
 

 

ì…çnÖ]íéu^jjÊc
íãq]ç¹]æl^è‚vjÖ]

 
ـي . ـيـو ـي لـلـتـطـبـيـع مـع الـكـيـان الصـ ـيـا ـ ـيـل ا ـ مـؤتـمـر ار ـل األقـنـعـة  عد ثمانية عشر عاما من احتالل العراق تكشفت االوراق وسقطـت  ـدف . و االن و ـ الـ ـل جـ شـ ـا و ـ صـار وا

ل قضايا األ  قيقي ل انت السند ا ي وقاعدتھ الثورة القومية التقدمية  العراق ال  ا داف حزب البعث العري االش قيقي من اس ية. مةا ا القضية الفلسطي  و مقدم
 

ل وحزب البعث  العراق لھ و  ذا الش ا ان تحصل  ان ل دي والنكوص ما  ـيـة  جودونظرة سرعة ا اوضاع أقطار الوطن العري تؤكد ان حاالت ال ـ السـاحـة الـعـر وحضـور فـاعـل 
. ما ن ا  و

 
ليج مخاوف اطماع النظام اال  ش أقطار اخرى وخاصة السعودية وا ع ث و ب ـي وأحـالمـھ الـتـوسـعـيـة ، اضـافـة بـر اليوم ترزح أقطار عرية تحت وطأة اال حتالل الصفوي اللئيم وا ا
ن نوع ب شر حالة اليأس وا س ل ي صفوي غ معلن  يو ي ص ل ذلك يجري بتخطيط ام اب والتطرف و شار اٍالر يم وان .ا ا اختالط املفا  ما

 
 فماذا نحن فاعلون كحزب وكقوى وطنية وقومية ؟!

ـسـ ـن واسـ ن بطبيعة التحديات املعقدة واملركبة ال تواجھ امتنا ، غ اننا  نفس الوقت ال نقبل ان نكون سـلـبـيـ س ن و ـة المـلن نكون خيال ـن وعـلـيـنـا ان نـبـحـث عـن سـبـل مـواجـ يـ
ش كرم. ا املشروعة  ع ططات اعداء امتنا وتطلعا  عملية 

 
ا ع ا عد ن مطلوب منا تصعيد حمالت املقاطعة والتحرك  تل ر نفايات ا ا تدو ـواليوم حيث تجري االستعدادات النتخابات صورة يتم ف عـالن ـ ـا و ـ لـرفـض نـتـائـجـ تـمـع الـدو

 حكومة إنقاذ مؤقتة.
 

ـرات واالعـتـصـام وتـو  ـ بـاسـتـمـرار الـتـظـا ـ ـمـا ـ نفار طاقات ا قيقية تبدا برفض حاالت اليأس واس ة ا ة التحديات فان طرق املواج قدر صعو قـوى املـعـارضـة الـوطـنـيـة وان  حـيـدو
ِ العرا اقفھ .. و ما  جميع أقطار الوطن العري صارت تدرك حقيقة البعث ومو غا اذا قلنا ان ا شر الصابرن وال  ـر ومـن دون خـوف ق االنصر الت و تل بات املواطن يجـا

ـذا مـؤشـر امـل كـبـ ـن و م شباب يـافـعـ ي والبعض م ا ا وتطلعاتھ لعودة حكم حزب البعث العري االش س بالعملية السياسية ورموز ـھ ـ برفض ما  ـشـو ـل حـمـالت الـ ـ فشـل  عـ
ـسـان مـن عـام  ـ نـ مـھ مـنـذ بـدايـة إعـالنـھ  ـ ـ الـذي الـ ـط الـنـضـا ـ ـ ا ت حرصھ عـ ـة  ١٩٤٧للبعث وقيادتھ الذي اث ـر ـ ـيـة الـوحـدة وا ـداف الـثـورة الـعـر ـ بـلـورة أ اقـفـھ  ـة مـو ـ و

ي الصفوي. يو ي الص ة التحالف االم باط وسائل مواج اكية ، وقدرة قيادتھ ع است  واالش
 

ـ ـ ة اعداء األمة بوحدة الصـف وتـجـاوز عـقـد املـا صيات الوطنية والقومية واإلسالمية ا ضرورة مواج ل القوى وال ـة وطـنـيـة قـومـيـة وا ولقد دعا البعث مبكرا  ـ ـ جـ النضـواء 
يانة العمالء الفاسدين. ا تحرر العراق من االحتالل وانقاذه من زمر ا داف  تضع  مقدمة أ

 
س بالعملية السياسية من  سقاط ما  ام بتحرر العراق و ة ال تجابھ امتنا تنطلق من قاعدة االل ط ة حقيقية للتحديات ا ي خالان مواج ـ ـ ـمـا ـ ل تـوسـيـع قـاعـدة الـرفـض ا

م بالتطبيع. عد ذلك ع اعداء امتنا تمرر مخططا ل  س اطر الدعوات الطائفية وتقسيم العراق ا أقاليم ل ن  ا وتوعية املواطن  ل
 

يانة والعمالة بما تملكھ من قوة السلطة واملال ن احزاب ا شرن و قيقيون ثوار  ن الشعب وممثليھ ا افأة ب ـيـة ا قد تبدو املعركة غ مت ـ ـشـر رام ، غ ان تجرة االنتـفـاضـة الـ
ـا وفـرز قـوى االنـتـفـاضـة ـ ـسـيـقـيـا ـ الـثـورة وتـوحـيـد صـفـوف تـ ـ اسـتـمـرار و ـ ابـرز مـعـاملـھ  ان كب لكفة الثـورة الشـعـبـيـة تـتـ نالك ر ـا مـن ال تؤكد ان  ـ ـقـيـقـيـة وتـنـقـيـ ـ شـعـبـيـة ا
م فشلوا وأ ھ صورة الثوار بمختلف الوسائل لك شو م ممن أرادوا  اصصاتية وسوا ن الذين سقطوا  حبائل االحزاب الطائفية ا ـر كد املدسوس الشعب ان تـورتـھ مـن اجـل تـحـر

م. ن وطرد عمال تل ت اال بإخراج ا  العراق مستمرة وال ت
ì…çnÖ]



 

 

 ٢ص

[]ƒ^¹JJl^e^~jÞ÷]íÃ^ÏÚ


êÛ¾^ÓÖ]‚Û¦
 

نالــك مــن  عــد ثمانيــة عــشر عامــا مــن الفــشل والفــساد والظلــم والطغيــان ، لــم يبــق 

ــره  ونــة الــذيول وتحر ــق غــ إســقاط العمليــة السياســية وانقــاذ العــراق مــن ا طر

ـــــان العمـــــالء الـــــذيول قـــــد  م.واذا  ـــــ ارضـــــھ مـــــن رجـــــس مـــــن االحتـــــالل الـــــصفوي وتط

ر والــسالح  و ــم بــال ــ حكم فــة ع اختــاروا االنتخابــات الــصورة الضــفاء شــرعية مز

ـصياتھ الوطنيـة  رام ، فان شعبنا ومن خالل قـواه و املنفلت واملال السيا ا

ذه االنتخابات. ائية ل م باملقاطعة ال شرن قد حسموا امر م ثوار   و مقدم

 

ـا  مـالت الوطنيـة لنجاح امج وا ر واعـدوا الـ ا منـذ اشـ دوا ال مقاطعة منظمة م

ــس بالعمليــة السياســية ، مــن دون  ب الثقــة ممــا  ــ ــ  تمــع الــدو ع ال جبــار ا

ــــر نتــــائج االنتخابــــات  ي لتمر يو ـــي صــــ ـ لوا احتمــــاالت حــــصول تواطــــؤا ام ان يتجــــا

 كما حصل  انتخابات الدورة السابقة.

 

ــــــا ضــــــمنا احــــــزاب الــــــسلطة  زلــــــة معروفــــــة وقــــــد اعلن ــــــذه االنتخابــــــات امل ان نتــــــائج 

يــة عــن مقاعــد  األرقــام التقر ــ املــال و م ع العمليــة مــن خــالل التــصرحات وأحــادي

داء.فليكن  يات الــــش ــــا خيانــــة للــــوطن ولتــــ عــــ ان اي مــــشاركة ف اي حــــزب مــــا 

شرن يوم انطالق بدابة تحرر العراق وانقاذه ونصر مـن هللا وفتـح  بوم العاشر من 

 قرب.

 

غيـ حقيقـي اليمكـن ان  ت ان اي  اف منذ االحتالل ا اليوم اثب ان السنوات ال

ـــذا  ـــا وان اول خطـــوة  ـــا وطغيا ـــ غ يتحقـــق بوجـــود احـــزاب الـــسلطة الـــ تمـــادت 

ا  زليــة معروفــة فــصول ــا مــسرحية  لية ال م الــش االتجــاه تبــدا بمقاطعــة انتخابــا

ـــــ  ـــــ تـــــدم مـــــا تبقـــــى  ـــــا  م تم اعـــــادة نفـــــس االحـــــزاب العميلـــــة إلكمـــــال م حيـــــث ســـــ

 العراق.

 

ــل مــواطن ان يمارســھ ليجــسد إخالصــھ  ــ  ان مقاطعــة االنتخابــات واجــب وطــ ع

تــل وعمالئــھ طيلــة  م ا دف داء العــراق الــذين اســ للــوطن ولالمــة ووفــاء ألرواح شــ

ون العــصابات  ــ ــ معتقــالت و ــن  ــل أولئــك املغيب الــسنوات الــسابقة وانتــصارا ل

ة. ابية الصفو  االر

ــــل  ــــ  ن اقــــع و ــــ ارض الو ــــ فعــــل ع أن االوان لــــشعبنا ان يحــــول رفــــضھ للعمــــالء ا

ـــد لكتابـــة دســـتور.يمثل  ـــق اقامـــة حكومـــة إنقـــاذ وطـــ تم ـــ طر م ع ـــسلط ال  أشـــ

شكيل حكومة وطنية. ة ل جراء انتخابات نز  تطلعات الشعب و
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ـــــــشيات الفاســـــــدة  ـــــــا االحـــــــزاب واملل لـــــــة الـــــــ أرادت  ز أيـــــــام وتبـــــــدء مـــــــسرحية االنتخابـــــــات ال

ــ وجمــا ثــورة  ــ جمــا الــشعب العرا ك ع ــس العمليــة السياســية الــ املــشاركة بمــا 

ــــ  ــــذه االحــــزاب ال داء مــــن اجــــل طــــرد  ة وشــــ يات كبــــ ــــا الــــذين قــــدموا تــــ ــــشرن وابطال

ـ الداخـل  ـا  ن مع ـا واملتعـاون ستو ع مقدرات العراق منذ احتاللھ وغزوه من قبـل امر

بوا ثرواتھ واشاعوا  االرض الفساد ارج حيث لم يحققوا  للشعب العرا بل   وا

 

ـــ احـــضان االجنـــ وســـراق املـــال العـــام  ـــت  ـــذه االنتخابـــات يحـــاول قـــادة االحـــزاب الـــ تر و

ــر االنتخابــات  م بطــرق شــ مــن تزو م وامتيــازا اقع يــت مــو وقــادة الفــساد األداري واملــا تث

ــن وتخــصيص قطــع  ــ التعي اذبــة  ــدايا والوعــود ال ــ شــراء البطاقــات االنتخابيــة وتقــديم ال ا

ــل طبقاتــھ  ــ ب ــان حيــث عانــا الــشعب العرا اقــع م ــ الو ــا  ــس ل اســب اخــرى ل ــ وم االرا

ــ ظــل ســلطة فاســدة  ا احــزاب امليلــشيات  ظــروف صــعبة مــن ترحيــل وخطــف واختيــال نفــذ

زلـــة االنتخابـــات تحـــت مـــسميات عديـــدة  ـــشارك بم ا س ـــ نفـــس ـــ و مرتبطـــة بالنظـــام الفار

نــــوى وصــــالح الــــدين واالنبــــار  ر والطارميــــة ون ــــ جــــرف الــــ ــــل مانفذتــــھ مــــن جــــرائم  رغــــم 

غداد وديا وكركوك واغلب مناطق العراق ومدنھ   و

 

ـــ  ا لتدم ـــشا ـــا ايـــران وميل لـــت  ي او يو ــي صـــ ـ ـــ تنفيـــذ ملـــشروع امر ـــذه االنتخابـــات  ان 

ة  بيـة والتعليـم والـ ياة  الزراعھ والصناعھ والتجـارة وال العراق  مختلف مجاالت ا

ـــــــ وحرقـــــــوا املـــــــزارع  ـــــــ ثرواتـــــــھ الطبيعيـــــــة فقتلـــــــوا االســـــــماك والـــــــدواجن واملوا والقـــــــضاء ع

ن سات  وال

 

ـذه االنتخابــات  ــ مقاطعـھ  ي ا ا ـي االشـ لـذلك عنـدما دعـا حــزب الـشعب حـزب البعــث العر

ـ  ا فـأن ذلـك نـاتج عـن دراسـھ عميقـة لالحـداث ال ـشيا ـا وايـران ومل ا تخـدم عمـالء امر ال

 تجري منذ االحتالل

 

ــــذه املــــسرحية  ــــشرن الوقــــوف بوجــــھ  مــــا وثــــوار  ــــل ا لــــذلك فــــأن امــــام قــــوى الــــشعب و

م  توسـيع  س ا س ا ال افشال مخططات اعداء العراق واالمة وعدم املشاركة ف لة و ز ال

ــــل  اليــــة وتحو م ا اقع ــــ مــــو بــــھ  يــــت ســــراق العــــراق وتخر ــــشيات االيرانيــــھ وتث حكــــم امليل

عھ ا النظام الفار العنصري   العراق مستقبال ا دولة ضعيفھ تا

 

ــا للوقــوف بوجــھ  ود ان القــرى الوطنيــة وقــوى الــشعب الفاعلــھ االخــرى مطالبــھ بتوحيــد ج

ــر العــراق وعودتــھ  ــ العنــصري لتحر ــشيات املرتبطــة بالنظــام الفار االحــزاب الفاســدة وامليل

ن االقطار العرية ودول العالم االخرى   ا الصف العري وا احتالل موقعھ املتم ب
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ا  يع املاسونية وص يالية العاملية و علق األمر باإلم قدر 

ــ املنطقــة، فــإن  ــ العــراق و ــم  ي وأدوا يو الكيــان الــص

ـــ  دانـــة وتجـــرم النظـــام الوطـــ العرا محـــاوالت شـــيطنة و

يات القـــــرن املنـــــصرم،  ـــــ بدايـــــة ســـــبعي قـــــد بـــــدأت عمليـــــًا 

ــ ثــورة البعــث الوطنيــة القوميــة  وتحديــدًا مــع اتــضاح من

ـــــة  ار ات االحت الـــــ أممـــــت نفـــــط العـــــراق وطـــــردت الـــــشر

ـــــدأت  ي ألكـــــراد العـــــراق، و كـــــم الـــــذا وأصــــدرت قـــــانون ا

ـــــسان  ـــــر اإل عـــــ بتطو ـــــة  ـــــة انفجار نفيـــــذ خطـــــط تنمو ب

ـــ الـــسلطة الوطنيـــة  والبـــ التحتيـــة والفوقيـــة وثبـــات من

يـــة  ن والوحـــدة القوميـــة العر ـــر فلـــسط ـــ مـــسارات تحر ع

ليج. يط إ ا  كحق طبي للشعب العري من ا

 

مكننــا القـــول إن عمليــات البحـــث عـــن أدلــة تـــدين نظـــام  و

ـــ العـــراق (  م ) قـــد بـــدأت مـــع بـــزوغ  ٢٠٠٣  -  ١٩٦٨البعـــث 

يـــــــدة عـــــــام  ل أطـــــــول  ١٩٦٨فجـــــــر ثـــــــورة العـــــــراق ا ـــــــش ل

ا التارخ وال زالـت محـاوالت اإلدانـة  ( محكمة إدانة ) عرف

 مستمرة.

 

اكية  ـة التقدميـة االشـ ة العـراق الثور ومع تصاعد مـس

ي  يو ي الـــص يـــا املاســـو داف االم ــان االســـ ـ ـــة  التحرر

الطائفي الفار يتصاعد بـصيغ مؤامـرات الغتيـال قـادة 

ـــــشيع وشـــــيطنة قيادتـــــھ  العـــــراق أو إلســـــقاط النظـــــام أو لت

ــا  ــك أدوات الــردة وحرو ــ تحر التارخيــة الفــذة وصــوًال إ

عـة إليـران  ابيـة التا عزز قـدرات األحـزاب اإلر الداخلية و

ـــأفراد، وتــــصعيدًا إلعــــالن  ـ ائنــــة كمجــــاميع و والعميلــــة ا

ـــي  نو ـــي الك ـــ العـــراق مـــن قبـــل النظـــام اإليرا ـــرب ع ا

يـــــة  ـــــشعارات دي ـــــس  بيـــــة الرثـــــة وامل يـــــاب املذ ـــــس ب امل

اذبة مخادعة سنة   .١٩٨٠زائفة 

 

ــــا العــــراق  ــــرب الــــ تواصــــلت لثمــــان ســــنوات قــــدم ف ا

ة رجالـــھ وأنفـــق مئـــات املليـــارات مـــن  مئـــات اآلالف مـــن خـــ

ـ  ـ نقـل العـراق إ ا  ثمار ان يخطط الس الدوالرات ال 

ـان  رب تحرك مؤامـرة  مصاف الدول املتقدمة، وتبع ا

ت العــــراق  يــــة مجــــاورة أجــــ ــــا مــــن أرض عر ــــ ل يتــــم التج

ا االقتـــــــصادية  يقـــــــاف تـــــــداعيا ـــــــا و ـــــــ التحـــــــرك لوأد ع

ـــــا  ياليـــــة املاســـــونية وأدوا ـــــذلك صـــــنعت اإلم املـــــدمرة، و

دولـــــة لـــــشن حـــــرب إجراميـــــة  ٤٠فرصـــــة تحـــــشيد أكـــــ مـــــن 

ــ وضــع العــراق  ــا مباشــرة إ ــت وم ــر الكو تحــت ســتار تحر

ـــــن وجـــــوع شـــــعب العـــــراق  تحـــــت حـــــصار شـــــامل قتـــــل املالي

ـــــــق  ونخـــــــر اقتـــــــصاد العـــــــراق ودمـــــــر بنـــــــاه التحتيـــــــة عـــــــن طر

افقـــــــــت مــــــــــع  ـــــــــة تر غـــــــــارات صـــــــــاروخية وجو داف  االســـــــــ

اف. صار األرعة عشر ال  سنوات ا

 

ـــــــــسة حكمـــــــــًا بإعـــــــــدام  ـــــــــسة البا كمـــــــــة اليا وأصـــــــــدرت ا

ـت  النظام الوطـ الـذي عـرف مـع شـعب العـراق كيـف يث

ستأسد  حماية العراق وشعبھ وخياراتھ عن  صمد و و

 دولة. ٣٠طرق غزو العراق بجيوش 

 

ـــ صـــيغة محاكـــم  ـــدأت محـــاوالت إدانـــة نظامنـــا الوطـــ  و

م مــــــن  ــــــم وأذنــــــا ــــــا عمالء ـــــان وعينــــــوا ف ـ ا األمر أســــــس

يات  ــــم منــــذ بدايــــة الــــسبعي يئ م و الــــذين جــــرى تجنيــــد

عـــد غـــزو بلـــدنا واحتاللـــھ، ومنـــذ ثمانيـــة عــــشر  كمـــا أشـــرنا 

ــن إعــدام  ــا تــصدر وتنفــذ ب ام كمــة قائمــة وأح ســنة وا

ــد  ـد، لكـن شـعب العــراق لـم يلتفـت ولــم يأبـھ وظـل يؤ ومؤ

ـــ  ع ـــھ وقيادتـــھ الفـــذة، ممـــا  فتخـــر بحز نظامـــھ العتيـــد و

ـــستمر حـــ يـــأذن هللا بأمـــر  عمليـــًا أن محـــاوالت اإلدانـــة س

يمــــان شــــعبنا بثورتــــھ وقيادتــــھ أقــــوى  ــــن و آخــــر، فقــــوة يق

 بكث من محاوالت اإلدانة الرخيصة.

 

لــــــــم تتمكــــــــن قــــــــرارات محكمــــــــة االحتــــــــالل باغتيــــــــال قيــــــــادة 

ــــة نظــــر وموقــــف  خيــــة إدانــــة نظامنــــا مــــن وج العــــراق التار

ـــ تلـــك  ـــ العكـــس فـــإن شـــعبنا ينظـــر إ ـــي، بـــل ع شـــعبنا األ

ــا انتقــام مــن  ــ أ ا ع كمــة الــ أصــدر ــ ا القــرارات و

ـ انجازاتـھ العظيمـة طيلـة حقبـة  شعب العـراق وحقـد ع

. كم الوط  ا

 

س  كمة اإلجرامية با ولم تتمكن أيضًا قرارات تلك ا

ــادر  عان ولل ــش العــراق الــ ــن وضــباط ج ــد للبعثي املؤ

ـــــــديث مـــــــن إدانـــــــة نظامنـــــــا  اإلداري الـــــــذي بـــــــ العـــــــراق ا

ــــ العكـــس فقــــد صــــارت حقبــــة  نجازاتــــھ، بــــل ع ورجالـــھ و

ونــــة والعمــــالء موظفــــي  ابوســــًا أســــودًا يطــــارُد ا حكمنــــا 

فاضـــل  العمليـــة السياســـية االحتالليـــة، فـــشعبنا يقـــارن و

قيقيـــــة  ـــــن أعـــــوام البنـــــاء واإلعمـــــار واألمـــــن والـــــسيادة ا ب

ا العــــــراق لذاتــــــھ وألمتــــــھ،  يبــــــة والــــــسمعة الــــــ صــــــنع وال

ـــــــن حقبـــــــة  لـــــــھ، و ـــــــ العـــــــالم  وصـــــــارت مـــــــضرب األمثـــــــال 

الرذيلـــــــــــــة واالنحطـــــــــــــاط والفـــــــــــــساد بأنواعـــــــــــــھ والطائفيـــــــــــــة 

رمة املعادية للعراق ولشعبھ.  البغيضة ا

 

ــــ  ــــن أن الــــزمن يتقــــادم، ومــــع تقادمــــھ ت ــــ يق ونحــــن ع

عوامــــــــل خلــــــــود حقبــــــــة حكمنــــــــا البعــــــــ الوطــــــــ القومــــــــي 

ــــساقط  التقــــدمي العاشــــقة للــــوطن وللــــشعب ولألمــــة، وت

يــــــــــة  مـــــــــع مـــــــــرور الـــــــــزمن الثيـــــــــاب الرثـــــــــة واملـــــــــسوغات العب

ــــــل األقنعــــــة الــــــ حـــــــاول  ــــــسقط  اذبــــــة و واالدعــــــاءات ال

ا. س خلف  الغزاة وعبيد إيران التختل وال

 

مــــا لــــسنوات أخــــرى  ــــستمر محاكمــــة محاولــــة اإلدانــــة ر س

ـــــر أفعالـــــھ ومنجزاتـــــھ  ولـــــن ُيـــــدان نظامنـــــا بـــــل يتـــــألق وتزد

ـــــــــم كنمـــــــــاذج  ـــــــــشمخ رجالـــــــــھ وتتعمـــــــــق صـــــــــلة الـــــــــشعب  و

لصة وللعقـل  ة ا للبطولة واإلدارة والقيادة الفذة ال

افــد  ــل رو طــط لإلعمــار والبنــاء ل اتي ا البعــ االســ

عيد  ستمر ح يأذن هللا سبحانھ بنصر قادم  ياة، س ا

يمانـــھ،  تـــھ و تـــھ وعرو ـــ أحـــضان ســـيادتھ ووطن العـــراق إ

ــار لتعيــد  ــشرق مــن جديــد طــرق التقــدم واالزد ــا س وحي

اقيــون مــن  ــشد العر نجــز وُتَؤســس عليــھ لي
ُ
شــموخ مــا قــد أ

غــــــــ حقولنــــــــا ومزارعنــــــــا  غــــــــداد .. و جديــــــــد منــــــــصورة يــــــــا 

د بدأ ولن ينقطع.  ومدارسنا وشوارعنا 
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ـــــرب اإليرانيـــــة  يـــــة، بـــــل   –لـــــم تكـــــن ا ـــــًا عب اقيـــــة حر العر
م وذادوا عـــن  ـــا عـــن حـــدود بلـــد اقيـــون ف ـــًا دافـــع العر حر
م، قــــــاتلوا  م وعــــــرق م ومــــــال ــــــم بــــــدما ــــــم وأم حيــــــاض وط
ــــــم  ــــــصية بلد ــــــم القومــــــي و ــــــم وأم ــــــ قيم فــــــاظ ع ل
ــــــــــضارة  ــــــــــد ل ــــــــــ أعمــــــــــاق التــــــــــارخ كم املتمــــــــــ الــــــــــضارب 

سانية.  اإل
 

ــرب،  ــذه ا ــ  ن أو معتــدين  اقيــون عــدواني لــم يكــن العر
تم  ـع مـن أيلـول / سـ ـ الرا بل صدوا العدوان الـذي بـدأ 

ئًا، ١٩٨٠عـــام  ئًا فـــش ، بمناوشـــات حدوديـــة تـــصاعدت شـــ
افة. ة  ا األس  واستخدمت ف

 
ــــ  يجــــة نــــزاع حــــدودي ع ــــرب لــــم تنــــدلع ن ــــذه ا كمــــا أن 
ـــــ  نـــــاك ع نـــــا أو  ـــــ مركـــــز حـــــدودي  مخفـــــر فحـــــسب، أو ع
ــــــن  لــــــة واملعقــــــدة الــــــ تفــــــصل ب ــــــدود الطو ــــــذه ا طــــــول 
ـــــــــذب منـــــــــذ  مـــــــــا بالـــــــــشد وا ـــــــــسمت العالقـــــــــة بي بلـــــــــدين ا

 خمسمائة عام ع األقل.
 

ــــرب بحــــق أطــــول حــــروب القــــرن العــــشرن  ــــذه ا انــــت  و
ـــــن مكتملـــــ الـــــسيادة،  ـــــ دولت تميـــــان إ ـــــشان ي ا ج خاضـــــ
مــــــا مــــــن تقنيــــــة عــــــسكرة  ــــــا آخــــــر مــــــا أتيــــــح ل اســــــتخدمتا ف
ـــــــد الرســـــــ التعاقـــــــدي  مـــــــا عـــــــ التور ـــــــا إل ق وجـــــــدت طر
املعــروف، أو مــا أتاحتــھ الــسوق الــسوداء عــ وســطاء وتجــار 
ـــ حالـــة "إيـــران غيـــت"  الـــسالح، أو عـــ عمليـــات ســـرة كمـــا 
ة وأعتـــــدة  ـــــزت الواليـــــات املتحـــــدة، إيـــــران بأســـــ حيـــــث ج
ـــــ فــــضيحة مـــــا ســـــ ب  وقطــــع غيـــــار عــــ عمليـــــة تحولــــت إ
عيــــدًا عــــن  ي  يو ا ) ، ولــــم يكــــن الكيــــان الــــص ( إيــــران كونــــ

.  ذه العملية، أو عمليات أخرى لم ُتف
 

اقيـــــة العديـــــد مـــــن  ـــــرب اإليرانيـــــة العر تنـــــاول موضـــــوع ا
م،  ن وغـــــ يـــــراني ن و اقي ن وعـــــرب وعـــــر ن غـــــري البـــــاحث
ا،  ل م ال شـ نوع قناعا م ب ادا م واج افع تنوعت دو

م الفكري والعقائدي.  انحياز
 

ـا عـدوانًا، قـام بـھ  ـرب باعتبار ـذه ا فالطرفان نظرا إ 
ا حيــث  ـ تحديــد يـوم بــداي الطـرف اآلخــر، واختلفـا كــذلك 

ــــع مــــن أيلــــول  ــــو اليــــوم الــــذي  ١٩٨٠عــــد العــــراق يــــوم الرا
ـــــــــ  ـــــــــ القـــــــــصف املدف نادًا إ ـــــــــرب اســـــــــ انـــــــــدلعت فيـــــــــھ ا
دوديــــــة  ــــــ املــــــدن ا العنيــــــف، الــــــذي قامــــــت بــــــھ إيــــــران، ع
ــــدود عنــــد املنفــــذ  ــــ القطــــاع األوســــط مــــن ا اقيــــة،  العر
ــــــ  ن ومنــــــد  ــــــ قــــــضاء خــــــانق ــــــ  ي الرئ ــــــدودي الــــــ ا

.  محافظة ديا
 

ــــذا العــــدوان انطالقــــًا مــــن  ــــن العــــراق أن إيــــران قامــــت  و
زائـــر لعـــام  فـــت اتفاقيـــة ا ـــ  ١٩٧٥أراض اع ا إ عائـــدي

ب  س ا إ العراق  سليم أت حكومة الشاه ب العراق، وتل
ليــــــــة القلقــــــــة كمــــــــا ادعــــــــت، باملقابــــــــل قامــــــــت  الظــــــــروف ا
سلــــــسلة عمليــــــات حدوديــــــة محــــــدودة  اقيــــــة  القــــــوات العر

ت  ذلك. ذه األرا إ العراق، ون  إلعادة 
 

ا للعـــــراق بـــــزج  عرضـــــ ة مـــــن  ـــــذه الفـــــ ـــــ  صـــــعدت إيـــــران 
ـــة اإليرانيـــة، وأســـقط العـــراق طـــائرة فـــانتوم  و القــوات ا

ا حيًا  يوم  /   ٩/    ١٣( إيرانية )  قاطع ديا وأسر قائد
ـ ١٩٨٠ ذا أك دليل لدى العراق، ع أن إيـران  عد  ، و

رب.  البادئة با
 

ـــــ  ـــــدف إ ـــــوم واســـــع  عـــــد تفـــــاقم األزمـــــة ب قـــــام العـــــراق 
يـــــــــة  مـــــــــات إيرانيـــــــــة واســـــــــعة بـــــــــالقوات ال ـــــــــاض أي  اج

اع املبادأة من الطرف املقابل.  والن
 

ــر يــوم  عــد ظ  ، ــ ا ــذا التعــرض اإلج أيلــول / ٢٢وحــدث 
تم عام  رب.١٩٨٠س ه إيران يوم اندالع ا عت  ، الذي 

ــــ  ــــذا الــــصراع الــــذي نحــــن بــــصدده، حــــصل تحــــرك دو ــــ 
) ، لكـن  ١٩٨٠/    ٤٧٩وصدر قـرار عـن مجلـس األمـن رقمـھ ( 

مــــــن دون تدعيمــــــھ بــــــإرادة سياســــــية تفــــــرض وقــــــف إطــــــالق 
 النار.

 
عــــــد  ى، لــــــم  ــــــذه العمليــــــات الكــــــ ــــــش الــــــذي نفــــــذ  إن ا

ـل أنيطـت  ـش م و شـبھ ج موجودًا اآلن، وما حل محلھ 
يح العــــراق وفقــــد  عــــد أن اســــت مــــات األمــــن الــــداخ  بــــھ م
ه  ن ليتحكمـوا بمـص بـًا للطـامع سيادتھ واحتـل، ثـم تـرك 

 وثرواتھ.
 

ــــــــش بقــــــــرار أصــــــــدره  ــــــــذا ا كيــــــــون  تلــــــــون األمر حــــــــل ا
ـ ذاكرتنـا  ي ( بول برمر ) ، لكن ما بقي منھ  اكم األمر ا
دائھ الـ تطـرز األرض  ـ معاركـھ وقبـور شـ و أداؤه املتم 
ـ األرض  ـصماتھ ع ا، و ن واألردن وسـور ـ فلـسط العرية 
ــان دعــاه الواجــب القومي.ليتواجــد قتــاًال  ــل م ــ  يــة  العر
ــــــــــي  ـ يـــــــــــا امللكيـــــــــــة واليمـــــــــــن املل زائـــــــــــر ولي ـــــــــــ ا بًا  أو تـــــــــــدر

وري. م  وا
 

ــــي  ــــ حر ن ومــــصر  ــــل ١٩٧٣/    ١٩٦٧وفلــــسط ــــ  ، واألردن 
ي، وأيضًا سورة. يو ھ مع العدو الص  حرو

 
ـــواد مـــن كبوتـــھ  ـــض ا عـــا يـــوم ي ي بـــإذن هللا  ســـوف يـــأ
ــشھ  ب أبناؤنــا وأحفادنــا ج عــود العــراق ســيدًا أبيــًا، وســ و

ي الذي نؤرخ معاركھ. ش األ  ثانية ليقوم بما قام بھ ا
داء العـــصر  ـــا اإلجـــالل والتقـــدير لـــروح ســـيد شـــ تحيـــة ملؤ
يد البعــــــــث واألمــــــــة وعنــــــــوان  يد األضــــــــ املبــــــــارك شــــــــ شــــــــ

ن رحمھ هللا. س صدام حس ية الرئ  الت
 

يد املطاولـــــــــة  ـــــــــا اإلجـــــــــالل والتقـــــــــدير لـــــــــروح شـــــــــ تحيــــــــة ملؤ
يم رحمھ هللا. اد الرفيق عزة إبرا  وا

 
يـــــــدة وأم  ـــــــش القادســـــــية ا ـــــــد للعـــــــراق العظيـــــــم و ا
ـدين الـذين يقتفـون آثـار ذلـك  ا ـل ا الدة ول املعارك ا
ـــــــ  ـــــــسطرون مالحـــــــم البطولـــــــة  ـــــــش الوطـــــــ املـــــــؤمن و ا

تل وأذنابھ.  مقارعة ا
 

م قادتـــــھ  ـــــش العـــــراق العظيـــــم يتقـــــدم داء ج الرحمـــــة لـــــش
ــــ بنائـــــھ  ـــــ واملتمــــ  ــــم الــــدور الطلي ـــــان ل األفــــذاذ الــــذين 

ره.  وتطو
 

ون  ــــ ــــ  ن الــــذين يقبعــــون  ــــشنا امليــــام ــــة لقــــادة ج ر ا
ـــــــــم فرســـــــــانھ  لـــــــــة و حكومـــــــــة االحتـــــــــالل منـــــــــذ ســـــــــنوات طو

طولة. ل شرف و م ب  األشاوس الذين دافعوا عن بالد
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ا  ـــــ عـــــضًا مـــــن  مـــــراء طبعـــــت  يبـــــدو أن ليـــــا بـــــارس ا
ــ خميــ إيــران، فحمــل مجونــھ  ــا الفاســق  نــون ومجو ا
ـــــــــ  ـــــــــ ا ـــــــــران فظـــــــــن نفـــــــــسھ منتـــــــــصرًا ع ـــــــــ ط وفـــــــــسقھ إ
 َ ـــ جانـــب مجونـــھ وفـــسقھ ِكـــ ـــو الـــذي حمـــل إ والفـــضيلة، و

وس. يَة وُغروَر ا  وعنج
 

ــــــ  م خمي ــــــش زمنــــــًا غــــــ زمــــــن األبطــــــال، تــــــو ع ـــــان  ـ وألنــــــھ 
 ، ــ حكمــھ الوطــ قــ ع ــوس أنــھ ســيحطم العــراق و ا
مــھ ســنوات أشــعلت داخلــھ حقــدًا أســودًا أودى  ــ و وعــاش 

لكة.  بھ إ ال
 

ميــ حفلــة مجونــھ البغيــضة الــ اعتــاد  ٤ــ  أيلــول بــدأ ا
نــــــاك، ولكــــــن  نــــــا و ــــــاألف يلــــــدُغ  ــــــدأ  ــــــ بــــــارس، و ــــــا  عل
ا  ــــ اضــــرب رأســــ ــــ األف حكمــــاء العــــرب قــــالوا : للقــــضاء ع

 بقوة!
نا، طلبنــا الــسالم فــرفض، طلبنــا الــسالم  ًا، وصــ تمــادى كثــ
ــــــــوس، بــــــــل حبــــــــًا  م خميــــــــ ا ال جبنــــــــًا وال خوفــــــــًا كمــــــــا تــــــــو
ــــــم أحفــــــاد  ــــــ أن شــــــعب العــــــراق  بالــــــسالم والعــــــراق، وتنا
ــي  أولئــك الــذين حطمــوا عــرش كــسرى، وقــدموا تاجــھ ألعرا

ل مكة!  من أ
ـــــ الرســـــول  ميـــــ والفـــــرس مـــــا معـــــ أن يو ـــــم ا ـــــل ف ف

اَقة بتاج كسرى؟  ص هللا عليھ وسلم لُسر
ليفـة عمـر بـن  م ما مع أن ينفذ ا م الفرس وخمي ل ف

اقة تاج كسرى؟ س سر ل طاب وصية الرسول وُ  ا

ـسھ  كم وعظيمكـم يل إن املع ذو داللة واحدة، أن تـاج كبـ
اءكم،  ــــاب تيجــــانكم وال كــــ ــــي مــــن عامــــة القــــوم، فــــال  أعرا

 فقد خلقنا هللا واصطفانا لنكون حملة رسالتھ.
ــي  ــم غر ــ دعــم وو ــان تمــادي خميــ الفــرس يرتكــز ع لقــد 
ايــة العــراق  ًال، وسـتكون  ـي أن العــراق لـن يــصمد طــو أمر
ــ أمــام قــوة  ــذا الــدعم الــسراب تال ونظامــھ ســرعة جــدًا، 
لھ  ـــــــ ـــــــ أروع وأنقـــــــى ســـــــفٍر  يات العـــــــراق  وصــــــمود وتـــــــ

 التارخ املعاصر.
 

امنًا مع دبلوماسية محنكـة راقيـة قـدم  إن الص العرا م
عاد أن النظام  العراق قائم ع أسـس  ة األ صورة وا
ت  م املنظومة الدولية ال ي ومرتكزات وطنية قومية يح
ــــ  ندات الــــ تو ــــا، مــــن خــــالل تقديمــــھ الوثــــائق واملــــس إل
ــــــ ســــــيادة العــــــراق، وتــــــم  االعتــــــداءات اإليرانيــــــة املتكــــــررة ع
ـ مـن  ـ ع ـذا رد وا ل ذلك  املنظمة الدوليـة، و توثيق 
ــو مــن بــدأ  ــ أن العــراق  ــن ســنة ع ع عــد أكــ مــن أر يــد و

 عدوانھ ع إيران.
 

ــــل النــــداءات والوســــاطات واملــــسا أن إيــــران  ــــت  لقــــد أثب
ـا  اجع عـن احتالل ا وال  ال ست  وارد إيقاف اعتداءا ل
ل قناعــــة لــــدى القيــــادة  اقيــــة، مــــا شــــ لبعــــض املنــــاطق العر
ــــ العــــراق ولــــن  ــــ عدوانــــھ ع ميــــ مــــاٍض  اقيــــة أن ا العر
ـ  ـ الـرد ع ـان القـرار العرا يوقفھ رادع من ضم أو ديـن، ف
ـــ تحقيـــق الـــردع  ـــل قـــوة وثبـــات وتـــصميم ع ـــذا العـــدوان ب

مي وثورتھ الفارسية. اسم   القوي وا
 

ـــشًا  ــان أبطـــال العـــراق، ج ـ ي والعـــشرن مـــن أيلـــول  ـــ الثـــا
ــــــ أن  قيقــــــة، و ظــــــة ا ــــــ موعــــــد مــــــع  وقيــــــادة وشــــــعبًا ع
ـ  العراق الذي شارك أبناؤه  تحطيم عرش كسرى قادر ع

مـــس  ب مـــن ســـيادة العـــراق و ـــ يقـــ تحطيـــم أي عـــرش فار
 كرامة أبنائھ.

 
ـــش العـــراق تمثـــل جانبـــًا  ـــا ج إن القـــوة الروحيـــة الـــ امتلك
ـي وجانـب  ـا شـعب العـراق األ من القوة الروحية ال يمتلك
ــــا البعــــث،  مــــن القــــوة الروحيــــة واإليمــــان باألمــــة الــــ يمتلك
مــًا حقيقيــًا والتعامــل معــھ  مــھ ف اث وف ام الــ يجــة اســتل ن
ــــــــ تــــــــراث  ــــــــش العرا ــــــــم ا كــــــــذا ف  ، ــــــــ ــــــــ أنــــــــھ تــــــــراث  ع
مــــــًا  ــــــا ف مو اعة خالــــــد وســــــعد ف ــــــ ، و ــــــ القادســــــية األو
ــ  بعــث  ــ متجــدد و ــ أنــھ تــراث  عــاملوا معــھ ع حقيقيــًا و

 حالة اإليمان الصادق بھ.
 

ــــشھ  ال نبــــالغ إذا قلنــــا إن الــــصراع الــــذي خاضــــھ العــــراق وج
ـــل الـــصراعات  ـــو صـــراع مـــن نـــوع آخـــر يتفـــرد عـــن  الباســـل 
ــــــخ  يــــــة، ألنــــــھ صــــــراع حــــــضارة وتار ا األمــــــة العر الــــــ خاضــــــ
ـس  ان  وتراث وعقيدة، صراع وجود، ألن خمي الفرس 
ــــ حــــضارة وتــــارخ وتــــراث  ــــي مــــن قــــوة للقــــضاء ع ــــل مــــا أو ب

 وعقيدة األمة من خالل القضاء ع العراق.
نـات القـرن العـشرن  ـ ثمان ـد  اقًا صنع ا ونقول : إن عر
ــــــ بــــــدايات القــــــرن  ــــــد واملقاومــــــة  ــــــو نفــــــسھ مــــــن صــــــنع ا
ــــ  ــــد اآلن  ــــو ذاتــــھ الــــذي يــــصنع ا ــــادي والعــــشرن، و ا
ــــذا أن  ى لعــــراٍق ك ّ عمــــوم ســــاحاتھ ومدنــــھ ومحافظاتــــھ، فــــأ

سلم أو يموت؟  س
 

ــــ اختــــالف مراحــــل التــــارخ أن  ــــت أبنــــاء العــــراق وع لقــــد أث
ـــ العـــراق ممكـــن، ولكـــن اســـتمراره وثباتـــھ  وقـــوع االعتـــداء ع
مــــــــستحيل، ألن األرض الــــــــ تحتــــــــضن النخيــــــــل وعلمتــــــــھ أن 
ــو االنتــصار، وأن الــرح الصرصــر لــن تقتلعــھ  املــوت وقوفــًا 

ة نحو األعماق. ِج  من أرضھ ألن جذوره ممتدة ُمتَّ
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ا  ا انتخابات محسومة النتائج ومعروفة كسابقا ا
ديـــدة الـــ أعلنـــت  ـــت ببعـــض الوجـــوه ا ـــا ز اال ا
ـــــــ حقيقـــــــة األمـــــــر ان  ـــــــا مـــــــستقلة و ا بأ عـــــــن نفـــــــس

م املستقلون  م   القليل م
انتخابــــات تجــــري مــــع وجــــود الــــسالح املنفلــــت واملــــال 
ــــــــــ والــــــــــوالءات املعروفــــــــــة واملعلنــــــــــة إليــــــــــران  السيا
ء  ــــ ي  ــــل يتوقــــع ان تــــأ ــــوار ف ــــا مــــن دول ا وغ

 جديد ؟
ــــــــذه االنتخابــــــــات  ــــــــ يــــــــرى أن  ع للــــــــشأن العرا املتــــــــا

ـــــشرن الـــــشعبية  ـــــ ثـــــورة  ـــــق ع جـــــاءت لقطـــــع الطر
ــــل املــــسميات  امــــل ل املطالبــــة بــــالتغي الــــشامل وال
تـل السياسـية وألن  ـا عمليـة ا واالطر ال جـاءت 
انــــــــت مــــــــن القــــــــوة والزخــــــــم  ية  ــــــــشر االنتفاضــــــــة ال
يــــــران  تــــــل و ــــــل عمــــــالء ا الــــــشع الــــــذي أخــــــاف 
ـــــــــــذه اإلنتفاضـــــــــــة بمختلـــــــــــف  ـــــــــــ قمـــــــــــع  فعملـــــــــــوا ع
م الفاســـــــدة  ــــــان ان أدخلـــــــوا عناصـــــــر ـ األســـــــاليب ف
ــــا  ھ صـــورة االنتفاضــــة وجعـــل النــــاس تنفـــر م ـــشو ل
ـــــــــساع وحركـــــــــة  ـــــــــ ا ـــــــــذه االنتفاضـــــــــة  وملـــــــــا رؤوا ان 
ـــــــــــ الوســـــــــــط  ســـــــــــرعة وغطـــــــــــت عـــــــــــشر محافظـــــــــــات 
ــــاب  ــــل انــــواع واســــاليب االر نــــوب اســــتخدموا  وا

د أكــــــــ مــــــــن  ــــــــش ــــــــة واس يد وجــــــــرح  ٨٠٠الدمو شــــــــ

اآلالف مــــــــــــــن شــــــــــــــباب االنتفاضــــــــــــــة وعملــــــــــــــت فــــــــــــــرق 
ــــــــسقي  ــــــــشطاء وم ــــــــل ال ــــــــ تــــــــصفية  االغتيــــــــاالت ع
مـــــــا املنتفــــــــضة  ات صـــــــوت ا افظـــــــات إلســـــــ ا
ـــ  ا جـــاؤوا بمـــسرحية االنتخابـــات املبكـــرة وال وعنـــد
زلــة االنتخابــات الــسابقة  قيقــة اســتمرار مل ــ ا ــ 
ــــــ واســــــتغالل  ــــــر واســــــتخدام املــــــال السيا و ــــــ ال
ــــــــذه االنتخابــــــــات  ي  ــــــــل ســــــــتأ النفــــــــوذ والــــــــسلطة ف
بالتغي الذي يطالب بھ الشعب وشـباب االنتفاضـة 

ية؟ شر  ال
 

ـــــــــس  ي مـــــــــن ج رجـــــــــات تـــــــــأ ـــــــــل تأكيـــــــــد كـــــــــال الن ا ب
نــــون  املـــدخالت والفاســــدون والـــسراق والعمــــالء ال ي

طـــط  ـــب الـــوطن تنفيـــذا  نمـــا جـــاؤوا لتخر وطـــن و
ي معروف ي ايرا يو ي ص  أمر

ــــي  ـ ن لي ـــــدف مـــــن األتيـــــان بالفاســـــدين والفاشـــــل فال
ا شـــباب الوطـــن  ـــش ع يكرســـوا حالـــة الـــضياع الـــ 

ــو االن ومنــذ  ــ جعــل العــراق كمــا  ســنة  ١٨وصــوال إ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املقاي  دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة ب
ة  ـــــــشاو يمنـــــــة املل ـــــــ ظـــــــل ال ي  ـــــــل انتخابـــــــات تـــــــأ ف
واملفوضــية غــ املــستقلة وقــانون انتخابــات أعــرج ال 

ن والعمالء ي إال بالفاسدين والفاشل  يمكن أن تأ
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ـ وجـھ الكـرة األرضـية،  لم يتعرض أي بلد وشـعب ع
ـــسب،  عـــرض لـــھ شـــعب العـــراق الـــصابر ا مثلمـــا 
ـــ  مـــن قتـــل ودمـــار وظلـــم وانتقـــام وغـــدر وخيانـــة وت
ــــام وتجــــ وخطــــف مــــن قبــــل  قــــصاء واعتقــــال وا و
مــــــــــة  ف، وال جر أعــــــــــداء هللا والــــــــــوطن، ال ذنبــــــــــًا اقــــــــــ
ــب  يعا فعــل، إال أنــھ شــعب ال وقعــت، وال فعــًال شــ
ـــــن غيـــــور متطلـــــع يحـــــب  والـــــذرى، أصـــــيل مخلـــــص أم
يــــــدة،  يــــــة ا ــــــدافع عنــــــھ وعــــــن أمتــــــھ العر وطنــــــھ و
ــــــــاق األرواح  ــــــــات واز ــــــــستمر بــــــــدفع فــــــــاتورة العقو و
ات  ـ وات وا ـسرق الـ م املـر و ش ال يئة، و ال
ن  لـــــــــــــــص قـــــــــــــــ ا ـــــــــــــــر االصـــــــــــــــالء و واألرزاق، و
الـــــــــشرفاء، بـــــــــال رحمـــــــــة وال شـــــــــفقة وال وازع ديـــــــــ وال 
ـــم شـــذاذ اآلفـــاق  ـــل ذلـــك  ، وراء  ـــ ي وال أخال ـــسا إ

ت،  ــــــــــــــرام والــــــــــــــ واالنحــــــــــــــراف، عبــــــــــــــدة املــــــــــــــال ا
ـــا  ى النكـــراء الوحـــشية الـــ ينـــدى ل ـــرائم الكـــ وا
م مـــــن أرض  ـــــسانية، أمـــــا آن األوان بطـــــرد ـــــن اإل جب
ن األصالء، أرض األجداد األفذاذ،  اقي العراق والعر
ــــــي والـــــــسيطرة والنفــــــــوذ  ـ تـــــــل األمر عـــــــد رحيـــــــل ا
ـــــل خـــــائن وعميـــــل وغـــــادر وســـــارق  ـــــم  ـــــي ومع اإليرا
ن ، فــال خــالص  ــا األوغــاد املــسوخ وفاســد، ارحلــوا أ
ــي  بــًا، حــ تأ لكــم وال نجــاة مــن محاكمــة الــشعب قر
ا محكمـــــة رب العـــــرش العظيـــــم خـــــالق الكـــــون  عـــــد

مل. ل وال   الذي أقر أنھ يم
 

ـــــــ األحـــــــزاب  ة جديـــــــدة، إ عـــــــم، نـــــــداء ورســـــــالة أخـــــــ
ن الــــــسراق  ــــــل السياســــــي ــــــ  الفاســــــدة العميلــــــة، و
ـــــــــــ  ونـــــــــــة العمـــــــــــالء، وا س ا واســـــــــــ اللـــــــــــصوص ا
ـن،  قات اإلجرام والعدوان والفـساد مـن { معمم م
ن } ،  ــن، وشــيوخ مقــاول م مثقف ــسمون أنفــس ومــن 
تـل أو سـطع  ل من جاء ع خلف غبار دبابات ا و
ـــاء العـــزل  ـــ حـــساب دمـــاء االبر نجمـــھ وعـــال شـــأنھ ع
ـــــي البغيـــــض،  عـــــد الغـــــزو واالحتـــــالل والنفـــــوذ اإليرا

ـــــــــؤالء  ـــــــل  ـ ناء،  ــــــــم مـــــــــن دون اســــــــت ل عــــــــ  ــــــــم  ل
ـــــ صـــــدر  ن ع ع ثـــــاالت والـــــشراذم واالقـــــزام القـــــا ا
م وتخلــــــــوا عــــــــن  ن، الــــــــذين بــــــــاعوا أنفــــــــس اقي العــــــــر
الــــــــــشرف واألخــــــــــالق والرجولــــــــــة، الــــــــــذكور واإلنــــــــــاث، 
ـل انـواع  ة متفننـة ب ـ ا ـشرة  وأصبحوا وحوشا 
اإلجــــــــــــرام، ياعــــــــــــدي ومعــــــــــــدومي املــــــــــــرؤة والــــــــــــشرف 
ــــــــا األنــــــــذال  واألخــــــــالق، أنتــــــــم يــــــــا أشــــــــباه الرجــــــــال، أ
فــاة  قا لكــم، يــا مــن كنتــم ا ــ كم  دت وجــو شــا
يانــة، تبقــى  ــ فتــات العمالــة وا ــشون ع ع العــراة 
ــ يــوم الــدين، أال  تــصب عليكــم وتالحقكــم اللعنــات إ
ـــب والـــسلب،  يكفـــي مـــن القتـــل واالنتقـــام والثـــأر وال
س املرتزقـــــــة، لقـــــــد  واســـــــ ونـــــــة العمـــــــالء ا ـــــــا ا أ
أت  عــد أن تــ قــارة والنذالــة،  نقع ا ــ مــس غــرقتم 
افعــــالكم الــــسموات واألرض  منكـــم ومــــن اجـــرامكم و
ــــق واإليمــــان  ـــشرة جمعــــاء، يالحقكــــم صـــوت ا وال
ـــــــــــــــ  ا ن مـــــــــــــــن اليتـــــــــــــــامى والث وصـــــــــــــــرخات املظلـــــــــــــــوم
ن، أنتــم زنــاة زنادقــة العــصر، بــل تتقــزز مــن  ــروم وا
ــــــــي األصـــــــــول  ـ يوانـــــــــات، يـــــــــا من أفعـــــــــالكم حـــــــــ ا
رمـــات خونـــة األمانـــة وصـــون العـــرض والـــشرف،  وا

ــــ بــــھ  ــــ جــــسد العــــراق وابت ي  أنتــــم الــــورم الــــسرطا
ــالص  ئــصال وا ن والعــرب، وأصــبح االس اقي العــر
ـــى مـــن  ن أو أد بـــا، قـــاب قوســـ ـــ منكـــم بـــات قر ت ا

 ذلك.
 

أي دين تحملونھ وأنتم منذ عقدين تقتلون الشعب 
يـــــــاة والـــــــسالم واالســـــــتقرار  ـــــــو يحـــــــب ا بـــــــال ذنـــــــب و
ــــ االمــــام، شــــعب أصــــيل حــــر كــــرم،  تطلــــع دائمــــا إ و
ن، أصــــــــــابھ الكــــــــــد والتعــــــــــب  ــــــــــ مــــــــــر الــــــــــسن ظلــــــــــم ع
 ، ــــھ الكثــــ لــــھ وذو رمــــان والفاقــــة، غــــادر مــــن أ وا
ـــ الـــسلطة واملـــال العـــام،  ثـــاالت ع ـــؤالء ا ع  ليـــ
عــرف  ــن ال  ن ــم م ن بــل أغل اقي ــسوا عــر ــم ل وأل
م عرفــــــت الطائفيــــــة وقتــــــل  لــــــھ وأصــــــلھ ، بوجــــــود أ
ـــن التـــ الذيـــن  ـــم و ـــة، ال فـــرق بي و ـــ ال ـــ ع العرا
ــراب والـــدمار  ــشروا ا والكـــو و غــداد بقيــادة  غــزو 
ن وال ضــوابط  ، وعــاش الــشعب بــال قــوان ــ والفو
رمـات  ـك ا ن ـل الـضعيف و وال أعراف، القوي يأ

عيد نفسھ. كذا التارخ   و
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ــــــو االنــــــضباط  ــــــزب  ــــــم شــــــروط االنتمــــــاء ل مــــــن أ
عليمــــــات قيادتــــــھ  ــــــي والعمــــــل وفــــــق قــــــرارات و ز ا
اتـــــــــــھ الوطنيــــــــــــة  والـــــــــــس إلنجـــــــــــاح برامجــــــــــــھ وتوج
ـــ التوجـــھ والـــرأي  ن وجـــد أي اختـــالف  والقوميـــة.و
فالواجــــب مناقــــشتھ وفــــق األطــــر التنظيميــــة داخــــل 
الفــــات  ل وا ــــشر املـــشا ــــي، وعـــدم  ز التنظيـــم ا
ـ  انت، ح الداخلية ع العموم بأي وسيلة عامة 
مة مجانيــة ودور عــن قــصد أو بدونــھ  ال تكــون مــسا
ــــــستغل ذلــــــك أعــــــداء  ــــــزب حــــــ ال  ــــــ اضــــــعاف ا
ـــدف إعاقـــة أداء  ـــن والـــسموم،  ـــ بـــث الف ـــزب  ا
تـــــــھ  ـــــــ تفت امـــــــھ الوطنيـــــــة والقوميـــــــة والعمـــــــل ع م
ـ عـدم  ايـة إ ـشقاقات، تـؤدي بال وخلق تكتالت وا
امــــــھ بــــــصورة  ــــــزب مــــــن أداء واجباتــــــھ وم تمكــــــن ا

 سليمة.
 

ـــارك  ـــزب فـــإن أف ـــ ا عنـــدما تكـــون عـــضوًا فـــاعًال 
وأراءك ســـــتكون متداخلـــــة وجـــــزء ال يتجـــــزأ مـــــن آراء 
ــة باعتمــاد  ر خــالف ذلــك فلــك ا ــزب و ــار ا أف و

صية ولكن خارج اإلطار  افق مع آرائك ال ما يتو
زي.  ا

 
، تتفق  ة  الوطن الكب و العائلة الصغ زب  ا
ـــ  ـــذا اإلطـــار العائ ـــ أيـــة فكـــرة داخـــل  وتختلـــف ع

م متفقون ال مختلفون. ا و ميع م خرج ا  و
 

يــة،  ز غـض النظـر عــن موقعـھ او درجتـھ ا البعـ 
ـذا  ـا ل ـ ف ـ الـ انت ظة األو و مناضل منذ ال
ــــــل لوائحــــــھ الداخليــــــة  م ب ــــــزب العظيــــــم، وملــــــ ا

عليماتھ.  و
 

ثـرة  عيـدًا عـن ال عمل بصمت  و الذي  واملناضل 
يــــــــة  ز تھ ووالءاتــــــــھ ا ــــــــص الــــــــ تــــــــضعف مــــــــن 

ل. سط املشا زوزًا ضعيفًا أمام أ  وتجعلھ م
 

ام  ــصية البعــ تتمثــل بــاالل ــزب وقــوة  قــوة ا
ــــو ســــالحھ أمــــام  ــــي العــــا الــــذي  ز واالنــــضباط ا
ــــصوم، الــــذين إن تمكنــــوا مــــن معرفــــة تفاصــــيل  ا
ية، فستكون سـالحًا  ز ا ا عمل القيادة وتنظيما

ماتھ وواجباتھ. زب  أداء م  إلضعاف دور ا
افــــــًا  ة وأعر ــــــزب تقاليــــــد متمــــــ ــــــ ا لقــــــد تولــــــدت 
ــــــ  ب ــــــل ي ــــــ مــــــدى طو للعمــــــل خــــــالل املمارســــــة ع
يات  ت مـــــــن البـــــــد ـــــــ ـــــــا أ ـــــــا أيـــــــضًا أل ام  االلـــــــ

ي. ام األخال واملبد  واملسلمات  العمل واالل
 

ـــــ رأي أو فكـــــرة سياســـــية أو  يـــــة ع إن التكتـــــالت املب
عــــرض  ــــزب و ــــ ال تمثــــل ا طائفيــــة أو عنــــصرة، 
ــــة  مــــا العقو يــــة ور ز ــــ املــــسائلة ا ــــا إ املتعامــــل 
ـزب،  ا تتعـارض مـع مبـادئ وقيـم ا املناسبة، لكو
ـ  عت ية،  ز ية  األمور ا ان كذلك االتصاالت ا
ــــــزب  عليمــــــات وأعــــــراف ا ــــــرق لسياســــــة و مــــــن ا
ثــرة وعــدم االنــضباط الــذي  ــا ســتكون بــؤرة لل كو

زي.  يؤثر ع العمل ا
 

ـــــ  ـــــزب شـــــرعيتھ وفـــــق املنظومـــــة الطبيعيـــــة  إن ل
اض أو  ن أي محاولــــــــــة لالعــــــــــ ، و العمــــــــــل الــــــــــداخ
ـــــــو بمثابـــــــة  ـــــــشقاق تحـــــــت أي مـــــــس ووصـــــــف  اال
ـــدف لـــشق وحـــدة الـــصف  يانـــة الـــ  املؤامـــرة وا
ًا  تـــــھ وضـــــر يـــــم دوره ومركز ـــــزب وت ضــــعاف ا و
ــــــا  ــــــة املنــــــضبطة الــــــ عمــــــل  للديمقراطيــــــة املركز

سھ. زب منذ تأس  ا
 

ام  ــن عــدم االلــ ــم الفــرق ب ــل عــضو أن يف وال بــد ل
ــــن القيــــام  ــــ االنــــضباط، و طــــأ غــــ املقــــصود  وا
ــل  ــسف  ــزب و ة لــضرب وحــدة ا بمحــاوالت خطــ
افــــھ، أو محاولــــة العبــــث بخلــــق  قيمــــھ ونظامــــھ وأعر
ـــــــــــا  يم مختلفـــــــــــة تخـــــــــــدم منفذ عـــــــــــث وفـــــــــــق مفـــــــــــا
يانــــــة واملؤامــــــرة الــــــ ال يمكــــــن  ــــــو ا م، ف وأجنــــــد
يانـة  ـا بوحـل ا ـسقط مفتعل ـا، والـ  سامح  ال
ــــات املــــشددة، خاصــــة  ــــستحق أقــــ العقو الــــ 
ــــــزب يمــــــر بحالــــــة النــــــضال والعمــــــل الــــــسري  وأن ا

مة لتحرر الـوطن مـن براثـن  ولديھ أنبل وأشرف م
 االحتالل وذيولھ.

 
ـــــان والتوقيـــــت  ـــــل مـــــن يظـــــن أن الزمـــــان وامل ـــــم  وا
ات الدوليـــــــــــــــــــــة  ارجيـــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــأث والظــــــــــــــــــــروف ا
ھ بتجـــــــــاوز قيـــــــــادة  واالســـــــــتخبارة ســـــــــتكون لـــــــــصا
قائــق  ــة أو القوميــة وتجــاوز ا البعــث ســواء القطر
ــسليمھ  ــسلق ســلم البعــث و والثوابــت املــشروعة ل
لألجنـــــــــــدات اإلقليميـــــــــــة أو الدوليـــــــــــة تحـــــــــــت اســـــــــــمھ 

 ووصفھ.
 

ن عامـــًا  تھ الـــسبع فـــإن البعـــث الـــذي تجـــاوزت مـــس
ـــا،  يانـــات كمـــا قبل ســـتمر عليـــھ تلـــك املؤامـــرات وا
امـــــًا  ـــــده قـــــوة وال وســـــتكون مجـــــرد ذكـــــرى مؤملـــــة تز
ــــــا  اســــــر الكبــــــ ف وانــــــضباطًا عاليــــــًا، وســــــيكون ا

، خونة الوطن واألمة.  خونة البعث، خونة الضم
 

ـــو حـــضن  ـــ ورحيـــم كمـــا  حـــضن البعـــث واســـع ودا
ميــــــــــع، ولكنــــــــــھ ال يقبــــــــــل  ــــــــــسع ل الــــــــــوطن الــــــــــذي ي
ــــان  ـ املتـــــآمرن، خونـــــة الـــــدم والـــــوطن واألمـــــة، وال م

م  حضن الوطن وحضن البعث.  ل
 

ن غدًا لناظره قرب بإذن هللا.  و
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إن صــ وثبــات وانطــالق الثــوار األحــرار االبطــال مــن 
رات الــــــــسلمية  ــــــــ التظــــــــا ن  لــــــــص ن ا اقي العــــــــر
ي  مـــا ـــراك الــشع ا وســاحات االعتــصام وا
ــ مــستوى  ــ أع ــ الــذي وصــل إ الكبــ الــسل الرا
مـــــن تحمـــــل املـــــسؤولية الوطنيـــــة األصـــــيلة الفرديـــــة 
عـــــــــــــداد مـــــــــــــن  يعاب و ـــــــــــــ اســـــــــــــ ماعيـــــــــــــة ، و أع وا
العقالنيــة وحــسن التــصرف ، والــص امللفــت للنظــر 
ـــــسالة واإلصـــــرار  والثبـــــات والـــــصمود والتحـــــدي وال
اقــــــــــــف  ــــــــــــ املو ــــــــــــة  ية والفــــــــــــداء واملواج والتــــــــــــ
رجـــــــــــــــة ، ألن  املتجـــــــــــــــددة  الطارئـــــــــــــــة الـــــــــــــــصعبة وا
ـــــــر وســـــــاحات  رن بميـــــــدان التحر الثـــــــائرن املتظـــــــا
افظـــــــــــات الثـــــــــــائرة ، قـــــــــــد فـــــــــــاجئوا  االعتـــــــــــصام با
س مـن  ـم خونـة وعمـالء وجواسـ ل األعداء األشرار 
ـي  ي وأذنابـھ واملتنفـذ املـسيطر االيرا تل  األمر ا
ـــــــــــــــ العـــــــــــــــراق  اقـــــــــــــــدين ع والـــــــــــــــذيول واالتبـــــــــــــــاع ا
ن الصابرن ، باالصرار والص واملطاولـة  اقي والعر
ــة الــصعاب والتحــديات  بــصدور  ــ مواج ــان   والر
ــــــدف وقــــــضية  ا الوحيــــــد االيمــــــان ل ــــــة ، ســــــالح عار

ــــ الــــزمن وطــــول الوقــــت  نــــوا ع عــــد أن را عادلــــة ، 
نـة  ـ مالئمـة الظـروف الرا ة وعـدم القـدرة ع والف
مــــــــــــة  تلفـــــــــــة ، وكـــــــــــسر اإلرادة والتـــــــــــصميم والعز ا
ــــــــــــــسالم  ية مــــــــــــــن أجــــــــــــــل االس واإلصــــــــــــــرار والتــــــــــــــ
رات الـــسلمية والفعاليـــات  ــضوع وتـــرك التظـــا وا
فــــشال املــــشروع  ــــ ســــاحات االعتــــصام و املنوعــــة 
يــدة ، إال أن  ــشرن ا الــذي مــن أجلــھ قامــت ثــورة 
الشباب العرا األحرار من الثوار االبطال ، تحملوا 
ــــــ  ليــــــة ع املــــــسؤولية الوطنيــــــة العاليــــــة املثمــــــرة ا
ــــ  يبــــة ودروس بليغــــة وع م وقــــدموا صــــور  عــــاتق
ــــــس  ــــــم ل ــــــ نــــــصب أعي م و ـــــان أمــــــام ـ عظيمــــــة ، و
يقــــاف  قــــضية العــــراق وحــــده ومعانــــاة الــــشعب ، و
نــــــوع  ــــــضوع وا العبــــــث بقدراتــــــھ ووضــــــع حــــــدا ل
ــــــــــــب  انــــــــــــة والظلــــــــــــم والعــــــــــــدوان والفــــــــــــساد وال وامل
ــل قــضايا األمــة  انــت حاضــرة بقــوة  والــسلب ، بــل 

ا . يدة بأكمل  العرية ا
 

اقيــة العارمــة البيــضاء  وتبقــى الثــورة الــشعبية العر
مـــــــــــــستمرة ، حـــــــــــــ تحقيـــــــــــــق املطالـــــــــــــب املـــــــــــــشروعة 
ــــــــة والــــــــسبل  ــــــــشودة والغايــــــــة املطلو ــــــــداف امل واأل
ـا الثـورة الـشعبية ،  املرجوة ، ال انطلقت مـن أجل
ـــــسانية  والثوابـــــت الوطنيـــــة والقيـــــم األخالقيـــــة واإل

اب  ــ ــا األحــرار ، أ واملبــادئ األساســية الــ آمــن 
ـل  ة الوطنية العرية األصيلة  والقرار ، لنيـل  و ال
ـة  ر قوق وتحقيق العدالة االجتماعية ونيـل ا ا
ــن أبنــاء الــوطن الواحــد املوحــد ، ورفــض املــشارع  ب
ن الظاملــة املفروضــة مــن قبــل  ططــات والقــوان وا
ــــــــي البغيــــــــض ،  ــــــــسلط اإليرا ـــــــي وال ـ تــــــــل األمر ا
ــــسبات  ــــ مــــا تبقــــى مــــن منجــــزات ومك فــــاظ ع وا
ـــــــت وشـــــــيدت  ن العـــــــراق الـــــــسابقة ، الـــــــ أنجـــــــزت و
ــــــــة  ن ، واملواج ـــــــ مـــــــر الـــــــسن ن ع اقي بـــــــدماء العـــــــر
اقــدين املعتديــن  قيقيــة مــع الطغــاة الــسراق ا ا
ونـــــة  ن الـــــصابرن ،مـــــن ا اقي ـــــ العـــــراق والعـــــر ع
س والفاســــــــدين واللــــــــصوص  واســــــــ والعمــــــــالء وا
ــضة وكــسر املــسا  الغــادرن ، وتحطــم االحــالم املر
ة ضـد الـشعب ، واالرتقـاء  دامـة املـشبو الرامية ال
ــ  ــد مــن الو والــدعم واإلســناد للثــورة والثــوار ، ومز
ام والتـــــــذك لفـــــــ  بـــــــاه واالنـــــــضباط وااللـــــــ واالن
ونــة والعمــالء املرتزقــة  ثــاالت الــدخالء ا ــؤالء ا
ي لرفـــع  مـــا ـــراك الـــشع ا ـــ ا ، واالســـتمرار 
ـــــور الـــــذي أصـــــاب  يـــــف  وا الظلـــــم والعـــــدوان وا
عـــــــــد املطلـــــــــب االول  ـــــــــ األصـــــــــيل ، و تمـــــــــع العرا ا
ـــ  ـــدف ضـــمن القـــضايا واالوليـــات األساســـية ال وال
ـــل مـــا قـــدم مـــن  ـــا الثـــوار األحـــرار، بـــالرغم مـــن  نا ت

ف إ اآلن . يات ، وال يزال الدم العرا ي  ت
 

يـــھ  الـــدعوة باقيـــة وقائمـــة ومـــستمرة بالتـــذك والتن
ـــــ  ما ــــروج ا ــــ ا والنــــ للــــشعب العظيـــــم ، إ
ــ  ة إ ــذه الفــ رات والعــودة خــالل  املــشرف للتظــا
عــالن العــصيان  ســاحات االعتــصام ، ورفــع شــعار و
ــــــ العــــــراق تلبيــــــة لنــــــداء الواجــــــب  ي الــــــشامل  املــــــد
ودعـــوة الثـــوار األحـــرار   ، لـــرفض  الـــسماح والقبـــول 
ر املعــٌدة  ــر والتــدو و بــإجراء مــسرحية انتخابــات ال
ـن  ـسومة واملبيعـة بـاملزاد ب واملقـسمة واملوزعـة وا
عـــــالن الرفـــــض  حيتـــــان الفـــــساد واالجـــــرام ســـــلفا ، و
الـــــــــــشع القـــــــــــاطع للـــــــــــسيطرة والتبعيـــــــــــة والنفـــــــــــوذ 
ارجيـــــــــــة  ومـــــــــــن الـــــــــــدخالء  ـــــــــــي والوصـــــــــــاية ا اإليرا
ن  ــــا ، مـــن السياســــي ن ل والعمـــالء والــــذيول الـــوالئي
رمــــــة ،  ائيــــــة ا ــــــشيات الو ونــــــة وامليل الــــــسفلة ا
ـــــــــر  ثــــــــة ، لتمر ب مومــــــــة ا واســــــــتمرار املــــــــسا ا
ـــــي ، باالتفــــــاق  ـ تــــــل األمر االنتخابــــــات  مــــــشروع  ا
سيق وتقاسم  املنـافع وتبـادل األدوار  والتعاون والت
اشـفة  ة و ـ مع إيران ، وتبقـى الثـورة مـستمرة  فا
اقديـــــــــــــن  ـــــــــــــصية مـــــــــــــن ا اب العقـــــــــــــد ال ـــــــــــــ أ
ـــــــــــــداف الثـــــــــــــورة  ــــــــــــن ، حـــــــــــــ اســـــــــــــتكمال أ واملنتقم
ن ت والتحرر والنصر املب الص ا  الشعبية وا
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ـ  ـشرت  اتب العري الكب فت رضوان  مقالـة لـھ  يقول ال
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ن الوجــــدان، ومــــلء  ــــ ــــ  ل عــــام (  ــــش ــــف الثقافــــة  عر إن 
ـــ األبـــداع  ـــ التجديـــد، والرغبـــة  ـــألتطلع إ ركـــة، و النفـــس با

ار املشتعل ). موم، واالبت  ا
ــھ  يــة الثور ز منــا أن نتحــدث عــن الثقافــة ا ــذا  ــ مقالنــا  و
ـــــي ، وقـــــد قيـــــل ال حركـــــة  نـــــا حـــــزب ثـــــوري انقال حـــــصرا، ألن حز

 ثورھ بدون فكر ثوري.
 

عـ الثقافـة العامـھ ،حـسب مـا ورد  ـھ ال  ما ان الثقافـة الثور و
ــــ  مــــا تقــــدم  يــــة، واملثقــــف م ز بيــــھ ا ــــ كتــــاب التنظيــــم وال
يــــة إذا لــــم  ز الــــدرجات العلميــــة قــــد يبقــــى اميــــا مــــن الناحيــــة ا
يــاة مــن الــداخل أي مــن  ــذه ا حيــا  ــزب و ــ حيــاة ا يــدخل إ
ل السياســــــــيھ والتنظيميــــــــھ  خــــــــالل املعانــــــــات اليوميــــــــھ للمــــــــشا

.  والعقائدية والعمل الشع
 

ــ  ــل تراثــھ و ــزب إذا لــم يقــرأ  وقــد يبقــى متخلفــا عــن فكــر ا
ـــــ  ـــــة ال ـــــ التيـــــارات الفكر طلـــــع ع ـــــشؤه و ـــــخ  ـــــل مراحـــــل تـــــأ ر

 تحيط بھ.
 

ـــــــي بالعمـــــــل  ز ـــــــط الفكـــــــر الثـــــــوري ا ـــــــ ر ـــــــھ  والثقافـــــــة الثور
ــي، كمــا تتطلــب عمــال تثقيفيــا سياســيا وتنظيميــا وشــعبيا  ز ا

زيھ. حياتھ اليوميھ ا زب و  مستمرا ومتصال بتارخ ا
ـــو ( فكـــر  ي  ا ـــي االشـــ ـــو معـــروف أن حـــزب البعـــث العر وكمـــا 

 وممارسة ونظرة وعمل ).
تــھ  ــزب ونظر ن نـرى أن فكــر ا ــالت ــذين ا عرــف  ذا أردنـا  و
مـــــــا مرشـــــــدا  مـــــــا دليـــــــل عمـــــــل و ـــــــست صـــــــيغ جامـــــــده  مـــــــا ( ل

ائن ال تتجدد ا بأستمرار ). أل  للنضال و
 

ـــ البعـــ الثـــوري أن يواكـــب عمليـــة تطـــور فكـــر  تـــب ع ـــذا ي ول
نمــــا  ــــست صــــيغ جامــــده و مــــا كمــــا قلنــــا ل ــــزب، ال ــــة ا ونظر

 يتجددا بأستمرار.
 

ـــــــل  ـــــــ  ـــــــو بحاجـــــــھ للـــــــشرح والتوضـــــــيح املـــــــستمر واملناقـــــــشة  و
ـــشاط ولرطـــھ دومـــا بالعقيـــدة، األمـــر  فـــز ال مناســـبة ســـانحھ 
ــ  ــھ إلبقــاء العمــل السيا ــھ القو ل الــضمانھ الفكر ــش الــذى 

 والتنظي عقائديا سليما من االنحراف.
 

ن العـــضو  ـــ تكـــو ـــم  ـــ وجـــزء م ـــھ واجـــب أسا والثقافـــة الثور
زيھ. ة ا  وشرط من شروط العضو

 
ديـــــــدة املـــــــستمره لعقيـــــــدة  ـــــــل عـــــــضو مطالـــــــب بألدراســـــــھ ا ف
يــــھ وان يكــــون  ــــھ حز بــــع مــــا يكتــــب مــــن كتابــــات فكر ــــزب وت ا
ـــــھ  ـــــل ثقافتـــــھ الثور ـــــ تحو اثـــــھ والعمـــــل ع ملمـــــا املامـــــا تامـــــا ب

شاط التنظي والعقائدي املستمر.  لتوجيھ ال
 

عــــــ بألــــــسالح الــــــذي تتطلبــــــھ  ــــــل  ود  ــــــزب أن يــــــ وقــــــد أكــــــد ا
يــة  ز انـت الثقافـة ا ـة، فقـد  أملرحلـھ و خاصـة املعركـھ الفكر
زب الصراعات الفكرھ   السالح األسا الذي واجھ بھ ا
ــــــان يظــــــم  ــــــسھ، عنــــــدما  واأليـــــديو لوجيــــــات املعاديــــــھ عنــــــد تأس
تمـــام األول  ل العمـــل التثقيفـــي املركـــز اإل ـــش طليعـــھ مناضـــلھ 
ـــھ  ميـــة الثقافـــة الثور ـــ أ ـــذا تأكيـــد ع ـــا اليومـــي، و ـــ برنامج

زب.  ل
 

ــھ  ــ مجمــل ماتقــدم ذكــره حــول الثقافــة الثور ا نــضيف إ واخــ
ـــــ  ي فرانـــــز فــــانون  ي ـــــ املــــارت ا، مــــا أكـــــده الثــــائر الزن وتجــــدد
زائــــــــر (( أن  ــــــــ ثــــــــورة ا كتابــــــــھ معــــــــذبو األرض والــــــــذي أنظــــــــم إ
ـــــ الثـــــورة، ومعـــــ ذلـــــك أن الثقافـــــة  قـــــھ  ـــــھ ا الثقافـــــة الثور

شاء والنار حاميھ )) .  ت
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ن للتطبيــــع مــــع الكيــــان  ن الــــداع فــــور اإلعــــالن عــــن اجتمــــاع الــــساقط
ــؤالء الــشراذم مــن ســقط  ــ  الــت اإلدانــات الــشعبية ع ي ا يو الــص
ـــــــ  م قـــــــد خـــــــدعوا وأن الدا م إال الـــــــزعم بـــــــأ املتـــــــاع فلـــــــم يبـــــــق أمـــــــام
ن وشـعارات ال تمـت بحقيقـة  م إ حضوره تحت عناو لالجتماع دعا

ن عليھ.  االجتماع ونيات القائم
يفة حزب البعث العري  شرت ( طليعة لبنان )  ذا السياق  و 
يــــل  ــــ اجتمــــاع أر ي قيــــادة قطــــر لبنــــان مقــــاًال تحــــت عنــــوان (  ا االشــــ
ـــــــاُس بِقَيـــــــِم ومبـــــــادئ  ـــــــا املََسـ ُ َثـــــــٌة، َغاَي ـــــــ للتطبيـــــــع ُمحـــــــاَوالٌت َخب املُ
ر أيلـــول  ع والعـــشرن مـــن شـــ ـــ الـــسا ن الَثاِبَتـــَة )  اِقّيِ يِم الِعـــَر ِ وَمفـــا

اتب الدكتور عباس العزاوي جاء فيھ :  املا لل
َونـة  َ َن مـن الُعمـالء وا كع ـسَّ َ ٌ لبعـِض املُ عقَد اجتماٌع ُمـ باألمِس ا
ــــ محاولــــٍة  اينة،  م للــــص م الوطــــ وأنفــــس مــــن الــــذيَن بــــاعوا شــــرف
ــــــم  ن وانتما اقي ـــــ تـــــارخ العـــــر ـــــم للَمـــــساس واملزايــــــدة ع ثـــــٍة م خب
ـــــــ تطبيـــــــع  ن إ ي الغاصـــــــب.داع يو م لـــــــصا الكيـــــــان الـــــــص وعـــــــرو

يون!.  العالقات الشعبية مع أبناء ص
يميــــــة )  ثــــــة لعوملــــــة ( اإلبرا م يــــــدعون دعــــــوة خب نــــــا فقــــــد وجــــــدنا و
يونية ع العراق واألمـة  يمنة ) الص عد ذلك إ ( ال ا  واالنتقال م
ـــــد أن تجعـــــل مـــــن  ـــــشاز والنكـــــرة ُتر ـــــذه األصـــــوات ال العرية.وعليـــــھ ف
ّلــص، كمــا يزعمــون، مــن التغــّول  ُ ر وا ــّرِ

ُ ــھ ا أنَّ تــّل، و الغاصــب ا
ــــــــستج  الــــــــذي  ــــــــم  ــــــــي، لــــــــذا ف ــــــــ العــــــــراق والــــــــوطن العر ــــــــ  الفار

 بالَرمضاء من النار!.
ة يونيَّ يَمنة الُص َ ة أم ال يميَّ ة اإلبرا

َ
 َعومل

ـــــا  ا نَّ يميـــــة الـــــ يت ـــــ معـــــ اإلبرا عًا ع ء نتعـــــرَّف ســـــر ـــــ ـــــل  قبـــــل 
ـــان  ـ ــــا لبابــــا الفاتي مــــة تحقيق لــــوا م اينة، والــــ أو ـــان والــــص ـ األمر
ــــسبون  ن مــــن الــــذي ين ــــسول عــــض املنحــــدرن وامل بدايــــًة، ثــــم دفعــــوا 
ـــم  ر، وم ـــدف الــشّرِ ــذا ال ــة ليكونـــوا البــوق النـــافخ ل للعــراق والعرو
م، وَرُخــــــص  ــــــم أنفــــــس انــــــت عل عــــــض املنبــــــوذين والنكــــــرات الــــــذين 
اٍة،  نعقـــون بـــأقواٍل ُمفـــ ، فراحـــوا يزعقـــون و م الـــشَرف الوطـــ عنـــد
ـــا مـــن املنطـــق والعقالنيـــة والتعقـــل ذرة مـــن  ـــ زائفـــة ال أســـاس ل ُ و
ــوار والتحـاور مــع عـدو األمــة  وا ُيطـالبون بــرأب الـصدع، وا ء.فان ـ
ـــــن  ــــوار ب ـــــ ا ي. دعــــوة مفــــضوحة إ يو ــــسانية، الكيــــان الـــــص واال
ا ملــا اســموه  ــ مــصراَع يون!، وفتــح األبــواب ع ن وأبنــاء صــ اقي العــر
ـــشر  اينة تحـــت دعـــوى  ن والـــص اقي ـــن العـــر ة ) ب ( الـــص واملـــصا

يمية.  اإلبرا
ـف  ـ ُمغلَّ ع سيا ٌ فضفاٌض غـامض، ذو طـا يمية  مصط واإلبرا
كيـــــة  يمنـــــة األمر بالـــــدين.يجري توظيفـــــھ اليـــــوم، لتنفيـــــذ سياســـــات ال
ــــــــــــ الــــــــــــديانات  ُ ــــــــــــي واملنطقــــــــــــة، و ــــــــــــ الــــــــــــوطن العر يونية  الــــــــــــص
وديــــة واملــــسيحية واإلســــالمية، وحــــوار األديــــان كمــــا  ال يميــــة،  اإلبرا

 يزعمون.
ة  ــن األديــان الــسماو الفــات ب ــا دعــوٌة لنبــذ ا ر ــ ظا يميــة  واإلبرا
ات ( الفرضـــية ) مـــن أجـــل تجـــسيد قيـــم  الثـــالث، والبحـــث عـــن املـــش
اينة وطـــرف ثـــاٍن مغلـــوب  ـــود الـــص ـــن ال ش ب ـــسامح الـــدي والتعـــا ال
ــــ  ــــش الــــسبل ع ــــا القبــــول ( االجبــــاري ) املفــــروض  ــــ أمــــره، غاي ع

ـش  ن والتعا اينة  فلـسط الطرف الضعيف ( العرب ) ، بدولة الص
ا.  مع

ـــذه  ـــ غيـــور بالـــصدمة واالســـتغراب مـــن  قيقـــة لـــم ُيـــَصب أي عرا وا
ـَسّوِل لـھ نفـسھ خيانـة وطنـھ  ُ م.ذلك ألنَّ َمـن  شاز ودعوا األصوات ال
ــسّول واالســتجداء  َ ــون عنــده عمليــة ال اد،  ــ رؤوس األشــ وشــعبھ ع
ــر،  ر ــسانية، فالوطنيــة خيــط رفيــع مــن ا مــن أعــدى أعــداء هللا واإل
ـ  ياء الوط ائن أو ذاك، فا ذا ا فإن ُقِطع، فال غرابة فيما يأتيھ 
يـــاء  ـــا فقـــد انقطـــع عنـــھ ا يع ـــة الوطنيـــة، وَمــن ي و ـــم مـــن ال جــزء م
ـــــستِح فاصـــــنع مـــــا  واالســـــتحياء، لـــــذلك قـــــال رســـــولنا األكـــــرم ( إذا لـــــم 

ت ) رواه البخاري.  ش
قــھ  ــ أن تخ ٌّ ع ــان عــ ــل م ــ  ــي  لنــا ثقــة مــن أن الــشعب العر و
ــــــ  قــــــة  ــــــ ثقافــــــة أمــــــة عر يــــــة  يونية، فالثقافــــــة العر الثقافــــــة الــــــص
عــة  انــت ثقافتــھ نا ــ أيــضًا ثقافــة القــرآن الكــرم، وَمــن  ا، و حــضار
ـــز، فلـــن ُيخـــ عليـــھ  ـــضاري، ومـــن كتـــاب هللا العز مـــن ذلـــك اإلرث ا
ــــــــ الثقافــــــــة  ا و ــــــــ نفــــــــس مــــــــن ثقافــــــــٍة عقيمــــــــة منعزلــــــــة ومنكفئــــــــة ع
ـَشَمم أْن  ِ ى  ي  مـصر يـأ نا وجدنا شعبنا العري األ يونية.من  الص
ـ الـرغم مـن مـرور أكـ مـن  ن ع ـ فلـسط اينة  ُيطّبع عالقاتھ مع الص

امب ديفيد. ن عامًا ع اتفاقية   خمس
ـن  افت ال مـن امل ـؤالء النفـر الـضَّ سلط الضوء ع قضية  وقبل أن 
نا  ــ نــا منــذ البدايــة قــد أو اينة، نقــول أنَّ ــ موائــد ودوالرات الــص ع
ــــا  ــــ نوايا ــــة، لــــم تكــــن  ــــ مدينــــة أور األثر ـــان إ ـ ــــارة بابــــا الفاتي بــــأنَّ ز
ــــارة  ــــة، ولــــم تكــــن ز حــــسن نيَّ يــــة، و ــــارة دي ا الباطنــــة مجــــرد ز ــــداف وأ
ـــــ  تـــــة، وتحمـــــل  َّ ـــــا مب ـــــة ف ـــــا والنيَّ ـــــارة مخَطـــــط ل ـــــ ز اعتباطيـــــًة.بل 
كيـــــــــــة  يمنـــــــــــة األمر ـــــــــــا ال بع ـــــــــــة، ت يميَّ ـــــــــــا، دعـــــــــــوة لعوملـــــــــــة إبرا ثنايا

يونية ع الوطن العري.  والص
ـــــــوار  ـــــــ ضـــــــرورة ا ن أْن يبحثـــــــوا  ـــــــؤالء املُنحـــــــرف ــــــان األجـــــــدر  ـ لقـــــــد 
ــ  م الوط م وتــآلف م، لتحقيــق وحــد ن أنفــس اقي ــن العــر والتحــاور ب
ــــر  ــــا الوالئيــــة، وكيفيــــة تحر رمــــة وأحزا ضــــّد حكومــــة الفاســــدين ا
ـــــــــــ الغاشـــــــــــم ألرض  العـــــــــــراق مـــــــــــن بـــــــــــراثن ورجـــــــــــس االحتـــــــــــالل الفار

افدين.  الر
ـو  مـا  ، إنَّ ـ ـ شـعبنا العرا ون ع ـسو ؤالء األدعياء ا انَّ ما يزعمھ 
دعــــــوة عرجــــــاء باطلــــــة، وآراء جوفــــــاء عقيمــــــة، تتجــــــاوز حــــــدود الــــــشرف 
ــــر  ن والعــــرب، وتزو اقي س لتــــارخ العــــر ــــر بــــا ــــ تمثــــل تزو واألخالق.و
ان.ومـــــا يقولونـــــھ مـــــن  اينة واألمر م الـــــص قـــــائق لـــــصا أســـــياد ل
 ، ا بالَتغّول الفار ير م الشنعاء وت م لفعل ، تدفع َ ُ يرات و ت
ــــــــــم يزعمــــــــــون أنَّ  ُ ــــــــــا  التَّ افــــــــــدين، و ن أرض الر واحتــــــــــالل الــــــــــصفو
ــــــ العــــــراق، ســــــيكون وســــــيلة  م إ اينة واســــــتجال التطبيــــــع مــــــع الــــــص
ن أن املــــــشروع  ــــــ العــــــراق!، متناســــــ م  غــــــّول ــــــالص مــــــن الفــــــرس و ل
ــــ العــــراق والوطــــن  ي  يو ــــو اليــــد الــــضارة للمــــشروع الــــص ــــي  اإليرا

ان قبيحان لعملة واحدة صدئة. اينة والفرس وج  العري، فالص
ـسانية مـن  ـو أكـ رأفـة ورحمـة و ي  يو عَقـل أنَّ العـدو الـص ُ ل  ثم 
ـــــذا  ـــــل يمكـــــن أن يكـــــون  ـــــران؟!، وعليـــــھ  ـــــ ط ـــــرم  ـــــ ا نظـــــام املال
تلـــــة، حـــــاٍم  يـــــة ا ـــــ العر ن واألرا الكيـــــان املغتـــــصب ألرض فلـــــسط
ــــــق والعــــــدل، كيمــــــا  ــــــ إقامــــــة ا ــــــل لــــــھ تــــــارخ  ــــــسان، و قــــــوق اإل
م ع عدونا الفار الصفوي الذي ينفذ بنفسھ األجندة  ن  ستع
ـــــــ  ـــــــي  ـــــــسوموا شـــــــعبنا العر ـــــــل دقـــــــة؟!.أَلم  يونية بالنيابـــــــة و الـــــــص

ن سوء العذاب منـذ العـام  عتقلـوا ١٩١٧فلسط قتلـوا اآلالف، و م، و
عــــد وعــــد بلفــــور  ــــن طفــــل وامــــرأة وشــــيٍخ ُمــــِسّن،  املئــــات، ال ُيفّرِقــــون ب

ذا؟!.  املشؤوم وح يومنا 
َتّل الغاِصب ُمنِقذ وُمَخّلِص! ُ يانة بطولة، ومن ا  اصطنعوا من ا

ـــ الـــذين ال  ـــقَّ الـــذي ال تملكونـــھ إ عطـــون ا عـــد ذلـــك نقـــول، أنكـــم  و
ــــؤالء  ــــا  ــــ ارتك ــــا خيانــــٌة عظ َّ ن!، إ ــــ أرض فلــــسط ــــقَّ  يملكــــون ا
تمـون  ن ال ي ـائن ؤالء ا ا.إنَّ  ّل بحق العراق وشعبھ واألمة العرية 
ــــــة.وال ُيمّثلــــــون الــــــشعب  ــــــ العــــــراق والعرو ال إ ل مــــــن األشــــــ بــــــأي شــــــ
ـــــي  ـــــ واليعر ـــــا الـــــدم العرا م ال يجـــــري ف ـــــ العظيـــــم، فـــــشرايي العرا
ل َصَلف وَعَنت ووقاحـة غـ مـسبوقة، ُيطـالبون  األصيل.ومع ذلك و
اينة إلنقــــاذ العــــراق مــــن خطــــر الفــــرس  ن بالتحــــاور مــــع الــــص اقي العــــر

م!.  الدا
ــم  جعلــون م يون، و بعــوا بــ صــ ن أن ي اقي ــدون مــن العــر ــؤالء ير
م منكـم  أولياء، وهللا سبحانھ يحّذر عباده مـن ذلـك بقولـھ ( وَمـن َيَتـول

ــــم ) املائــــدة  ُ ــــھ ِم عــــ الُنــــصرة، ٥١فإنَّ نــــا ضــــّد العــــداوة، و .والَواليــــة 
ن،  ــــــرم اينة ا ــــــ الــــــص ًا.فــــــإنَّ َمــــــن وا خــــــذه وليَّ بعــــــھ واتَّ اله أي اتَّ وتــــــوَّ
ـو مرتـّد عـن  ـم، و و م م أصدقاًء، ف خذ ن لديار العرب واتَّ املغتصب
ـــذا مقابـــل ثمـــن بخـــس، مـــن الـــدوالرات ال  ـــّل  م. ـــة والـــدين القّيِ العرو
ـــ ماجـــد، وال تـــزن قطـــرة دٍم  ــن عرا ــساوي قطـــرة حيـــاء واحـــدة مـــن جب
ــــــ الــــــدفاع عــــــن العــــــراق  داء العــــــراق واألمــــــة الــــــذين قــــــضوا  مــــــن شــــــ
عـــــــــــا وخــــــــــروج عـــــــــــن الديـــــــــــن  يـــــــــــة.و معــــــــــصيٌة   ن العر وفلــــــــــسط
ـــــ أي ظـــــرف  ـــــان و ب  اينة ألي ســـــ ا فاالســـــتعانة بالـــــص التَّ ـــــة.و واِمللَّ

م ع حساب األمة. ٌن ل و تمك  وحال، 
ت ء الص ّ غ مشروع بايدن  سو َ افتوَن ل َ  َي

م،  ـــسّوغھ غـــ م مـــا لـــم  غوا ألنفـــس ال قـــد ســـوَّ ـــؤالء النفـــر الـــضَّ انَّ 
ـا،  ا، ونوايا شررة يبغون مرام ثة ينوون تحقيق دافًا خب م أ ما ل إنَّ
ــ  م النكــراء لتجزئــة العــراق الواحــد إ فقــد أعلنــوا صــراحة عــن دعــو
ت  ء الـــــــص ـــــــ ـــــــذا يتطــــــابق مـــــــع خطــــــة أو مـــــــشروع بايــــــدن  أقــــــاليم، و
ــا قبــل  ــالت أو أكــ والــ طرح ــ ثالثــة أقــسام أو دو لتقــسيم العــراق إ
ـــــ للكيـــــان  ـــــدف األع ـــــو ال ـــــذا التقـــــسيم  عـــــدة ســـــنوات مـــــضت.وأن 

ي لتحقيق اندفاعھ  الوطن العري. يو  الص
 

م، فكيـف  م وَغَمـط حقـوق ن ورد ي ذا الكيان الذي قتل الفلسطي
اينة كيــــــف ســــــيكون  ــــــؤالء الــــــص اقيون؟!.و ــــــم العر يمكــــــن أْن يثــــــق 
ــ عــام  تلــة  ن ا ــ فلــسط م  ــم َمــن قــاتل ُ ن، و اقي م مــن العــر مــوقف

اعة واإلقــــــــــدام ١٩٤٨ ــــــــــ الــــــــــ ا  ــــــــــسو م دروســــــــــًا لــــــــــن ي نــــــــــو م، ولقَّ
ــــ  خيــــة  م التار ـــم فرصــــ اقيــــون َمــــن أضــــاعوا عل ية، والعر والتـــ
ـــــــــس آخــــــــرًا، فقـــــــــد دكَّ  ًا ول ــــــــشرن.وأخ ــــــــ حـــــــــرب  احتــــــــالل دمـــــــــشق 
ـــب برشــــقات مــــن  اقيـــون، أحفــــاد أولئــــك الرجـــال األفــــذاذ، تــــل أب العر

عـــــــدت  ـــــــم اليـــــــوم َمـــــــن ٣٩الـــــــصوارخ  ُ ـــــــسوا  عد ذلـــــــك أل صـــــــاروخًا.و
ــؤالء العقيمــة  تــان وســذاجة وســماجة دعــوة  تــوا  اســتطاعوا أْن يث
يــة تــدَّ الوقــوف بوجــھ بــ فــارس  اينة بمــزاعم وا للتطبيــع مــع الــص
ن مـن  ـشرن األول قبـل عـام ـ  ن  اقي انت ثورة العـر نما  م، ب وأذنا
ــــــا  ــــــ حكومــــــة االحتــــــالل، وأحزا ــــــار والــــــصاعق ع بَّ د ا ــــــ الــــــرَّ اآلن، 
ــــــــــــــــس الفــــــــــــــــرس  َ ــــــــــــــــر العــــــــــــــــراق مــــــــــــــــن د يل تحر ــــــــــــــــ ســــــــــــــــ رمــــــــــــــــة، و ا
يل  ــــ ســــ داء  م مئــــات الــــش لمتــــھ، وقــــدَّ ن؟!.فالــــشعب قــــال  الصفو

. تل الفار  تحرر أرضھ من وطأة أقدام ا
 

بـــــصر  عَقـــــل وُ َ ـــــسيٍف  ونـــــة،  ـــــا املُرجفـــــون ا ُّ اقيـــــون أ ســـــُيقاتل العر
ــّي،  ــ شــعبنا األ بــاكوا ع .فال ت عــا بــًا إن شــاء هللا  بــًا، قر نطــق، قر و
ـــــــــق النـــــــــصر،  عـــــــــرف جيـــــــــدًا طر ـــــــــو  التماســـــــــيح، ف وتـــــــــذرفوا دموعـــــــــًا 
يــاء واألوليــاء  ــة، أرض األن ن الزكيَّ ــسوا أرض الفــرات ِ

ّ ــر، فــال تد والتحر
ن.  والصا
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ع  ـــــ الـــــسا ـــــ لنـــــدن  ـــــي ) الـــــصادرة  يفة ( القـــــدس العر ـــــ ـــــشرت  و
اقيــة املقيمــة  ــ مقــاًال للناشــطة العر ر أيلــول املا والعــشرن مــن شــ
يــل،  ــ مدينــة أر يفــاء زنكنــة جــاء فيــھ : ُعقــد  يطانيــة  ــ العاصــمة ال

معـــة  ،  ٢٤عاصـــمة إقليـــم كردســـتان العـــراق، يـــوم ا تم أيلـــول / ســـ
داد".حـــضر املؤتمـــر الـــذي نظمـــھ مركـــز  عنـــوان "لـــسالم واالس مؤتمـــر 
م  ن تـــــم وصـــــف اقي ــــي" عــــدد مـــــن عـــــر ـ يــــد "اتـــــصاالت الـــــسالم األمر

م "شيوخ عشائر وكتاب ومثقفون".  بأ
 

يطان  اف العـــــراق بكيـــــان االســـــ ـــــ اعـــــ تـــــزامن عقـــــد املؤتمـــــر الـــــدا إ
ــــ  يم ) ال ــــ لـــــ ( اتفاقــــات إبــــرا ة األو ي مــــع الــــذكرى الــــسنو يو الــــص
ـــــــس  ــــــا اإلمــــــارات والبحــــــرن واملغـــــــرب والــــــسودان، بمباركــــــة الرئ أبرم
ـــي الــــسابق دونالــــد ترامب.وتواصــــل الواليــــات املتحــــدة برئاســــة  ـ األمر
ـوري ترامـب الداعمـة لالحتـالل  م الديمقراطي جـو بايـدن سياسـة ا
ـــــر  .حيث أكـــــد وز ـــــ حـــــساب إبـــــادة الـــــشعب الفلـــــسطي ي ع يو الـــــص
ــــ اجتماعــــھ مــــع  معــــة،  ــــي بلينكــــن، يــــوم ا كيــــة أنتو ارجيــــة األمر ا
ي املستمر لالحتالل  يم" الدعم األمر وزراء خارجية دول "اتفاق إبرا
ذ يتغـــ بلينكــــن بفائــــدة االتفاقـــات لــــشعوب املنطقــــة،  ــــم.و مـــن خالل
ة  ــام بنعومــة شــرطي العــالم بأنــھ "مــن مــص ديــد ا ــ  فإنــھ ال ي
دول املنطقــة والعــالم أن يتــم التعامــل مــع إســرائيل كــسائر الــدول".ال 
ـــــــ اليـــــــوم، نفـــــــسھ، مؤتمـــــــر يـــــــدعو بلـــــــسان  غرابـــــــة، إذن، أن ينعقـــــــد، 
ــ  غ ي "البـد للعـراق اليـوم أن  ر الطـا ـ ـسية املـدعوة  متحدثتـھ الرئ
اف بإســـــرائيل كدولـــــة  ا والبـــــد منـــــھ االعـــــ سياســـــتھ.بات أمـــــرا ضـــــرور

 صديقة".
 

ـ  ـشرت عـن املؤتمـر وأشـرطة الفيـديو، باإلضـافة إ ُ تدل التقـارر الـ 
ــــم  ــــار وجو اضــــرن الــــذين تفــــادوا إظ ــــ أن ا ن، إ خطــــب املتحــــدث
ــــــــ منظمــــــــو املؤتمــــــــر، الــــــــشرائح  ا، ال يمثلــــــــون، كمــــــــا اد ـــــــام ـ أمــــــــام ال
اقيــــة،  يــــة أو املراكــــز أو املنظمــــات، أو العــــشائر العر تمعيــــة والدي ا
ي القائلــة  ر الطـا ـ ا.فالــسيدة  ـم يمثلو الـ يـّد منظــم املؤتمـر أ
انــــــت محليــــــة أم خارجيــــــة، أن تمنعنــــــا مــــــن  "ال يحــــــق ألي قــــــوة، ســــــواء 
ـا ناطقـة رسـمية باسـم  أ ا و ـذا النـداء" والـ تـم تقـديم إطالق مثل 
ـــــ إصـــــدار بيـــــان تكذيـــــب  وزارة الثقافـــــة، مثـــــًال، دفعـــــت وزارة الثقافـــــة إ
ا بالتـــــــصرحات الـــــــ صـــــــدرت عـــــــن إحـــــــدى  ســـــــرع نفـــــــت فيـــــــھ "صـــــــل

ا ملنصب  وزارة الثقافة". ِ َشغِل
ّ  املوظفات تد

 
عقـــاد مؤتمـــٍر للتطبيـــع مـــع إســـرائيل  ـــا "تـــرفض ا ت الـــوزارة إ ـــ وأو
ــذا املؤتمــر  عقــاد  ة أن ا ــ كردســتان العــراق، معتــ يــل  ــ أرض أر ع
، وتمــــّس  ــــ ــــ الدســــتور ورأي الــــشعب العرا ٌة تتعــــدى ع ســــابقٌة خطــــ
ـــــ بـــــھ  ـــــو مـــــا ال ير ا، و ية وحقـــــوق شـــــع كرامـــــة القـــــضية الفلـــــسطي
ـــا املنيـــع مـــع أبنـــاء الـــشعب  اقيـــون حكومـــًة وشـــعبًا، مؤكـــدة وقوف العر

تھ العادلة".  الفلسطي وقض
 

ـ  اضـر، الـذي يـرى  ، التـار وا أكد البيان موقف الشعب العرا
ــ  ن  ــسقط بالتقــادم.وأن فلــسط تھ العادلــة، الــ ال  ن قــض فلــسط
ـــــــــــــــــــــ القانونيـــــــــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــــــــة  البوصـــــــــــــــــــــلة األخالقيـــــــــــــــــــــة باإلضـــــــــــــــــــــافة ا
ن  ــــــــــــــات الــــــــــــــشعبية، واملــــــــــــــسؤول سانية.وســــــــــــــارعت، عديــــــــــــــد ا واإل
ــــو  عقــــاد املؤتمر.و ار ا ن ــــ اســــ ــــش، إ ن، وحــــ قيــــادة ا كــــومي ا

اقيون حول قضية ما،  موقف جما غاضب، قلما توصل إليھ العر
ـــــ  ــــا،  ـ ، ومأســـــسة محاصـــــصة ٢٠٠٣منـــــذ غـــــزو العـــــراق، بقيـــــادة أمر

الطائفية والعرقية.وجاء موقـف حكومـة إقليـم كردسـتان الـ ادعـت 
كــــــم،  ا لل ا، مثــــــ ــــــا ومــــــشارك افق ــــــا ومو أن االجتمــــــاع تــــــم دون علم
مـــــھ، ال يتـــــم بـــــدون  ـــــان  مـــــا  ميـــــع أن أي اجتمـــــاع، م فـــــاملعروف ل
ــ  ــو يتما ــذا، و ــان مؤتمــرا ك ــات األمنيــة، فكيــف إذا  افقــة ا مو
ـم توسـع  م و ـارا ي وز يو مع موقف قادة اإلقليم من الكيان الـص

دة النفصال اإلقليم عن العراق.  املصا اإلسرائيلية املؤ
 

و جس نبـض  ان الغرض من إقامة املؤتمر، كما يبدو،  ذا، إذا  مع 
ــا، وفــق اتفاقيــة االطــار  ــ االرتبــاط بأمر اقيــة، بنــاء ع كومــة العر ا
ــان متوقعــا مــن  يجــة جــاءت معاكــسة تمامــا ملــا  ، فــأن الن اتي االسـ
ـــا، بقـــوة  ية أولو دت القـــضية الفلـــسطي ـــن، حيـــث اســـ قبـــل املنظم
 ، ـــ ن الفلـــسطي والعرا ـــن الـــشعب اإلرادة الـــشعبية وعمـــق العالقـــة ب

داد".  خالفا لعنوان "السالم واالس
 

ن،  دفـــــھ، بفـــــضل املتحـــــدث يجـــــة، إفـــــراغ املؤتمـــــر مـــــن  انـــــت الن كمـــــا 
ـــ مـــع سياســـة  ـــ تقـــديم خطـــاب موحـــد يتما ـــن فـــشلوا  م، ح أنفـــس
ـــــم  ـــــ خط م.إذ اختلـــــط،  م ودفـــــع أجـــــور املركـــــز الـــــذي تكفـــــل بـــــدعو
ميـــــــــــة  ـــــــــــن الـــــــــــسنة والـــــــــــشيعة ) وأ الركيكـــــــــــة، التـــــــــــأجيج الطـــــــــــائفي ( ب
ـــــــــودي  ـــــــــن الـــــــــدين ال لـــــــــط مـــــــــا ب الفيدراليـــــــــة وتقـــــــــسيم العـــــــــراق، وا
ـ  كـ ع اجمة إيران إ حد تناسوا فيھ، أحيانـا، ال يونية، وم والص

."  "السالم اإلسرائي
 

اقــع االحتــالل،  ــدة تناقــضھ مــع و ــة  "الــسالم" الــذي بــات مفــردة كر
ــــل  يطان، والتميــــ العنــــصري، ومنــــع حــــق العــــودة أل وسياســــة االســــ
ظـــــات  ي منـــــذ  يو اقـــــع رافـــــق الكيـــــان الـــــص و و ن.و البلـــــد الـــــشرعي
ن.ففي  ي ن كمـــا الفلــــسطي اقي ـــ وأصــــاب رشاشـــھ العــــر ـــسھ األو تأس
غئيـل يـادين والقيـادة  ش الدفاع اإلسـرائي  ان ج س أر ن رئ لقاء ب

، عـــام  ـــش اإلســـرائي ـــي ١٩٥٠العليـــا ل ز ـــ كتـــاب "عز ، كمـــا جـــاء 
ي، أعــــــرب يــــــادين عــــــن قلقــــــھ مــــــن أن معظــــــم  ــــــا از ن" لــــــشاي  فلــــــسط
ـــروا  ـــاجرن حـــديثًا مـــن العـــراق، لـــم ُيظ ــانوا م ـ ـــود الـــذين  نـــود ال ا
مــــــستوى العــــــداء الــــــذي توقعــــــھ تجــــــاه العرب.وحــــــث االجتمــــــاع قــــــائال : 
ــ أوقــات  ــي حــ  ــ العر يــة ضــد العرا "علينــا أن نحفــز مــشاعر الكرا
يع روح االنتقــام ضــد  ــ س لــدينا أوقــات ســالم.بل وعلينــا  الــسالم.ل

ن". اقي  العر
 

ــــــس مركــــــز "اتــــــصاالت  ــــــف بــــــراود، رئ يــــــل املــــــدعو جوز نّظــــــم مؤتمــــــر أر
يــة خــالل عملــھ  ــورك، الــذي "ّطــور لغتــھ العر ــ نيو ــي"  الــسالم األمر
علــــــم الفارســــــية  يــــــة و ــــــ اإلذاعــــــة الوطنيــــــة املغر مــــــدة ســــــبع ســــــنوات 
ـــــشاطاتھ مـــــع  ـــــ  ـــــدف  ـــــران" و ـــــ جامعـــــة ط كطالــــب دراســـــات عليـــــا 
ـــ  ي عرا ، وناشـــط مـــد ـــ افية لبنانيـــة ومغـــن تو ـــ ـــم  آخـــرن، بي
اتيجية  ــــر "اســــ ــــ تطو افحــــة "معــــاداة الــــسامية" وع ــــ م كــــردي، ع
ــ  حــول كيفيــة دحــر أجيــال مــن الرســائل املعاديــة للــسامية والــرفض 

اود.  وسائل اإلعالم واملساجد واملدارس العرية" حسب كتاب ل
 

ن مــــن  م ــــق يقــــال، تلميــــع صــــور املــــسا وقــــد حــــاول بــــراود، عبثــــا، وا
ـــــــم، أثنـــــــاء  م ودور ـــــــ مراكـــــــز ة ع ميـــــــة كبـــــــ ضـــــــفاء أ ن و اقي العـــــــر
ـ  ـم  م، إال أن تخبط يـرا اللتقاطـھ إيـا زة اإلعـالم، ت مقابالتھ مع أج
يع التطبيــــــــــع مــــــــــع الكيــــــــــان  ــــــــــ ن ل اقي ــــــــــ العــــــــــر إيــــــــــصال دعوتــــــــــھ إ

ـش االحتـالل  ي، ال بد وأن ذّكـره بمـا قالـھ قائـد إحـدى فـرق ج يو الص
ي عام  ا عن فشل القـوات األمركيـة، ٢٠٠٦األمر ن سألھ  ، ح

ــــــــ الــــــــرغم مــــــــن التفــــــــوق  ن" ع اقي ــــــــ "املتمــــــــردين العــــــــر بالقــــــــضاء ع
ن، فأجابــــــــــھ القائــــــــــد  اقي ـــــــــي وتجنيــــــــــد عمــــــــــالء عــــــــــر ـ العــــــــــسكري األمر

انب اآلخر". لة  أن أفضل الناس يقاتلون  ا  متحسرا : "املش
 

ÝøÂ÷]ð^–Ê
EOD

 
ـ عـبـد هللا  ـ مـثـ ـاتـب الـعـرا ر األستاذ  الـعـالقـات الـدولـيـة والـ و
ـالـيـة  ورة العراق  الدورة ا س جم س رئ لمة ما  مما تضمنتھ 
عادة  ارة الفساد و م  لألمم املتحدة من استجداء لآلخرن ودعو

وري.  العراق ا ما أسماه بدوره ا
 

ا ومـحـمـال الـطـغـمـة  م صا مفندا إيا لمة بر واستعرض ما جاء  
ــ الــعـــراق مــا آل إلــيــھ حـــال الــبــلـــد مــن انـــحــدار وضــعـــف  ــاكــمــة  ــ ا

ور.  وتد
 

ــ عــراق ضــّيــعــُھ بــيــديــھ ) الــذي  ــس عــ ــائــيــات الــرئــ ــ املــقــال ( بــ وجــاء 
ــر  ــن مــن شــ ــع والــعــشــر ــ الســا ــي )  ــيــفــة ( الــقــدس الــعــر ــ شــرتــھ 

 أيلول املا :
 

ـ  ٢٣  ـ عـ ـم صـا ـ بـر س العـرا اري وقف الرئ تم / أيلول ا س
ـ االجـتـمـاع  معية الـعـامـة  لمة أمام ا منصة األمم املتحدة، وألقى 
ـــا ســـوى الشـــكـــوى مـــن حـــال الـــعـــراق، طـــالـــبـــا  ـــ ـــس فـــ الســـنـــوي، لـــ
ـ املـنـطـقـة،  ـوري  ـ ـ "إعـادة الـعـراق لـدوره ا املساعدة، كـمـا قـال، 
ــاء تــنــافســات وصــراعــات  ــ ــ دعــمــا إقــلــيــمــيــا ودولــيــا، و ســتــد ــذا  و
ـ املـنـطـقـة لـن يـتـم  اآلخرن ع أرضنا".كما أكد أن "تحقيق السـالم 
ـشـكـيـل  ـن طـالـب "بـ ـ حـ املة". سيادة  من دون عراق آمن ومستقر 
ــة"، ألن  ــو ــ جــاع األمــوال املــ ــ ــة الــفــســاد، واســ ــار ــ ــ  تــحــالــف دو
مـا  دعم أحد ابطان ومتالزمان ومتخادمان، و اب م "الفساد واإلر
ـــلـــم؟ ومـــا صـــفـــتـــھ الســـيـــاســـيـــة  ـــو املـــتـــ اآلخـــر" حســـب قـــولـــھ.فـــمـــن 

 والوظيفية؟
 

ـ  دد ع الوقـوف أمـام الـرأي الـعـام الـعـرا ُ لقد دأب قادة العراق ا
ـن حـال الــعـراق، ومـعـدديــن مــا  ــن نـادبــ ــل مــنـاسـبــة، نــائـحـ ـ  ـ  والـدو
ــ يــخــال  ــاب، حــ ــعــانــيــھ مــن فــقــدان لــلــدور والســيــادة والــفــســاد واإلر
ا.لكـن  م  ن يصفون حالة دولة أخرى ال عالقة ل السامع أن املتحدث
ـة قـبــل عــام  ــور ــمـ ـ ـس ا ــقـيــقـة الـفــعـلــيـة .. فــلـم يـكــن رئــ ـ ـ ا ـذه 

ــ  ٢٠٠٣ ــان الــرجــل قــيــاديــا  ف بــالــعــراق أرضــا وشــعــبــا ووجــودا. ــ ــعــ
ـــ لـــالنـــفـــصـــال  ســـ ـــ الـــعـــراق دولـــة مصـــطـــنـــعـــة و ـــعـــتـــ حـــزب قـــومـــي، 
ـــا ضـــد  ـــ ـــزب صـــراعـــا مســـ ـــ ـــدف خـــاض ا ـــذا الـــ ـــا.ومـــن أجـــل  ـــ عـــ
ــ ســاعــة الــغــزو  اقــيــة حــ ــس الــدولــة الــعــر الســلــطــات فــيــھ، مــنــذ تــأســ
ـ  ـة إ ـور م س ا و الذي أوصل رئ ار  واالحتالل.وألن العامل ا
ـس نـفـسـھ  بؤه حاليا، فقد بات البد من أن يلف الـرئـ املنصب الذي ي

اقية.  ببدلة عر
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ـو،  اؤه  العملية السياسية  عرفھ الرجل وشر لكن الذي يجب أن 
أن التــارخ ال يمكــن عكــسھ باالتجــاه اآلخــر، أي أن مــن قــ عمــره ال 
عمـل ضـده  ـان  ا وسماء، و يؤمن بالعراق املوحد، أرضا وشعبا وميا
ذا الكيان فجـأة،  ل عليھ و اإليمان  طوال سنوات، ال يمكن أن ي

اقيــــة خــــالل أكــــ مــــن  ــــ إدارة الدولــــة العر  ١٧ولــــذلك فــــشلوا جميعــــا 
انــت قــوى االحتــالل  .وقد  ــ ــم السيا ــ عقل ء ثــانوي  ــ ــا  عامــا، أل
ا،  عــــرف أن مــــن مــــسكوا األرض باســــم ــــذه املــــسألة، و واعيــــة تمامــــا 
ـم إن أصـبح العـراق دولـة فاشـلة  عن ـا، ال  الة ع سلموا السلطة و و
مــــــة  ــــــ أســــــاس وطــــــ غــــــ م ة السياســــــية ع ــــــسو ــــــة، ألن ال أو منكو
اتيجية  ا االســـــــــ ـــــــــا بتحقيـــــــــق مـــــــــصا تمام ـــــــــا بقـــــــــدر ا ـــــــــسبة ل بال
ـــم مـــن الـــسلم  ـــارج أ ون االرتبـــاط با عتـــ ـــدد  ــام ا ـ فيـــھ.وألن ا
ارجيــــة ضــــمنت  ، فــــإن القــــوى ا ــــ ، ألن بــــھ دعــــم مــــا وسيا ــــ األ
عيـــــدا عـــــن  ـــــا،  ـــــسابات فيمـــــا بي وجـــــود ســـــاحة مفتوحـــــة لتـــــصفية ا

ا.  التماس املباشر الذي قد يقود إ حروب مدمرة ال يردو
 

ــــــم، طالبــــــا  ــــــ م س أمــــــام محفــــــل دو ــــــا الــــــرئ إن الــــــدعوات الــــــ أطلق
اقيــــــة واالســــــتقرار  ــــــ تحقيــــــق الــــــسيادة العر املــــــساعدة مــــــن اآلخــــــرن 
ـ  ـ تـام، إ و ش و ا  مناسبات عديدة أخرى،  واألمن، وال كرر
ــوض  ــ بــرامج حقيقيــة فاعلــة لل افــة، إ افتقــاره والطبقــة السياســية 
ـا  ـ أن املناصـب قـد أفرغو ـًا إ عطـي مؤشـرًا قو .كمـا  اقع العرا بالو
عــــد أن  اء،  ــــة والــــ ــــاه والوجا ــــا مــــصدرًا ل ا، وجعلو مــــن مــــضامي
ــ منــصب.فما يحــدد نجــاح أو  ــصول ع ــ با لوا العمــل السيا اخــ
ــــ  س الفع ، والــــرئ ــــ تــــھ عملــــھ الرئا ــــو كيفيــــة مقار س  فــــشل الــــرئ
ـسمح لألمـور أن  ى لدفع األمور واألحداث، أي يجب أال  مة ك عليھ م

ب للتوسل باآلخرن. ذ  تتجاوزه، فيعلن إفالسھ و
 

ـــا السياســـية ســـوى  ـــس أمـــام طبق ـــالعراق ل ـــة  كمـــا أن الـــدول املنكو

ـار  اطئ واالبتعـاد عـن األف و نبذ السلوك السيا ا طرق واحد، 
ـ  ة، فاملطلوب من رجل الدولـة الـذي يـدير دولـة أن يقـوم بتغي املعطو
ــي ال  ــد مــن الــضرر، وأن يقــوم بــالتحقق مــن قيمــھ،  سياســاتھ ملنــع املز
ك أي  ــم، ألنــھ ال يــ ــر عل لمــا ظ انا  ــز أكتافــھ اســت ــور  م ك ا يــ
ـو  ـساؤل : ملـاذا  ـذا ال وره غالبا ما يث  غادر.وأال يدع ظ عد أن  أثر 
ـسلط  ـوره أنـھ  ـ ظ مـا تكـون الفائـدة الوحيـدة  ـة؟ ور ور م س ا رئ

ية وجوده  املنصب.  الضوء ع عب
 

قيـــة  ـــا ومـــن ســـبقھ و ـــة ا ور م ـــس ا ـــ ظـــل رئ لقـــد بـــات العـــراق 
خيـــة  تـــھ التار افيـــة وتجر غر ا ملـــسلماتھ ا اء، نموذجـــا فوضـــو الـــشر
ـــزوا جميعـــا عـــن إنتـــاج معادلـــة  ، حيـــث  ـــ تم نـــھ ا وثقافتـــھ وتكو
ـــــــ ســـــــاحة  ـــــــا االســـــــتقرار واألمـــــــان والـــــــدور، بـــــــل تحـــــــول إ يؤّمنـــــــون ع
ا.إنھ اليـــوم  ـــت فـــشل صـــراعات وتـــصفية حـــسابات تحـــت شـــعارات أثب
ــــــ ســــــاحتھ تــــــارة، أو  ـــــي يتــــــصارعوا ع ـ ا لآلخــــــرن  بلــــــد خــــــدمات يقــــــدم
قا قـسرا للبعـض، وخيـارا وطوعـا  يتحاوروا تارة أخرى، كما أصبح م
ـ  ب الرح  ظل عدم وجود قـوة تح ات حقھ  م للبعض اآلخر، و
حقوقھ.إنـــــــھ اليـــــــوم يقـــــــدم خـــــــدمات جيوسياســـــــية مـــــــن دون مقابـــــــل، 
ــــس لديــــھ فكـــــر  ــــا، ول اتيجيات إقليميــــة ال دخــــل لـــــھ ف ووســــيلة الســــ
ابــذة السياســة،  عــد أمــام ج ــ مــستوى القيــادات.ولم  اتي ع اســ
ـــــــ  م مـــــــا  ـــــــشرحوا لـــــــشع ـــــــة، إال أن  ور م ـــــــس ا م رئ ـــــــ مقـــــــدم و
ـــــم أن  ؟ وعل م؟ ومـــــا الثمـــــن املطلـــــوب؟ ومـــــا الـــــدور املـــــستقب خيـــــارا
ـــ  ل نفقـــا يقـــود العـــراق إ ّ ـــش ُ يـــدركوا أن الوجـــود مـــن دون دور فاعـــل 

ول؟  ا
ـــ املنـــصب أن  ـــن تو ـــ ح س العرا ـــل حلـــم الـــرئ ـــو،  الـــسؤال الكبـــ 
ــسمارك الــذي وّحــد أملانيــا  ــ خطــى  ــس ع ــسمارك العــراق؟ ف يكــون 

ــــ  ــــا، واســــتطاع  ــــة ف ا وقــــاد ثــــورة إدار ــــش عامــــا تحقيــــق  ١٧وطــــّور ج
 ١٤حلــــم توحيــــد أملانيــــا، الــــذي داعــــب مخيلــــة الــــشعوب األملانيــــة ملــــدة 

ــس وزراء  ــ كــوان يــو رئ ــستع دور  ــل تمــ أن  قرنــا مــن الزمــان؟ أم 
ـــ بـــال مـــوارد طبيعيـــة  يـــا و ا عـــن مال ســـنغافورة؟ الـــذي قـــاد انفـــصال

ــــ عــــام  أصــــدر  ١٩٨٣ومــــن دون مــــاء للــــشرب، وال وســــائل دفــــاع، لكنــــھ 
انــا لنــا  ــ عــالم متغــ يجــب أن نجــد م ــة الفــساد وقــال " قــانون محار
ـــــب والـــــشرفاء الـــــذي  نقـــــدم فيـــــھ دورا للعـــــالم مـــــن خـــــالل تجديـــــد املوا

عمــــر  ــــ ســــنغافورة اليــــوم  ــــا  ــــ القطــــاع العام".و ســــنة  ٥٥عملــــون 
رطــة الدوليــة بــدخل قومــي مقــداره  ــ ا ــا نقطــة بــارزة ع فقــط، لك

ــ ســياق  ٣٧٢ ــ أراد أن يكــون حلمــھ  س العرا مليــار دوالر؟ أم أن الــرئ
ـــسة وزراء  نة رئ أضـــعف اإليمـــان، فحُلـــم أن يقـــوم بـــدور الـــشيخة حـــس

ا منــــذ عــــام  ــــش، الــــ حققــــت لــــشع ــــ  ٢٠٠٩بنغالد ى  إنجــــازات كــــ
ـــا  ـــات الـــدخل القومـــي لبالد مليـــار دوالر،  ٢٧٥الـــصناعة والزراعـــة، و

ري  ــــا الــــش ــــا،  ١٣٥٠لكــــن رات ــــت مؤجــــر ل ــــ ب ــــسكن  دوالرًا فقــــط، و
ا اليوميــــــة  ــــــس  ٣٦ومخصــــــصا دوالرا فقــــــط، أي أن الدولــــــة غنيــــــة ول

ـم  ام ع عكس ساسة العراق الذين أفقروا البـالد والعبـاد، لك ا
اء العالم.  أصبحوا من أثر

 
معيـــــة العامـــــة لألمـــــم  ـــــ اجتماعـــــات ا ـــــ  س العرا لقـــــد ســـــ الـــــرئ
ــــــ  ــــــة الفــــــساد  ار ــــــ  ــــــشكيل تحــــــالف دو ــــــ أن يطلــــــب  املتحــــــدة، إ
س  ة من خزائنھ، لكن يبدو أن الرئ و جاع األموال امل العراق، واس
ــــ  ــــة ال ــــب األمــــوال فقــــط مــــن خــــالل العقــــود التجار يــــرى الفــــساد و
ـ  ا املوظفون  ا املسؤولون الفاسدون، والرشاوى ال يتقاضا أبرم
ري  ـــل راتبـــك الـــش س؟  ـــا الـــرئ دوائـــر الدولـــة.وماذا عـــن رواتبكـــم أ
ـــت مؤجـــر  ـــ ب ـــسكن أنـــت وعائلتـــك  ـــل  نة؟ و كراتـــب الـــشيخة حـــس
دايــــــــــــــا  أيــــــــــــــضا؟ ومــــــــــــــاذا عــــــــــــــن مخصــــــــــــــصات مكتبــــــــــــــك للــــــــــــــضيافة وال
ـــــــة رواتـــــــب الفـــــــوج  او نـــــــة الدولـــــــة ا لـــــــف خز واإلكراميـــــــات؟ وكـــــــم ت

حميك؟ افقك و الرئا الذي ير

 
 
 
 
 
ـــا ١ م ـــرده بـــل مرتبطـــھ بالنـــضال، م ـــست ألجـــل أملعرفـــھ ا يـــھ ل ز ـــھ ا . ان الثقافـــة الثـــو ر

 توضيح الطرق أمام 

 

ا.  ر القضية القوميھ وتما تقدم  النضال الثوري الذي تقوم بھ املنظمھ وترتبط بتطو

 

ــھ التنظيميــة،  ٢ ــ للثقافــھ الثور ــو املــدخل االسا ــزب  ــ النظــام الــداخ ل .إن األطــالع ع

مة العضو العامل.  ذا النظام عن إدراك وو م ام   وممارسة أح

 

ـد  ٣ ن عـن بـذل ج ـزي ـ تقـص الرفـاق ا ـ  زب تتج بالدرجـة األو . إن أزمة الثقافة  ا

غطيـة  ن عـن  ـا الـرا اقع ـ و اتـب الثقافيـھ  ـز امل ـ  ، أيـضا  ـ ي من التثقيف، كمـا تتج ذا

املاده الطبيعيھ للعمل التثقيفي.  د الرفاق بألتوجيھ و زب الثقافيھ وتزو  أزمة ا

 

وقراطيـة ٤ ي  ،ب ـا ممارسـة األعـضاء للنقـد والنقـد الـذا ـاطر الدائمـة ألـ تتعـرض ل . من ا

ـــــة ذلـــــك البـــــد مـــــن  ـــــى . وملعا م بالنقـــــد الـــــوارد مـــــن أد ، وضـــــيق ـــــ يئـــــة اال ع املـــــسؤول، ا و ال

وقراطية.  ذه املمارسات الب عاقب   نصوص صرحة  النظام الداخ تدين و

 

مــھ  ٠  ٥ جــب أن يف ــات األخــرى، و ر ــا عــن ســائر ا ــو محــور حركتنــا الــذي يم إن االنقــالب 

ــ  تمــع  ــ أنــھ مجــرد خطــھ لتنظيــم ا مــوا منــھ ع مــا داخليــا عميقــا، قبــل أن يف البعثيــون ف

 النوا السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

 

ــ ٦ ــا ع ا واعتماد يــة بنفــس لمة(ثقــة األمــھ العر ــذه ال ــ  ــي  ــص فلــسفة البعــث العر . تت

ــشد  ـذه األمـھ عليـھ أن ال ي ـد أن يكـون طليعـة  ـي الـذي ير ـا، ومعـ ذلـك أن البعـث العر قوا

 أية مساعدة، وأية قوه خارجيھ عن نفسھ وعن ذاتھ ) .

 

ـــ الـــروح والفكـــر واألخـــالق ٧ عـــث  لمـــة مـــن معـــ (  ـــذه ال ـــ  عـــث باوســـع مـــا  . حركتنـــا حركـــة 

الت والكفاءات العلمية.  ذه املؤ ل   واإلنتاج والبناء ) و 
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ـــــادي عـــــشر  ١٩٧٧ــــشرن األول عـــــام  ١۞  عقــــد املؤتمـــــر القومــــي ا ا

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

ن والسالم والتطبيع س حل الدولت ية عن طرق ما   الفلسطي
 

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

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

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

ي يو ي للكيان الص ا  األمركية املستمر للن االر

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

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

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

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

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

 ضد قوات االحتالل
 

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

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

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

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

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

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

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

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

زب  الدولة وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

ي    ١٩٧٤آذار  ١١الذا
 

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

اينة ل رئ  انتصار العرب ع الص  ش
 

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

ن يحرض الشعب ع قتلھ  املناضل
 

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

ية ي من أمتنا العر  العدا
 

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

 ١٩٥٩شرن األول  ٧قاسم مساء يوم 
 

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

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

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

لس التنفيذي ة ا ن لعضو  لقائمة املر
 
 
 
 

^ÛÂë‚ãÚ^‘ÐéÊ†Ö]

†ÓfÖ]àŠu‚·_‚ñ^ÏÖ]hù]ÐéÊ†Ö]

êÞçéã’Ö]Ùøju÷]çßq”^‘†eì…‚Ö]‚Û¦ØËŞÖ]^ãj‰]í¿£

ëæ]†ÏÂàŠuÜ^âÝçu†¹]ØfÏjŠè°ŠuÝ]‚‘‚ñ^ÏÖ]‚éãÖ]ÐéÊ†Ö]
êi]„Ö]ÜÓv×Öá^j‰†ÒíÏŞß¹ë„éËßjÖ]‹×]‹éñ…



 

 

 ١٢ص

ــــ رحمــــة هللا الــــدكتور ســــعدي  ١٩٧٥ــــشرن األول عــــام  ٨  ۞  انتقــــل إ
يم وزر املالية العرا  ابرا

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

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

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

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

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

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

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

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

 جامعة الدول العرية قبل االحتالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ن بالقرب من املدرسة  من األطفال واملقيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ديث  مدرسة الشعر العري ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
ـزب  ١٩٦٣شرن األول عام  ٢٣  ۞ اختتم املؤتمر القومي الـسادس 

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

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

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

وابة النصر العظيم  الفداء و
 

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

ابھ من امليثاق عام   ١٩٧٩النظام السوري أعلن ا
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