن ا أع
ـــل روح ناضـــلت  ـــ  رة الزكيـــة األبيـــة وا ـــ الـــروح الطـــا داء .. الـــسالم والتحيـــة والوفـــاء، إ القـــادة والـــشباب شـــ

ية دت من أجل العراق وقضايا أقطار األمة العر  .وجا
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ـــ  ي مــن يــدفع أك ى باملــال فأنـــھ رخيــص وســيأ ــش ــل مــن  ـــو باطــل ، و ــ باطــل ف ــل مــا بــ ع
ــي البغيـــض للعـــراق  ـ عـــد االحتـــالل والغـــزو األمر ـــو ديـــدن مـــن جـــاء  ـــذا  ـــ عـــن األول ، و فيتخ

ة اقية العرية الكب  .العظيم وتقوض تجرتھ العر
ي نفسھ!؟ ا  رد الفعل باملقداديھ اسوء من الفعل اإلر

 
ـــن  ا نحـــو ثالث ي ـــ ابيـــھ ضـــد أبنـــاء مدينـــة الرشـــاد الـــ راح  مـــھ داعـــش االر وقـــد كـــشفت جر
ـة  وم انتقامي مب ع الظن بقتل ثمانيھ مـن أبنـاء قر ايا ب يدا وجرحا قابلھ ذوو ال ش

اوره وحرق منازل وتدم سيارات  .اإلمام ا
 

د االسـتخباري خاصـة وان  زه االمنيھ املتواجدين  املنطقھ وضعف ا اللوم يقع ع االج
مــة  عــد جر ــش والــشرطة الــ لــم تحــسن ضــبظ الوضــع  مايــة ا ــة اإلمــام تخــضع  أبنـاء قر

 .داعش املروعھ
ــــم  م حـــ مــــع عوائل ـــم وارتبــــاط ــــذا فقيم ـــم مقابــــل املـــال ل ونـــة يفعلــــون مـــا يطلــــب م إن ا

م م ال وطن وال شرف ل م الناس بأ ذا يصنف  .متعلق بكم يكسبون ل
 

تھ  لـــھ وعـــش ل خروجـــًا عـــن قيـــم أ ـــش يـــع وطنـــھ مـــن اجـــل انـــدفاعات طائفيـــة ، إنمـــا  إن مـــن ي
ــشيات الطائفيــة  ــا ، وال مــن عمــل مــع املل ومروءتــھ ودينــھ ، فــال مــن عمــل مــع داعــش وانــضم ال
ة  ن ، وقـــد خـــسر البعـــث خـــ ـــرائم املرتكبـــة مـــن الطـــرف ـــ ا ـــذا الوصـــف ، وال ن عيـــدًا عـــن 
ــــ الطائفيــــة  ــــن ، الن البعــــث حــــزب رســــا المــــة عظيمــــة ال ينظــــر إ يــــة االثن رجالــــھ بحقــــد وكرا

ى بحق الوطن والدين ا جرمة ك عت ا و ام بل يحار ا باح ا وقياد  .واحزا
 

عـض  ادي العامري واالخرن من ذيول إيران ، ع ترسيخ الن الطـائفي وأغـراء  لقد أسس 
ـــــ وســـــرقة املـــــال العـــــام  م فاشـــــاعوا القتـــــل والت ـــــ منـــــاطق ـــــم القـــــوة  العـــــشائر باملـــــال ومنح

اص  .وا
ـــ العـــراق  تھ يجـــد خـــستھ وحقـــده ع نـــا للعـــراق ومـــن يقـــرأ ســـ ـــادي العـــامري يومـــًا اب لـــم يكـــن 
ــش  ن ، منــذ اليــوم اللتحاقــھ بقــوات الغــدر ( قــوات بــدر ) ومــشاركتھ القتــال مــع ا اقي والعــر

اقية  رب العر ي  ا رس اإليرا ي وا ش العرا الباسـل الـذي  –اإليرا اإليرانية ضد ا
يـــــة  ـــــشون لكرا ع ـــــم  ـــــذا الـــــذي جعل ـــــسوه ، و لقنـــــھ وخميـــــ الـــــدجال واتباعـــــھ درســـــا لـــــن ي
ـــن  اقي عـــذيب األســـرى العر ـــ  ـــ واالنتقـــام منـــھ.كما إنـــھ نفـــسھ الـــذي أشـــرف ع الـــشعب العرا
ـــــن  ــــي لينفـــــذ صـــــفحة قتـــــل البعثي ـ عـــــد الغـــــزو األمر ـــــرب واســـــتمر حـــــ عـــــاد للعـــــراق  خـــــالل ا

ي يو ا والكيان الص ن إيران وأمر سيق ب االتفاق والت  .والعلماء والطيارن والقادة و
 

ـــان مـــع  ء ، و ـــ ـــل  تار ب قـــد واالســـ ـــ إشـــاعة منطـــق ا ـــ ع ـــادي منـــذ أيامـــھ األو عمـــل الـــال 
ـ  ـ محافظـة ديـا ال ر وخاصة  ب  ل ما يطلبھ منھ ، قتل سرق  ي منفذا ل قاسم سليما
ة ضــد شــفق نيــوز / كــشف  قــ ــا فعلتــھ ا ــشياتھ , اخر طــش مل ــا مــن بطــشھ و ــسلم أبنا لــم 
ـوم واسـع النطـاق شـنھ آالف  عاء، تفاصـيل "مرعبـة" ل ، يوم األر مصدر أم ومرصد حقو
ـوم  ، انتقامـا مـن  ـ محافظـة ديـا ا السنة  ر اإلمام ال يقط ن الشيعة ع قرة  املقاتل

اورة  .شنھ داعش ع قرة الرشاد ا
 

عـة محـاور بمـشاركة  وم ُشـن مـن أر الة شفق نيوز، إن ال مقاتـل  ٦٧٨وقال املصدر األم لو
، و ـــــور الـــــشما ـــــي، و ٩٩٤ـــــ ا نو ـــــور ا ـــــي، و ٣٩٥ـــــ ا ـــــور الغر ـــــور  ١٤٧٠ـــــ ا ـــــ ا

 .الشر
ــم  ن جلبــوا مع ــاجم ًا  ٤٣وأضــاف أن امل ــر اإلمــام، مــش ان  ن ســ ــسات افــة تولــت جــرف  جر

ـوم انتقامــا  ــة الرشـاد وشــنوا ال ان قر ن مــن قبيلـة بــ تميـم الــشيعية مـن سـ ـاجم ـ أن امل إ
وم مس شنھ داعش مساء الثالثاء م خالل   .ملقتل أبنا

 
ــوم.و مجاميــع  ــاء ال عــد ان ــة  ــ القر ــشرت  اقيــة ان ــ أن قــوات األمــن العر وأشــار املــصدر إ
، نفـــــذت  ـــــشد الـــــشع يئـــــة ا ا شـــــعار  عـــــض ـــــ  اعيـــــة الـــــدفع ع ـــــستقل ســـــيارات ر ة  مـــــس
ــر اإلمــام،  ــة  ن وســيارات داخــل قر ــسات عمليــات إعــدام ميدانيــة وحــرق منــازل ومركــز صــ و
ــا  واشــة، الــ تقط ــة ال ــة الرشــاد واملعروفــة باســم قر ي الــذي طــاول قر ــا عــد االعتــداء اإلر

 .آخرن ١٥صا وجرح  ١٤قبيلة ب تميم، وأسفر عن مقتل 
 

س والـــــدم ال يولـــــد اال دم مقابـــــل  ـــــ الـــــذي ســـــيحرق االخـــــضر واليـــــا قـــــد الطـــــائفي االع انـــــھ ا
وا واعملوا من أجل العراق الواحد  .والظلم ظلمات يا من اع هللا بصائركم، انت

 
افظـــة ديـــا ، وأول مـــن ارتـــد عليـــھ حلفائـــھ بـــاألمس ومـــا قالـــھ  ارتـــھ  ســـقط العـــامري خـــالل ز
ــب مــن  ــادي العــامري ، و تركــھ وذ ــ  ــ ، مــن كــالم جــرئ مــ االرض بـ الــشيخ مــصطاف التمي
ا  وة عشائرنا االصيلة وكشف ذه بداية  سمع ماذا يقول العامري ، وان شاء هللا  دون ان 

ن اقي م للعراق والعر م إليران وعدم ح م ووال م ودجل  .داع العمالء وكذ
ــسان والــ نفــث ســمھ الطــائفي دون  ــ م لمــة  ســقط العــامري بــل اســقط نفــسھ عنــدما القــى 
ي طالب عليھ السالم أن تكون انت مـن يتحـدث باسـمھ ، واذا  ل ، وحا االمام ع بن أ
ـــل  ـــا ب اقول ـــم و ـــم بنـــوا تميـــم وانـــا م يـــوم انجـــرف احـــدنا نحـــوكم فانـــھ ال يمثـــل اال نفـــسھ ، وم

ا العمالء الذيول   .شرف وعز نحن براء منكم أ
 

ــــو عمليـــات إفــــراغ القـــرى واملــــدن مــــن  بھ األول  ــــ ديـــا ســــ ابيـــة  إن "اســـتمرار العمليــــات اإلر
م أمنيـــــا  ـــــة جـــــرى تـــــدقيق ان قر ـــــا مفتوحـــــة"، مبـــــديا اســـــتغرابھ مـــــن "تحميـــــل ســـــ ـــــا وترك ل أ
ــن  ــا قوان ــذا االعتــداء، بمــا يؤســس لــشرعة تحكم م أكــ مــن مــرة مــسؤولية  ال ــ وفحــص 

ة طائفية  ."جماعات مس
 

ـــــن "املـــــسؤولية  ــــاظ والقـــــادة األمني ـ ـــــس حكومـــــة تـــــصرف األعمـــــال مـــــصطفى ال ونحمـــــل رئ
ا  ل ــــ ة معروفــــة  ــــشيا مــــس ــــرائم الــــ نفــــذت مــــن قبــــل ميل ــــ ا القانونيــــة واألخالقيــــة، 

ي الذي نفذ  قرة مجاورة ا وم اإلر ا، تحت غطاء الرد ع ال  .اإلجرامي  املنطقة ذا
ـــ  ـــ االنتخابـــات  اســـر  عـــة لبـــدر ، وا ـــة حـــشدية تا إن املـــسؤول عـــن أمـــن محافظـــة ديـــا الو
ن ، حكوميـة  ـ قتـل املـواطن ة و الـسيارات املـستخدمة  م بدر ، والقتلة من بدر واالسـ ديا 
ــــ تنفــــذ أوامــــر دولــــة الفقيــــھ ،  ــــشيات الوالئيــــة بــــال جــــدال ، و عــــة لدولــــة امليل ، وان داعــــش تا

ل أبناء الشعب العرا  .وتقتل 
 

ــــــ شــــــعبھ فــــــأن عمــــــره لــــــن يطــــــول  ــــــاكم او صــــــاحب الــــــسلطة ذيــــــل وحاقــــــد ع عنــــــدما يكــــــون ا
ـل مـن جـاء  ـادي العـامري و ذا ما حـصل عليـھ  نقع الذل والعار والرذيلة و سقط  مس وس
مـزق  ـشق وحدتـھ الوطنيـة و ـضارات و تقـم مـن شـعب ا ي ي روًال  خلف الدبابة االمركية م

 .سيجھ االجتما
 

ـــــذه  ـــــالص مـــــن  نـــــھ أن يتوحـــــد ل ـــــل قومياتـــــھ وأطيافـــــھ ومـــــسمياتھ وعناو ـــــ ب الـــــشعب العرا
ـساند  تحـالف و ل ما يملـك ، وأن يلتـف و ا ب اقدة ، وان يقاوم الطغمة العميلة الفاسدة ا

اقية الباسلة قيقي للمقاومة العر  .قيادة قطر العراق القائد ا
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ــــــس االنتخابــــــات  ــــــت املقاطعــــــة الــــــشعبية الواســــــعة ملــــــا  اثب
ــ  ــ العــراق الــرفض القــاطع للعمليــة السياســية ال ملانيــة  ال
ي الفار للعراق يو ي الص ا االحتالل والغزو األم  .أسس

ــــشيات  ــــ األحــــزاب وامليل ــــذه املقاطعــــة ع عكــــست نتــــائج  وا
ــ الــسفيھ بــصراع  م بــذيول ايــران والو ــسمي ــ  ممــا اتفــق ع
ـــا وقـــذف  ـــاد بي اال متعـــددة ابتـــداء مـــن التالســـن ا اخـــذ اشـــ
ـــــــــــ قطـــــــــــع الطرقـــــــــــات  ا لبعـــــــــــض بخـــــــــــادش الـــــــــــسباب ا عـــــــــــض

ا داف مصا رموز  .واستعراض القوة واس
 

ن امــــام  ــــن السياســــي لل ــــن وا وقــــد توقــــف الكثــــ مــــن املعلق
ـست جديـدة منـذ االحتـالل  ـل حـال ل ـ  ـ ع رة و ذه الظـا

 .٢٠٠٣سنة 
 

ــ  ــ لنــدن  يفة العــرب الــصادرة  ــ ــشرت  ــذا الــسياق  ـ  و
ـــــــشرن األول  ر  ـــــــع عـــــــشر مـــــــن شـــــــ اتـــــــب  ٢٠٢١الرا مقـــــــاال لل

ـــــ العـــــراق  ـــــ املعـــــروف فـــــاروق يوســـــف تحـــــت عنـــــوان (  العرا
 : خسر فاسدون ورح فاسدون ) جاء فيھ

 
ـــــــ العـــــــراق منـــــــذ  ما  التغيـــــــ واإلصـــــــالح مزحتـــــــان يتـــــــم تـــــــداول
ـــ الـــ ال تقبـــل  انـــت الطبقـــة السياســـية و ســـنوات.غالبا مـــا 
ـــ الوقـــت  ـــديث عـــن اإلصـــالح والتنديـــد  ـــ ا مزاحـــا ســـباقة 
ائنـات خفيـة قادمـة مـن  نفـسھ بالفـساد كمـا لـو أنـھ مـن صـنع 
ـــ  ب حـــ يتحـــول إ ـــ الـــذ ا ع عيـــد مـــا أن تـــضع أيـــد كوكـــب 

 .تراب وما أن تلمس العباد ح يتحولوا إ رماد
 

ــــان آخــــر مــــن  ــــ أي م ــــشبھ أي فــــساد  ــــ العــــراق ال  فالفــــساد 
ال يبقــي وال يـذر.كما أنـھ فـساد قابــل ”  نـووي“العالم.إنـھ فـساد 

ـــو مـــا أدى  ـــودة و ـــسرعة قياســـية غـــ مع ـــشار  للعـــدوى واالن
ــــو تلــــك  ة لتطبيعــــھ.العراق  ئــــة صــــا نــــاك ب ــــ أن تكــــون  إ
ــــــــذا يمكــــــــن القــــــــول إن الفاســــــــدين إذا اختفــــــــوا مــــــــن  ئة.ل الب

ع ذلك أن الفساد سيختفي  .العراق ال 
ـــ  نـــاك فاســـدين خـــسروا  ن شـــماتة أن  اقي عـــض العـــر فـــرح 
ــــــــــ حقيقــــــــــة أن  ــــــــــم لــــــــــم يلتفتــــــــــوا إ ة ولك االنتخابــــــــــات األخــــــــــ
م.خـــــسر فاســـــدون  ـــــ معظم ـــــم أيـــــضا فاســـــدون  ن  الـــــرابح
ــــل  عــــ أن الفــــساد انتــــصر مــــرة أخرى. ــــح فاســــدون.ذلك  ور
متـــھ؟ ذلـــك ســـؤال وضـــعھ الـــشعب  ز نـــاك َمـــن يتوقـــع  ــان  ـ
ا.َمن لـــم  ـــم املقاطعـــة كبـــ ـــان  ره.لـــذلك  ـــ خلـــف ظ العرا
ھ  ــح صــ يــدل بــصوتھ لــم يخــسر أي فرصــة ممكنــة بقــدر مــا ر
عيـــدا عـــن  ء مـــن كرامتـــھ  ـــ الـــداخ وشـــعوره بأنـــھ احتفـــظ 

ر و  .التلوث وال
 

ــو  ــا ف ر ــة ولــم يجــر تزو انــت نز أمــا أن ُيقــال إن االنتخابــات 
اع ولـو أخـذنا األمـر  علق األمـر بـصناديق االقـ يح لو  كالم 
ـــن ســـبقتا االنتخابـــات  مجـــردا مـــن حقيقـــ املـــال والـــسالح اللت
مـالت  ـاس ل ع ـو إال ا اع ما  ا.فما جرى يوم االق دتا ل وم
قيقــــة  ــــ ا ــــ  ائلــــة،  ــــا أمــــوال  االنتخابيــــة الــــ أنفقــــت ف
ــــــن  نــــــاك مــــــن ب ــــــس  ــــــ فل ــــــة مــــــن الــــــشعب العرا و أمــــــوال م
ن َمن يمكنھ أن يد أنھ قد حصل ع تلك األمـوال  املر
ـــل أفـــراد الطبقـــة  س. ـــ عـــالم الب ـــرة  مـــن خـــالل أعمالـــھ ا
ن الـــذين أثـــروا  فـــاة الـــسابق ـــم مـــن ا ـــ العـــراق  السياســـية 

ي  .عد االحتالل األم
 

بـــات  ـــم الـــوالئم ووزعـــوا ال إذًا الفاســـدون أقـــاموا أثنـــاء حمال
ــــــــ  ــــــــ إطـــــــار شـــــــروط صـــــــارمة  يـــــــة واإلكراميـــــــات املاليـــــــة  العي
م مــــن مالــــھ.مال  ــــور ــــ جم ــــ القــــرآن ع ا القــــسم ع مقــــدم
ـم  ـزء األ ـ ا ند  ـس ـ  ور املنكـوب بنظـام سيا م ذلك ا
اقيــــون إزاءه  ــــشعر العر ــــ  قلي ــــ و ــــ دعــــم دو مــــن وجــــوده إ
غــــض  يــــت النظــــام  ــــا تث ايا مؤامــــرة ُيــــراد مــــن خالل ــــ م  بــــأ
سان والطائفية واالحتجاجات  النظر عن الفساد وحقوق اإل
ـــــــ التميـــــــ وغيـــــــاب مبـــــــدأ  الـــــــشعبية والسياســـــــات القائمـــــــة ع

كومية  .املواطنة وانحسار الرقابة ا
 

عرفـــون  اقيـــون ســـوى أن يتعلقـــوا بخيـــوط أمـــل  ال يملـــك العر
ـــــشرن عـــــام  عـــــد احتجاجـــــات  ـــــم أصـــــبحوا  ــــاذب.غ أ ـ أنـــــھ 

ـــــــــــم  ٢٠١٩ يح أ ـــــــــــ ــــــــــانوا مـــــــــــن قبل. ـ اقعيـــــــــــة ممـــــــــــا  أكـــــــــــ و
ـــــدي الـــــ تمـــــت  اســـــتطاعوا إســـــقاط حكومـــــة عـــــادل عبـــــد امل
ـم صـاروا  ـ النظـام، غـ أ فـاظ ع ـا مـن أجـل ا ية  الت
لـــة أمـــا اإلصـــالح  قـــھ طو ـــن مـــن أن التغيـــ صـــارت طر ـــ يق ع
بمعــ أن ينخفــض مـــستوى الفــساد فــإن األمـــل فيــھ ضـــعيف 

 .إ درجة اليأس
 

ــــ  ــــ جــــرائم القتــــل الــــ ارتكبــــت  فبعــــد أن تمــــت التغطيــــة ع
حـــق شـــباب االحتجاجـــات وصـــار اإلفـــالت مـــن العقـــاب واحـــدا 
ثــا بمطالبــات  ن بقــاء النظــام الــذي ال يبــدو مك ــم عنــاو مــن أ

ـ حقيقـة  قيقـة و ذوي القت الذي ينادون بالكشف عن ا
ء إال ألن  ـــا ال لـــ غـــض النظـــر ع قـــررت العدالـــة الدوليـــة أن 
ــــ  الواليــــات املتحــــدة مــــستعينة بــــإيران قــــد أغلقــــت الــــستار ع
ـــ  اظ عـــد أن اســـتطاعت حكومـــة مـــصطفى ال االحتجاجـــات 
ـم  ـانوا يتوقعـون أ تجون و ا ا أن تقيم انتخابات، طالب 
ـــــ األقـــــل  ـــــا مـــــن إســـــقاط النظـــــام أو ع تمكنون مـــــن خالل ســـــ
ـــــا عنـــــوان  ـــــ حقيق ـــــ  اتـــــھ الطائفيـــــة الـــــ  ـــــد مـــــن توج ا

ن األحزاب  .تقاسم للغنائم ب
 

ي قــــد  أســــوأ مــــا نتــــج عــــن تلــــك االنتخابــــات أن تيــــار نــــوري املــــال
ـــ  ـــ مجلـــس النـــواب املقبل.تلـــك نبـــوءة  ٣٧حـــصل ع مقعـــدا 

ـــــست كـــــذلك قياســـــا بتـــــارخ النظـــــام الـــــذي لـــــم  ا ل ئة.ولك ســـــ
تجـــــون  يتعامـــــل مـــــع الفـــــساد باعتبـــــاره جرمة.لقـــــد اعتـــــ ا
عـد أن  يـار العـراق اقتـصادا ومجتمعـا  ـو األسـاس ال ي  املال
ـن الـدول الفاشـلة.وكما يبـدو فـإن  انـة بـارزة ب ان قـد احتـل م
ــــت  ــــ ســــياق التحــــزب الطــــائفي قــــد أ ي  سياســــة نــــوري املــــال
يــــارات  ــــده مــــن ا ده ع ــــ مــــا شــــ مــــسألة العــــودة القانونيــــة إ
ـــــــــــان ســــــــــــقوط املوصــــــــــــل تحــــــــــــت احتــــــــــــالل داعــــــــــــش  ـ فظيعــــــــــــة 
ــــــج  ــــــ تتو ــــــ  د السيا ــــــ املــــــش ا.لــــــذلك فــــــإن عودتــــــھ إ م أ

 .للفساد
ـــن  ي غـــ أن الرابح م نـــوري املـــال ـــ مقـــدم ـــح الفاســـدون و ر

 .اآلخرن ال يقلون عنھ فسادا
 

END
ــ ســاحات األقطــار  ا  ــ ضــوء االنتخابــات الــ نجــد مــسرح و
ـــ الـــشعي  ـــي الفلـــسطي ع اتـــب العر تج ال ـــست يـــة  العر
لة أكـــــــــــــــ ممـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم حـــــــــــــــال. ـــــــــــــــا شـــــــــــــــرعت تفـــــــــــــــرز مـــــــــــــــش  ا

يـــــــة .. الثمـــــــار مـــــــسمومة )   فتحـــــــت عنـــــــوان ( االنتخابـــــــات العر
ـــشرن  ـــ التاســـع عـــشر مـــن  ديـــد  ـــي ا يفة العر ـــ ـــشرت 

ا : ٢٠٢١األول  اتب جاء ف  مقالة لل
 
ـ   مھ قـدٌر غ دا رج، و ئًا من ا شعر املرء  أعطافھ ش س

ـــن يحـــاول الـــسباحة  ّدد، وكثـــ مـــن العـــزوف، ح قليـــٍل مـــن الـــ
ــــ الــــدفاع عــــن  ــــد نفــــَسھ  ــــٍر جــــارف، أو عنــــدما ُيج ضــــد تيــــار 
ــــــ  الية االنتخابــــــات العامــــــة  ــــــة نظــــــر خالفيــــــة، مثــــــل إشــــــ وج
ــ بلــداٍن ذات أنظمــة أوتوقراطيــة  يــاة السياســية الــسائدة  ا
ــى مــن  اع حــّدٍ أد اع النــ أو ثيوقراطيــة، تتوّســل صــندوق االقــ
نـــا  تمـــع الـــدو أن  ـــر أمـــام ا الـــشرعية واملقبوليـــة، وللتمظ
ـــ ركـــب الـــدول الديمقراطيـــة،  ـــس  ـــذه الفـــضاء كيانـــات  ـــ 
ـو  ان املـرء، و ما، فما بالك إذا  ا املبادئ والقيم ذا شارك و
ـ أضـيق نطـاق،  ـا ع ـس  الية، و ـذه اإلشـ يخـوض غمـار 
ــــض  نا ــــ الــــصف الوطــــ الــــديمقراطي، و يحــــسب نفــــسھ ع

كم الشمولية؟            ل أنظمة ا ًا وسياسيًا   Ä{{fjèفكر
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ــ  لًة أك يــة تفــرز مــش ــ بالدنــا العر بــدت فكــرة أن االنتخابــات 
ــد، عندمــا  ن، منــذ نحــو عقــد وأز ــ الــذ ّ ع ــ ممــا تقــّدم حــًال ت
تـــج  نـــاك، ت نــا و أخــذت انتخابـــات برملانيــة عديـــدة متفّرقـــة، 
ــال مــن قبــل، بــل ُتــضاعف  ــان عليــھ ا مــشكالت أعقــد ممــا 
ــــن القــــوى  الفــــات ب ــــدًا مــــن ا مــــن حــــّدة املعــــضالت، وتثــــ مز
ــ بالدنــا  ــس  ــذه اللعبــة التنافــسية الــ  ــ مثــل  املنخرطــة 
اٍت إضـــــافية،  ـــــشّو "معركـــــة" انتخابيـــــة، األمـــــر الـــــذي أحـــــدث 
وفـــــاقم االختـــــالالت الـــــ أغلقـــــت الـــــدروب، الـــــضيقة أساســـــًا، 
ده مــسار  ــ غــرار مــا شــ ــل تطــّور ديمقراطــي محتمــل، ع أمــام 
ــام وتقاليـــد تنظيميــــة مـــستقّرة لــــدى  ـ ـــث مــــن أح ث التطـــّور ا

 الديمقراطيات الغرية.
 

ـذه األسـطر فكـرة أن   اتب  ق، إن أول مّرة تخّلقت لدى  وا
ــــــ  خيــــــًا إ ــــــي، املفتقــــــر تار ــــــ العــــــالم العر االنتخابــــــات العامــــــة 
رة تطـــرح ثمـــارًا مـــسمومة،  ـــ ـــ بمثابـــة  ثقافـــة ديمقراطيـــة، 
ــــــــــشرعية  ي انتخابــــــــــات  ــــــــــ أعقــــــــــاب ثـــــــــا انـــــــــت قــــــــــد تكونـــــــــت 

ية عــــــــام  ــــــــ ٢٠٠٦فلــــــــسطي ، عنــــــــدما أّدت تلــــــــك "املعركــــــــة" ال
ـــــ  ــــي األســـــبق، جـــــورج بـــــوش االبـــــن، ع ـ س األم ا الـــــرئ فرضـــــ
عـــــــــــد أن أّدت تلـــــــــــك  الـــــــــــسلطة الوطنيـــــــــــة فرضـــــــــــًا، خصوصـــــــــــا 
ـــــــن  ـــــــ مـــــــضاعفاٍت ســـــــلبيٍة واســـــــعة، أفـــــــضت، ب االنتخابـــــــات إ
ــر أســاس انقــساٍم ال يــزال قائمــًا،  ــ إرســاء  مــسائل أخــرى، إ
انــــــات  بفعــــــل مــــــا صــــــنعتھ نلــــــك االنتخابــــــات مــــــن اّدعــــــاءات ور
ه. ـــــــــــــــام حـــــــــــــــول األحقيـــــــــــــــة والـــــــــــــــشرعية والتمثيـــــــــــــــل وغـــــــــــــــ  وأو

افيـــــًة لتوســـــيع   ينـــــة  اقعـــــة االنتخابيـــــة ال لـــــم تكـــــن تلـــــك الو
ــا بالنقــاش املفتــوح،  ثرا ــدل، و ة ل ــذه املــسألة املثــ آفــاق 
اقعــــة  ــــذه الو ــــسة، إال أن تكــــرار  ــــ ظــــروٍف ملت ــــا جــــرت  كو
ــ غــ بلــد  ة  ــا مــن نتــائج مــشا الــشاّذة، وتطــابق مــا ترتــب عل
عميــــــق األزمــــــات واشــــــتداد حــــــّدة  ــــــ ذلــــــك  ــــــي واحــــــد، بمــــــا  عر
رة  ـــــا ظـــــا االســـــتقطابات الداخليـــــة، أوجـــــد مـــــا يمكـــــن اعتبار
ــي  ، وديناميــات خاصــة بالعــالم العر ــا قــوام ممــ سياســية، ل
دون سواه، سواء  الدول ذات النظم الشمولية، أو البلدان 
ــــــــــــشيات  ــــــــــــشر املل ــــــــــــّشة، حيــــــــــــث تن ــــــــــــة ال يــــــــــــة املركز ذات الب
ـــ االنتخابـــات  بيـــة، وتتغـــّول القـــوى األصـــولية الـــ تـــرى  املذ
عتقــــد أن الــــصناديق مثــــل  كــــم، و ــــ ســــّدة ا وســــيلًة للقفــــز إ
ــــــــــــــــــــــــــــشتعل إال مــــــــــــــــــــــــــــّرة واحــــــــــــــــــــــــــــدة. يــــــــــــــــــــــــــــت، ال   أعــــــــــــــــــــــــــــواد الك

ـذه اآلونـة   ـ  ـذا املوضـوع،  عھ ع طـرح  ّ ما حّفز املرء و
املزدحمـــة بفيـــٍض مـــن التطـــورات الـــساخنة، مـــا جـــرى وال يـــزال 
ــــــ  ا، وال ــــــ العــــــراق، غــــــداة االنتخابــــــات أخــــــ يجــــــرى فــــــصوًال 
ــ أعتــاب فتنــة جديــدة، األمــر الــذي يؤكــد مــا  وضــعت البلــد ع
ــــ  رة االنتخابــــات، ســــيما  ــــ ــــب إليــــھ العنــــوان أعــــاله، أن  ذ
مــا أكــ ُســمّيًة ممــا  افــدين، تطــرح ثمــارًا مــسمومة، ور بــالد الر
يـــة مـــن ذات الفـــصيلة، نظـــرًا  اٌت عر ـــ ـــ طرحـــھ  درجـــت ع
ّ بالعمليــــــــــة  ــــــــــس ــــــــــ مــــــــــا  ــــــــــشيات ع ــــــــــ شــــــــــّدة ســــــــــطوة املل إ
ــ مفاصــل دولــٍة  ا األمنيــة الفّظــة ع السياســية، ولثقــل قبــض

ــــــي مــــــن وراء ســــــتارٍة شــــــفيفة،  ــــــرس الثــــــوري اإليرا ا ا يــــــدير
اصــصة الفاســدة، مـــن خــالل ذراعـــھ  ــ منظومـــة ا ــ ع م وُ
ــــ  ميــــع إرادة نظــــام املال ــــ ا ــــشد الــــشع ) ع ــــل ( ا الطو
عتــــــــــــــــــــــــ العــــــــــــــــــــــــراق مجــــــــــــــــــــــــّرد حديقــــــــــــــــــــــــة خلفيــــــــــــــــــــــــة.  الــــــــــــــــــــــــذي 

يــــة   ــــ مطــــارح عر ، ومــــّد النظــــر إ ــــة أكــــ توســــيع دائــــرة الرؤ و
يــــا، حيــــث تتماثـــــل  ـــــ اليمــــن ولي أخــــرى، مــــن لبنــــان وســــورة إ
ـــــــشابھ النتـــــــائج، يتعـــــــّزز االســـــــتخالص القائـــــــل إن  العوامـــــــل وت
ـ  يًال إ ست س لة ول االنتخابات العرية باتت جزءًا من املش
مـــــــرات املّتقـــــــدة تحـــــــت  ّ ا ـــــــا تـــــــؤ ـــــــل، حـــــــ ال نقـــــــول إ ا
ـــــــٍة لتـــــــداول  ـــــــس ألن االنتخابـــــــات وســـــــيلٌة غـــــــ نا الرمـــــــاد، ل
لقــة  ــذه ا نمــا ألن  ــ بــالد هللا الواســعة، و الــسلطة ســلميًا 
شاشــــة  كمــــة بالغــــة ال ــــ السلــــسلة الديمقراطيــــة ا مــــة  امل
تــًا شــيطانيًا مــن  ْ ــا تبــدو ن ــ بالدنــا، فــوق أ وشــديدة االختــالل 
ـــ األخـــرى، انتخابـــات  بداديٍة ُتجـــري،  ـــة نظـــر أنظمـــة اســـ وج
ـ سـورة مـرارًا،  ـ نحـو مـا جـرى  مزّورة من األلف إ الياء، ع
ر معــدودات، وقــد ال يحــُدث  عــد أشــ ــ غــرار مــا قــد يحــدث  وع

يا ولبنان.   أبدًا،  لي
 

EOD
ــ االنتخابــات .. ثــورة  وتحــت عنــوان ( االمتنــاع عــن التــصوت 
في املعـــــــروف داود الفرحـــــــان  اتـــــــب الـــــــ صـــــــامتة ) كتـــــــب ال
ـــ التاســـع عـــشر  ا وســـائل التواصـــل االجتمـــا  مقالـــة تـــداول

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــشرن األول املا ــــــــــــــــــــــــــــا : ٢٠٢١مــــــــــــــــــــــــــــن   جــــــــــــــــــــــــــــاء ف
ـــــــست بدعـــــــة مـــــــن الـــــــشعب   مقاطعـــــــة االنتخابـــــــات النيابيـــــــة ل

ا عمليــًا، فقــد ســبق  ــ الــ يمارســ ــست املــرة األو ، ول ــ العرا
ــــــ قــــــانون  ــــــع دورات ســــــابقة احتجاجــــــًا ع ــــــ أر ــــــا  ــــــأ إل أن 
ــع  ء؛ ألنــھ طــائفي وعنــصري عــ التوز ــ ــل  االنتخابــات قبــل 

اع»غــ العــادل للــدوائر االنتخابيــة و ــ  «اخــ حيلــة غــ واردة 
قيقــــــــة «الكيــــــــان األكــــــــ»أي انتخابــــــــات ُتــــــــد  ــــــــ ا ــــــــ  ، و

ي لتجميع كيانات فـائزة  التفاف مباشر وغ دستوري أو قانو
ـا كمـا  ـس قبل ور نتائج االنتخابات، ول عد ظ ا  عدة وتوحيد

ال  الدول الديمقراطية.  و ا
 

ـــ   ـــي إ ــي والتـــدخل اإليرا ـ ـــأ سياســـيو االحتـــالل األم ولـــم ي
ـــس الـــوزراء  «اللعبـــة»ـــذه  ي رئ عـــد أن فـــشل نـــوري املـــال إال 

ـــــــــ  يـــــــــة األصـــــــــوات  ـــــــــ أك ـــــــــصول ع ـــــــــ ا ـــــــــ األســـــــــبق  العرا
س الوزراء األسبق بفارق  ٢٠١٠انتخابات  أمام إياد عالوي رئ

عــاد عــالوي عــن حقــھ الدســتوري  ــ إ دفت اللعبــة إ يل.و ضــ
ي. مـــــــة املـــــــال ز ـــــــشكيل الـــــــوزارة لعـــــــدم رضـــــــا إيـــــــران عـــــــن   ـــــــ 

ـ صـيغة   و خطوة غ قانونية، ابتدع مجلـس القـضاء األع
و  «الكيان األك» مرقع من أقمشة عدة لتغطية  «اف»و

ي زعيـــم حـــزب الـــدعوة. ــا املـــال ة الـــ ُمـــ  ـــ ــسائر الوا  ا
ــــــاوي نفــــــسھ أو   ــــــ التفــــــس الطو ي نفــــــسھ إ ــــــس املــــــال اآلن 

ــــــــ التحالفــــــــات  ــــــــ  اق .فاألصــــــــل الو اق ي غــــــــ الو ــــــــا الطو

عــــالن النتائــــج  االنتخابيــــة أن تكــــون قبــــل إجــــراء االنتخابــــات و
ـــــــ  ـــــــ أصـــــــواتًا  ـــــــ األع ليـــــــف املر ا؛ وذلـــــــك لت عـــــــد ـــــــس  ول
ـــــ  ـــــ  ــــس األع اع بمنــــصب رئاســـــة الـــــوزراء ول صــــناديق االقـــــ

ي أو الثالــــــث مقابــــــل  «أحــــــزاب صــــــديقة»جمــــــع  ــــــ الثــــــا للمر
ـــــد الفـــــائز األول مـــــن حقـــــھ الدســـــتوري  وعـــــود ومناصـــــب وتجر

ي. ي واالنتخا  والقانو
ـذه   ـ  ا  كية دور ان للضغوط اإليرانية واألم ؛ «اللعبـة»و

ـــــــــــــــــــــــن. ـــــــــــــــــــــــصان األســـــــــــــــــــــــود" لالحتالل ـــــــــــــــــــــــو "ا ي   ألن املـــــــــــــــــــــــال
ــ   ــم التــصوت  لــذلك؛ فــإن األغلبيــة الــساحقة ممــن يحــق ل

ــــ  ــــا، عــــالوة ع مــــت عــــن املــــشاركة ف ة أ االنتخابــــات األخــــ
ـارج  ـ ا ن  اقي اإلجراء غـ الدسـتوري اآلخـر الـذي منـع العـر
م ملـــــن  ـــــ منـــــح أصـــــوا ي ودســـــتوري  مـــــن ممارســـــة حـــــق قـــــانو
ـن  ـاجرن واملطـاردين واملقيم يختارونھ خشية قيام معظم امل
ـــــ مـــــن ينقـــــذ  م إ ـــــ منـــــح أصـــــوا ن  اقي ـــــارج مـــــن العـــــر ـــــ ا
ــــــــــشيات والتدخــــــــــل  العــــــــــراق مــــــــــن الطائفيــــــــــة والفــــــــــساد وامليل

ي.  اإليرا
ــو ثــورة صــامتة   ي عــن التــصوت  كــذا، فــإن االمتنــاع الــذا و

ــــن أو  ــــ اســــتحواذ طائفــــة مــــا أو حــــزب مع أو احتجــــاج علــــ ع
ـــــة  عـــــادة تجر ـــــ املناصـــــب، و ـــــ محـــــدد ع عامـــــًا مـــــن  ١٨مر

ـــــــــــــــشياوي الفاســـــــــــــــد،  كـــــــــــــــم الطـــــــــــــــائفي والعنـــــــــــــــصري وامليل ا
ــــ  ن مــــن الفقــــر والبطالــــة والت اقي ومــــضاعفة معانــــاة العــــر
ـــــــب ثـــــــروات  ون واملعتقـــــــالت واالغتيـــــــاالت و ـــــــة والـــــــ والغر

 البالد.
ات قانونيـــة أن يكــون االمتنـــاع عـــن   كمــا يمكـــن، طبقــًا لتفـــس

التــــــــصوت أو املقاطعــــــــة رفــــــــضًا لنظــــــــام التــــــــصوت نفــــــــسھ أو 
يـــارات املطروحـــة ورفـــض  ـــل ا ًا عـــن عـــدم الرضـــا عـــن  عبـــ
ــ ذاتــھ.ومثلما يحــق لنائــب عــدم التــصوت أو  النظــام السيا
لـــــــــسة النيابيـــــــــة ملناقـــــــــشة أمـــــــــر مـــــــــا، فمـــــــــن حـــــــــق  مقاطعـــــــــة ا
ًا  عبـ م عامة الشعب، أن يقاطعوا االنتخابـات  ن، و الناخب

 عن االحتجاج السل أو الثورة الصامتة. 
 

قــــــــوق  ٢٠٠٤ــــــــ عــــــــام  وصــــــــفت مفوضــــــــية األمــــــــم املتحــــــــدة 
سان مقاطعة االنتخابات أو االمتنـاع عـن التـصوت نوعـًا  اإل
ن. ــــــــ املقــــــــاطع ، وأدانــــــــت أي اعتــــــــداء ع ــــــــة التعبــــــــ  مــــــــن حر

ـ دول أخـرى   من األمثلة عن حمالت االمتناع عن التـصوت 
اكــــستان واملكــــسيك  نــــد و ــــ ال ـــات شــــعبية  ـ غــــ العــــراق حر
قيــــــا،  ــــــا جنــــــوب أفر قيــــــة مــــــن بي ســــــبانيا، ودول أفر وكنــــــدا و
مـــالت املقاطعـــة تحـــت شـــعار "ال  ـــ  نـــاك شـــيوع را حيـــث 
ا حركة "ناس بال أرض".  ل، ال صوت" ال تنظم  أرض، ال م

 
كيــــــة   ــــــورك تــــــايمز ) األم يفة ( نيو ــــــ ــــــ أن  ووصــــــل األمــــــر إ

ـــــ  نــــاك ميـــــًال متناميــــًا إ التــــصوت حـــــول  «ازدراء»أكــــدت أن 
ــــــر وعــــــدم شــــــفافية فــــــرز أصــــــوات  و ب شــــــيوع ال ــــــس العــــــالم 

ن.   الناخب
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ـــي  ـ س األم ــــا الــــرئ امــــات الــــ وج ــــو اال بــــل إن مثــــاًال مــــا زال حيــــًا 
ـــا  ة الـــ فـــاز ف كيـــة األخـــ ـــ االنتخابـــات األم الـــسابق دونالـــد ترمـــب إ
اقيــــة  الــــة السياســــية العر ــــ ا ــــا جــــو بايدن.وكــــذلك  س ا الــــرئ
ــــ التجــــاوزات  ــــ كثــــ مــــن التفاصــــيل والتفرعــــات، إضــــافة إ الــــشاذة 
ـس فيـھ ذرة مـن العدالـة  القانونية مثل قانون املساءلة والعدالـة، ول
ـــــــــــــــــــــــــــة. قـــــــــــــــــــــــــــة الناز ـــــــــــــــــــــــــــ الطر  وقـــــــــــــــــــــــــــانون اجتثـــــــــــــــــــــــــــاث البعـــــــــــــــــــــــــــث ع

ـزب   ـو حليـف ل "، و ـت الوطـ اعة نادرة من حزب "الب انت  و
ــــــي خــــــالل مؤتمــــــر  ن الغرا علــــــن زعيمــــــھ حــــــس ، أن  ــــــ الــــــشيو العرا
ــــــــة النظــــــــام  ي "أكذو ا قبــــــــل االنتخابــــــــات، أن األمــــــــن االنتخــــــــا ــــــــ
ــــــ  ــــــ ظــــــل الــــــسالح املنفلــــــت وت ي  ، وال وجــــــود ألمــــــن انتخــــــا ــــــا ا
ة املواليـة  ا املـس ـشيا اكمـة وميل ن" من قبـل األحـزاب ا الناشط

 إليران.
اليـــــة  اقبـــــون دوليـــــون، أن األحـــــزاب ا ـــــي مـــــا الحظـــــھ مر وأكـــــد الغرا
ن وجميـــــــــع األعـــــــــراف مـــــــــن خـــــــــالل إجـــــــــراء  تخـــــــــرق الدســـــــــتور والقـــــــــوان
ة  ــ ظــل ارتبــاط معظــم أحــزاب الــسلطة بفــصائل مــس االنتخابــات 
يئـة اإلذاعـة  ـر ل ـ تقر خروجًا عن قانون االنتخابات نفسھ، كمـا ورد 

ي  ). ي  يطانية (   ال
ـ   ـ رائـد ف زب الـشيو العرا إن »و الوقت ذاتھ، قال زعيم ا

االنتخابــــــات املبكــــــرة جــــــاءت أساســــــًا مطلبــــــًا مــــــن مطالــــــب االنتفاضــــــة 
ــس إعــادة املنظومــة  ــا فتــح بــاب التغيــ ول ــان الغــرض م الــشعبية، و

اكمة املسؤولة عن األزمات".  ا
طًا للعـودة "أن تتـم   زب مشاركتھ  االنتخابـات مـش ذا؛ علق ا ول

ن مـــــن  رن ومـــــن يقـــــف وراء املـــــس محاســـــبة قتلـــــة الـــــشباب املتظـــــا
ـــــــي، وضـــــــبط الـــــــسالح  ـــــــرس الثـــــــوري ) اإليرا ـــــــ ( ا أحـــــــزاب مواليـــــــة لـ

م وارتفـاع  ل األزمة االقتصادية والتـ املنفلت واتخاذ إجراءات 
شة". ور ظروف املع  األسعار وتد

ن   ــ عــدم جــواز ترشــيح العــسكر ي ع ومثلمــا ينــص القــانون االنتخــا
ــــــش وشـــــــرطة وأمــــــن، يجــــــب أن يمنـــــــع ترشــــــيح قــــــادة وأعـــــــضاء  مــــــن ج

ملان. ة لنيل مقاعد  ال زية املس شيات ا  امليل
ن   ــا ســلطة مدنيــة مثــل الــسلطت ــشرعية أ ــ الــسلطة ال فــاملفروض 

ـــــــــ حالـــــــــة  ـــــــــ  ـــــــــ ال ـــــــــق  ن ا التنفيذيـــــــــة والقضائية.وللعـــــــــسكر
م. م من وظائف  استقال

ــــا   ــــ الدولــــة الوحيــــدة الــــ يتكــــون ف ن الــــشعبية  مــــا تكــــون الــــص ر
ي مــــن  م ملــــدة خمــــس  ٢٠٩٧مجلــــس الــــشعب النيــــا نائبــــًا يتــــم انتخــــا

اع الــــــسري غــــــ املباشــــــر مــــــن قبــــــل نــــــواب  ــــــق االقــــــ ســــــنوات عــــــن طر
م الشعب. لية الذين انتخ الس ا  ا

ـــم انتخـــاب أعــــضاء   ـــم مـــن يحــــق ل ليــــة  ـــالس ا أي أن أعـــضاء ا
ــــــن  ت ـــــاو اإلدار ـ ــــــغ وم ــــــغ كو و ناء منطقــــــ  مجلــــــس الــــــشعب باســــــت
جـــراءات منفـــصلة تـــصدر عـــن  ـــا لـــوائح و ن، ولالنتخابـــات ف اصـــت ا

. نة الدائمة للمجلس الوط  ال
نمــــا   ــــم الــــشعب و تخ ومعــــ ذلــــك، أن أعــــضاء مجلــــس النــــواب ال ي

نــاك مجــال للمقاطعــة أو  ــس  التــا ل ليــة املنتخبــة، و ــالس ا ا
عداده مليـار ونـصف مليـار  ي عن شعب  االحتجاج، خاصة ونحن نح

بًا.  سمة تقر
ــرة   ان جز علــم كثــ مــن القــراء أن الواليــات املتحــدة تحــرم ســ قــد ال 

ـــ  ملانيـــة ع ـــ االنتخابـــات الرئاســـية أو ال كـــو مـــن التـــصوت  بورتـــو ر
كية منذ عـام  ا للسيادة األم ـرب  ١٨٨٩الرغم من خضوع خـالل ا

كيــــــــــة  ــــــــــرة  -األم ز ــــــــــذه ا ات  ٩١٠٤اإلسبانية.ومــــــــــساحة  كيلومــــــــــ

ــسمة يتحــدرون مــن  ــن  ا أكــ مــن ثالثــة مالي ا بلــغ عــدد ســ عــة، و مر
نـــود  ن و كي ـــ أعـــراق إســـبانية وزنـــوج أمـــ تمـــون إ يـــة و أصـــول التي

 حمر.
لـــــــــسون منـــــــــح  ــــــــي الثـــــــــامن والعـــــــــشرون وودرو و ـ س األم ــــــــان الـــــــــرئ ـ و
س الثالـــــــــث  ـــــــــا الـــــــــرئ ـــــــــرة، ومنح ز ان ا كيـــــــــة لـــــــــس ـــــــــسية األم ا
ا السياســــية  ي لتنظيــــم شــــؤو كــــم الــــذا ــــاري ترومــــان ا والثالثــــون 

 واالقتصادية واالجتماعية.
 
ـــذا املقـــال،   ًا عـــن موضـــوع  تعـــد كثـــ كـــو ال ي ـــديث عـــن بورتـــو ر وا

ــــــع  ــــــ إقليــــــم تا ــــــ التحــــــول إ ــــــرة فــــــشلت  ز ففــــــي اســــــتفتاء أجرتــــــھ ا
كيــــــة بـــــرقم  ـــــ  ٥١للفيدراليـــــة األم ــــــد ع ــــــسبة مـــــشاركة ال تز ــــــ  ٢٣ب

ــــــزب  ، وعــــــارض ذلــــــك ا ــــــ ــــــ العــــــام املا املائــــــة.وكررت االســــــتفتاء 
ــ مقاعــد  ــزب الــديمقراطي ع ــي خــشية حــصول ا ــوري األم م ا

غرس.  إضافية  الكو
 
ا خــالل   ــي الــسابق دونالــد ترمــب وصــف س األم ــف، أن الــرئ وا

ا مــع  ــ مقايــض ــسكنھ الفقــراء"، وأنــھ يفكــر  ــان قــذر  ــا "م واليتــھ بأ
ـــــوم شـــــرس  عـــــد  ـــــرة دنماركية!وقـــــد تراجـــــع ترمـــــب عـــــن فكرتـــــھ  جز

 عرض لھ من قبل الدنمارك.
 
ــــــــن   اقي ن والعر كي ن األمــــــــ ــــــــن السياســــــــي نــــــــاك ب مــــــــع ذلــــــــك، فــــــــإن 

ة  ــــ ــــ  ــــ جــــزر ثــــالث  ن مــــن يــــرّوج لفكــــرة تقــــسيم العــــراق إ ــــالي ا
ــــا  ا أ وعــــة الدســــم".و كــــو، أي دولــــة "م ــــرة بورتــــو ر جديــــدة مــــن جز

ارج : جددوا إقاماتكم.  اقيون املقيمون  ا  العر
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ي عـــــام  ١۞  ـــــ  ١٩٥٤ـــــشرن الثـــــا ـــــر الوطـــــ ال انـــــدلعت ثـــــورة التحر
زائــــر عــــام  ــــ مــــن ا تــــل الفر م كــــوادر  ١٩٦٢طــــردت ا وقــــد ســــا

 البعث  الثورة بفعالية .
 

ي عام  ٢۞  صـدور وعـد بلفـور املـشؤوم ( وعـد مـن ال  ١٩١٧شرن الثا
اينة  ــــر خارجيــــة برطانيــــا الــــص ــــستحق ) حيــــث وعــــد وز يملــــك ملــــن ال 

م . ن وطن قومي ل  بجعل فلسط
 

ي عــام  ٢۞  ــ  ١٩٧٨ـشرن الثــا يــة التاســع  عقــد مؤتمـر القمــة العر ا
عـــد  يـــة  امعـــة العر ة مـــصر ونقـــل مقـــر ا عليـــق عـــضو غـــداد لبحـــث 

اينة .  تطبيع نظام السادات مع الص
 

ي عـام  ٥۞  ـ  ١٩٧٨شرن الثـا يـة التاسـع  اختتـم مؤتمـر القمـة العر
يــة  امعــة العر ة مــصر ونقــل مقــر ا عليــق عــضو غــداد أعمالــھ وقــرر 

ي . يو دانة تطبيع السادات مع العدو الص  لتوس و
 

ي عـــام  ٥۞  ــ رحمـــة هللا قاســم أحمــد تقـــي  ٢٠١١ــشرن الثــا انتقــل إ
 العر وزر النفط ووزر الصناعات الثقيلة  العراق سابقاً 

 
ي عـــام  ٦۞  غـــداد املؤتمـــر العـــاملي حـــول  ٢٠٠١ـــشرن الثـــا ـــ  عقـــد  ا

ن س القائد صدام حس ات حقوق الطفل برعاية الرفيق الرئ ا  ان

ي عـــام  ٨۞  ــــات  ٢٠٠١ـــشرن الثــــا ا اختتــــم املؤتمــــر العـــاملي حــــول ان
د املؤتمر الذي نظمتھ منظمـة  غداد وقد ش حقوق الطفل أعمالھ  
ـــــ  ـــــ املقاومـــــة  طلبـــــة وشـــــباب عـــــدم االنحيـــــاز ( ناســـــيو ) مـــــشاركة ممث
يــــة والعامليــــة ممــــا أغــــضب  ن واألحــــواز والقــــوى التقدميــــة العر فلــــسط

ي . يونية والنظام اإليرا يالية الغرية والص  الدوائر االم
 

ي عـــــام  ٨۞  ـــــ رحمـــــة هللا شـــــاعر قادســـــية  ٢٠١٥ـــــشرن الثـــــا انتقـــــل إ
اقيـــــة املناضـــــل عبـــــد الـــــرزاق عبـــــد  صـــــدام وأم املعـــــارك واملقاومـــــة العر

 الواحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عــام  ٩۞  اقيــة ( واع )  ١٩٥٩ــشرن الثــا الــة األنبــاء العر س و تأســ
ــــــا االحتــــــالل  ــــــي قبــــــل أن يلغ ــــــ الــــــوطن العر ــــــادة  ــــــا الر انــــــت ل الــــــ 

ي عام   ٢٠٠٣األمر

ي عـــام  ٩۞  ـــ العـــراق  ١٩٦٩ـــشرن الثـــا عقـــد مجلـــس قيـــادة الثـــورة 
خيــــة رقــــم  امــــل أعــــضائھ وقــــرر باإلجمــــاع انتخــــاب  ٦١١جلــــستھ التار ب

س مجلس قيادة الثورة يد نائبًا لرئ ن ا  الرفيق صدام حس
 

ي عــــام  ٩۞  يــــة عمليــــة  ١٩٧٥ــــشرن الثــــا ــــر العر ــــة التحر نفــــذت ج
اد  ـــش ـــا اس ـــم مـــن  ٤كفـــار جلعـــادي ونتـــج ع عـــد تمك ن  مـــن الفـــدائي

عــــة للعــــدو  قتــــل عــــدد مــــن جنــــود االحتــــالل وتــــدم ســــيارة عــــسكرة تا
ي يو  الص

 
ي عــام  ١٤۞  ــو  ١٩٧٨ــشرن الثــا اد الرفيــق كمــال كعــوش و ــش اس

ـــــة وعـــــضو  ـــــا املركز ن يـــــة وعـــــضو  ـــــر العر ـــــة التحر مـــــن مؤســـــ ج
لـــــــــول  افـــــــــضة ل ية الر ـــــــــة القـــــــــوى الفلـــــــــسطي ـــــــــة  القيـــــــــادة املركز

ا العسكري  ة الرفض ) وقائد سالمية ( ج  االس
 

ي عــــــام  ١٤۞  د العــــــراق مــــــن  ١٩٨٢ــــــشرن الثــــــا ( يــــــوم البيعــــــة ) شــــــ
ية حاشـدة لتأكيـد  ات جما نوب مس أق الشمال إ أق ا

ن س القائد صدام حس  البيعة للرفيق الرئ
 

ي عــــام  ١٤۞  ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق ضــــياء  ٢٠١٣ــــشرن الثــــا انتقــــل إ
ـــــــن ســـــــر قيـــــــادة فـــــــرع  ـــــــ محـــــــافظ صـــــــالح الـــــــدين األســـــــبق أم يحـــــــ الع

ي سابقاً  ا زب البعث العري االش  القادسية 
 

غـــــداد ) يـــــوم الوفـــــاء والعرفـــــان لعاصـــــمة  ١٥۞  ي ( يـــــوم  ـــــشرن الثـــــا
 األمة  عصر الدولة العرية االسالمية الذ .
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ي عـــــــام  ١٥۞  ـــــــ  ١٩٧١ـــــــشرن الثـــــــا صـــــــدور ميثـــــــاق العمـــــــل الوطـــــــ 
ــــــ  ــــــة الوطنيــــــة والقوميــــــة التقدميــــــة وال أســــــاس لبنــــــاء ا العــــــراق 

ثقت  أعياد تموز عام   . ١٩٧٣ان
 

ي عام  ١٥۞  اد املالزم األول الطيار عبد هللا  ١٩٨٠شرن الثا ش اس
ـ  عد أن قـاد عمليـة بطوليـة ضـد الطـائرات اإليرانيـة املعتديـة  لعي 

 سماء شما العراق .

ي عــام  ١٥۞  ن املــستقلة  ١٩٨٨ــشرن الثــا إعــالن قيــام دولــة فلــسط
ــي  يطا ــا قبــل االحتــالل ال ا املتعــارف عل ا القــدس بحــدود وعاصــم

ي يو ي وص  بتأييد عرا وعري ورفض أمر
 
ي عـــــام  ١٥  ۞ افتتـــــاح مـــــشروع وفـــــاء القائـــــد لنقـــــل  ١٩٩٧ـــــشرن الثـــــا

ة  أحــــد املنجــــزات الــــ تحققــــت خــــالل فــــ ــــ البــــصرة  امليــــاه العذبــــة إ
ائر ع العراق صار الدو ا  ا

 
ي عــام  ١٥  ۞ ــ رحمــة هللا الرفيــق املناضــل  ٢٠٢٠ــشرن الثــا انتقــل إ

ـــري عـــضو القيـــادة مـــدير عـــام  ـــن الغر العميـــد عبـــد الـــصمد محمـــد أم
ــ القيــادة  ــ مــدير مكتــب األمانــة العامــة  مكتــب أمانــة ســر القطــر العرا
ــــ  يــــت  ي قائممقــــام قــــضاء  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر القوميــــة 
اصة  قادسية  محافظة األنبار قبل االحتالل أحد أبطال القوات ا

يدة  صدام ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي عـــام  ١٦  ۞ ـــش  ٦٣٦ـــشرن الثـــا ـــن ا ت معركـــة القادســـية ب ـــش

ــ هللا عنــھ ) الــذي  ــي وقــاص ( ر ــي االســالمي بقيــادة ســعد بــن أ العر
ــــر العــــراق مــــن  مــــة تحر ــــ هللا عنــــھ ) بم طــــاب ( ر لفــــھ عمــــر بــــن ا

ش الفار بقيادة رستم  االحتالل الفار وا
 
ي عـــام  ١٦  ۞ ـــق  ٢٠٢٠ـــشرن الثـــا ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق الفر انتقـــل إ

ـزب البعـث  ـواد ذنـون عـضو املكتـب العـسكري  األول الركن عبد ا
ــان  ــس أر ة رئ ي عــضو القيــادة العامــة للقــوات املــس ا ــي االشــ العر

نوى سابقاً  ش العرا األسبق محافظ ن  ا
 
ي عــــام  ١٧  ۞ ن  ١٩٨١ــــشرن الثــــا اد الرفيــــق املناضــــل تحــــس ــــش اس

عــد  ي  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر األطــرش عــضو قيــادة قطــر لبنــان 
رم ي ا  أن اغتالھ غدرًا أذناب النظام اإليرا

ي عـــــــام  ١٨  ۞ ـــــــ  ١٩٦٣ـــــــشرن الثـــــــا ـــــــشرن الـــــــسوداء ال وقعـــــــت ردة 
عـــــد أن نفـــــذ عبـــــد الـــــسالم محمـــــد  ٨اغتالـــــت ثـــــورة  ـــــ العـــــراق  شـــــباط 

ًا غـادرًا ضـد  ورة انقالبًا عـسكر م سًا ل زب رئ عارف الذي عينھ ا
ـــزب الذيـــن  ابيـــة ضـــد كـــوادر ا ـــة وشـــن حملـــة ار ســـلطة البعـــث الثور
ـا كمـا  ـ مقارع داء  سالة وقدموا العديد من الـش ل  قاوموا الردة ب
ن العـرب تـدين الـردة  ات للبعثي دت العديد من بلدان العالم مس ش

ا ية و شر  ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي عام  ١٨  ۞ ة  العراق ) شن النظـام  ١٩٨٧شرن الثا ( يوم ال

ــــــوك ممــــــا أدى  ــــــشفى د ــــــ مس ــــــي عــــــدوانًا صــــــاروخيًا غــــــادرًا ع اإليرا
ن اد وجرح العشرات من املدني ش  الس

 
ي عــــام  ١٩  ۞ ــــش  ٦٣٦ــــشرن الثــــا ــــن ا ــــت معركــــة القادســــية ب ان

ــ هللا عنــھ ) الــذي  ــي وقــاص ( ر ــي االســالمي بقيــادة ســعد بــن أ العر
ــــر العــــراق مــــن  مــــة تحر ــــ هللا عنــــھ ) بم طــــاب ( ر لفــــھ عمــــر بــــن ا
ــــ بقيــــادة رســــتم بانتــــصار العــــرب  ــــش الفار ــــ وا االحتــــالل الفار
ـــ ليأخـــذ  ن ومقتـــل رســـتم وتحـــرر العــراق مـــن االحتـــالل الفار واملــسلم

ية ا الزا  موقعھ الرادي  قيادة األمة  عصور
 
ي عـــام  ١٩  ۞ ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق ســـعدي  ١٩٩٥ـــشرن الثـــا انتقـــل إ

ـــــدي صـــــا عـــــضو القيـــــادة القوميـــــة االحتيـــــاط عـــــضو قيـــــادة قطـــــر  م
لس الوط العرا س ا ي رئ ا زب البعث العري االش  العراق 

 
ي عـــام  ٢٠  ۞ اتـــف  ١٩٩٧ـــشرن الثـــا ـــ ) يـــوم ت ( يـــوم الـــشعب العرا

 شعب العراق مع قيادتھ الوطنية  وجھ العدوانية األمركية
 
ي عــــــــام  ٢٢  ۞ ــــــــي  ١٩٥٢ــــــــشرن الثــــــــا ــــــــشرن الثا انــــــــدالع انتفاضــــــــة 

الـة الغـضب الـشع  ج  ي  العراق كتتـو الشعبية ضد النظام املل
ــــ  ــــات وحــــد مــــن العمــــل السيا ر عــــد أن واصــــل النظــــام تقييــــده ل
م صــــناديد  ــــ املعتقــــالت وقــــد ســــا ن  ي وزج باملناضــــل ــــي والنقــــا ز ا

 البعث  االنتفاضة بفعالية
 
ي عــــــــام  ٢٢  ۞ س جامعــــــــة صــــــــدام للعلــــــــوم  ١٩٨٩ــــــــشرن الثــــــــا تأســــــــ

 اإلسالمية  العراق
 
ي عـــــــام  ٢٣  ۞ س  ١٩٦١ـــــــشرن الثـــــــا ـــــــ ) تأســـــــ ( يـــــــوم الطالـــــــب العرا

االتحـــاد الوطـــ لطلبـــة العـــراق الفـــصيل املناضـــل الـــذي قـــاد النـــضال 
 امل والسيا لطلبة العراق

ي عــــام  ٢٣  ۞ اد الرفيــــق الثــــائر عــــزة نايــــف  ١٩٨٦ــــشرن الثــــا ــــش اس
ة التحرر العرية ع محور مغدوشھ  الشو عضو ج

 
ي عـام  ٢٤  ۞ ــزب  ١٩٦٨ـشرن الثــا ع  عقــد املؤتمـر القطــري الـسا ا

عــد ثــورة  ــو أول مؤتمــر ينعقــد  ي قطــر العــراق و ا ــي االشــ البعــث العر
عــــــد  ٣٠  -  ١٧ ــــــزب  اتيجية ا تمــــــوز العظيمــــــة وقــــــد أقــــــر املؤتمــــــر اســــــ

ــــــ  ارجيــــــة ال مــــــات الداخليــــــة وا الثــــــورة وموقعــــــھ مــــــن الــــــسلطة وامل
ـــ نكـــسة  ا الـــرد ع ـــ رأســـ ـــا وع ديـــد إنجاز كـــم ا ـــ ا  ٥يتوجـــب ع

ية وحل القضية الكردية  حزران ودعم املقاومة الفلسطي
 
ي عـام  ٢٦  ۞ ـ العــراق  ١٩٧٥ـشرن الثـا أصـدر مجلـس قيـادة الثـورة 

ــن  ١٢٩٣قــراره التــار رقــم  اقي ــود العر ــ الــسماح لل والــذي نــص ع
عــد عــام  افــة  ١٩٤٨الــذين غــادروا العــراق  ــم ب بــالعودة إليــھ مــع تمتع

ن املـــــشروعة وضـــــمان عـــــدم ممارســـــة أي  اقي ن العـــــر حقـــــوق املـــــواطن
ــــذا القــــرار  ــــسف  اقيــــة وقــــد  كومــــة العر م مــــن قبــــل ا تميــــ تجــــا
م مـــن  ـــ العـــراق وحرمـــا ـــود  اد ال يونية حـــول اضـــط اذيـــب الـــص األ
تلــة كمــا مــ القــرار  ن ا ــ فلــسط يطان  ر لالســ العــودة للعــراق كمــ
يونية كحركــــة  ــــي والــــص ــــ الــــوطن العر ــــود كديانــــة موجــــودة  ــــن ال ب
ــــــسانية  عبــــــ صــــــادق عــــــن مبــــــادئ البعــــــث اال ــــــ  عنــــــصرة إجراميــــــة 

ة ضار  ا
 
ي عــام  ٢٦  ۞ اد الرفــاق : عبــد األمــ حــالوي  ١٩٧٥ــشرن الثــا ــش اس

ـــ  يـــة  ـــر العر ـــة التحر ـــن ســـعد وواصـــف شـــرارة أعـــضاء قيـــادة ج وأم
 لبنان

 
ي عــــام  ٢٦  ۞ ــــ منطقــــة  ١٩٨٦ــــشرن الثــــا ــــي ع ســــقط صــــاروخ إيرا

اد  ـــــش غـــــداد ونتـــــج عنـــــھ اس ـــــ  ج لعدوانيـــــة  ٥٣ســـــكنية  مـــــدنيًا كتتـــــو
ة  ا األخـــ انـــت قواتـــھ تلفـــظ أنفاســـ ـــي الـــذي  مجيـــة النظـــام اإليرا و
ــــــ املناطــــــق  ن  داف املــــــدني ــــــأ الســــــ ــــــش العــــــراق الباســــــل ف أمــــــام ج

 السكنية .
 
ي عــــام  ٢٧  ۞ ــــق الطيــــار  ٢٠٢٠ــــشرن الثــــا ــــ رحمــــة هللا الفر انتقــــل إ

وي العرا سابقًا . ن محمد قائد الدفاع ا ن ياس  الركن شا
 
ي ( اليـــــــــــــوم الـــــــــــــدو للتـــــــــــــضامن مـــــــــــــع الـــــــــــــشعب  ٢٩  ۞ ـــــــــــــشرن الثـــــــــــــا

 الفلسطي )
 
ي عــام  ٢٩  ۞ تــم ســ لــواء االســكندرون مــن القطــر  ١٩٣٧ــشرن الثــا

كيا بضوء أخضر من االحتالل الفر  العري السوري ومنحھ ل
 
ي عــام  ٣٠  ۞ يطانيــة عــن  ١٩٦٧ــشرن الثــا جــالء قــوات االحتــالل ال

ـي اليمـ اسـتمر  ل للشعب العر عد نضال طو ـ  ١٢٨عدن  سـنة وح
م كوادر البعث  الثورة بفعالية  انجاز التحرر وقد سا

 
ي عـــام  ٣٠  ۞ أقـــدمت إيـــران باالتفـــاق مـــع برطانيـــا  ١٩٧١ـــشرن الثـــا

ــرة أبــو  ى ونــصف جز ــي طنــب الــصغرى وطنــب الكــ ر ــ احتــالل جز ع
ــــــ عــــــام  ــــــ و ا اآلخــــــر وقــــــد عــــــارض العــــــراق  ١٩٩٢مو احتلــــــت نــــــصف

يـازة دولـة اإلمـارات  ـا  عود زر الثالثـة وطالـب  ي ل االحتالل اإليرا
 العرية املتحدة


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

