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عــد  ١٩٦٣تمـر علينــا ذكــرى ثــورة الثـامن مــن شــباط  ة  ـش اوضــاعًا خطــ ع وامتنــا 

ــــي ،  اقــــع العر ــــ الو عكــــست ســــلبًا ع احتــــالل العــــراق ومــــا اعقبــــھ مــــن تــــداعيات ا
ام الــدروس والعــ مــن ذكــرى ثــورة  ــذا مــا يحفزنــا اكــ مــن اي وقــت مــ الســتل و
ات  ـــــــل الـــــــصعو ي تجـــــــاوز  ا ـــــــي االشـــــــ ـــــــا حـــــــزب البعـــــــث العر اســـــــتطاع مـــــــن خالل
ـــــضة  ية املنا ـــــة والتـــــصدي للموجـــــة الـــــشعو والتحـــــديات واالنتـــــصار لقيـــــم العرو
ـــا  عرضـــت لـــھ عـــروس الثـــورات مـــن مؤامـــرات منـــذ ايام رغم مـــا  لتطلعـــات االمـــة.و
انيــــة  ــــ ام مــــا زخمــــا وامــــال  ــــا منحــــت ا ثاق ــــا وان ــــ فــــان مجــــرد انطالق االو
ـــــــــق الوحـــــــــدة بـــــــــرغم العقبـــــــــات  م ومواصـــــــــلة طر ـــــــــزم ا و ـــــــــ اعـــــــــدا التغلـــــــــب ع
بة حيـــث  ة العـــص ـــ تلـــك الفـــ انـــت ســـائدة  اقيـــل والظـــروف الـــسلبية الـــ  والعر
ــل  ــاء واالعتقــال واالعــدام ل ر ــ اعمـدة الك ل والتعليــق ع عمليـات القتــل والــ
ـــ وقـــت نحـــن  ـــ  ـــأ جـــراح املا ـــد ان نن ـــار القوميـــة.ال نر ـــشر باالف مـــن يحمـــل او ي
ـــــ توحيـــــد صـــــفوف القـــــوى والتيـــــارات الوطنيـــــة قوميـــــة او  احـــــوج مـــــا نكـــــون فيـــــھ ا
ي  ا ـي االشـ ؤمن بھ حـزب البعـث العر و ما امن و ا و ماركسية شيوعية او سوا
ش عقد املا غـ ان التخلـص  ع عم النرد ان  ودعا اليھ  اك من مناسبة، 
ـــا مـــن  اقف اعة ملو ـــ ـــذه العقـــد يتطلـــب مـــن جميـــع االحـــزاب مراجعـــة  مـــن اثـــار 
ــــق  ــــل الظلــــم الــــذي  عــــد  ا  عــــروس الثــــورات ثــــورة الثــــامن مــــن شــــباط النــــصاف
عــــد احتــــالل  ا  ــــش ع عــــد الكــــوارث الــــ  ــــذه الــــسنوات و ــــل  عــــد  ــــا.فال يجــــوز 
ميــــع  ــــل كيــــف ناصــــب ا قــــائق ونتجا ــــ ا ل خــــاص ، ان نقفــــز ع ــــش العــــراق 
ــ معــاداة الثــورة  نالــك اتفاقــًا او حلفــًا غــ مكتــوب ع ــأن  العــداء للثــورة الفتيــة و
ميـع  كـذا وقـف ا ـا .. و ام ـا فرصـة العمـل النجـاز م ـا مـن دون منح والتأمر عل
ــــ اقــــ  ة ع ــــن اواخــــرى محــــسو ومنــــذ البدايــــة ضــــد الثــــورة ســــواء احــــزاب اليم
ـــة  انـــت ترفــع شــعارات التقدميــة والثور لــدان  يــا و ــسار .. دول املعــسكر االم ال

ا. ن قلة تجرة قاد  عاليًا مستغل
 

ـــــ  ـــــ اك ـــــا و ـــــ مؤتمرا ميـــــع بـــــان قيـــــادة البعـــــث و نـــــا ان نـــــذكر ا ومـــــن املناســـــب 
ر  ـــسعة عـــشر شـــ ـــا وانتقـــدت االخطـــاء الـــ رافقـــت ال مناســـبة صـــارحت جما
ــا  ــ جراحا عالــت فيــھ ع ــ نفــس الوقــت الــذي  مــن عمــر ثــورة الثــامن مــن شــباط 
ــــل  ــــ الثــــورة ودعــــت  ة االمــــة فتناســــت خنــــاجر الغــــدر والتــــأمر ع مــــن اجــــل مــــص
ـــ العالقـــات.و تـــرجم البعـــث  ـــ فتـــح صـــفحة جديـــدة  القـــوى واالحـــزاب الوطنيـــة ا
اقـــــع  ــــ و ا ا ـــــسميا ايمانــــھ بـــــضرورة توحيــــد صـــــفوف القــــوى الوطنيـــــة بمختلــــف 

ة الوطنية والتقدمية  عام  و  اوج قوتھ.١٩٧٣باا ا و  وحرصھ ع عمل
 

ــدد  ة  ــ ظروفــًا خطــ ــ القطــر العرا ــش جمــا امتنــا وخاصــة  ع اليــوم وحيــث 
ــــي ذكــــرى  ــــ الــــوطن العر ن  ــــستذكر البعــــث مــــع الــــوطني ا ، واذ  ــــا ومــــستقبل و
خيـــة يؤكـــد موقفـــھ  عـــروس الثـــورات املغـــدورة ، فانـــھ ومـــن منطلـــق املـــسؤولية التار
ـــة  ـــن التيـــارات والقـــوى الوطنيـــة ملواج ـــوي ب ي بـــضرورة ترســـيخ العمـــل ا املبـــد
ي الــصفوي للعــراق الــذي اتــاح الفرصــة للنظــام  يو ــي الــص خطــر االحتــالل االم

ا واليمن ولبنان .. ي بالتمدد  سور  االيرا
 

ن والرحمــــــة  ن وعــــــسكر ــــــا مــــــدني تحيــــــة لثــــــورة الثــــــامن مــــــن شــــــباط وتحيــــــة لقاد
داء العــصر  ــشيل عفلــق وســيد شــ م احمــد م ــ مقــدم داء البعــث وقادتــھ و لــش
ـ  ـد ح ـ الع ـ ان نبقـى ع ـدًا ع يم وع يد عزت ابرا ن والش البطل صدام حس

الدة.  تحقيق رسالة امتنا ا
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 صدق هللا العظيم
 

 يا جما شعبنا العظيم، يا رجال البعث الغيارى :
نــــــا العظيــــــم، حــــــزب البعــــــث  ــــــ الوقــــــت الــــــذي طــــــرح حز
ي وســــــيلة  مــــــا ي، خيــــــار النــــــضال ا ا ــــــي االشــــــ العر
اقــــــع األمـــــــة  ــــــ و ــــــة علميــــــة موضــــــوعية لالنقــــــالب ع ثور
ــــة والــــسيادة واالســــتقالل  ر ـــزأ املتخلــــف الفاقــــد ل ا
ـــا  ـــة األخـــرى الـــ يمكـــن ل مـــل الوســـائل الثور فإنـــھ لـــم 
ـسرع  ، ف ، الفكري والتنظي عضد العمل النضا أن 
ــ  ــ خــالص األمــة، وتفتــح أمــام العــرب فــرص االنتقــال إ
ـا مـع األمـم والـشعوب األخـرى، كرامـًة  ساوون ف حياة ي

ارًا وعلوَّ شأن.  وازد
 

ل  ــش يــة الــ  ــان خيــار الثــورات لتغيــ األنظمــة العر و
ـــو  ا األمـــة  ـــش ع دي الـــ  جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن حالـــة الـــ
، وال ينحـرف  يم النـضال الـشع خيار ال يخرج عن مفا

ا.  قيد أنملة ع
 

ــ االنقالبــات  وء إ نــا العظيــم لــم يفكــر يومــًا بــال إن حز
ــــ فكــــرة االنقــــالب  ــــردة بــــل ظــــل أمينــــًا ع العــــسكرة ا
ــــــل  ــــــي ب ــــــسان العر الـــــشع الــــــ تتوحــــــد فيــــــھ إرادة اإل
ـداف  ن ، لتنجـز ثـورة حقيقيـة بأ ا العسكر فئاتھ، وم
ــــــ الوحــــــدة  ــــــداف العــــــرب  ا أ محــــــددة معلنــــــة، تتقــــــدم
ـــــــ  ـــــــ العـــــــراق  ـــــــزب  اكية، وثـــــــورة ا ـــــــة واالشـــــــ ر وا

ـــــ عـــــروس الثـــــورات وتـــــاج ١٩٦٣الثـــــامن مـــــن شـــــباط  م 
ن  العراق.  نضال البعثي

 
ــــديث بحــــروف مــــن  ُخ العــــراق ا ــــ فجــــر يــــوم كتبــــھ تــــار
ـــــع  ـــــو فجــــر يـــــوم الثــــامن مـــــن شــــباط ( الرا نــــور، ذلكــــم 
عـــــــــشر مـــــــــن رمـــــــــضان املبـــــــــارك ) تـــــــــدا رجـــــــــال البعـــــــــث، 
ـ  ن، لتلـد ع ن ومـدني يـة، عـسكر م النخوة العر تملؤ
ــة حقبــة للتغيــ الــذي  م الثــائرة الرا عقــول م و أيــد
ده العـــراق  عـــد مخـــاض مـــؤلم شـــ ـــان ضـــرورة وحتميـــة 

غيــ مــسارات ثــورة تمــوز  يجــة انحــراف و ــ  ١٩٥٨ن م ال
ــــــود العبوديــــــة  ــــــت ع ــــــوري، وأ م أســــــست النظــــــام ا
ي االســـــتعماري، حيـــــث ســـــادت  يطـــــا والتبعيـــــة للتـــــاج ال
ــــة  ــــسلطت الدكتاتور ية و عــــات الــــشعو عــــد الثــــورة ال
انــــت  ــــا  ــــل حقــــوق شــــعبنا العظيــــم حــــ َعمَّ وتراجعــــت 
ـــداف  ـــ عكــس مـــا رســـم مـــن أ ـــي، ع ـــد املل ـــ الع عليــھ 

 عظيمة لثورة تموز.
 

 يا أبناء شعبنا العظيم :
ـــدف  ـــسلم الـــسلطة ك الـــدة ل ـــر ثـــورة شـــباط ا لـــم ُتَفجَّ
وغايـــــة، بـــــل ألن البعـــــث وقيادتـــــھ الفـــــذة قـــــد اســـــتجابت 
ـــــــــار  ــــــــ االزد إلرادة شــــــــعب العـــــــــراق، وأدركــــــــت حقوقـــــــــھ 
ــة والديمقراطيــة، ولتكــون لــھ حــصة  ر االقتــصادي وا
نـــاء دولـــة  ـــ املـــد القومـــي لتحقيـــق وحـــدة األمـــة و األســـد 
ــــــــسان تقــــــــديم ذاتــــــــھ املتحــــــــضرة  يــــــــح لإل العــــــــرب الــــــــ ت
ـــــــــ  ـــــــــسانية، و ة اإل ـــــــــ مـــــــــس ي  ـــــــــسا وتكـــــــــرس دوره اإل
ــاء  ــ ا يلــة  ــا بلوغــًا لغايــة ن مة بحلقــات تطور املــسا
ـ  ل واألمية والفقر الرو دي والتخلف وا ر ال مظا
ـــــا  انـــــت منجـــــزات الثـــــورة رغـــــم قـــــصر عمر واملادي.وقـــــد 
ـ الـصعيد  ـا ع رامج ا و ـداف ا وأ أدلة قاطعة لنوايا
ــــــرس  ــــــة ا انــــــت تجر ، وقــــــد  ــــــ والقومــــــي والــــــدو ا
ل ناتجـة عـن الوضـع  ـا مـن مـشا ا ـ مـا اع القومي، ع
ـــــــــن القـــــــــوى  االجتمـــــــــا العـــــــــام وتـــــــــداعيات العالقـــــــــات ب
ــــ شــــعبية ثــــورة  ن ع ــــة تــــ اقيــــة، تجر السياســــية العر
ــ شــعب العــراق  ــا الــصمي إ رمــضان املباركــة وانتما

ا. ما للثورة وملنجزا ا ع حماية ا  واعتماد
 

ــــط  ــــ منــــصف أن ير ولعــــل مــــن البــــدي ألي باحــــث عل
ـــن ثـــورة تمـــوز  ـــن روح ثـــورة شـــباط الوطنيـــة القوميـــة و ب

ـــــــ لثـــــــورة  ١٩٦٨ امتـــــــداد طبي يـــــــدة الـــــــ جـــــــاءت  م ا
ا العظيمــــة،  ــــداف ــــا، ولتؤكــــد أ ــــدت ل رمــــضان والــــ م
ـــ مبـــادئ  دًا ع خيـــة الفـــذة شـــا ـــا التار ولتكـــون منجزا
ـــــــم  ـــــــم للعـــــــراق وألم البعـــــــث ونبـــــــل مقاصـــــــد رجالـــــــھ وح
ـــن ثـــورات  يـــدة، والـــرط قـــائم جـــدًال أيـــضًا ب يـــة ا العر
تــھ مــن  ــن حاجــات األمــة، ومــا واج ــ العــراق و البعــث 
ـــا احتـــالل  نكـــسات وانكـــسارات ومعـــضالت معروفـــة، م
ـــــــــ مـــــــــصر،  ـــــــــي ع بـــــــــة، والعـــــــــدوان الثال ب ن ا فلـــــــــسط

ا،  فشال ا و ن العراق ومصر وسور  والغدر بالوحدة ب
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ــــــا نــــــضاالت ال  ــــــ إ ــــــة ع ــــــم الــــــروح الثور عــــــث األمــــــة نف فنحــــــن رجــــــال 
ـــــــشاف للوجـــــــع ليلـــــــد الرخـــــــاء وتفيـــــــض  تنقطـــــــع، ورســـــــالة ال تخبـــــــو، وار
ة  غلــــب النكــــوص، ونحــــن نــــدرك أيــــضًا أن املؤامــــرات الكثــــ ات و ــــ ا
ـــزب وصـــناعة  ـــ ا ـــا الـــردة ع ـــ البعـــث ومـــن بي واملتعـــددة املـــصادر ع
ا ع يد حافظ األسد ما   رم  سور شقاق اللئيم البغيض ا اال
عبــ عــن العــداء للمــشروع القومــي الوحــدوي التحــرري  ــا إال  ــ حقيق
ـا الالحقـة ممثلـة  يونية ووالدا ياليـة والـص ه االم عت للبعث، والذي 
ـــــ  م ع طـــــر الـــــدا ـــــو ا يـــــة ومـــــشروع واليـــــة الفقيـــــھ الطـــــائفي  مي با
اقــع  بـة ولو ب ن ا ــا املغتـصب لفلـسط ا غـ املـشروعة وكيا مـصا

ئة الذكر.  التجزئة اإلجرامي الذي فرضتھ اتفاقات سايكس بيكو س
 
 

 يا أحرار العراق واألمة :
عـد ثـورة  ـن سـنة  داف للعراق امتد ألك من ثالث إن ما حصل من اس

ن،  ١٩٦٨البعث  تموز  ت سرده من حقائق، من الزاو ة ما  يؤكد 
ليـــــة واإلقليميـــــة الدوليـــــة، مـــــن حيـــــث كونـــــھ عـــــداء متأصـــــًال متعـــــدد  ا
األطـــــراف واألغـــــراض ضـــــد البعـــــث وضـــــد مـــــشروعھ القومـــــي التحـــــرري 
ـــــو  ــــي املعـــــادي للبعــــث  الوحــــدوي.ولعل إضــــافة وتفعيـــــل الــــدور اإليرا
ياليــــــــة والرجعيــــــــة  ــــــــ إدراك القــــــــوى والــــــــدول االم الــــــــدليل القــــــــاطع ع
ــي بـــھ  ــزب الناتجـــة عــن قـــوة إيمــان الـــشعب العر يونية لقـــوة ا والــص
ـ  ـ العـراق، وال ـا  دافھ ورسالتھ، وقوة الدولة العمالقة ال بنا أ و
ـــــداف ثـــــورة رمـــــضان العظيمـــــة.كما إن  ـــــ امتـــــداد أصـــــيل لغايـــــات وأ
ــا  ة واعتماد ــا املــس ــا وأذرع تفعيــل الطائفيــة والنفــخ بكــروش أحزا
ـــو إال ســـالح  ـــسيج االجتمـــا إن  مـــة الوطنيـــة وال ـــق ال وســـيلة لتمز
ـــــا  يـــــة، ممثلـــــة بطليع ركـــــة الثـــــورة العر ض  يـــــا منـــــا ي ام يو صـــــ

شاطھ الدؤوب إلنقاذ األمة. ي و ا  حزب البعث العري االش
 
 

شع  ت البعث  العراق أن روح ثورة رمضان قد ظلت نابضة و لقد أث
ــــ قيــــادة العــــراق  ر  ــــا البــــا خيــــة ونجاح ــــا التار نجازا ــــ ثــــورة تمــــوز و
ـــذا  ـــ جـــسد األمـــة، نظامـــًا وشـــعبًا، و الـــدة  ا اإليجابيـــة ا واشـــعاعا
ـــــت أن جـــــسارة  ا، وأث ـــــداف ـــــ أصـــــالة الثـــــورة وســـــمو أ دليـــــل قـــــاطع ع
ـــ معـــارك الـــدفاع عـــن  انـــت حاضـــرة  ـــا  اعة ثـــورة رمـــضان ورجال ـــ و
ـــ  ـــ قـــ عـــدوان إيـــران  العـــراق ضـــد إيـــران وضـــد التحـــالف الثالثيـــ و
ــــشرة  ــــشع حــــصار عرفتــــھ ال ــــة أ ــــ مواج يانــــة، و صــــفحة الغــــدر وا

عــــــــــة عــــــــــشر ســــــــــنة (  انــــــــــت روح البعــــــــــث  ٢٠٠٣  -  ١٩٨٩وامتــــــــــد ألر ) ، و
ة العراق للغزو الغاشـم  دة حاضرة  عنفوان مواج ا املناضلة وا

ـــــ  ٢٠٠٣ســـــنة  عـــــد ذلـــــك  ـــــي، و ا األ بـــــصيغة الدولـــــة الرســـــمية وشـــــع
شري. ا التارخ ال ع مقاومة عرف  صيغة أسرع وأ

 
ل أقطار األمة :  يا غيارى البعث  العراق و 

ـــــشرن الباســـــلة الـــــ انطلقـــــت عـــــام  ـــــن أن ثـــــورة   ٢٠١٩نحـــــن نـــــرى بيق
ــ إال  لــزل األرض مــن تحــت كيــان العمليــة السياســية االحتالليــة إن  ل
تــــــــھ واعتــــــــداده بكرامتــــــــھ  عبــــــــ عميــــــــق عــــــــن وطن ــــــــ شــــــــعبنا و ِنتــــــــاج و
ــــ حقوقــــھ، والــــ نتجــــت عــــن النــــضال الفكــــري  تھ وثباتــــھ ع ــــسان إ و
يــة  ــ جانــب قــوى الــشعب ا اإليــديولو الوطــ والقومــي للبعــث، إ
إشـــــعاع  ـــــساع وارتبـــــاط عـــــضوي بفكـــــر البعـــــث و ـــــ نبـــــع وا األخـــــرى، و
ـ  ـا حـضوره املفـص  ع عشر من رمـضان وقبل يدة  الرا ثوراتھ ا
عرضـــــــت لـــــــھ مـــــــن  ثـــــــورة تمـــــــوز الـــــــ قامـــــــت ثـــــــورة رمـــــــضان إلصـــــــالح مـــــــا 
يــدة (  ة، ولثــورة البعــث الباســلة ا ــة وتنفيذيــة خطــ يو افــات ب انحر

ــــــ ملقاومــــــة  ٢٠٠٣  -  ١٩٦٨ ــــــ وتطــــــور نو ــــــا امتــــــداد طبي ) بــــــل ونــــــرى أ
ـ  ستمر ح البعث والقوى الوطنية ضد الغزو واالحتالل الغاشم، وس

رم وذيولھ وعبيده. ي ا  طرد االحتالل اإليرا
 

 يا رفاق العقيدة والسالح :
ــستذكر ونحتفــل بــذكرى ثــورة رمــضان، عــروس الثــورات، فإننــا  إننــا إذ 
ــا  داف الــدة وأ يــدة ولرســالة أمتنــا ا ــد للعــراق وألمتنــا ا نجــدد الع
اكية ) ولإلنجــــازات الــــ عمــــدت  ــــة واالشــــ ر ــــا ( الوحــــدة وا ــــ ثالو
ـدًا  ـر بالـدم ع تھ وأصـالتھ ونم طولتـھ وشـعب رت اقتدار البعـث و وأظ
ــــــة العــــــراق  ور ــــــس جم م رئ داء البعــــــث والعــــــراق واألمــــــة يتقــــــدم لــــــش
ن وللرفيــــق  يد صــــدام حــــس ــــزب الــــش ــــن عــــام ا الرفيــــق املناضــــل أم
يم،  ــــر عــــزة إبــــرا ــــاد والتحر ــــ ل ــــزب والقائــــد األع يد قائــــد ا الــــش
ـــم  ـــ ســـفر الرســـالة، قـــادة ثـــورة شـــباط، وم ـــزًا خالـــدًا  وملـــن مـــ عز
ـــدي عمـــاش  األب القائـــد أحمـــد حـــسن البكـــر والرفيـــق القائـــد صـــا م
ــــزب  ــــ عقيــــدة ا ــــ الرســــالة وع داء األمــــة أن نبقــــى أمنــــاء ع ــــل شــــ و
ـــر العـــراق مـــن االحتـــالل  ـــد تحر ـــ ع يـــدة وع ـــداف ثوراتـــھ ا ـــ أ وع
ـــدم قواعـــد الطائفيـــة البغيـــضة، ونقـــوض قوائـــم  ـــرم، و ـــي ا اإليرا
عميـــــــق صـــــــلة البعـــــــث بالـــــــشعب  العمليـــــــة السياســـــــية االحتالليـــــــة عـــــــ 
ــة  قــًا ال غــ عنــھ إلعــادة حر ة طر عقيــدة املقاومــة املــس واالســتمرار 

 شعبنا واستقالل وسيادة وطننا.
 

 عاشت أمتنا العرة.
ـــــر، والعـــــار والـــــشنار  ـــــ ال يـــــة مـــــن البحـــــر إ ن حـــــرة عر عاشـــــت فلـــــسط

ن. سلم ن واملس  للمطبع
 

ي ا زب البعث العري االش  قيادة قطر العراق 
 غداد املنصورة بإذن هللا

 ٢٠٢٢شباط  ٨
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ـ عمـ تافـات شـباب  ي علنـًا ومـن دون خـوف ؟ وكيـف يمكـن تفـس  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر تـف  ـة ان  ھ او انبار يد ر امالذي يدفع امرأة بـصراو رات للـش ـ سـاحات التظـا ـزب  ة ا لـورد لـم يواكبـوا مـس

كم ؟! ي الغاشم للعراق يتم مواطنون عودة البعث ل ل السنوات ال اعقبت االحتالل االم عد  ن ؟ وملاذا و  القائد البطل صدام حس

 

ــ مــا ســبق احتــالل العــراق ومــا رافقــھ واعقبــ ة خاصــة اذا عــدنا بالــذاكرة ا ي كبــ ــا تحمــل معــا ــة غــ ا ــسيطة جــدًا ومواقــف شــعبية عفو ــزب ھ مــاســئلة  ھ صــورة ا ــشو ــا ل ــش مدروســة ومخطــط ل ن حمــالت 

ن .. قــد ينظــر البعــ ــم العــراقي ــ نفــوس العــرب جميعــا وخاصــة م ــا  دافــھ ومبادئــھ وقتل ي ومحاولــة طمــس ا ا ــي االشــ ــا ض االرســا حــزب البعــث العر ــس اغوار ل ســط فــال  ــش ــذه املواقــف الــشعبية  ــ 

ـ العـراق  ـة نظامـھ الوطـ القومـي  از ع تجر ولة بمجرد االج س ت  ًا تقليديًا يمكن ان ي س حز ـ صـاالت او العميقة ال تدلل ع ان البعث ل ـشأ  ـًا  ـس حز ـي اخـر .. كمـا ان البعـث ل ا او اي قطـر عر سـور

ا ــي الكبــ لــذا  ــ جميــع ارجــاء وطننــا العر يات  اعة مناضــليھ مــن ســاحات املعــارك والتــ ــ عــد هللا العظيم.البعــض نــت ومنتــديات تــرف ودعــھ بــل انــھ حــزب اســتمد ســر قوتــھ و ــن  مــا ســياجھ القــوي املت ا

ستطيع ان يقرأ بموضوعية تارخ البعث وارتباطھ ال با ة قبل البصر فال  ع البص ا مصاب كما يبدو  ئ ـل حمـالت اعـداء مسواء من حس النية او من س م ل ـ تـصد ين  انوا متمـ ا وان مناضليھ 

ت املـ ء الـص ـ ـ قـوة وصـالبة البعـث بـرغم القـرار  د ع عـد احتـالل العـراق خـ شـا ن .. وما حدث للبعث  باط وسائل النصر املب است اجتثـاث البعـث او بحمـالت االعتقـال والقمـع والقتـل ملناضـليھ  ساالمة و

ــو انــھ تجــسيد لتط ــا البعــض  م ــشاط للبعــث .. قــوة البعــث الــ اليف تــل وعمالئــھ مــن فقــرات تحظــر اي  ــذا مــا يجعــل لعــااضــافة ملــا تــضمنھ دســتور ملغــوم كتبــھ ا ــي .. و ــل قطــر عر ــ  ــ العــراق و مــا  ت ا

تمنون عودتھ .. حنون ا ايامھ و نفون للبعث علنًا و سان او ذي قاروالديوانية وكرالء والنجف   امرأة او شاب او كب سن من م

 

ـب للبعـث وقيادتـھ  ـذا ا ـل  بـًا ان تجـد  ـس غر نـا فل ـ الـضمائر والنفـوس .. ومـن  ـ  ـا فانـھ  ـسمعھ مـن امـرأة ـ الن البعث حزب رسا مرتبط باالمة ومباد ليـج .. مـا  ـ ا يـط ا ـي مـن ا اقطـار الـوطن العر

ــ نفــر ضــال  ــ النــضال كمــا انــھ رســالة بــل صــفعة ا ــزب بــأذن هللا مــستمر  ــذا ا ــل اعــداء االمــة والبعــث بــان  ــ  يــة عراقيــة ام ال رســالة ا قــائق .. تــوعر ــره ل ادعــة وتزو ــشعاراتھ ا مــا  م انــھ قــد يــضلل ا

ي الص يو ي الص ه حول قيادتھ املناضلة و تواصل طرق تحرر العراق من براثن االحتالل االم ن. فوي صفعة تؤكد التفاف قواعد البعث وجما  .. فتحية للبعث وقيادتھ ومناضليھ وهللا اك ع الظامل
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انـــت ثـــورة تمـــوز  ـــ ١٩٥٨لقـــد  يـــط إ ـــي مـــن ا ـــزت الوجـــدان العر عظيمـــة ،
ـــــ  ما ـــــت حمـــــاس ا ـــــي، وأ ركـــــة التحـــــرر العر ليـــــج ، وأعطـــــت دفعـــــا  ا
ــــا ، ولكــــن انحــــراف  ــــت اآلمــــال لتحقيق يــــة املؤمنــــة بحتميــــة الوحــــدة، وقر العر
ـــ  ـــا األساســية واملبـــادئ ال عيـــدًا عــن منطلقا ـــذه الثــورة  عبــد الكـــرم قاســم 
تـــــھ  يـــــة، ومحار ل معـــــادي للقوميــــة العر ــــش ـــــ اليــــوم األول، ووقوفـــــھ  ــــا  أعلن
ـــــذه القـــــوى  ـــــا، دفـــــع  ـــــ النطالق ر األو للقـــــوى القوميـــــة الوطنيـــــة، منـــــذ األشـــــ
يــة  ــان طليعــة األمــة العر ي الــذي  ا ــي االشــ ــا حــزب البعــث العر واألحــزاب وم
يح  ـــ ســـاحة النــــضال مـــن أجـــل تــــ عـــود إ ـــ العــــراق أن  ـــا  ما وقائـــدًا 
ـذا الطاغيـة  ا العمل ع إسـقاط  انيات، وم ش الوسائل واإلم اإلنحراف 
ــــر  ــــ بنــــاء عــــراق متحــــرر مزد قيقيــــة  ا ا ــــ مــــس عــــادة الثــــورة إ بد، و املــــس

عيدًا عن التبعية.  سعيد مستقل اإلرادة 
 

سلــسلة مــن االعتقــاالت واإلعــدامات  فقــد شــرعت ســلطة عبــد الكــرم قاســم 
ـ  ع للثورة ال طالت القوى الوطنيـة والقوميـة، وال ر الرا واملطاردة منذ الش
ـــزب األذى واملالحقـــة  عرضـــت لـــش أنـــواع التنكيـــل واملـــضايقات، فأصـــاب ا
، وتــصاعدت أعمــال الــسلطة القمعيــة خــالل الــسنة الالحقــة،  ب األكــ النــص

ــــــ ســــــنة  ل واإلعـــــــدام  ١٩٥٩أي  ــــــا القتــــــل والــــــ ــــــة، م ــــــ عنــــــف أكـــــــ دمو إ
عـــد حركـــة الـــشواف ،ومـــا  ن، وخاصـــة  ن واملالحقـــة للمناضـــل ـــشرد والـــ وال
روف ( س ح ق ) والــــذي  ا املعــــروف الــــذي يرمــــز بــــا ــــا مــــن تنفيــــذ شــــعار رافق
ن ،  عــادي عبــد الكــرم قاســم والــشيوعي ــل مــن  ل حــرق قتــل ) ، ل ــ عــ ( 

 الذين انفردوا  الساحة السياسية.
 

م مــــن القــــوى الوطنيــــة والقوميــــة، وضــــعًا شــــاذًا  ا لقــــد واجــــھ البعثيــــون وشــــر
ـسانده الــشيوعيون   ، مــا عــد أن فـرط عبــد الكـرم قاســم بآمـال ا للغايـة 

ر التالية : ية، تمثلت  املظا ركة الشعو  وا
يالء عبـــد الكـــرم قاســـم وانفـــراده بالـــسلطة ليتـــوج نفـــسھ حاكمـــًا فرديـــًا ١ . اســـ

ًا.  دكتاتور
 
ـــــــــل مؤســـــــــسات الدولـــــــــة، ٢ ـــــــــ  ية، ع يمنـــــــــة الفئـــــــــات الـــــــــشيوعية والـــــــــشعو  .

تلقــى األوامــر مــن  ــارج، و ــزب الــشيو الــذي يــأتمر با دمــة ا ا  ــ و
 ناك.

 
. مطـــــــاردة ومالحقـــــــة جميـــــــع األحـــــــزاب القوميـــــــة والوطنيـــــــة الـــــــ وقفـــــــت ضـــــــد ٣

يمنة والتبعية لالجن وشاركت بفاعلية  إنجاز ثورة   تموز. ١٤ال
 
ــــــ التقاعــــــد للــــــضباط الذيــــــن ٤ عــــــاد ومطــــــاردة وعــــــزل واإلحالــــــة ع . اعتقــــــال و

ل فعال  ثورة تموز. ش موا   سا
 
ـــ ســـوح اإلعـــدام وخاصـــة مـــا ٥ ة مـــن الـــضباط األحـــرار إ . ســـوق مجموعـــة كبـــ

ـــ يـــوم  ـــ مجـــزرة أم الطبـــول  ـــم  ١٩٥٩  -  ٩  -  ٢٠جـــرى  عنـــدما أقـــدم عبـــد الكر
ـم  ـ وم ـش العرا ة ضـباط ا ـسعة عـشر ضـابطا مـن خـ قاسم ع إعـدام 

ــــاج  ١٤زمالئــــھ قــــادة ثــــورة  يد رفعــــت ا ــــ والــــش يد نــــاظم الطبقج تمــــوز الــــش
ية الوطنيـة  م رغم شدة وغزارة املناشدات الشعبية واملراجع الدي سري وغ

ائرة. ام ا ا والعرية ال دعتھ ا عدم تنفيذ تلك االح  م
 
ـــ يـــوم ٦ اولـــة  داف عبـــد الكـــرم قاســـم حيـــث تمـــت ا  -  ١٠  -  ٧. عمليـــة اســـ

عـــد  ١٩٥٩ مـــة مجـــزرة  ١٧أي  ـــ جر متـــھ تمـــت معاقبتـــھ ع يومـــا مـــن تنفيـــذ جر
ــ  عا ــا بحكمــة مــن هللا  ــ شــارع الرشــيد الــ نجــا م ــا وذلــك  أم الطبــول وغ
 ، عـد وال تحـ ـ جرائمـھ الـ ال  عاقب ع خزى و ي يبقيھ ليوم يذل فيھ و ل
يـة باالمتنـاع  ن واملراجـع الدي ـ نـصائح الـوطني ولو انصاع عبد الكرم قاسم إ

ًا لھ  الدنيا واآلخر. ان خ م ل  عن إعدام
 
ـــي واإلســـالمي ٧ ـــشر شـــعارات معاديـــة للـــشعب واألمـــة تتقـــاطع مـــع تراثنـــا العر  .

ر  ــــل الــــش ــــس  ــــر  و م ومتناقــــضة مــــع أساســــياتھ وقيمــــھ وثوابتــــھ، مثــــل ( مــــا
ق جمـــاال  ـــ ـــ بـــور ســـعيد و ر ) , ( سنمـــ سنمـــ إ ـــ نذبـــھ بـــال والقا

 وأحمد سعيد ).
 

ع وتــــصفية أي معارضــــة ٨ و ــــدف الــــ . التنكيــــل بالــــشعب بمختلــــف طوائفــــھ 
ـــا مـــن مـــدن العـــراق،  ـــوك وغ ـــ املوصـــل وكر ـــشعة  شـــعبية، وتنفيـــذ مجـــازر 

. زب الشيو ا.لعناصر ا سناد ا و يع السلطة وحماي انت ب  وال 
 
ـــــــــي، واالكتفـــــــــاء بحكـــــــــم ٩ . فـــــــــرض العزلـــــــــة التامـــــــــة للعـــــــــراق عـــــــــن محيطـــــــــھ العر

ــــــــــم  تــــــــــك ياكر ور و زعيــــــــــم إال كــــــــــرم ) و ( جم دكتــــــــــاتوري تحــــــــــت شــــــــــعار ( مــــــــــا
الدة ) ، وغ ذلك. ورة العراقية ا م  مستحيل إص إقليم ) و ( ا

 
الص من عبد الكرم قاسم اوالت املتعاقبة ل  ا

ـــالص مـــن عبـــد الكـــرم قاســـم  عـــدة محـــاوالت ل لقـــد قامـــت القـــوى الوطنيـــة 
ي : ا ما يأ  ونذكر م

 
ـ  ١٩٥٩. حركة الشواف ١ ـ املوصـل ،ومـن ثـم  ـا مباشـرة مـن مجـازر  ومـا تبع

ــــة ) ،  افظــــات ( األلو ــــا مــــن ا غــــداد وغ ــــ  ــــوك والــــ توســــعت لتمتــــد إ كر
يًا، وخاصــة مــا قــام  كــم الــدكتاتوري املــدعوم شــيوعيًا وشــعو والــ تــرفض ا
ـــــشكيل محـــــاكم صـــــورة  بـــــھ الـــــشيوعيون بـــــدعم مـــــن عبـــــد الكـــــرم قاســـــم مـــــن 
ــــم  ــــة ) ، واســــندت ل ــــاكم الثور ا ( ا ن ســــمو ــــن والقــــومي ن البعثي للمناضــــل
كمـــة  ا م ،  ـــم لـــوط م وح م وعـــرو م بـــدي ء اال إليمـــا ـــم ال لـــ شـــ ال
ان عــــضوا  القـــصابية بقيـــادة القــــصاب عبـــد الـــرحمن القــــصاب وعـــدنان جلمـــ
ا الـــ عرفـــت  ـــ املوصـــل ، ومحكمـــة االســـ ـــزب الـــشيو  ليـــة ل نـــة ا ال
ـــــ الـــــشوارع  انـــــت تقـــــام  ب، والـــــ  ـــــ املـــــس ــــاع )  ـ باســـــم ( محكمـــــة حـــــسن الر
يدة حفصة العمري و شـابة تبلـغ مـن العمـر  ل الش والساحات العامة.و

ـ  ٢٢(   ا  ل ـ ـا ، و ا أمام عد قتل والد ا باملدي والع  ) عاما حيث قتلو
ـــــاء،  ر ـــــ أعمـــــدة الك رة ع ـــــا الطـــــا شـــــوارع املوصـــــل، وعلقـــــوا مـــــا بقـــــي مـــــن جث
ــــل  يد أمــــوري الطو اظميــــة حيــــث قتلــــوا الــــش ــــ مدينــــة ال ــــشعة  م ال وجــــرم
لوا جثتــــــھ عــــــ شــــــوارع  ــــــ ن و اك ــــــة والــــــس ي الزجاجيــــــة للميــــــاه الغاز بالقنــــــا
ـــو مؤامـــرة  م يـــرددون شـــعارات مثـــل ( مـــا  ـــا جـــسر األئمـــة.و وا  املدينـــة، وعـــ
بــــال موجــــودة ) وشــــعار يخــــاطبون بــــھ عبــــد الكــــرم قاســــم ( إعــــدم  اتــــص وا

ول ما عندي وقت إعدم ).  إعدم ال ت
 
ــــ ٢ ــــ شــــارع الرشــــيد ال ــــصيًا  ــــ عبــــد الكــــرم قاســــم  . محاولــــة القــــضاء ع

ميـع  ـ  عـد ان تو ي  ا ـي االشـ ا شباب من حزب البعث العر ا ونفذ قاد
ن ان قاسـم سـرق الثــورة وغـدر بالـضباط األحــرار قـادة ثـورة  تمــوز،  ١٤العـراقي

لة. ن طو كة لسن ياة املش  الذين عاشوا معھ وقاسموه ا
 
ــــا ٣ عــــد رفــــع ســــعر البــــانزن ) الــــ قاد ين ( اضــــراب الــــسواق  . انتفاضــــة البــــ

ــــــا ســــــلطات عبــــــد الكــــــرم قاســــــم  ي والــــــ جا ا ــــــي االشــــــ حــــــزب البعــــــث العر
د املالح. يد مؤ م الش داء م ا ش  بالقمع واالعتقال وسقط ف

 
ـــــي عـــــام ٤ ـــــ لثـــــورة شـــــباط  ١٩٦٢. اإلضـــــراب الطال يـــــأ املقـــــدمات األو والـــــذي 

 .١٩٦٣الباسلة عام 
 
ع عشر بثـورة رمـضان املباركـة مـن عـام ٥ ذري  يوم الرا ـ ١٣٨٣. التغي ا

ـــ بـــدك معقـــل ( الـــزعيم األوحـــد ) عبـــد الكـــرم قاســـم  ـــش العرا حيـــث قـــام ا
ــدي وأصــدقاء حــزب  ــوادر وأعــضاء وأنــصار ومؤ مــشاركة مناضــ و بقيــادة و
ن الغيـارى،  ن والـوطني م من القـومي ي ومن تحالف مع ا البعث العري االش
اعة  ـــــسالة التنفيـــــذ وروح الـــــ ـــــا حـــــسن التخطيـــــط، ودقتـــــھ، و والـــــ بـــــرز ف
ــــــــــن التنظيمــــــــــات املدنيــــــــــة  ي ب ــــــــــا التالحــــــــــم املــــــــــص ــــــــــسال ،كمــــــــــا بــــــــــرز ف واالست
ــة أخــرى ،فقامــت طــائرات  ــزب والــشعب مــن ج ــن ا ــة و والعــسكرة مــن ج
اتھ وقـواه  ارت معنو ا قاسم فا ان يتحصن ف الثورة بدك وزارة الدفاع ال 
ـــــــ دار اإلذاعـــــــة ،  م إ ـــــــسلم للثـــــــوار الـــــــذين اعتقلـــــــوه مـــــــع اتباعـــــــھ وســـــــاقو واس
ـــــ اللـــــواء التاســـــع عــــــشر  نجد قاســـــم بأحـــــد الـــــضباط الـــــذي عمـــــل معـــــھ  فاســـــ

نا بناظم الطبقج وسنعفوا عنك ).  وعندما اتصل بھ أجابھ : ( إات
 

ـت الثـورة  ر فقـط، واج سعة أش ًا جدًا لم يدم إال  ان عمر الثورة قص لقد 
ــــل القــــضايا  ــــا الفرصــــة إلنجــــاز  ة لــــم تتــــح ل الوليــــدة ،تحــــديات ومؤامــــرات كثــــ
ــ  ــت  ــ الــرغم مــن ذلــك ن ــا ع ــا إال إ ارجيــة الــ أعلنــت ع الداخليــة وا
اتيجية  طــوات اســ ــا أســست  نفيــذ الكثــ ممــا وعــدت بــھ، كمــا ا الــشروع ب

ـ ثـورة  ـا ا عـود الفـضل ف ومـات الالحقـة والـ  ا ا ى أخـرى إعتمـد  ١٤كـ
يدة.  رمضان ا

 
ا الثورة ما ي : ان ع رأس تلك التحديات واملؤامرات ال واج  و

 

ـا وطنيـة وقوميـة ١ و ون  ا ضد الثورة ل . تحرك القوى االستعمارة وحلفا
ـــــذه  ـــــا مـــــن أجـــــل إســـــقاط  ة.فحركت قوا ـــــ ـــــة وا ـــــا الوحدو ا جـــــادة وتوج
ــــ تلــــك القــــوى  ل مخــــاطر ع ــــش ــــا الــــ  الثــــورة الفتيــــة والتخلــــص مــــن انجازا
ــــــدد  يــــــة و غطــــــي الــــــساحة العر ــــــاح التغيــــــ و اإلســــــتعمارة حــــــ ال تتوســــــع ر
ــا الثــورة،  يــة الــ خط ــة العر طــوات الوحدو ــ مجــال ا ا وخاصــة  مــصا
ـش حـديث قـوي  ناء ج وصيانة أرا العراق من زاخو ا البصرة والشروع ب

ا. سيج االجتما  العراق، وغ  وتوحيد ال
 
ــ رأس ٢ ـا وع ا ووضـع العراقيــل أمام يـة ضــد ليــة والعر . وقـوف الرجعيـة ا

ــا مــن الداخـــل  ــذه الثـــورة وخرق يــم  ـــ ايــران مــن أجـــل ت ذلــك نظــام الــشاه 
ـــ  ن العـــرب  ركـــة القـــومي ن  ـــسو عـــض امل ا مؤامـــرة  ا.وم اضـــ ومـــن ثـــم إج

سان  ن  معسكر الرشيد بتارخ  ١٩٦٣ن  .١٩٦٣تموز  ٣ومؤامرة الشيوعي
 
ر فقـــط والـــ لـــم ٣ ـــسعة اشـــ ـــ  ة الزمنيـــة للثـــورة الـــ اقتـــصرت ع . قلـــة الفـــ

ـــا مـــن  عـــض قاد كـــم لـــدى  ـــ ا ة الالزمـــة  ـــ ـــة وامتـــالك ا تتـــح تطـــور التجر
م النـضالية  كم، بالرغم من غ واصالة تجـر سلموا ا ن من الذين  املدني
كــم، وتــصرف أمــور الدولــة تتطلــب  ــ فــن إدارة ا ة العمليــة  ــة ، فــا الثور

ا مؤامرة الردة    شرن من العام نفسھ. ١٨وقتا لم تتحھ ل
 
ـــود مـــن الـــذين تحالـــف ٤ ـــم للع م، ونك امـــا عـــض العناصـــر بال . عـــدم وفـــاء 

ــ الثــورة  ــ إنجــاز الثــورة، كمــا ان عبــد الــسالم عــارف الطــارء ع ــزب  ــم ا مع
زب الـذي  ا وآخرن، ما لبثوا أن انقلبوا ع ا ساعة تنفيذ عمل  والذي ال 

شرن. كم وانقضوا عليھ  ردة  م ا ا  جاء 
 
ـــسطيح ٥ ـــ ال ـــم ، و ـــ إســـاءة التقـــدير والف عرضـــت ا . مـــن أكـــ األمـــور الـــ 

ـــــشرن ســـــنة  ـــــو اإلعتقـــــاد بـــــأن ردة  ـــــ التحليـــــل،  قـــــد حدثـــــت  ١٩٦٣الـــــشديد 
ـــاض انجـــازات الثـــورة  ـــس إلج ـــسم خالفـــات وتبـــاين داخـــل قيـــادة الثـــورة، ول
ـ  ل خطـورة ع ـش انـت  ـا ، والـ  ـة والتقدميـة م ا وخاصـة الوحدو ا وتوج

 عض القوى الدولية واالقليمية.
 

ـــة،  ر غيـــ جو ـــو شـــأن أي ثـــورة أوعمليـــة  ففـــي ظـــل اوضـــاع طبيعيـــة ، وكمـــا 
ــــر  ــــ أن تظ وجــــود التحالفــــات الــــ ســــبقت ثــــورة رمــــضان، فانــــھ مــــن الطبي و
ــــــات النظــــــر داخــــــل تنظيمــــــات الثــــــوار حــــــول أســــــلوب  ــــــ وج الفــــــات  عــــــض ا
ـــــــــا  ــــــــ بدايـــــــــة تطبيــــــــق برنامج ــــــــ  كــــــــم وكيفيــــــــة تنفيـــــــــذ فلــــــــسفة الثـــــــــورة، و ا
ـــ  قيقـــي  ـــك ا ـــ ا ـــا مـــن النـــضال الـــسري ا عـــد انتقال ، وخاصـــة  ـــ السيا

سلم إدارة الدولة. عد  تب عليھ من مسؤوليات وتبعات   التطبيق وما ي
 

ـــا،  ـــ ظـــل أجـــواء طبيعيـــة ونّيـــات ســـليمة محيطـــة  انـــت الثـــورة موجـــودة  ولـــو 
ة الزمنيــــة  ــــى مــــن الفــــ ــــد األد ــــ واملتوقــــع أن ُتمَنــــح الثــــورة ا فإنــــھ مــــن الطبي
ــا والــذي  ــ التطبيــق وإلختيــار األفــضل مــن بي ــة تلــك التباينــات  الالزمــة ملعا
ــــــ  ــــــة التحــــــديات ال ــــــ معا ــــــ  ن ــــــ و يحقــــــق أفــــــضل النتــــــائج للــــــشعب العرا
بــة  ــ مثــ للر ــزمن قيا .إّال ان قــوى الــردة قامــت و غيــ ــا أيــة ثــورة أو  تواج
ع األمـــــور، ثـــــم  مـــــا أكـــــ ممـــــا تقتـــــضيھ طبـــــا ـــــا  الفـــــات واعطا يم ا بتـــــ
ـا، واسـتطاعت تلـك القـوى أن تكـسب ود  ا والتحـرض عل يع عمدت إ 
ـ  ـزب  ل داخـل ا ثـارة املـشا كـم ، و ـ داخـل ا م  ن والعمالء ممن  ئ الس
ا و ال زالت فتية. سقط ا أن تنقلب ع الثورة و  املؤتمر القطري ، مما مك

 
يم  ــــــــــدوث الــــــــــردة، وافتعــــــــــال تــــــــــ ي  نا ة الزمنيــــــــــة االســــــــــت ان قــــــــــصر الفــــــــــ
ــا الثــورة،  لــول املؤســسية الــ أراد ــق أمــام أي مــن ا الفــات، وقطــع الطر ا
ــو  نمــا  الفــات ، و ــة ا ــدف مــن الــردة لــم يكــن معا ــ إن ال ــش بوضــوح إ
ــة  اتيجية لثــورة رمــضان وخاصــة الوحدو ــات والقــرارات االســ ــاض التوج إج
ــش  ا، وتوحيــد ا ــن العــراق ومــصر وســور ــي ب ــ ميثــاق الوحــدة الثال ــا و م
ـ  ـ توحيـد ارا العرا والسوري وجعلھ تحـت قيـادة عامـة واحـدة ، إضـافة ا

ش حديث وقوي، والشروع  البناء التنموي للعراق. ناء ج  العراق و
 

، مــن خــالل اصــطفاف قــوى الــردة  ــ ــزب األو ــة ا ــ تجر ــذا تــم االرتــداد ع و
مـا الوطنيـة  ا، فحرمت ا ا اض توج والرجعية واالستعمار من أجل إج
ــــا  ــــة النــــضالية الرائــــدة ، إال ان التــــارخ ســــيحفظ ل ــــذه التجر والقوميــــة مــــن 
ــــة  ــــ إســــقاط أعــــ النظــــم الدكتاتور ــــا اإلقتحاميــــة  ا وروح ــــسال ا و اع ــــ
ة  ـــ فـــ ـــات،  بقى مـــا أنجزتـــھ ومـــا خطـــت نحـــوه مـــن توج ـــا شراســـة، وســـ وأك

 زمنية قياسية، منارة  العمل الوط والقومي لألجيال الالحقة.
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ــــــــــھ (  ١٣٨٢رمــــــــــضان  ١٤اســــــــــتطاعت ثــــــــــوره   ١٩٦٣شــــــــــباط  ٨ر
ــــ القطـــــر  ي  ا ــــي االشــــ ــــا حــــزب البعــــث العر ميالديــــھ ) الــــ فجر
ـــــ  ـــــوض الوط مـــــا الـــــشعبيھ ان تـــــصعد ال ـــــ بمـــــؤازرة ا العرا
ا  ـ سـور ـزب  والقومي الشامل  الوطن العري فقـد اسـتطاع ا

ثـــــــــاق ثـــــــــوره (   )  ١٩٦٣اذار ٨مـــــــــن االطاحـــــــــھ بحكـــــــــم االنفـــــــــصال وان
ــي  ـ الـوطن العر ـات الوطنيــھ والقوميـھ  ر واصـدرت االحـزاب وا
ــــ النــــضال الــــشامل  ا ودعــــت ا ــــي العــــراق وســــور بيانــــات تأيــــد لثور

يونيھ والرجعيھ.  ضد االستعمار والص
ي يخطــــط للثــــوره ضــــد النظــــام  ا ــــي االشــــ بــــدء حــــزب البعــــث العر
ور االوضــــــــــــــاع السياســــــــــــــية واالقتــــــــــــــصاديھ  عــــــــــــــد تــــــــــــــد القاســــــــــــــ 
يـــأ املنـــاخ الـــشع العـــام للقيـــام بـــالثوره  واالجتماعيـــھ للبـــالد وقـــد 
رن مـــــن قيـــــام الثـــــوره الـــــذي  اضـــــرابات الطلبـــــھ الـــــشاملھ قبـــــل شـــــ
ــ مــدارس القطــر وجامعاتــھ  اعلنــھ االتحــاد الوطــ لطلبــھ العــراق 
ــانون  ــ العــشرن مــن  ــزب وقــد بــدء االضــراب  اســتجابھ لنــداء ا

غــــــداد وقــــــد  ١٩٦٢االول عــــــام  ــــــ  ــــــن  ــــــ االعداديــــــھ الــــــشرقيھ للبن
ھ الطالب باالعتقال والفصل ومحاصره  اندفعت السلطھ بمواج

ا. اقتحام ليات و  ال
ــــزب ثــــوره  يد  ٨لقــــد فجــــر ا ا شــــ شــــباط تلــــك الثــــوره الــــ وصــــف

ن رحمـــــھ هللا واســـــكنھ  ـــــ االكـــــ القائـــــد التـــــار صـــــدام حـــــس ا

داء الثــوره  موعــھ مــن عوائــل شــ فـسيح جناتــھ خــالل اســتقبالھ 
ـــــ  ١٩٨٥ـــــ شـــــباط عـــــام  ـــــا مـــــن ابـــــرز الـــــصفحات االقتحاميـــــھ  ( ا

ديث و وتارخ الثورات واالنتفاضات ال قـام  التارخ العرا ا
قيم االمھ والعراق االصيل.  ا شباب مؤمن بالشعب و

ـاالت  ا االول شـمل ا اج املرح منذ بيا وقد وضعت الثوره امل
ــاالت السياســية واالقتــصاديھ  ارجيــة ومختلــف ا الداخليــھ وا
ـــات الديمقراطيـــھ  ر ـــدت بـــضمان ا ع واالجتماعيـــھ والثقافيـــھ و
ــــــــز مبــــــــدء ســــــــياده القــــــــانون والتمــــــــسك بمــــــــدأ االمــــــــم املتحــــــــده  عز و
افحـــــــھ  ـــــــود واملواثيـــــــق الدوليـــــــھ لتـــــــدعيم الـــــــسالم العـــــــاملي وم والع
ـــــــاج سياســـــــھ عـــــــدم االنحيـــــــاز واســـــــتكمال الوحـــــــده  االســـــــتعمار بأن
يع البلــــد  تلــــھ وتــــص ن ا جاع فلــــسط ــــ اســــ يــــھ والعمــــل ع العر

انياتھ الثقافيھ واملاديھ. اده ام  بأتجاه ز
ـــــسلمھ الـــــسلطھ العديـــــد مـــــن االنجـــــازات  ـــــزب ابـــــان  لقـــــد حقـــــق ا
ـــ الـــصعيد الوطـــ اصـــدرت قيـــاده الثـــوره بيـــان اقـــرت  ـــھ فع الثور
ــــــ اســــــاس عــــــادل  قــــــوق القوميــــــھ لــــــشعبنا الكــــــردي ع بموجبـــــھ ا
ب  ـــس ـــن  ن واملعتقل كـــوم وســـليم كمـــا صـــدر العفـــو عـــن جميـــع ا
نــــــــاء قاعــــــــده للقطــــــــاع العــــــــام  حــــــــوادث الــــــــشمال وقامــــــــت الثــــــــوره ب
ــ  انــب التجــاري كمــا شــرعت قــانون العمــل والــضمان االجتما با
ــــــــشطت اعمــــــــال شــــــــركھ النفــــــــط الوطنيــــــــھ  يع و تمــــــــت بالتــــــــص وا
ه  ــــــ فــــــ مـــــل  ــــــ الــــــذي ا اشـــــرت بتطبيــــــق قــــــانون االصـــــالح الزرا و
ـــسليحھ  ـــره و ـــ تطو ش فعملـــت ع تمـــت بـــا كـــم الـــسابق وا ا
ــــان لنجـــــاح  ـ ـــــ الـــــصعيد القومـــــي فقـــــد  ديثـــــھ امـــــا ع ھ ا باالســـــ
ــــــ تنظيــــــم عالقــــــات العــــــراق مــــــع االقطــــــار  الثــــــوره التــــــأث الكبــــــ ع
ـ ظـل النظـره القوميـھ وقـدمت ثـوره  ـا  العريھ خاصـھ املتحـرره م

يـــھ  ـــھ العر ور م ا وا ـــن العـــراق وســـور آ ب البعـــث مـــشروعا وحـــدو
ـــــــــ ان تكـــــــــون الوحـــــــــده  ١٩٥٨املتحـــــــــده يتجـــــــــاوز اخطـــــــــاء وحـــــــــده  ع

ــسان عــام  ١٧اتحاديــھ مــن خــالل ( ميثــاق  يجــھ لعــدم  ١٩٦٣ن ) ون
ــ اعــالن الوحــده العــسكرھ  ــزب ا ــذه الوحــده اضــطر ا تحقيــق 
ـــشرن االول عـــام  ـــ التاســـع مـــن  ـــ والـــسوري  ـــن القطـــرن العرا ب

ب رده (  ١٩٦٣ ـــــس ـــــا النجـــــاح ايظـــــا  ـــــشرن  ١٨والـــــ لـــــم يكتـــــب ل
ي عام   ). ١٩٦٣الثا

ـــزب حافـــل باملـــأثر النـــضاليھ فـــأن ثـــوره  ـــان تـــارخ ا شـــباط  ٨واذا 
عـــــد واحـــــده مـــــن ابـــــرز مـــــأثره ومالحمـــــھ البطوليـــــھ  عـــــروس الثـــــورات 
ـا تظـل محتفظـھ  ـ ا ا االسـتمرار ا ورغم ان تلك الثوره لم يكتب ل
ـــــا االنمـــــوذج  ـــــھ فـــــضال عـــــن كو ا الثور ـــــا النـــــضاليھ ودروســـــ بقيم
ـــــــــا حـــــــــزب قومـــــــــي متمـــــــــرس  الناصـــــــــع للثـــــــــوره الـــــــــشعبيھ الـــــــــ يقود

 بالنضال.
انــــت مــــن اســــباب  ــــا الثــــوره  ات الــــ واج ان املعوقــــات والــــصعو
ــــــ  ا فــــــضال عــــــن مؤامــــــرات االعــــــداء  ــــــ اخفــــــاق مــــــس الــــــ ادت ا
ل خطرا حقيقي ع  ش ارج الذين ادركوا ان الثوره  الداخل وا

م  املنطقھ. م واطماع  مصا
 

داء ثـــــوره  لـــــود لـــــش ـــــد وا ـــــ  ٨ا ـــــزب  داء ا ـــــل شـــــ شـــــباط ول
م مـن اجـل رفـع شـأن  وا بارواح العراق والوطن العري الذين 
ــد  ا نــا ا ــب والتقــدير لقيــاده حز داء وتحيــھ ا ــل الــش االمــھ و
ـــــذه الثـــــوره ورفـــــع الـــــشعور الوطـــــ والقومـــــي  ـــــ  م  ـــــل مـــــن ســـــا و

اصة  بطرقتھ ا
. 
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ـــل  ١٩٦٣لـــم يكـــن يـــوم الثـــامن مـــن شـــباط العـــام  ن ب اقي ـــ تـــارخ العـــراق والعـــر يومـــًا عاديـــًا او عـــابرًا 
ــ  ــا ع ــل تجليا ــة ب ــق مــن الباطــل وانتــصرت العرو ــو يــوٌم انتــصف فيــھ ا تفاعالتــھ ومــساراتھ ف
ن حاملــة  ي ــة والعــرو ــل الوســائل النيــل مــن العرو ا الــ حاولــت و ال ا واشــ ــل صــور ية ب الــشعو
يـة الواحـدة وعملـت مـع  الـدة " مقابـل الدولـة العر اقيـة ا ـة العر ور م ا االك وقاحـة " ا شعار
ـا التارخيـة انـذاك بالـضد مـن  ـة وحرك ل قوى التحالف الدو واالقلي والرج املعادي للعرو
ركيـــــــة  ا ا ـــــــا ومفاصـــــــل ـــــــل حبال ـــــــستطع ب ـــــــديث ولـــــــم  ـــــــ العـــــــصر ا يـــــــة  ـــــــة عر ـــــــة وحدو اول تجر
ــــ  ــــا  ًا عــــن انحطاط عبــــ ـــا  ــــا الــــ ترفع ـــ العــــراق رغــــم حبال ــــي  ا مــــن ايقــــاف املــــد العرو وفوضـــو
ــــسة  ا" ومحكمتــــھ البا ــــداو ة " م ــــالرغم مــــن فوضــــو التعــــاطي مــــع املفــــردات الوطنيــــة والقوميــــة و
ـل صـور ورمـوز  ا وتمجيـد الـزعيم و ة ورموز يمة العرو ا ا من اعالمي لش ائرة وتحول ا ا وقرارا
ــ  مــة  ر تانــًا وقــد مارســوا ا ــا زورًا و تمــون ل يــة الــ ي ــ االمــة العر ي عــداًء وحقــدًا ع املــد الــشعو
م  غـداد ولـم تنجـوا مـن فوضـو ـ املوصـل وكركـوك و ـة املروعـة  ازر الدمو ار وارتكبوا ا و ال
علقــــوا  ــــ ان  م االســــود ا ــــساء واالطفــــال ووصــــل حقــــد ن حــــ ال اقي م باراقــــة دمــــاء العــــر وســــ و
ية  ا الــشعو ــاب الــ مارســ ــل صــور االر ــم احيــاء ورغــم  ــ االعمــدة وان يــدفنوا االحــرار و ــم ع جث
خيــــــــة  ــــــــا التار يــــــــة وحرك م العر ا تحــــــــرك الرجــــــــال الرجــــــــال املؤمنــــــــون بــــــــام ــــــــا وعناصــــــــر ــــــــل قوا ب
ـًـا  ــا د ية ورمز يحة الثــامن مــن شــباط ليــدكوا قلعــة الــشعو ــ صــ م  م وانتمــا ــد ع والــصادقون 
ـــا عوجـــًا وال امتـــا فتحيـــة لعـــروس الثـــورات لثـــورة الثـــامن مـــن  ـــا قاعـــًا صفـــصفًا ال تـــرى ف جعلو ـــا و د
ـــ احــــدث  ـــ  ــــا فـــالثورة  ر لمـــة وجو ـــل معـــ ال ـــ ذاكرتنـــا ثــــورة و ــــ كـــذلك  ـــا و ـــ ذكرا شـــباط 

ة" او  ـالقوات املـس و التغي الذي يحدثھ الشعب بذاتھ او باحد ادواتـھ "  ا (  يم ا ومفا ف عار
ـــــذه  كـــــم العـــــاجز عـــــن تلبيـــــة  خيـــــة لتحقيـــــق طموحاتـــــھ لتغيـــــ نظـــــام ا ـــــصيات تار مـــــن خـــــالل 
ـو تحـرك  ـة غـ االعتياديـة امـا االنقـالب العـسكري ف الطموحات ولتنفيذ برنامج من املنجزات الثور
كـــــم لتحقيـــــق طموحـــــات  ـــــ الـــــسلطة وا يالء ع ـــــم لالســـــ ة م ن او مجموعـــــة صـــــغ احـــــد العـــــسكر
ت عـروس الثـورات عـن  كـم" لقـد عـ ـ ا ـة مـن كر غيـة االسـتفادة املاديـة والوجا واطماع ذاتيـة 
ـ  ـ وضـعھ الطبي ـ اعـادة العـراق وطنـًا ومجتمعـًا ا ن عامـة  ي ن خاصـة والعـرو اقي طموحات العر
ــي  ــ الــوطن العر ــا  ية وانحــسر وجود زمــت الــشعو الفعــل الثــوري املنظــم  يــة و تھ العر ــ حاضــ ا
يــــة عنــــصرة وطائفيــــة  عبــــاءات اث عــــد احتــــالل العــــراق و ولكــــن لالســــف عــــادت لتطــــل علينــــا اليــــوم 
ـ تفكيكـھ  ي الضعاف العراق واخراجھ مـن املعادلـة االقليميـة والعمـل ع يو امر ضمن مشروع ص
عــــم ولكــــن ثــــورة شــــعبية  افــــدين ؟  ــــ ضــــفاف الر ــــ ثــــورة ع ن بحاجــــة ا اقي ــــل نحــــن كعــــر تــــھ ف وتفت
ـــ االســـتجابة  ــاداة منظمـــة قـــادرة ع ـ ـــة  ـــسابات الثور عـــدت مـــن ا ة العـــسكرة ا فـــالقوات املـــس
ات الوطنيـــة واصـــبحت محاصـــرة مـــن قـــوى الدولـــة العميقـــة مـــن جانـــب وضـــعف  للمعطيـــات واملتغـــ
شاشــــــة العقيــــــدة العــــــسكرة  ــــــا مفــــــردات الفــــــساد والطائفيــــــة و ــــــسللت ال ــــــا العقديــــــة حيــــــث  ي ب
ة الــشعارات والرايــات الطائفيــة  ــا الوطــ والقومــي واصــبحت اســ يــًة عــن انتما عــدت قــسرًا و وا
ـــشنا  ـــو حـــال ج ـــذا  ديـــدة و ية ا ابـــل بالنابـــل حـــ اصـــبحت اداة مـــن ادوات الـــشعو واختلـــط ا
ًا وعقيـــدًة !آٍه كــم افتقــدنا انبـــاء  ــدافًا وســلو ــان رمـــزًا للعنفــوان الوطــ والقومـــي ا عــد ان  ــ  العرا
ـل وانحـسر  يـط والعـصفور وسـاد الظـالم والـضالل وا الصبح الثورة !وآٍه ع زمن ضاع فيھ ا

 النور !!!
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ـــ االوضـــاع السياســـية واالجتماعيـــة  ـــري  غيـــ جو ـــ 
ــــــ  ــــــ احداثــــــھ الوســــــائل املقــــــرره  بــــــع  لدولــــــھ معينــــــھ الت

ا الدستوري.  نظام
 

تمـع يتـم  غي جذري  حياة ا عرف اخر للثوره  و 
ــي  كــم القــائم فيــھ والنظــام االجتمــا والقانو بتغيــ ا
املصاحب لھ بـالعنف او بدونـھ ونقـل الـسلطھ مـن ايـدي 
ــــــ اخــــــرن يمثلونــــــھ  ــــــ الــــــشعب ا ن ع ــــــسلط ـــــام امل ـ ا
ــــضھ  ه العر جــــسدون مــــصا جمــــا تمثيــــآل حقيقيــــآ و
ـــــــــا العـــــــــسكري  والثـــــــــوره تختلـــــــــف عـــــــــن االنقـــــــــالب بمعنا
ــــ  ــــ امــــا التغي ــــ قمــــھ النظــــام السيا غيــــ  فــــاالنقالب 
ـــــــــ  نـــــــــاول ب الـــــــــذي تحدثـــــــــھ الثـــــــــوره فجـــــــــذري وشـــــــــامل و

ا. ل تمع   ا
 

ي فــاالنقالب  ا ـي االشــ ــ ادبيـات حــزب البعــث العر امـا 
ــــــذه  ــــــ  ــــــوم االنقــــــالب  اعمـــــق واشــــــمل مــــــن الثــــــوره ومف
ــــھ والسياســــية  ــــ عامــــھ االدبيــــات الفكر ه  االدبيــــات غــــ
ــــذا االنقــــالب اليمكــــن ان يحــــدث اال اذا توفــــرت  غــــ ان 
ــــــ تحقيقــــــھ ( قبــــــل ان يفــــــوت  لــــــھ اداه خاصــــــھ قــــــادره ع

زب ، حزب االنقالب. ذا االداة  ا  الوقت ) و
 

ـــس مثـــل اي حـــزب اخـــر ذلـــك  ولكـــن ( حـــزب االنقـــالب ) ل
متـــھ  ـــست الدولـــة وم ـــ االمـــھ ول ـــزب  ـــذا ا ان غايـــة 
ل الـــسلطھ  ـــ شـــ ـــس  اقـــع االمـــھ ول ـــ و احـــداث التغيـــ 
ـــــــاز الدولـــــــھ او  ـــــــ اصـــــــالح ج فحـــــــسب فنحـــــــن النحتـــــــاج ا
ـــ انقـــالب عميـــق  ـــا بـــل نحتـــاج ا تـــرميم خلـــل موضـــ ف
نــــا توجــــب ان يكــــون حــــزب االنقــــالب امــــھ  شــــامل ومــــن 

 مصغرة تكون نموذج لالمھ الشاملھ.
 

ـــــــذه الـــــــصوره البـــــــد  ـــــــ  ــــــي يكـــــــون حـــــــزب االنقـــــــالب ع ـ ول
م اي  ـ انفـس زب من ان يحققوا االنقـالب  ملناض ا
ــــم ان  ــــم والبــــد ل ــــم واســــاليب عمل م واخالق ــــ تفكــــ
ـــــــــسموا عليـــــــــھ  اقـــــــــع الفاســـــــــد و ـــــــــروا مـــــــــن ادران الو يتط
ــــــــا  ــــــــل الفــــــــضائل الــــــــ يبغــــــــون خلق ــــــــم (  حققــــــــوا ف و
نــــــاول  تمع املقبــــــل ) لــــــذلك ( االنقــــــالب يجــــــب ان ي بــــــا
الــــــــروح مباشــــــــرة وان الينحــــــــصر او يتوقــــــــف عــــــــن حــــــــدود 
ــــــ بمغالبــــــھ  ــــــذا امــــــر اليتحقــــــق ا ر ) و ال واملظــــــا االشــــــ
ــــــــ النــــــــضال الن  غمــــــــار الــــــــصادق املتجــــــــرد  النفــــــــس واال

و التعب العم عن فكره االنقالب )   .النضال ( 
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ّل البعُث والقدُر  د    جمعة* ا
تصُر   " عروس الثورات " ع الب ت
م  َتنادى الرفاق عند الفجر موعد

عتمُر  َ ة  الوجدان   عشق العرو
ا ُعّد أقبلت كتائب األبطال   و

ي غرب لبغداد تأتمر  من أ
*  أحاطت دروع النصر وكر األفا

ان جمعھ القذُر  ان "الزعيم"* و  و
يد بمقتٍل   أصاب الُبغاة " وجدي* " الش

بًا ُيذكُر   و عند هللا حيًا حب
سور* أبابيل السما ّ الكون بال  و

دون* قد كفروا يل ُم ّ  تقصف بال
ا  وجاءت عصابات* الغدر من حوار

قد تأتِزُر  ة و با ّ  ُمد
 ٍّ ل  م األشاوس    تصدى ل

م رح تزأر أ م   عصفوا 
 وذاعت ع األث بيانات النصر

ٌخ يفخُر   ومن دمشق أطل تار
 " دالل* "ُتِطلُّ من قاسيون* يا وط
تصُر  با وت عانُق الُش غداد   ع 
ا  ثورة البعث لم تكد تبلغ ِفطام

ا من ال يمتلك عذر  ح غال
ا  كبت كما تكبو األصايل  َعدِو

ستعُر  َ مُر   واحرقلباُه وا
 
 
افق ١ معة املباركة املو و يوم ا ي ١٩٦٣شباط  ٨.جمعة :  ا  يوم قيام ثورة حزب البعث العري االش
داوي املسؤولون عن اعدام ٢ ا الضباط الشيوعيون الكبار مثل طھ الشيخ احمد وفاضل امل اقية وف .وكر االفا : وزارة الدفاع العر

اب الشواف  املوصل ن بثورة املرحوم العقيد عبد الو ن املشارك ن والقومي ن من البعثي  الضباط واملدني
س وزراء العراق٣  .الزعيم : عبد الكرم قاسم رئ
د امام بوابة وزارة الدفاع٤ ش يد املالزم وجدي نا املصرف اس  .وجدي : الش
سور : طائرتان للثوار قصفتا مقر عبد الكرم قاسم بوزارة الدفاع٥  .ال
عد ثورة ٦ دون : الشيوعيون الذين انفردوا بالسلطة مع عبد الكرم قاسم  ازر واملقابر  ١٩٥٨تموز  ١٤.م ثم قاموا باملذابح وا

م شيا اء واالغتصاب خاصة  املوصل وكركوك والبصرةومل ر ل والتعليق ع اعواد الك ماعية وال  ا
اره ليل وليلھ  غداد  وطن اصبح  شرت الرعب  البالد و العاصمة  ( املقاومة الشعبية ) ال اشاعت الفاحشة  الشوارع و

اء  احمر بلون دماء االبر
غداد٧ ن املدنية ال تجمعت بالسالح للدفاع عن قاسم  مناطق عديدة من   .عصابات : مجاميع الشيوعي
ا / دمشق٨  .قاسيون : جبل  سور
شودة قومية٩ ر ا ة دالل شما صاحبة اش  .دالل : الفنانة السورة الش

 ( من قاسيون أطّل يا وط
با ) عانق الش غداد   ع 
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ــان ألنحــــراف ثــــورة  ــــ  ١٩٥٨تمـــوز  ١٤ـ ــــا ال عــــن مباد

ــــــا بأقامــــــة نظــــــام وطــــــ تظللــــــھ رايــــــات  قامــــــت مــــــن أجل
ــــون جــــزءا فــــاعال مــــن النـــــضال  يــــھ ، و القوميــــھ العر
ـــــــي  افـــــــة اقطـــــــار الـــــــوطن العر ـــــــ  القومـــــــي املتـــــــصاعد 
ا  ــ ثمــاره بتحقيــق وحــدة مــصر وســور والــذي بــدأت او

ـي  ١٩٥٨شـباط  ٢٢ـ  ـزب البعـث العر ـان  ، والـ 
ـــ جنـــب  ـــا جنبـــا ا ـــ تحقيق ي الـــدور القيـــادي  ا االشـــ
س الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر.فعادى  مـــع قيـــادة الـــرئ
يھ  ــا ، وســمح للــشعو النظــام القاســ الوحــده ودعا
ــــازر  غــــرق العــــراق ببحــــر مــــن الــــدماء فأتركبــــت ا ان 
ـ اجـواء  ـوك ، وعـاش العـراق  املروعھ  املوصـل وكر
ــل مــن  بــال امللوحــھ بوجــھ  ل ، وا مــن الرعــب والــ
وكبــھ  ــل كــذلك بأعــدام  ــة العــراق، وتــوج  عرو يــؤمن 

أيلول  ٢٠من الضباط  ساحة ام الطبول ببغداد  
١٩٥٩. 

 
ة مناضـــليھ  ي وقـــدم خـــ ـــزب للمـــد الـــشعو تـــصدى ا
انـــت محاولـــة أغتيـــال الطاغيـــھ  ناء ، ف ـــ داء او  شـــ

ــ راس  ١٩٥٩ــشرن اول  ٧عبــدالكرم قاســم يــوم   ،
ـــــــا القائـــــــد  ـــــــ شـــــــارع الرشـــــــيد والـــــــ شـــــــارك ف ـــــــھ  القر
ــــــالرغم مــــــن  ن " رحمــــــھ هللا" ، و يد صــــــدام حــــــس الــــــش
ــــــــــ ، األ ان  ــــــــــزب لفكــــــــــرة االغتيــــــــــال السيا رفــــــــــض ا
اعة فائقـــــھ امـــــام محكمـــــة  ـــــ ـــــزب أبـــــدو  مناضـــــ ا
ــــــــــداوي ، ممــــــــــا جعــــــــــل االلــــــــــوف مــــــــــن أبنــــــــــاء شــــــــــعبنا  امل
ــــارا بــــصمود فتيــــھ  ابــــا وان ــــزب ، ا ــــ ا ينــــضمون ا

م.  البعث امام جالد
ــــــــــــــــشاطات  ــــــــــــــــزب بالقيــــــــــــــــام بال واســــــــــــــــتمر نــــــــــــــــضال ا
ــــ  ــــ الفاعــــل  ــــت وجــــوده السيا يــــھ الــــ اثب ما ا
ـــــــ  رة االســـــــتقبال الكب ـــــــ .. فمـــــــن تظـــــــا الـــــــشارع العرا
زائــــــــــري احمــــــــــد بــــــــــن بيــــــــــال وقــــــــــادة الثــــــــــوره  س ا للــــــــــرئ
ـــــــــــ االضـــــــــــرابات الطالبيـــــــــــھ الـــــــــــ توجـــــــــــت  ـــــــــــھ ا زائر ا

ـ  س االتحاد الوط لطلبـھ العـراق  ـشرن  ٢٣بتأس
ي  د للثوره. ١٩٦١الثا ين الذي م  .. ا أضراب الب

ـــزب  يـــھ تـــصميم ا ما ـــشطھ ا ـــذه اال ـــل  رافـــق 
كـم  ـ ا يح مسار ثورة تموز ، باالنقاض ع ع ت

الــديكتاتوري القاســ الــذي أغــرق العــراق ببحــر مـــن 
ون  ــــــــــــ الــــــــــــ ن  الــــــــــــدماء صــــــــــــاحبھ الــــــــــــزج باملناضــــــــــــل
ـاكم العـسكرھ والعرفيــھ  ــ ا م ا واملعتقـالت واحـال
ــــــــ حــــــــضن امتــــــــھ  ــــــــان البــــــــد مــــــــن اعــــــــادة العــــــــراق ا ، ف
ــ ظــالم ذاك الليــل الــدامس .. ومــن  يــھ .. بــأن ينج العر

ي. ا ا غ حزب البعث العري االش  ل
ـــــھ وقيـــــادة املكتـــــب  ـــــزب القطر فقـــــد اعـــــدت قيـــــادة ا
كـــــــم  ـــــــ ا ـــــــزب خطـــــــھ االنقـــــــضاض ع العـــــــسكري ل
ـــــ  ي والعـــــسكري  ناحـــــان املـــــد القاســـــ ، فتالحـــــم ا

 تحقيق االنتصار.
ــــــــــ  ــــــــــزب املدنيــــــــــھ والعــــــــــسكرھ  افــــــــــل ا شــــــــــرعت 

يحة الثامن من شباط  نفيـذ خطـة الثـوره  ١٩٦٣ص ب
ـــ مرســـالت االذاعـــة  ا مـــن الـــسيطره ع افـــة صـــفحا ب
ـــــــــ مبـــــــــ االذاعـــــــــھ  ـــــــــ الـــــــــسيطره ع ـــــــــب ا ـــــــــ ابـــــــــو غر
ــ وزارة  ــ وكــره  يھ  ــون ومحاصــره رمــز الــشعو والتلفز
الـــــــــــــدفاع ، وقـــــــــــــصف مكتبـــــــــــــھ بالطـــــــــــــائرات بالـــــــــــــساعھ 
ــ احتــالل املراكــز  التاســعھ مــن ذاك الــصباح األغــر ، ا
ـم  لمـة الـسر " رمـضان كر انـت  غداد ، و ھ   يو ا
ر رمــضان  ــع عــشر مــن شــ ــذا اليــوم الرا " اذ صــادف 

 املبارك.
 

ــدي عمــاش مخاطبــا  حــ قــال شــاعر البعــث صــا م
يد  ذكراه السادسھ اذ يقول :  ذلك اليوم ا

ا رعبا ت جوان  أقول اذا ا
با غداد من غضب تحركت ام   أ

كـم القاسـ  ـ ا ت الثوره وتحقـق االنتـصار ع ن
ـــا الوطـــ والقومـــي ،  نفيـــذ برنامج ، وشــرعت الثـــوره ب
ـ  ـ حكـم االنفـصال  فثورة شـباط مثلـت ردا قوميـا ع

ــــ  ا الــــذي اطـــــاح بالوحــــده مــــع مـــــصر  ايلـــــول  ٢٨ســــور
ي  ١٩٦١ عــد ان فقــد حليفــھ الــشعو انــھ  ت ار ، فــا

ر واحد ح قامت حركة  غداد ، ولم يمض اال ش  
ـي  ١٩٦٣أذار  ٨ ا ، فتصاعد املد القومـي العر  سور

ا  ،مؤذنــــا بأيــــام مجيــــده ، ووقــــع العــــراق ومــــصر وســــور
ـــــ ميثـــــاق  ـــــسان  ١٧ع الوحـــــدوي ، الـــــذي لـــــم  ١٩٦٣ن

ب خـروج مـصر منـھ اثـر محاولـة  ـس يكتب لھ النجـاح 
ـــــرغم ذلـــــك تـــــم  ١٩٦٣تمـــــوز  ١٨انقـــــالب  ا ، و ـــــ ســـــور

ـ  ا  ـن العـراق وسـور االعالن عن الوحـده العـسكرھ ب
 شرن اول من ذات العام.

ــت ثــوره شــباط ســيال ال مثيــل لــھ مــن التأمــر  لقــد واج
ـــــــــ دعـــــــــا  ـــــــــار ، فمنـــــــــذ الـــــــــساعات االو الـــــــــداخ وا
ـــــ حمـــــل الـــــسالح  ـــــ انـــــصاره ا ـــــزب الـــــشيو العرا ا

د  ـش كم القاسـ ، فاس للتصدي للثوره ومؤازرة ل
ـــــــم  ن م ـــــــن والعـــــــسكر أثـــــــر ذلـــــــك العديـــــــد مـــــــن البعثي
ـــــ  يم جاســـــم واملـــــالزم وجـــــدي نا املقـــــدم الـــــركن ابـــــرا
ـــن  مـــاس وشـــقيقھ ،واخر امـــل العلـــوان ، وعمـــاد ا و

لود. م الرحمة وا م االن ،،فل سع ذكر  ال
ــــسعھ مــــن  ر ال واســــتمرت تلــــك املؤامــــرات طيلــــة االشــــ
ـــــ  ـــــة التمـــــرد  ـــــشغال بمواج ـــــزب ، فمـــــن اال حكـــــم ا
ـــــــ املؤامـــــــرات األقليميـــــــھ لالطاحـــــــھ  شـــــــمال القطـــــــر ، ا
ـــــل اوزار  ـــــسعھ محملـــــة ب ر ال انـــــت االشـــــ بـــــالثوره ، ف

ذه الثوره. زب وثورتھ متحفزن لؤأد  قد ع ا  ا
ــھ ، مــن  ــزب القطر ــ قيــاده ا رافــق ذلــك خلــل كبــ 
ـــــــن  ـــــــ حـــــــصول التكتـــــــل ب ـــــــا ا عـــــــدم انتظـــــــام اجتماعا
ــــــــ ديمومــــــــة الثــــــــوره واتــــــــاح  عكــــــــس ع ا ممــــــــا ا اعــــــــضا

ا ليقومــوا بــالرده يــوم  ــي  ١٨الفرصــھ العــدا ــشرن ثا
زب ١٩٦٣ ا بـا سام والصقو ، فأرتكبوا األخطاء ا

ـــــــــسلل العناصـــــــــر  ب غيـــــــــاب القيـــــــــاده و ـــــــــس وثورتـــــــــھ ، 
ـــ  ــا الــدور الفاعــل  ـــان ل ــھ والوصــوليھ ، الــ  از االن

زب. اء حكم ا  ا
 

ا  ات الــــ صــــاحب ــــل العــــ حققــــت ثــــورة شــــباط رغــــم 
ا العديــــــد مــــــن االنجــــــازات ، الــــــ اكــــــدت  وقــــــصر مــــــد
ـــــ قـــــانون  ي للثـــــوره فحققـــــت التـــــوازن  ا ـــــ االشـــــ الن
قـت بـھ ،  ات الـ  ـشو ـ ، وازالـت ال االصـالح الزرا

 وانجازات اخرى عديده.
ــة ثــورة  ــزب تجر ــ املؤتمــر القومــي  ٨قيــم ا شــباط ، 

ـــسان  ـــ ن ـــ دمـــشق  ـــزب املنعقـــد  ،  ١٩٦٥الثـــامن ل
ــــزب بــــالعراق ،  ــــر اســــباب نكــــسة حكــــم ا بــــأقرار تقر
ص األخطــــــــــــاء  ــــــــــــ ودا  ــــــــــــرا نقــــــــــــديا مــــــــــــش ــــــــــــان تقر ف

ل دقھ. سات ب  واملال
ـــ للمؤتمـــر القطـــري الثامـــن  ـــر السيا كمـــا قيـــم التقر

ي  ـــــانون ثــــــا ـ ــــــ  ــــــزب املنعقــــــد  ــــــھ  ١٩٧٤ل ر ــــــذه ا
ا. صا ل ار  الفرده ، ب

 
ــا  فثــوره شــباط عــروس ثــورات البعــث الــ تالحمــت ف
كـــم  ـــ اســـقاط ا ـــزب املدنيـــھ والعـــسكرھ  ـــع ا طال
.فعادة مــا يحــصل التغيــ بــأنقالب  ي القاســ الــشعو
ــ ثــوره  م ، امــا  عــسكري يقــوم بــھ العــسكرون لوحــد
ـ  ـ جنـب  ـان العـسكرون واملـدنيون جنبـا ا شباط ف
ــھ واعــادت  صــولة نــضاليھ مباركــھ اســقطت الدكتاتور

 العراق ا امتھ العريھ.
ــــ قيــــادة  ــــا  ــــزب عــــن اخــــذ دور ـــان لغيــــاب قيــــادة ا ـ

تــھ صــباح  الثــوره واألتيــان ب عبــد الــسالم عــارف مــن ب
م  ورھ مما أسس أل م سا ل بھ رئ يوم الثوره وتنص

ي. ١٨مرتكزات الرده ال وقعت يوم   شرن الثا
ـــــا العـــــسكرون  ـــــل االخطـــــاء الـــــ ارتك ـــــزب  ُحمـــــل ا
ــرس القومــي  ــا ا ــ جانــب االخطــاء الــ ارتك الــذين ا
ــــــــن  از ــــــــ صــــــــفوفھ العديــــــــد مــــــــن االن الــــــــذي انــــــــضم ا

ن.  والنفعي
ــــذا  يـــده ، فـــان  لـــست بـــصدد تقييـــم ثـــورة شـــباط ا
ــــــــــزب القوميـــــــــــھ  التقييــــــــــم قــــــــــد حددتـــــــــــھ مؤتمــــــــــرات ا
ــــــــــــا مناســــــــــــبة للــــــــــــذكرى والــــــــــــذاكره ،  ــــــــــــھ ، ولك والقطر
ــــ االســــتمرار  ــــم اســــباب فــــشل الثــــوره  فواحــــدًا مــــن ا
ـــــ اتخـــــاذ القـــــرار  غيـــــاب القائـــــد البعـــــ الرمـــــز املبـــــادر 
ــــــ  ما ــــــزب وا ــــــو يحــــــشد طاقــــــات ا املناســــــب ، و

ا. داف  نحو تحقيق أ
 

ن لثـــــــــوره  مـــــــــس  ٨فاالحتفـــــــــاء بالـــــــــذكرى التاســـــــــعھ وا
ن تلــــــــك الــــــــروح  ــــــــ نفــــــــوس املناضــــــــل ث  ــــــــس شــــــــباط ،
ـ ذلـك اليـوم  االقتحاميھ الوثابھ ال صـنعت النـصر 
نـــــــا  الـــــــده مـــــــن تـــــــارخ حز يـــــــد ، تلـــــــك الـــــــصفحة ا ا
ي  ا العظيم مفجر الثورات حزب البعث العري االشـ
ھ والتأمـــر  ـــشو ـــل ال ـــد ، بـــرغم  ، صــفحة الفخـــر وا
نـــا االن  عرضـــت لـــھ الثـــوره ، مثلمـــا يتعـــرض حز الـــذي 
ملؤامـــــرة االجتثـــــاث والـــــشيطنھ ، فقـــــد حـــــاولوا شـــــيطنة 
ـــــم  م  ـــــسوا بـــــأ ـــــھ و ا بالدمو ثـــــوره رمـــــضان ووصـــــفو
ن برفـــــــع الـــــــسالح بوجـــــــھ الثـــــــوره  ــــــانوا الـــــــسباق ـ الـــــــذين 
ومنفــــذين للعديــــد مــــن املؤامــــرات الــــ رمــــت الســــقاط 

 ذه التجرھ.
 

يـــــق  م .. وعـــــاد الفي ـــــ ذلـــــك وانـــــدحرت امـــــان ففــــشلوا 
ع عـــــشر مـــــن تمـــــوز  ،  ١٩٦٨البعـــــ يفجـــــر ثـــــورة الـــــسا

ل االخطاء ال رافقت ثورة شباط.  مستفيدا من 
ن  ل املناضل فذكرى ثوره رمضان حافز نضا دائم ل
ا مــا  داء ــا ومــن مــأثر شــ ــا ومــن الق ــم مــن روح تمنح

ل املؤامرات. ة   ستمدون بھ العزم ع مواج
 

د والع والسؤدد لثورة الثامن من شباط  ا
م الزكيـــــھ  داء الـــــذين روت دمـــــا ـــــا الـــــش تحيـــــھ البطال

مقاء. يھ ا ا من الشعو رة ايا غداد مط  شوارع 
ن ، برغــــــــــم  ــــــــــا الــــــــــراحل وتحيــــــــــھ الفخــــــــــار والعــــــــــز لرجال

ا. عد  ماسارت بھ املقادير 
ع الثورات  وتحية للبعث العظيم صا
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مــسون لثــورة الثامــن  تمــر علينــا الــذكرى التاســعة وا
ــ  ــذه الثــورة الــشعبية البعثيــة ال يــدة  مــن شــباط ا
يحة مباركــــــة مــــــن أيــــــام  ــــــ صــــــ دكــــــت حــــــصون قاســــــم 
ا الـــــشعب  ـــــة عاشـــــ ـــــ أســـــوء حقبـــــة دمو رمـــــضان لتن
ي الــذي  كــم الــشيو الــشعو ــسلط ا ــ تحــت  العرا
ــ لقــد  ــرائم بحــق أبنــاء الــشعب العرا ــشع ا أرتكــب أ
ـــــــــ ..  ـــــــــم الطبقج قـــــــــام بأعـــــــــدام الـــــــــضباط األحـــــــــرار م

عــــــة محاولــــــة قلــــــب نظــــــام  ــــــاج ســــــري .. بذر ورفعــــــت ا
ــــــم بثــــــورة املرحــــــوم الــــــشواف  عالق م  ــــــام كــــــم وأ ا

ـــــ "  ١٩٥٩" آذار ســـــنة ٨  -  ٧الـــــذي حـــــصلت باملوصـــــل 
بــال مـن قبــل رعــاع  ل وقتـل أبنــاء املوصـل با ــ وتـم 
ــ  ا ــم وُدفــن عــدد مــن أ ن أنتقامــًا م قاســم الــشيوعي
م قيــــام "منظمــــة الــــسالم  ــــم أحيــــاء لرفــــض ــــوك و كر

ـــــــــ  ـــــــــ املوصـــــــــل  ـــــــــا   ١٩٥٩آذار  ٦الـــــــــشيوعية" مؤتمر
ـــــن  ن البعثي ـــــا أعتقـــــال مجموعـــــة مـــــن املناضـــــلي وأعق
ـم  م بمحاولة أغتيال قاسم  شارع الرشـيد م لقيام
ـــ  ـــسرى ســـعيد ثابـــت ،ســـليم ع أيـــاد ســـعيد ثابـــت ،
ــز النجــم  حمــد طــھ العــزوز ،ســم عبــد العز

َ
بــك وأ الز

لـــــو  ـــــ الـــــصا ،شـــــاكر حليـــــَوة ،محمـــــود ا ،خالـــــد ع
ـــداوي  ـــ قفـــص العـــز أمـــام امل األســـود  وآخـــرن َمثلـــوا 
التافـــــــھ ومحكمتـــــــھ العـــــــار متحـــــــدين ســـــــوط التعذيـــــــب 
ن باألعـــــدام غيابيـــــًا  يد صـــــدام حـــــس ـــــ الـــــش وُحكـــــم ع
ـــري  ـــاب الغر ـــادث املرحـــوم عبـــد الو ـــ ا َد  ـــش وأس

ــــ حــــزب البعــــث كطليعــــھ  ــــاَن ع ــــدم  ــــل ماتقَّ ــــذا ول ،ل
ـذا  لـص الـشعب مـن  ـزب ذو رسـالة أن تخَّ مناضـلة 
ـــــــ أبطـــــــال  ـــــــرم فتن النظـــــــام الـــــــدكتاتوري الظـــــــالم ا
ــــــم  ــــــ التنظيــــــم العــــــسكري وم البعــــــث مــــــن الــــــضباط 
ـــــدي عمـــــاش  املرحـــــوم أحمـــــد حـــــسن البكـــــر ،صـــــا م
،منذر سعيد الونداوي ،عبد الكرم مصطفى نصرت 
د والعّز مـن  افل ا ،حردان عبد الغفار يقودون 
عمليـــــــھ أقتحاميـــــــھ َجـــــــسوره  ـــــــشنا الباســـــــل  أبطـــــــال ج
ــــــ  ــــــزب املدنيــــــة ال ــــــا تنظيمــــــات ا بطلــــــھ؛ شــــــاركت ف
عملـــــــت جـــــــدار محيـــــــط بالـــــــدفاع ملنـــــــع تـــــــدفق الـــــــسالح 
واألمــــــــدادات؛ وتــــــــم قــــــــصف الــــــــدفاع مــــــــن قبــــــــل منــــــــذر 

وأقتحــَم القــصر ١٧الونــداوي بالــصوارخ الطــائرة ميــغ 
 بالدبابات .. 

 
ـــــا حـــــزب  ـــــا يقود ـــــدة مـــــن نوع ـــــذة الثـــــورة الفر عـــــد  و
لوحـــدُه مـــن دون تحـــالف وقـــد شـــارَك معـــُھ مجموعـــات 

داء  مدنيــــــة مــــــن تنظيماتــــــھ وقــــــد وقــــــع عــــــدد مــــــن الــــــش
يـــــــم  ـــــــم وجـــــــدي نـــــــا ،ابرا ن م ن والعـــــــسكر املـــــــدني
ـــــستذكر  ـــــ ،صـــــاحب الرمـــــا وآخـــــرن  نحـــــُن  التكر
ـــــــل عـــــــام مـــــــن أجـــــــل أن ُنـــــــديم روح  ـــــــ  م البطو مـــــــوقف
ــــــــــم  كر النــــــــــضال والــــــــــصمود لــــــــــدى رفــــــــــاق البعــــــــــث ونذَّ
ــــن  ِ ــــ تجــــاوز ا م ع بــــصالبة مناضــــ البعــــث وقــــدر
ـــل  داء الثـــورة ول والـــشدائد والـــصعاب .. الرحمـــھ لـــش
ـ  ـن وع ـ علي ـم هللا  ـر جعل من ساَر ع درب التحر
ـــــة  ن ورفيـــــق در يد صـــــدام حـــــس م الرفيـــــق الـــــش رأســـــ
يم .. الرحمــــــھ للقائــــــد أحمدحــــــسن البكــــــر  عــــــزت ابــــــرا
،صا عمـاش ،حـردان ،منـذر سـعيد الونـداوي ،عبـد 
ـــــــد  عا ُ ـــــــذِه املناســـــــبة  الكـــــــرم مـــــــصطفى نـــــــصرت .. و
ــــــدأبو جعفــــــر أن  ا ا الرفيــــــق ا ــــــ رأســــــ القيــــــادة وع
ن أوفيـــــــاء نـــــــدافع عـــــــن املبـــــــادىء وقيـــــــم  نبقـــــــى مناضـــــــل

 الرسالة وحقوق الشعب .. وأن النصر َلقرب.
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مـــود  ١٩٢٨شـــباط عـــام  ١۞  اد ضـــاري ا ـــش اس
ــة عــام  ضــد  ١٩٢٠أحــد قــادة ثــورة العــشرن التحرر

ي  العراق يطا  االحتالل ال
 

ـــن  ١٩٥٨شـــباط عـــام  ١۞  توقيـــع ميثـــاق الوحـــدة ب
ــا  يــة متحــدة تــذوب ف ــة عر ور ــ جم ا  مــصر وســور
تقـــــل  ن وت ـــــة للقطـــــرن العـــــري ـــــصية االعتبار ال

ديدة  لدولة الوحدة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق  ٢٠١٨شباط عام  ١۞ 
ـــــ  ـــــ ســـــف العـــــراق  ن الرفي ـــــس املناضـــــل عبـــــد ا

تانيا واليمن سابقاً   مور
 

عقــــــــد املؤتمــــــــر القومــــــــي  ١٩٦٨شــــــــباط عــــــــام  ٤۞  ا
وت  ــــ بــــ ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر التاســــع 

عـــــد ردة  ـــــزب ينعقـــــد  ـــــو أول مؤتمـــــر قومـــــي ل  ٢٣و
 ١٩٦٧حزران  ٥ونكسة  ١٩٦٦شباط 

 

انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق  ٢٠٠٥شباط عام  ٤۞ 
ليـــــل محمـــــد  اللـــــواء الطيـــــار الـــــركن عـــــدنان عبـــــد ا
ــ  ــدي مــدير عــام مكتــب أمانــة ســر القطــر العرا ا
ي قبــل االحتــالل أحــد  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر
ـــــشرن وقادســـــية  ـــــ حـــــرب  ـــــو البواســـــل  صـــــقور ا

 صدام وأم املعارك
 

ــــــر  ١٩٧٥شــــــباط عــــــام  ٥۞  ــــــة التحر ــــــ ثــــــوار ج ن
ــــ عــــسقالن ممــــا  ــــضار  ــــسف ســــوق ا ــــ  يــــة  العر

اينة  أدى ملقتل العشرات من الص
 

حـــــــــــاول حـــــــــــزب الـــــــــــدعوة  ١٩٧٧شـــــــــــباط عـــــــــــام  ٥۞ 
ــــــ  ــــــ  الطــــــائفي العميــــــل احــــــداث الــــــشغب والفو
ائــــــــن  ــــــــسيق مــــــــع النظــــــــام الــــــــسوري ا كــــــــرالء بالت
ــزة األمنيــة وتالحــم الــشعب  العميــل لكــن يقظــة األج
ـــذه  ة أحبطـــت  ـــزب والقيـــادة والقـــوات املـــس وا

ئة  املؤامرة الدن
 

س جامعة صدام رغم  ١٩٩٣شباط عام  ٥۞  تأس
ائر ع العراق صار الدو ا  ظروف ا

 

اختتــــــــم املؤتمــــــــر القومــــــــي  ١٩٦٨شــــــــباط عــــــــام  ٦۞ 
ـــ  ي املنعقـــد  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر التاســـع 
ــــــــة  س ج وت أعمالــــــــھ وقــــــــد أقــــــــر املؤتمــــــــر تأســــــــ بــــــــ
يــــة  ــــ العر ــــر األرا يــــة مــــن أجــــل تحر ــــر العر التحر

اينة ا الص  ال احتل

ــــــــــــــخ  ١٩٤٩شــــــــــــــباط عــــــــــــــام  ٧۞  ــــــــــــــ تار ألول مــــــــــــــرة 
ـة الـشعبية  شرت جردة ا اقية  افة العر ال
ـي  بيانًا صادرًا عـن حـزب البعـث باسـم الـشباب العر
نــدد  ــ و ــ العــراق يطالــب فيــھ بتــأميم النفــط العرا
بــــــــاألحالف االســــــــتعمارة وسياســــــــة حكومــــــــة نــــــــوري 

 السعيد العميلة
 

ــــــن  ١٩٥٩شــــــباط عــــــام  ٧۞  تقــــــدم الــــــوزراء القومي
ــــــزب  ــــــن ســــــر قيــــــادة قطــــــر العــــــراق  ــــــم أم ومــــــن بي
كومـــة  م مـــن ا ي باســـتقال ا ـــي االشـــ البعـــث العر
ي  ـــــ عبـــــد الكـــــرم قاســـــم الـــــشعو ـــــ ن احتجاجـــــًا ع
املعادي للوحدة العرية والقـوى القوميـة وانحيـازه 
ـــــــــا  ية ومنحـــــــــھ الـــــــــضوء األخـــــــــضر ل للقـــــــــوى الـــــــــشعو

سلط ع الشعب  لل
 

أصـدر مجلـس قيـادة الثـورة  ١٩٧٤شباط عـام  ٧۞ 
الــــد رقــــم  ــــ  ١٠٢قــــراره التــــار ا والــــذي نــــص ع

 مجانية التعليم  جميع مراحل الدراسة  العراق
 

فجــر صــناديد حــزب البعــث  ١٩٦٣شــباط عــام  ٨۞ 
ـــــــــ العـــــــــراق ثـــــــــورة  ي  ا ـــــــــي االشـــــــــ رمـــــــــضان  ١٤العر

يـــــدة الـــــ أطاحـــــت بنظـــــام عبـــــد الكـــــرم قاســـــم  ا
ــ الــدفاع  ية  بد رغــم اســتماتة القــوى الــشعو املــس
ــــــــزب العديــــــــد مــــــــن  ــــــــ وقــــــــدم ا عــــــــن حكمــــــــھ القم
داء مثــــــــــل الرفيــــــــــق مثــــــــــ حمــــــــــدان العــــــــــزاوي  الــــــــــش
يل انتـــــــصار  ـــــــ ســـــــ والرفيـــــــق خالـــــــد ناصـــــــر وآخـــــــرن 
ـــة الـــ حققـــت  ـــزب الثور يد ســـلطة ا ـــش الثـــورة و
ـــــا القـــــص الـــــذي  العديـــــد مـــــن املنجـــــزات رغـــــم عمر
ـا عبـد الـسالم  ر قبـل أن ينقـض عل سعة أشـ امتد 

ـ ردة  ي  ١٨محمد عارف وزمرتـھ   ١٩٦٣ـشرن الثـا
التوقيع ع ميثاق الوحدة االتحادية مع  السوداء 

رة   ا  القا سان  ١٧مصر وسور واجراء  ١٩٦٣ن
ـــــــة للدولـــــــة  ن اإلدار ـــــــ النظـــــــم والقـــــــوان اصـــــــالحات 
ة ر األساس للعديد من املشارع التنمو  ووضع 

 

ـــــــد االشـــــــعاع  ١٩٦٩شـــــــباط عـــــــام  ٨۞  افتتـــــــاح مع
غداد  والطب النووي  

 

ــــــر األســــــاس  ١٩٧٠شــــــباط عــــــام  ٨۞  تــــــم وضــــــع 
غداد  ملدينة الشباب  

 

ـــــش الـــــشع  ١٩٧٠شــــباط عـــــام  ٨۞  س ا تأســــ
ـان  ش العراق الباسل وقـد  كسند وظ شع 

يــــــدة  ــــــ قادســــــية صــــــدام ا ــــــم  لــــــھ دور حيــــــوي وم
الدة  ومنازلة أم املعارك ا

 

افتتـــــــــــاح بنايـــــــــــة مكتبـــــــــــة  ١٩٧٤شـــــــــــباط عـــــــــــام  ٨۞ 
 األوقاف  املوصل

 

انطلـق البـث امللـون وارتبـط  ١٩٧٦شباط عام  ٨۞ 
ــــــــ الدجيــــــــل  طــــــــة األرضــــــــية  ــــــــون العــــــــراق با تلفز

 لألقمار الصناعية
 

ــــــــس  ١٩٨٠شــــــــباط عــــــــام  ٨۞  أصــــــــدر الرفيــــــــق الرئ
ن اإلعـــــــالن القومـــــــي كميثـــــــاق  القائـــــــد صـــــــدام حـــــــس
ا  ـــ صـــيانة ســـياد يـــة ع شـــرف يجمـــع األقطـــار العر
ـــي  ــ الــوطن العر يـــة  ورفــض تواجــد القواعــد األجن
ـــــن العـــــرب  اعـــــات ب ـــــل ال أو االســـــتقواء بـــــاألجن 
نــــــــود  م ب يــــــــة الــــــــ ال تلــــــــ ومقاطعــــــــة األنظمــــــــة العر

ا  اإلعالن القومي وتحارب آمال األمة وتطلعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  ١٩٨٨شباط عـام  ٨۞  ـع  افتتـاح متحـف الطوا
 غداد

 

انتقل إ رحمـة هللا املقاتـل  ٢٠١٨شباط عام  ٩۞ 
ـــــ الباســـــل الرفيـــــق اللـــــواء الركـــــن  ـــــش العرا ـــــ ا
أحمد خالد رحال عضو قيادة التنظيـم الفلـسطي 
نـــــــــة  ي عــــــــضو ال ا ــــــــي االشــــــــ ــــــــزب البعــــــــث العر
يــــــة مــــــسؤول ســــــاحة  ــــــر العر ــــــة التحر ــــــة  املركز

ة سابقاً   العراق ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افــــل املغــــول  ١٢٥٨شــــباط عــــام  ١٠۞  تمكنــــت 
غـــداد  والكـــو مـــن احتـــالل  والتتـــار بقيـــادة الطاغيـــة 

يومــــًا بقتــــل مئــــات اآلالف مــــن  ٤٠وقــــد قامــــت خــــالل 
ـ املستعـصم بـا  ليفة العبا م ا ا من بي ا س
ــوا  ــن وأتلفــوا الكتــب وخر وعائلتــھ والعلمــاء واملثقف

دموا القصور   املساجد و
 

ة  ١٩٧٤شــباط عــام  ١٠۞  ــت القــوات املــس ن
ـــــــي  ـــــــ التـــــــصدي لعـــــــدوان إيرا اقيـــــــة الباســـــــلة  العر

دود وقتل وجرح   جنديًا إيرانياً  ٧٠مباغت ع ا
 

ـــــت ثـــــورة  ٢٠١١شـــــباط عـــــام  ١١۞  ــــانون  ٢٥ن ـ
ي  ـــــ مـــــصر باالطاحـــــة بنظـــــام  ٢٠١١الثـــــا الـــــشعبية 

 حس مبارك
 

غــداد عــن  ١٩٧٠شــباط عــام  ١٢۞  ــ  تــم اإلعــالن 
لـسنة  ٨٠إلغاء املادة الثالثة مـن قـانون النفـط رقـم 

ــــــــ القــــــــانون املــــــــذكور ومنعــــــــًا  ١٩٦١ ــــــــ املرونــــــــة  لتال
ات النفــــــــــط  إلعطــــــــــاء أي امتيــــــــــازات جديــــــــــدة لــــــــــشر
ــــ  يــــدًا لتــــأميم النفــــط العرا ــــ العــــراق تم يــــة  األجن

 ١٩٧٢حزران  ١الذي تم  
 

اد الرفيـــق محمـــد  ١٩٨١شـــباط عـــام  ١٢۞  ـــش اس
ــر  ــة التحر ســليمان خلــف أبــو عبيــد عــضو قيــادة ج

 العرية
 

أصــــــــدر مجلــــــــس قيــــــــادة  ٢٠٠١شــــــــباط عــــــــام  ١٢۞ 
ـش القـدس  ٤٠الثورة القـرار رقـم  ـسمية ج بـإحالل 

ـــــود  ج  ـــــ يـــــوم القـــــدس كتتـــــو ـــــ قـــــوات متطو ع
ن ن لتحرر فلسط  العراق  إعداد وتج املقاتل

 

ـــــــــ رحمـــــــــة هللا  ٢٠١٨شـــــــــباط عـــــــــام  ١٢۞  انتقـــــــــل إ
ـــــــــد  الرفيـــــــــق املناضـــــــــل الـــــــــشاعر كمـــــــــال عبـــــــــد هللا زو
ـــــــــــي قبـــــــــــل  ز ـــــــــــدي مـــــــــــدير مدرســـــــــــة اإلعـــــــــــداد ا ا
ـــــــ ومديـــــــر  لـــــــس الوطـــــــ العرا االحتـــــــالل عـــــــضو ا
ـــــــزب البعـــــــث  مكتـــــــب الثقافـــــــة واإلعـــــــالم القومـــــــي 

ي سابقاً  ا  العري االش
 

داء أم املعـارك )  ١٩٩١شباط عام  ١٣۞  ( يوم شـ
ــي األطلــ الثالثيــ الغاشــم  أقــدم العــدوان األمر
ـــــة الـــــذي  ـــــأ العامر مـــــة قـــــصف م ــــاب جر ـ ـــــ ارت ع
ـــــم  د م ـــــش ن العـــــزل اس يـــــضم العديـــــد مـــــن املـــــدني

ساء وأطفال م   املئات وأغل

عقــــــد املؤتمــــــر القومــــــي  ١٩٦٤شــــــباط عــــــام  ١٤۞  ا
ــــ دمــــشق  ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ع  الــــسا

عـــــد ردة  ـــــو أول مؤتمـــــر ينعقـــــد  ـــــي  ١٨و ـــــشرن الثا
حيـــــــث نـــــــاقش املؤتمـــــــر أســـــــباب وقـــــــوع الـــــــردة  ١٩٦٣

حـــــث الـــــسبل الالزمـــــة  ـــــ قطـــــر العـــــراق و ية  ـــــشر ال
ا  القطر العري السوري  . لتال تكرار
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ـــــر  ١٩٨١شـــــباط عـــــام  ١٤۞  ـــــة التحر نفـــــذ ثـــــوار ج

ـــــــا  ـــــــسان البطوليــــــة الـــــــ نتـــــــج ع يــــــة عمليـــــــة ب العر
اد  ـــــــــــش مـــــــــــن الرفـــــــــــاق ومقتـــــــــــل العديـــــــــــد مـــــــــــن  ٥اس
اينة .  الص

 

س مجلـــس التعـــاون  ١٩٨٩شـــباط عـــام  ١٦۞  تأســـ

تھ العـــــــراق واألردن  ــــــ عـــــــضو ــــــي والـــــــذي ضـــــــم  العر
ـــود  امتـــداد  واليمـــن ومـــصر بمبـــادرة مـــن العـــراق 
ـــــــق  يـــــــد الطر ـــــــة مــــــن أجـــــــل تم ســــــلطة البعـــــــث الثور

شودة  لتحقيق الوحدة العرية امل
 

اختتــــــم املؤتمــــــر القومــــــي  ١٩٦٤شــــــباط عــــــام  ١٧۞ 

ــــ دمــــشق  ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ع  الــــسا
ـــ قطـــر  ـــزب  ـــشكيل قيـــادة مؤقتـــة ل أعمالـــھ وقـــرر 
يـــــــار  بوا با ــــــس العــــــراق مــــــن األعـــــــضاء الــــــذين لـــــــم ي
أقــر العديــد  ــ قطــر العــراق و ــة  ــزب الثور ســلطة ا
ــة  ــزب الثور عــرض ســلطة ا ــ  حــات لتال مــن املق

  القطر العري السوري لردة مماثلة
 

 ٦أصـــــــبح القـــــــانون رقـــــــم  ١٩٩١شـــــــباط عـــــــام  ١٨۞ 

ــــــــ  ١٩٩١لــــــــسنة  ي  ٢٢الــــــــصادر   ١٩٩١ــــــــانون الثــــــــا
عـــــديل قـــــانون علـــــم العـــــراق رقـــــم  لـــــسنة  ٣٣قـــــانون 

الــــــذي أصــــــدره مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة ســــــاري  ١٩٨٦

س القائــد صــدام  املفعــول تنفيــذًا ألمــر الرفيــق الــرئ
ـــــ  ن  ي  ١٣حـــــس ــــانون الثـــــا باضـــــافة عبـــــارة  ١٩٩١ـ

 ( هللا أك ) ع العلم العرا .
 

ـــــ  ١٩٥٨شـــــباط عـــــام  ٢١۞  تـــــم اجـــــراء االســـــتفتاء 

ــن القطــرن تحــت اســم  ــ الوحــدة ب ا ع مــصر وســور
ـــ  افـــق الـــشعب  يـــة املتحـــدة وقـــد و ـــة العر ور م ا

 القطرن بأغلبية ساحقة ع الوحدة
 

ـــــــــ رحمـــــــــة هللا  ٢٠١٧شـــــــــباط عـــــــــام  ٢١۞  انتقـــــــــل إ

ـــ عـــضو مكتـــب  الرفيـــق الـــدكتور منـــذر وردي االلو
ي  ا ـي االشـ زب البعـث العر ارجية  العالقات ا

لس الوط العرا قبل االحتالل  عضو ا
 

يـــة  ١٩٥٨شـــباط عـــام  ٢٢۞  ـــة العر ور م قيـــام ا

ا ومــــصر  ــــ ســــور جــــًا لنــــضال الــــشعب  املتحــــدة تتو
ي أول من دعـا  ا ان حزب البعث العري االش وقد 
ـ بنـاء دولـة الوحـدة  م بقـوة  لوحـدة القطـرن وسـا

ديدة  ا
 

ن مصنع الـشركة  ١٩٧١شباط عام  ٢٢۞  تم تدش

غــداد بحــضور عــدد  ــ  ــات  العامــة لــصناعة البطار
زب ن  الدولة وا  من املسؤول

 

ية  ١٩٦٦شباط عـام  ٢٣۞  أقـدمت الزمـرة الـشعو

ــشقة بقيــادة صــالح جديــد وحــافظ أســد  ائنــة امل ا
ــزب والدولــة الــشرعية  ــ قيــادة ا ــ االنقــالب ع ع
ـــــــزب وتقاليـــــــده  ـــــــ دســـــــتور ا ا ع وداســـــــت بـــــــدبابا
أقامـــــــت نظامـــــــًا رجعيـــــــًا فاشـــــــيًا  ونظامـــــــھ الـــــــداخ و

فاســــــــدًا منحرفــــــــًا عــــــــن القيــــــــم القوميــــــــة التقدميــــــــة 
ـــي الـــسوري زورًا  ـــ القطـــر العر تحـــل اســـم البعـــث  ي
ون  ـب الـ ـ غيا ـزب  تانًا وزجت بمناض ا و
وقـــد جابـــھ كـــوادر البعـــث الـــردة الـــشباطية الـــسوداء 
داء من أجل إسقاط النظام  ل حزم وقدموا الش ب

بد  العميل املس
 

( يوم الراية ) يوم انتصار  ١٩٩٨شباط عام  ٢٣۞ 

زمة العدوانية األمركية  العراق و
 

ـــــــــ  ٢٠١٨شــــــــباط عـــــــــام  ٢٣۞  اد املقاتـــــــــل  ــــــــش اس

ــس  ــ الباســل الرفيــق اللــواء الــركن و ــش العرا ا
ـــــة  ســـــليمان أســـــعد حـــــداد املـــــسؤول العـــــسكري 

 التحرر العرية  األردن سابقاً 
 

ي  ١٩٩١شــــــــــــباط عــــــــــــام  ٢٤۞  ــــــــــــوم الــــــــــــ بــــــــــــدأ ال

اقية  الوح لقوات التحالف ع القوات العر
 

ـــــــــ رحمـــــــــة هللا  ٢٠١٨شـــــــــباط عـــــــــام  ٢٤۞  انتقـــــــــل إ

ادة عــــــــضو مكتــــــــب العالقــــــــات  ــــــــ الرفيــــــــق جمــــــــال 
ـــــــزب طليعـــــــة لبنـــــــان  ـــــــة  الوطنيـــــــة للقيـــــــادة القطر

ي ا  العري االش
 

ـــــــــ رحمـــــــــة هللا  ٢٠٢١شـــــــــباط عـــــــــام  ٢٤۞  انتقـــــــــل إ

ــر  يم الــشاوي وز الرفيــق األســتاذ الــدكتور منــذر إبــرا
ـــر التعليـــم والبحـــث  العـــدل قبـــل احتـــالل العـــراق وز

 العل سابقاً 
 

ـــــــــ  ١٩٥٤شـــــــــباط عـــــــــام  ٢٥۞  انـــــــــدلعت الثـــــــــورة ال

ا  ــ ســور ــ  ــشك القم أطاحــت بنظــام أديــب الش
م صناديد البعث  الثورة بقوة وفعالية  وقد سا

 

وجــــــــــھ العــــــــــراق ضــــــــــرة  ١٩٩١شــــــــــباط عــــــــــام  ٢٥۞ 

ي الثالثيــ نتــج  لــف العــدوا صــاروخية لقواعــد ا
ا مقتل   جنديًا أمركياً  ٢٨ع

 

اد املواطنــــــــــــة  ١٩٨٣شــــــــــــباط عــــــــــــام  ٢٦۞  ــــــــــــش اس

ــ ( عــروس منــد )  اقيــة مليعــة مــراد القــره لو العر
يجـــــة  عــــة ن ا األطــــراف األر عــــد فقـــــدا ــــا  ليلــــة زفاف

ي ملدينة مند  محافظة ديا  القصف اإليرا
 

ـــصاد  ١٩٨٧شـــباط عـــام  ٢٦۞  ـــت معركـــة ( ا ان

اقيـة  ة العر ا القوات املس ت  األك ) وال ن
ـ شـر  ـي الغاشـم ع الباسلة بصد العدوان اإليرا
ـــــ قـــــوات  ـــــا وتحقيـــــق نـــــصر مـــــؤزر ع البـــــصرة وجنو
ــي الــذي خــسر مئــ ألــف مــن جنــوده  النظــام اإليرا

ن قتيل وجرح  ب
 

ـــي  ١٩٩١شــــباط عــــام  ٢٨۞  ـ ــــ العــــدوان األمر انت

 األطل ع العراق
 

غـــداد  ١٩٩٤شـــباط عـــام  ٢٨۞  إتمـــام بنـــاء ســـاعة 

ــــصار  ة ا أحــــد املنجــــزات الــــ تحققــــت خــــالل فــــ
ائر ع العراق .  الدو ا
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لة  ضرغام الدباغ مجزرة ا

ـم  ـ ـئـا بـيـ ـا عشـرون مـواطـنـا بـر ـ ي لة ال راح  وعن مجزرة ا
ــ  ــ املــعــروف ضــرغــام الــدبــاغ  ــ عــدد مــن األطــفــال كــتــب الســيــا

ـــي  ـــانـــون الـــثـــا ـــع مـــن  ـــ وســـائـــل الـــتـــواصـــل  ٢٠٢٢الـــرا ـــعـــلـــيـــقـــا 
 االجتما جاء فيھ :

ــؤالء فــاعــلــون ومشــاركــون  ــن، فــ ــاســبــة الــفــاعــلــ ــ ــائــيــًا  ــ ال داع 
ــدون إقــامــة  ــانــوا يــر ذا  ــان .. و ــمــة مــتــعــددة األر ــ جــر ــون  ثــانــو
ة.ملاذا تحاسبـون مـن  ص ل ذي عقل و شك بھ  و ما  العدل .. و
ــلــفــيــة املــظــلــمــة  ــ ــتــمــع ومــن الشــوارع ا ــ ــم مــن قــاع ا ــ ــتــم  أتــ
ــم، ووضــعــتــم الســالح بــال  ــ كــتــفــ ــفــنــات عــ ــ ووضــعــتــم الــنــجــوم بــا
ــ الســالح  ــم، بــل ووضــعــتــم حــ ــم، وتــحــت تصــرفــ ــ ــ أيــد حــدود 
ـم صـالحـيـات الـقـتـل بـل وصـدرت  م، ومنحتـمـو الثقيل تحت إمر
ـــة،  ـــو ــ الــ ــ الــقـــتــل عـــ ــض عـــ ــحـــة بـــالـــتــحـــر فــتـــاوى عـــلــنـــيـــة صـــر
ـا بـأحـقـر  ـ ـغـذو ـن عـامـًا  ية طيلة عشـر قد والكرا نون با و
ـــمـــجـــيـــة  ـــ الـــتـــوحـــش والـــ ـــون الـــنـــاس عـــ الســـبـــل والـــوســـائـــل، تـــر
ـذه قـاعـدة  م لـلـقـتـل. فـمـن أمـن الـعـقـاب أسـاء األدب. فـ وتدفعو
ـس مـن حـق  ـعـد ذلـك إن قـتـل؟ ألـ ية / قانونيـة. ثـم تـحـاسـبـھ  فق
ــلــة أن يــقــولـوا ومــاذا تــفـعــلــون أنــتـم طــيــلــة  ــ ــ مــجـزرة ا ـن  الـفــاعــلــ
ــجـة واملـوصــل ..  ــو ـ ـ وا ــ الــفـلــوجــة واألنــبـار وديــا ــن عــامـًا  عشـر

ا.  وغ

كـــم الـــقـــوة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ـــ ـــعـــتـــ ـــو مـــن  ـــس املســـؤول األول  ألـــ

بـة الـغـالـيـة إسـرائـيـل  ب الوحيدة  الشرق األوسط إ جانب ا
ـــ  ـــ ســـبـــاق الـــقـــتـــل؟ ملـــاذا ال نضـــع الـــنـــقـــاط عـــ ـــم  شـــاركـــ ـــ  الـــ
ــزرة مــن  ــ ــايــا ا ــ ــحــة؟  ــروف؟ ملــاذا ال تصــدر إدانــات صــر ــ ا
ــم تــطــارد  ــم وأســمــاء ــاء ســتــظــل صــور ــســاء واألطــفــال واألبــر الــ
ـن  ـا.حـ ـ شر ال أمـل مـ ية، فعدالة ال القتلة وتطالب بالعدالة اإلل
ــفــاء وأغــبــيــاء وصــغــار الــعــقــول مــن  ــ ــ الــعــدالــة  ــ مــنــ يــجــلــس عــ

ن.  املتخلف

 

ـمـاطـلـون  عرف ما األمـر.و ا برقبة ساذج، ال  يجة سيضعو  الن
ـن، ملـا بـقـي واحـد  ـقـيـقـيـ ـ العـادة، ولـو أنـكـم تـحـاسـبـون الـقـتـلـة ا
ئ، سـتـقـومـون بـتـمـثـيـلـيـة الشـعــب  ـ ـ ـ املسـرح املـ مـنـك يـرقـص عـ
ــ  ــكــم.ســتــواصــلــون الــرقــص حــ ــة وجــو ــا.والــنــاس مــلــوا رؤ ــعــرفــ
ــعــم  ــ و ــعــم املــو ــو  ــ هللا و ــان مــفــعــوًال.حســ ــ هللا يــومــًا  ــ يــقــ

.  النص
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ـ  ي القلم  مـقـالـتـھ الـ ساءل السيا العرا املعروف عو ي

ـــي  ــانـــون الـــثـــا ـ ـــع مـــن  ـــ الـــرا ـــا وســـائـــل  ٢٠٢٢شـــرت  ـــ وتـــداولـــ
ل نحن ع موعد مع املـوجـة الـثـالـثـة لـثـوار  التواصل االجتما 
اقــع  ســتــعــرض الــو ــعــم .. و ــجــيــب بــالــتــأكــيــد  ــن االبــطــال؟ و شــر
ق مقتدى الصـدر ومـزاعـمـھ بـان حـكـومـتـھ  سو ن ومحاوالت  الرا
ـ بـذلـك والئـھ  ـعـ املقبلة ال شرقية وال غرية اذ يؤكد القلم انھ 
ـة إسـالمـيـة  ـور ـا جـمـ ـ تھ الوليدة، بـا ور مي ال وصف جم ل

 "ال شرقية وال غرية".

ـ ادنـاه الـنـص  ـن  اقـع الـرا مية ما جاء  قراءة القلم لـلـو وأل
ا : امل ل  ال

لــم يــتــوقــف مــقــتــدى الصــدر عــن تــرديــد مــقــولــتــھ حــول حــكــومــة 
ــ  ــا، بــاعــتــبــاره الــفــائــز األول  ــلــ ــشــ ــ ســ االغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الــ
ــا، او  ــر الــذي رافــقــ و ــ ــم الــ ــ االنــتــخــابــات.بصــرف الــنــظــر عــن 
ـــا  ـــ عـــاتـــقـــ ـــن اخـــذت عـــ ـــ حـــ ـــا. ـــ ســـبـــة املشـــاركـــة املـــتـــدنـــيـــة فـــ
ــ تــدور حــول  ــن واالقــالم املــأجــورة الــ مــجــمــوعــات مــن الــوصــولــيــ
ـكـومـة  ـ ـذه ا مة تنظيم حملة دعـائـيـة واسـعـة حـول  مقتدى، م
ضـفـاء صـفـات رنـانـة  ـا، و ـة بـحـقـ طالق املـدائـح الـنـبـو املنتظرة، و
ـكـومـة  ـ ـا بـا ا، من قـبـيـل حـكـومـة وطـنـيـة مسـتـقـلـة، او وصـفـ عل
ــ  ـعـبـ ـ حـد  ـاصـصــة، وخـلـطــة الـعـطـار عـ ـ الـعـابـرة لــلـطـائـفـيــة وا
ـا، مـن قـبـيـل  ـ ام ال ستضـطـلـع  ديث عن امل مقتدى.وكذلك ا
ـة الـفـسـاد والـفـاسـديـن،  ـشـيـات ومـحـار ب السالح مـن يـد املـلـ
ــ  ــدة الــ ــذه االوصــاف واالدعــاءات الــزائــفــة.امــا الــتــغــر ــ اخــر  ا
ـيـة"،  ـ األحـمـر "ال شـرقـيـة وال غـر ا مقتدى حكومتھ با وصف 
ــتــھ  ــور ــ الــذي وصــف جــمــ ــمــيــ ــ ــا اعــالن والئــھ لــألمــام ا ــ فــأراد مــ

ورة إسالمية "ال شرقية وال غرية". ا جم  الوليدة، با

 

ــ دغــدغــة  ــؤالء األشــرار ا ــأ  ــ ء، فــقــد  ــ ــ ــل  ــس  ــذا لــ لــكــن 
ــران.حــيــث صــوروا  ــ طــ ــم ملــال ــ مشــاعــر الــنــاس واســتــغــالل كــر
ـل لـھ  شـق لـھ غـبـار، وان الـقـدر أو ي ال  مقتدى ع انھ قائد عرو
ـشـيـات  يمنة اإليرانـيـة، وسـطـوة املـلـ مة تخليص العراق من ال م
ليج العري، و املـقـدمـة  ا.ولم تكن امارات ا عة ل ة التا املس
ــعــيــدة عــمــا يــجــري، وال األمــم  ــيــة الســعــوديــة  ــا املــمــلــكــة الــعــر ــ مــ
ــالــوا املــديــح لــالنــتــخــابــات  ــا أيضــا.حــيــث  ــ ــا أمــر ــ املــتــحــدة وزعــيــمــ
ـا، لـيـخـتـمـوا حـمـلـة  ـا وخضـرة صـنـاديـقـ ـ ـ ا ـ غزلوا ب اقية، و العر
ـ فـوزه السـاحـق.ولـو  ـي ملـقـتـدى الصـدر عـ ـا ـ ق بتقـديـم الـ سو ال
ـــذه  ــان االمــر، وانــمــا انــتــقــلــت  ــد لــ ــ ـــذا ا تــوقــف ذلــك عــنــد 
ن املـعـاديـن لـلـعـمـلـيـة  لل ن والكتاب وا العدوى لبعض السياسي
ــ تــنــفــيــذ  ــنــة عــ الســيــاســيــة.حــيــث جــرى تصــديــق مــقــتــدى واملــرا
ــم حــد مــطــالــبــة الــنــاس بــمــنــحــھ  ــ وعــوده الــورديــة، بــل وصــل االمــر 
ــ بــاب  ــ وراء الــكــذاب ا ــعــة الســ فــرصــة لــتــنــفــيــذ وعــوده تــحــت ذر
ـال امـام حـكـومـة  ـ ـ ا ذا الفعل سيف سيوا بان  م  الدار.لك
ـمـة تـنـفـيـذ مـخـطـط  ـا مـ ـ ستكمل فـ ن إضافية،  عميلة، ألرع سن
ــد مــن الــدم  ــيــك عــن إراقــة مــز ــ الــعــراق دولــة ومــجــتــمــعــا.نــا تــدمــ
ـد  ، ومزد من السرقة والقتل والت وخراب املـدن، ومـز العرا
التا القـبـول بـجـعـل الـعـراق  ل.و وع واملرض وا شار ا من ان

 حقال للتجارب الفاشلة واملميتة.

ـقـة أخـرى ملـقـتـدى، لـيـقـدم  باملـقـابـل راح الـبـعـض االخـر يـروج بـطـر
ــداع والــتــضــلــيــل ولــوي عــنــق  ــ ــ مــن ا ــ الــكــثــ تــحــلــيــال يــنــطــوي عــ
ــا بــاطــل.مــن قــبــيــل، ان  ــ ــلــمــة حــق يــراد  ــقــائــق.او كــمــا يــقــال  ــ ا
ــ  ا عــ ــ ــمــا، بــات مــجــ ــ ــلــ ــ او  ــ ــي او الــفــار ــ ــتــل، ســواء األمــر ــ ا
ــ  ــم  ــ ــا ال يــمــكــن لــعــمــال ــ ــة، اذ بــدو ــر الــقــيــام بــإصــالحــات جــو
ـش  ـعـ ، الـذي  ـ ـضـراء الصـمـود امـام الشـعـب الـعـرا ـ املنـطـقـة ا
ـن  ـ ـل رو ظة.او كـمـا قـال مـايـ ان قد ينفجر  أية  ة بر ع فو
سـت،  ـ ي املعروف،  مقالة لھ بـمـجـلـة نـاشـونـال انـ اتب األمر ال
ــ الــعــراق إصــالحــات  ــرف الــواحــد "إذا لــم تــجــر  ــ ــا ــا و ــ قــال فــ
ـن  عـنـف وال تـفـرق بـ ذه املرة  ر ستعود  رة، فان "ثورة أكتو جو
ــن  ــالــيــ ــ ــن ا ــ اإلطــاحــة بــالــقــادة الســيــاســيــ األحــزاب، وســتــؤدي ا

ملة، اما ا القبور مبكرا او املنفى".  با

ــقــة الــفــجــة،  ــذه الــطــر ــ ــؤالء األشــرار  ان خــلــط األوراق مــن قــبــل 
ـ السـلـطـة مـن  ـم  ـ ـم واسـتـمـرار بـقـا انما يردون بھ حماية أنـفـسـ
ــة  ــتــل الســيــاســيــة مــن الســقــوط مــن جــ ــ ــة، وانــقــاذ عــمــلــيــة ا جــ
ـو  اخرى.فمقتدى الصدر جزء ال يتجزأ من العمـلـيـة السـيـاسـيـة.فـ
ـو  ـا.بـل  ا ونال املال والسـلـطـة بـفـضـلـ ا ا وتمتع بخ عاش  ظل
ــضــراء، الــذيــن ســرقــوا  ــ ــ املــنــطــقــة ا جــزء ال يــتــجــزأ مــن األشــرار 
م من مـارس  انھ.و روا س ناه التحتية و العراق ودمروا مدنھ و
ن صفوفـھ  ل ب شر ا م من  عھ.و سياسة اذالل الشعب وتجو
ـــم مـــن ارتـــكـــب  ـــلـــوســة.و ـــدرات وحـــبــوب الــ ـــ وأغــرقـــوا الـــبــالد بــا
ـ الـعـراق  ـم مـن يـنـفـذ مـخـطـط تـدمـ جرمة قتل الثوار بدم بارد.و
ـــ فـــان ايـــة حـــكـــومـــة قـــادمـــة، ســـواء قـــام  ـــالـــتـــا دولـــة ومـــجـــتـــمـــعـــا.و
 ، ـ ـو األر افق مع حـلـفـائـھ، و ا مقتدى الصدر، او بالتو شكيل ب
كومات السابقة، ح وان قامت بـإصـالحـات  ستكون امتدادا ل

ا قليال.  ترقيعيھ مخادعة، او اختلفت عن سابقا

ـعـود  ـر، و ـ ـ ؤالء االشرار، يواصلون اللعب بـالـبـيـضـة وا لندع 
أقـول لـھ، ان اإلصـالح وانـقـاذ  ا مـقـتـدى وحـكـومـتـھ املـتـخـيـلـة، و
العراق من محنتھ، ال يمكن تحقيقھ  ظل وجود حكومة عـمـيـلـة 
ــي  ــ ــتــل األمــر ــ ــ ظــل وجــود ا ــة، و ــ ــشــيــات املســ مـدعــومــة بــاملــلــ
ــعــددت الــوســائــل  امــج و ــ ــمــا اخــتــلــفــت الــ ــي، مــ ووصــيــفــھ االيــرا
تل أسس منظومة من الـفـسـاد ال  ذا ا وتنوعت اليات العمل.ف
ــ  ــ لــم تــقــتــصــر عــ ــا مــن الــداخــل، فــ ــا او اصــالحــ اقــ ــ يــمــكــن اخــ
ملــان او الــقــضــاء فــحــســب،  ــ ــكــومــة او الــ ــ ــ ا اعضــاء فــاســديــن 
ـل مـؤسـسـات الـدولـة، مـن  ذه املنظومة الفاسدة  وانما شملت 
ــكــومــيــة  ــ ــ أصــغــر ســلــطــة، مــثــل الــدوائــر ا ــا ا ــ ــ ســلــطــة فــ اعــ
ـافـة ال  ـن  ـ ان املسـؤولـ ـبـة االكـ ـا.واملصـ واملديرات العامة وغ
ـعـضـا  الھ وانواعھ، بل ان  ل اش لون من ممارسة الفساد ب ي
اف  ـ ـ اعـ ـل.ولـنـا  ـ ـديـث عـنـھ دون حـيـاء او  ـ ـابـون ا ـ م ال  م
ـ  ـ دلـيـل عـ ـس الـوزراء السـابـق خـ ـدي رئـ م عـادل عـبـد املـ كب
ـ مـن  ـحـضـور عـدد كـبـ ملـان، و ـ ف امـام أعضـاء الـ ـ ذلك.حيث اع
ـن مـلـفـا  ـعـ اقية والعرية والعاملية، بوجـود ار وسائل االعالم العر
ــ الــدولــة  ــة  ــل ركــن وزاو لــلــفــســاد والســرقــات شــمــل، كــمــا قــال، 

اقية.إضافة ا سرقة  ـا،  ٣٢٠العر ـ ـ ـ ـدال مـن مـعـا مليار دوالر.و
ـذه املـلـفـات  د  أقرب وقت، ترك السلطة وقد زاد عـدد  ع كما 

رامية. ا عدد الفاسدين وا  السوداء وزاد مع

ـن،  اقـيـ ـالت الـعـر ـ ـ  قائق الدامغـة أصـبـحـت مـوثـقـة  ذه ا
ـــاذيـــب واألســـالـــيـــب  ـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــن األ ـــ ـــغـــيـــ ومـــن الصـــعـــب 
ــ مــن مــرة،  ــر أكــ ــ ــ ــم قــد لــدغــوا مــن ذات ا ــ ــة.خــاصــة وا املــلــتــو
ـ  ـ يـد مـن قـبـلـھ، مـثـل "الـوطـ سواء ع يد مـقـتـدى الصـدر او عـ

ـضـرم ـ سـور ا ـيـم ”  ا ـد" ابـرا ايـاد عـالوي، و"الـفـيـلـسـوف الـزا

ـ املـتـحـضـر"  ـاديـ ي و"األ عفري و"مختار العصر" نوري املال ا
ـــنـــا  ســـ ـــؤالء االشـــرار و ـــ  ـــ زمـــن عـــ ـــ ذا م حـــيـــدر الـــعـــبـــادي.و
ـب عـادل عـبـد  ـ سـبـقـت تـنـصـ ـ الـزفـة الـ ـ ـ ـل نـ م، تـرى  افعال
ا مقتدى بحقـھ، حـيـث وصـفـھ "بـالـرجـل  ال دي، واملدائح ال  امل
املســـتـــقـــيـــل مـــن الـــفـــســـاد واملســـتـــقـــل عـــن االحـــزاب واالقـــتـــصـــادي 
ـانــت  ـ ــســب"؟ مــاذا  ــســب والــ ــ ــبــذ وســلــيــل الــعــائــلــة ذات ا ــ ــ ا
شـع  ـاب أ تـھ السـوداء بـارتـ ـ ـبـذ مسـ ـ ـ ـذا ا يجة؟ الم يختم  الن
ـن، الـذيـن ال يـحـمـلـون سـوى  جرمة، تمثلـت بـقـتـل الـثـوار السـلـمـيـ
ـة  سـمـع بـمـقـولـة الـتـجـر ـد وطـن؟ ثـم الـم  العلم العرا وشـعـار نـر
ــا  ــ ــة ام ا ــ ــؤالء االشــرار نــا ـانــت تــجــارب  ـ ــل  ــان؟،  ــ بــر أكــ

ية اضرت بالعراق وشعبھ؟  تجارب فاشلة وتدم

ـظـة عـظـيـمـة  ـ ؤالء األشرار، أحدا   ان ان يخدع  ما عاد باإلم
شرن.وما عـاد  ا بو  ذا االحد مس ان  م.خاصة إذا  قيق
ــ ثــوار  ـمــة اإلصــالح ال يــمــكــن لــغــ ــشــكــيــك بــأن مــ ــان أيضــا الــ بـاإلمــ
ـا لـم تـحـقـق  ذه الثورة أل ا.اما الذين ال يؤمنون  شرن القيام 
ـم مـن  ـ ـن واحـدة، أو ا ـعـ ؤالء اما ينظـرون  د االن، ف االنتصار 
ـ الـدفـاع عـن الـفـاسـديـن  ـم  ـ ـمـ اتباع السلطة الـذيـن تـنـحـصـر مـ
ـ  ـا تـوفـ ـدفـ ـرة  ـسـت تـظـا ذه الثورة لـ م معدودات. مقابل درا
سـان، تـبـدأ  رة للدفاع عن حقوق اال دودة، او تظا دمات ا ا
داف سيـاسـيـة  ت  وقت محدد سلفا، وانما  ثورة ذات ا وت
ـ جـمـيـع  سـري عـ ـن اجـتـمـاعـيـة  ـ قـوانـ ـنـد ا سـ ة،  ـ ووطنيـة كـبـ
ـة  ـا املشـبـو ـ ـ قـررت الـتـحـرر مـن انـظـمـ ـة، الـ ـشـر ـتـمـعـات الـ ا
ـن  لة قد تمتد لسنـ ش بحرة وكرامة.بل  حرب وطنية طو والع
ــ مــرحــلــة الــتــوازن ثــم  ــا مــن مــرحــلــة الــدفــاع ا ــ ــتــقــل فــ عــديــدة، تــ
اك جــمــيــع الــقــوى واالحــزاب  ــ ــعــد اشــ ــوم،  ــ االنــتــقــال ملــرحــلــة الــ
ن والشـعـراء  صيات السياسية، والكتاب واملثقف الوطنية، وال

م. ن وغ  والفنان

ـب فـال امـل  ـ السـ بمع اخر أك وضوحا، إذا لم يتم القضـاء عـ
افــق  ــل مــر ــ  ــور الــذي حصــل  ــ نــتــائــجــھ.فــالــتــد ــ الــقــضــاء عــ
ذا لــم يــتــم  ــبــھ االحــتــالل وحــكــومــاتــھ املــتــعــاقــبــة، و ــان ســ ــيــاة  ــ ا
ــل  ــ  ــن  اقــيــ ــايــة ملــعــانــاة الــعــر ــ ــب، فــال  ــذا الســ ــ  الــقــضــاء عــ
ــنــاك  ــنــا او  ــ  ــغــيــ ذا اضــطــر األشــرار ألجــراء  ــيــاة.و ــ مــجــاالت ا
ـلـيـة  ـعـض االصـالحـات الشـ المتصاص النقمة، فـانـھ لـن يـتـعـدى 
ـا ال  ـ وال  اشبھ باملسكنات ال تخفف عن املرض االمھ، لك

 تق ع املرض قطعا.

ــ فــعــل  ــ قــادر عــ ــس حــلــمــا، او خــيــاال، فــالشــعــب الــعــرا ــذا لــ
ـ  ا  السابق مرات عديدة، وثورات الشـعـب الـعـرا ذلك.وقد فعل
ي وضد حـكـومـاتـھ الـعـمـيـلـة تـؤكـد  يطا الباسلة ضد االستعمار ال
ـــيـــدة، ومـــرورا بـــثـــورة  ـــ ـــن ا ـــقـــيـــقـــة، بـــدءا بـــثـــورة الـــعـــشـــر ـــ ـــذه ا

ـ عـام ١٩٤١ ـ حـدثـت  ـاء بـاالنـتـفـاضـات الـ ـ س ان  ٥٢  ١٩٤٨، ول
ـــ تـــوجـــت بـــثـــورة  ٥٦و ـــاب  ١٤والـــ ـــ ـــم ا ـــالـــدة.وحـــد ـــ تـــمـــوز ا

ــدود، يــنــكــرون قــدرة الشــعــب  ــ ــ ا الــعــقــول الــقــاصــرة، والــتــفــكــ
ة، ع العكس تـمـامـا  العرا ع االنتفاضة السياسية او املس
ـل االحـتـيـاطـات  ـد نـفـسـھ بـاتـخـاذ  ـي حـيـث يـجـ ـ ـتـل االمـر ـ من ا
ـا،  ضـع جـمـيـع الـعـقـبـات امـامـ ن، و اقي الكفيلة لتجنب ثورة العر
ـ ال  ـا، حـ ـ ـا والـقـضـاء عـلـ افشـالـ ـا و ـ ل طرق التآمر عـلـ سلك  و

ن يديھ.  يضيع العراق من ب

 

شرن االبطال؟  ل نحن ع موعد مع املوجة الثالثة لثوار 

عم. بالتأكيد 
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ـ الـثـامـن مـن  وت  ـ ـ بـ ار العري ) الصـادرة  يفة ( ال خصصت 

ـــي  ـــادات  ٢٠٢٢ـــانـــون الـــثـــا اســـتـــطـــالعـــا واســـعـــا عـــن فضـــيـــحـــة الشـــ
ــة وذات عــالقــة  ــا جــامــعــات لــبــنــانــيــة مشــبــو ــ تــمــنــحــ ــاديــمــيــة الــ اال
ـ  ـ ا ما بـمـقـابـل مـا شيا حزب هللا وامل ومن يدور  فلك وطيدة بميل

غداد. اكمة    عناصر الطغمة ا

ـطـوط  ـ ـيـم حـيـدر ا ـ إبـرا ا وكشفت  االستطالع الذي كتبھ ال
ـ  رمة ال أطاحت بما تبقى مـن رصـانـة وعـلـمـيـة تـمـ ذه ا فية ل ا
ـ ادنــاه الـنــص  ــ قـبــل االحـتـالل .. ونـورد  ـ الـعـرا ـا الــنـظـام الـتـعــلـيـ ـ

امل لالستطالع :  ال

ـعـض  ـ والـدكـتـوراه املـمـنـوحـة رسـمـيـًا مـن  ادات املاجستـ فضيحة ش
ـ  ـن، والـ اقـيـ ـة لـآلالف مـن الـطـالب الـعـر امعات اللبنانية التجـار ا

ـا السـنـة  ـ ـ  ٢٠٢١ت  سـلـك مسـارًا مـخـتـلـفـًا.الـقـرارات الـ بـدأت 
ل خطوة أو  التصـدي  ش ا مجلس التعليم العا  لبنان  اتخذ
ن  ـ لـبـنـان، و ـامـعـات  ـ ت سـمـعـة ا للمخالفات املرتكبة، وال شّو
الفة وال منحت آالف  امعات ا انت ال تتضمن إجراءات بحق ا
ـ  ـاديـمـيـة وال حـ ـ األ م املـعـايـ ـ ـ ال تـلـ ادات بحسـب الـطـلـب، و الش
ـادات الصـادرة تـدرج  ، إ حد أن الكث من الشـ قانون التعليم العا

ر". و  تحت خانة "ال

ـر  ـا وز ـلـ ـنـة شـ ـ ـ الـتـحـقـيـق الـذي أجـرتـھ  ـلـس إ ـ ند قرارات ا س
ـ  ـن  اقـيـ ـادات الـطـالب الـعـر شـأن شـ ل  ي عباس ا بية اللبنا ال
ـا لـم تـتـحـول  ـ ـ خـواتـمـھ، عـلـمـًا أ ـعـدمـا وصـل إ امعات اللبنانية  ا
عـادة  ـاسـبـة و ـ افـحـة الـفـسـاد وا قضية رأي عام  لبنان يضغط مل
ــ  ــ املــعــايــ ســتــو ــ مــن مــؤســســات ال  الــنــظــر بــالــنــظــام الــذي فــّرخ الــكــثــ

اديمية.  األ

 

ذه القضيـة، تـدخـلـت قـوى نـافـذة ملـنـع  ح  العراق املع املباشر 
ـ  ا وعدم الـتـوسـع  ن املشكوك ف اقي ادات العر ش اتخاذ إجراءات 
ــادات مــن جــامــعــات  ــ مــمــن يــحــمــلــون شــ ــذه الــقــضــيــة، كــون الــكــثــ
ـاديــمــيــة يــتــولــون مســؤولــيــات  ـ ســط الــقــواعــد األ لــبــنــانــيــة خــالــفــت أ
ـ  ـم، وذلـك عـ ـ اقـيـة ال يـمـكـن مـحـاسـبـ ـ وزارات عـر مـة  حساسة وم
وت   اقية ال زارت ب نة وزارة التعليم العر الرغم مما أوصت بھ 
ناء  ا، باست ر ادات ورفعت تقار وقت سابق وحققت  موضوع الش
ــ  ــن  ــب صــالحــيــات مــن مســؤولــ ــ ــاص و ــ تــوقــيــف عــدد مــن األ

ادات. يل ومنح الش سمسرة ال ن  وت متورط  السفارة  ب

ـ قـطـاع   –الفضيـحـة لـبـنـانـيـة  ـم "الـفـلـتـان"  ـ اقـيـة، وعـكـسـت  عـر
ـة  ـالـفـة املسـتـقـو ـ ـامـعـات ا ـ ـ عـدد مـن ا التعليم العا وتحديدًا 
ـلـة بـيـع أو  ـسـت مشـ ـ لـ .و ـ ـ خيص الطائفي والتحاصص املـذ بال
ـ  ـ ُتـمـنـح عـ ادات، بل مخالفة املعاي والشروط ال ر مباشر للش تزو
ـا مـا لـم يـتـم الـتـصـدي  ـ ـايـ ـ ـ  ـة ال تصـل إ ـ ـا، عـلـمـًا أن املـعـا أسـاسـ
ا  امعات مرتكبة يحم اخيص املمنوحة  لألزمة األصل املتعلقة بال
ـا الـطـوائـف مـع الـنـافـذيـن واألحـزاب.وعـنـدمـا نـتـحـدث  ـ غـطـ ام و ا
ـامـش  ـ  شـأت عـ ـ مـؤسـسـات طـفـيـلـيـة  امعات املرتكبة، فـ عن ا
ـ  امعات العرقة بـحـمـايـة سـيـاسـيـة وطـائـفـيـة لـبـنـانـيـة، إذ يـوجـد  ا

يًا وعامليًا. ا عر اد ا ر  لبنان جامعات عرقة تارخية ل

ــ  ـ نـالـوا عـ ـم الــ ــ ـن وأطــروحـا ــادات املــتـخـرجــ شـ ــ  الـتـدقــيـق الــعـرا

ــــ  ــــادات خــــالل الســــنــــوات الســــابــــقــــة، لــــم يصــــل إ ــــا الشــــ أســــاســــ
ـذا الـوضـع، فـلـبـنـانـيـًا بـاتـت  يجة طبيعية ل ناك ن انت  خاتمتھ.لكن 
ـعـد الـفـضـيـحـة، إنـمـا  ـة  ـ صـعـو ـادات أكـ ـ الشـ عملية التصديق عـ
ـــادات صـــدرت عـــن جـــامـــعــــات  ًا طـــاملـــا أن الشـــ ــــ ـــ أخـــ ا ــــ بـــدأت تـــ
ــعــد، مــا دفــع  ــانــت مــطــالــبــة بــوقــف الــتــعــلــيــم مــن  اقــيــًا  مــرخصــة.وعــر
ـ فـرض الـتـعـلـيـم  ـن إ اقـيـ ـلـت آالف الـطـالب الـعـر امعات ال  ا
ــم  ــ ــر  ــان يــظــ ــنــا  ــ تــراجــع األعــداد. ــو مــا أدى إ ــضــوري، و ــ ا
ـ الـعـراق أو  ـم  م  وظائف ر وسمسراتھ .. طالب ال يدرسون و و ال
ـعـد وأحـيـانـًا ال يـحـضـرون، ثـم عـنـد  عون الـتـعـلـيـم مـن  ان يتا  أي م
ـا مـن  ـ ـعـد وتـجـري أيضـًا مـنـاقشـا ـم مـن  ـ سّلمون أبـحـا اء السنة  ان
ـان ذلـك الـتـواطـؤ  ـذا األسـاس.واألخـطـر  ـ  ـادات عـ عد وتمنـح الشـ
ـا  ـ إنـجـاز سلم األبحاث والرسائل وتتو وت ت اتب خاصة  ب ن م ب
ـا  ـ أسـاسـ ـنـالـون عـ ـا و ـ ـنـاقشـو ـي الـطـالب و لقاء مبالغ مالـيـة، فـيـأ

ا خصوصًا املاجست وأيضًا الدكتوراه. ادات وم  ش

 

ـي  ـ الـلـبـنـا ـا مـجـلـس الـتـعـلـيـم الـعـا ة ال اتـخـذ ولعل القرارات األخ
ـــ  ـــان لـــم يـــوجـــھ إنـــذارات إ ن  ـــة، و ـــ ـــمـــة لـــلـــمـــعـــا ـــل خـــطـــوة مـــ شـــ
ــ  ــم  ــالــفــة، وال الــتــوصــيــة بــإلــغــاء تــراخــيــص، لــكــن املــ ــ ــامــعــات ا ــ ا
ـ  ـالـفـة الـقـدرة عـ ـ ـامـعـات ا ـ ـبـت مـن ا ـ املوضوع أن الـقـرارات 
ـــ  ـــ املســـتـــوفـــيـــة الشـــروط، أو حـــ ـــادات غـــ ـــ مـــنـــح الشـــ االســـتـــمـــرار 
ـنـة  ـ ادات، حيث أعطـت  ال للتدقيق بالش "املزورة" و تف ا
ــ  ــامشــًا أوســع، وقــد تــؤدي إ بــيــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ وزارة الــ املــعــادالت 
ــم وكــذلــك  ــ ــادا ــن شــ اقــيــ ــ مــن الــطــالب الــعــر تــجــمــيــد مــنــح عــدد كــبــ
ـــ  ــ مـــرحــلـــ ـــم  ـــيـــلــ ــ ــ قـــبــلـــت  ـــالـــفــة الـــ ــ ـــامــعـــات ا ـــ مســاءلـــة ا

 املاجست والدكتوراه.

ـ مـنـحـت آالف  ـامـعـات الـ ـ  حدود القرارات املتخذة، لـن تـتـمـكـن ا
ــن مــن تــلــقــي جــرعــات دعــم مــن  ــن ولــبــنــانــيــ اقــيــ ــادات لــطــالب عــر الشــ
ـا لـلـطـالب بـات  ـيـلـ ـ ـنـاف  ا السياسية والطائفية، فـاسـتـ مرجعيا
ـلـھ،  ـالـفـات  ـ ـ ذلـك ضـبـط مـلـف ا ـعـ شروط، من دون أن  مقيدًا 
ـن أن عـددًا  ّ ـعـدمـا تـبـ علمًا أنھ جرى  العراق تجميده من السلطات 
ـ الـوزارات  ـادات عـلـيـا يـتـولـون مسـؤولـيـات  ًا من الـذيـن نـالـوا شـ كب

زة.  و األج

 

ـ  ـ اجـتـمـاعـھ األخـ ـل حـديـثـًا  ـ الـذي ُشـ عرض مجلس التعـلـيـم الـعـا
ـــن ومـــوضـــوع  اقـــيـــ ـــ أعـــطـــيـــت لـــلـــطـــالب الـــعـــر ـــادات الـــ ملـــوضـــوع الشـــ
ـ  ـامـ ـ ـذا األمـر خصـوصـًا لـلـعـام ا ـ امعات املـعـنـيـة  يل  ا ال

ــالــيــة  ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ ــ ســلــم ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١والســنــة ا ــعــدمــا  .وذلــك 
ــامــعــات  ــ ــ طــلــب مــن ا ــداول اإلحصــائــيــة الــ ــ ــلــس الــبــيــانــات وا ــ ا
ـ والـدكـتـوراه،  ـ بـرامـج املـاجسـتـ ا واملتعلقة بـالـطـالب  سليم املعنية 
، كـذلـك املـتـعـلـقـة  ـ ـم لـلـمـرة األو ـيـلـ ـ ـخ  ـم، وتـار ـ سيا مع بيان ج
ــامــعــات مــع تــحــديــد  ــ ــذه ا ــل مــن  ــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة لــدى  بــأفــراد الــ
ـاديـمـيـة،  ـتـھ األ ا، ورت ادة األع ال يحمل م والش ل م اختصاص 
عاقده للتدرس، واملتعلقة  ا أو  ة تفرغھ للتعليم ف ووضعھ امل 
ـــ أي  ـــس  ســـائـــر املـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــنـــظـــامـــيـــة لـــلـــتـــدر أيضـــًا 

ي املاجست والدكتوراه. ا  مستو  اختصاص لد

 

ـ أي  ـيـل أي طـالـب  ـ ـلـس قـرر أن قـبـول  النقطة اإليجابية أن ا
ـادة  ـان مـن حـمـلـة شـ ـ حـال  ـ أو دكـتـوراه مشـروط  برنامـج مـاجسـتـ
امعة اللبنانيـة،  جازة جامعية غ صادرة عن ا ة غ لبنانية، و ثانو
ــة واإلجــازة  ــادة الــثــانــو ــل مــن الشــ أن يــكــون قــد أبــرز إفــادة بــمــعــادلــة 
ـي،  ـ الـلـبـنـا ما  النـظـام الـتـعـلـيـ ما بما يقابل ن يحمل امعية اللت ا
خاصة ابـتـداء مـن  ل و التا فإن عدم احتواء ملف أي طالب م و

ام  ـن  ٢٠٢١  –  ٢٠٢٠العام ا ـن املـذكـورتـ ن باملـعـادلـتـ ع اإلفادت
ـ تـرتـب املسـؤولـيـة  يؤدي حكمًا إ عدم قانونية قبولھ، وتبعًا لذلك إ

ا شروط القبول وفقًا ملا تـنـص عـلـيـھ  الف امعة ال قبلتھ  ع ا
ام املـادة  ـي الـرقـم  ٦١أح ـ الـلـبـنـا ـا مـن قـانـون الـتـعـلـيـم الـعـا ـ ومـا يـلـ

ـخ  ٢٨٥ ـذا الـطـالـب ٢٠١٤/    ٤/    ٣٠تار اف لـ ـ ـ عـدم االعـ ضـافـة إ .و
ما بدراستھ، مع األخذ باالعتبار  ي املعادلة او إحدا ز إفاد الذي لم ي
ــ  ــصــول عــ ــ ــا أنــھ قــد تــقــدم بــاملــلــف املــطــلــوب لــ ــت مــعــ أي حــالــة يــثــ
ــ  ــة لــلــبــت  ــافــة املــطــلــو ــنــدات  ــ املســ اإلفــادة بــاملــعــادلــة مشــتــمــًال عــ
بــيــة  ــ ــا وزارة الــ ــ ســأل عــ ُ ــة  ــذا الــبــت ألســبــاب إدار طــلــبــھ، ولــم يــتــم 

ل حالة خاصة ع حدة. ، بحيث تدرس   والتعليم العا

ـ  ـيـل  ة لل ي، فنص ع أن حيازة الشروط املطلو أما القرار الثا
ـ  ب النتـائـج اإليـجـابـيـة عـ ت أي برنامج ماجست أو دكتوراه ال تكفي ل
ـا  ـ ل صـاحـب الـعـالقـة فـ امعة ال  يل إن لناحية ا ذا ال
ل جامعة أن تـكـون قـد راعـت  ط أيضًا   ُش أو لناحيتھ بالذات، إذ 
ــيــعــابــيــة  ــا االســ ــ ــاديــمــيــة وقــدر ــا األ ــ ــا ألي طــالــب طــاقــ ــيــلــ ــ ــن  حــ

ــة  ٢٠١٤/    ٢٨٥املــاديــة وفــقــًا ملــا يــنــص عــلــيــھ الــقــانــون  ــ ــ خصــوصــًا 
ــا،  ــ ــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة لــد ــا لــدى أفــراد الــ افــر ــ يــجــب تــو الشــروط الــ
نية وعدد الـطـالب  اديمية وامل م األ م وأوضاع ن عديد والتناسب ب
ــ  ــددة  ــ ــل بــرنــامــج، وكــذلــك الشــروط املــوضــوعــيــة ا ــ  ــن  ــلــ ــ امل

ـ  ٩٦/    ٩٢٧٤املرسوم الرقم  ـ نة خصوصًا للمساحات ال يـقـتـ املب
ل طالب  االختصاصات التطبيقية والنظرة. ا ل افر  تو

ـامـعـيـة  ـ ـ السـنـة ا لـس عـ ، ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١تنطبق القرارات وفق ا
ـ ضــوء املـلـفــات  ـ املـالئـمـة عـ ـ اتـخــاذ اإلجـراءات والــتـدابـ وسـيـعـمـد إ
ـذه اإلجـراءات وجـوب أن يـكـون  ـشـمـل  ـا، وسـ ـ ـ ـ تـكـو عمل عـ ال 
الية، وفرض الغرامات عن أي مخالفـة  ًا  السنة ا التعليم حضور
ـ  ام القانونية والنظامية، واملنع من استقبال أي طالـب جـديـد  لألح

الفة. امعية ا  أي من املؤسسات التعليمية ا

 

ـ  ض أن تـتـوقـف أعـمـال املصـادقـة عـ ـ  آلية تـطـبـيـق الـقـرارات، ُيـفـ
ــنــة  ــ ــالــفــة مــن  ــ ــامــعــات الــلــبــنــانــيــة ا ــ ــادات الصــادرة عــن ا الشــ
ـن الـتـدقـيـق بـمـلـفـات  ـ حـ ـاملـعـتـاد، إ س  انت  املصادقات و ال 
ــنــة املــعــادالت، خصــوصــًا وأن  ــ ــ  ــا  ــ ــ ــز ــن وجــا اقــيــ الــطــالب الــعــر
ــ شــروط  ســتــو ــ  ــ بــاآلالف.فــيــمــا الــطــلــبــات الــ طــلــبــات املــعــادالت 
ـادات، مـا  ن ال تتجاوز بضع مئات من الشـ اقي املعادالت للطالب العر
ـا  ـعـضـ ادات ستخضع للتصفية وقد يكون مص  ع أن آالف الش

 الشطب.

 

خـيـص  ـ ـ الـ اح العـتـمـاد مـبـدأ عـام  لس باق ملف متصل ناقشھ ا
ـاديـمـيـة الـعـاملـيـة وكـذلـك  ـ األ ـ والـدكـتـوراه بـحـسـب املـعـايـ للمـاجسـتـ
ـا أن  ـا جـمـيـعـ ـ ـ يـكـون مـن شـأ بحسب املعاي املادية املوضوعيـة الـ
ــة  ــشــر ــ املــتــطــلــبــات املــتــعــلــقــة بــاملــوارد الــ ــودة، وأن تــرا ــ تــحــفــظ ا
ات، وذلـــك  ـــ ـــتـــ ـــ افـــر ا ودرجـــة االخـــتـــصـــاصـــات وعـــدد األســـاتـــذة وتـــو
ـن  لس الدرس لتـكـو ع ا ادة، ع أن يتا ل اختصاص وش بحسب 
ذا الصدد، لـيـصـدر تـوصـيـة بـإقـرار مـرسـوم يـتـضـمـن  ي   توجھ مبد
ــن  ــ ــ أي مــن املســتــو ــس  ــاديــمــيــة واملــوضــوعــيــة لــلــتــدر الضــوابــط األ
ـــا إن  افـــر ـــ يـــجـــب تـــو ـــ لـــتـــحـــديـــد الشـــروط الـــ ـــالـــتـــا ـــن، و املـــذكـــور
اف ولتـجـديـد  ن لالع ما، و خيص باستحداث أي برنامج  أي م لل
ــعــلــيــم عــاٍل خــاص  ــادات املــعــطــاة مــن أي مــؤســســة  اف بــالشــ ــ االعــ

ا. ناد إ تراخيص سبق أن أعطيت ل  باالس

 

ــ تــمــنــح  ــامــعــات الــ ــ ــ مــلــفــات ا ــل ذلــك أيضــًا الــتــدقــيــق  يــحــتــاج 
ـ إلـغـاء  ـاديـمـيـة، وصـوًال إ ـ أ ال معاي ملة و املاجست والدكتوراه با
ــر  و ــ ــافــحــة الــ ــمــايــة الســيــاســيــة والــطــائــفــيــة، ومــ ــ تــراخــيــص ورفــع ا
ـو أمـر قـد يـكـون  خـيـة، و امعات العرقة والتار والفساد، وحماية ا

يار  لبنان!  صعبًا ومستحيًال  ظل الفو واال
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ـ جـائزة  ـائز ع ينطلق الشاعر الكب حميد سعيد مـن مراجعـة ا
ل  العـام  ـا فـار غـاس يوسـا ملوقفـھ مـن غـزو العـراق  ٢٠١٠نو مار

ن والعــرب  اقي ن العــر عــرف بــاملثقف اقــف مــا  واحتاللــھ إلدانــة مو
ــــــــ  م إزاء النظــــــــام الوط ــــــــ خــــــــسة مـــــــوقف عمومـــــــا الــــــــذين تمـــــــادوا 
ـــل  ــسوغ  ــم مــا  اقالم م و موا الــصمت لــو جعلــوا مـــن افــوا والــ

ا االحتالل وذيولھ  العراق. رائم ال ارتك  ا
 

نمـات يوسـا واحتـالل العـراق ) تـداولت وسـائل  فتحت عنوان ( ج
ي  ــــانون الثـــــا ـ ع مـــــن  ـــــ الـــــسا مقالـــــة  ٢٠٢٢التواصـــــل االجتمـــــا 

ا :  الشاعر الكب حميد سعيد ال جاء ف
 

و، مـــن مواليـــد العـــام  اتـــب مـــن بـــ ـــا فارغـــاس يوســـا،  ،  ١٩٣٦مار
ــــــسية اإلســــــبانية، ونــــــال  حمــــــل ا ــــــ إســــــبانيا، و اختــــــار اإلقامــــــة 

ـــــ العـــــام  ـــــل  ، أتوقـــــف عنـــــده اآلن وأنـــــا أســـــتعيد  ٢٠١٠جـــــائزة نو
مــة احتــالل وطــ بتــارخ  ، إذ وقــف يوســا موقفــًا  ٢٠٠٣  -  ٤  -  ٩جر

ــــس  ع وقتـــذاك، رئ ــــ ــي للعـــراق ، و  ـ ـــسًا مـــن االحتــــالل األمر ملت
ـــ  ي  ـــش اإلســـبا ـــ زج ا ـــا أثنـــار ع ي خوســـيھ مار الــوزراء اإلســـبا
عھ، فقــد  ــ ــ مــن  ذلــك العــدوان، مــع أن أثنــار لــم يكــن بحاجــة إ
ـــــ  متـــــھ  ز انـــــت  كيــــة دائمـــــًا، و ـــــ السياســـــات األمر ـــان منحـــــازًا إ ـ

ذا. ٢٠٠٤انتخابات العام  ا انحيازه   أحد أسبا
 

ـــذه املرحلـــة،  ـــم مبـــد  ـــو مـــن أ ، بـــل  اتـــب كبـــ ـــو  أمـــا يوســـا و
ــ األوســاط  اضــات  ــساؤالت واالع فقــد أثــار موقفــھ الكثــ مــن ال

ية. ا الالتي  الثقافية،  إسبانيا وأمر
 

عنـــــوان" يوميـــــات  ًا  ومـــــن املفارقـــــات أن يوســـــا أصـــــدر كتابـــــًا مـــــش
تــــــھ املــــــصورة الــــــ زارت العــــــراق وصــــــورت حــــــاالت  العــــــراق" مــــــع اب
ـــب،  ـــب وقتـــل و اقيـــون مـــن دمـــار وتخر ة ممـــا عاشـــھ العر مأســـاو
ـاك  ـ العـراق تحـت وطـأة االحتـالل، ان ف يوسـا أن مـا جـرى  واع
سانية،  ن الشرعية الدولية والقيم األخالقية واألعراف اإل لقوان
افع الـ قـادت  ـل الـدو ولعل املفارقة الصارخة،  قولـھ : إنـھ يج
ـــا أثنـــار لـــدعم العـــدوان  ـــس وزراء إســـبانيا أيامـــذاك خوســـيھ مار رئ

ي الذي أدى إ احتالل العراق.  األمر
 

لقــد قــرأت حــوارًا مــع يوســا، أجرتــھ معــھ الــشاعرة اللبنانيــة جمانــة 
ـارج، قائلـة : إنـھ  ـن سـألتھ عـن التغيـ املفـروض مـن ا حداد، وح

 يؤدي إ كوارث كما حصل  العراق.
 

ــن حاولــت الــديمقراطيات أن تفــرض  ــ حــق، فح ــا : أنــت ع فأجا
ة. نمات كث ا، خلقت ج  نفس

 

 ، ــار نمــات التــدخل ا ــشأن ج ــ أن مــا أشــار إليــھ يوســا  بــدو  و
ــة، لكنــھ نــاقص مــن  يح مــن ج ــ ــو تــدخل بــالقوة الغاشــمة،  و
ن بمحــــــــــــــاوالت  نمــــــــــــــات تقــــــــــــــ ــــــــــــــذه ا ــــــــــــــست  ــــــــــــــة ثانيــــــــــــــة، فل ج
ـــــ  ا، بمع ـــــ فـــــرض نفـــــس الـــــديمقراطيات، حـــــسب وصـــــف يوســـــا 
ــ  ــ اآلخــرن، بــل  ــا ع ا ومــسارات تطور ــا وتوصــال فــرض تجار
انــــــــت مــــــــسوغات  مــــــــا  ، م ــــــــار نتــــــــاج جميــــــــع أنــــــــواع التــــــــدخل ا
انـــــت أنـــــواع القـــــوى الـــــ تحـــــاول  مـــــا  ـــــذا التـــــدخل، وم وأغطيـــــة 
ـذه  ـا تجعـل مـن  ـس أل انـت أم عمليـة، ل ا، فكرة  فرض خيارا
ـ خصوصـيات  ـا تتجـاوز ع يارات غطاء ملصا حسب، بل أل ا

ا الوطنية. ا وكرام  الشعوب وع تارخ
 

انــــــــت  ي، يــــــــوم  ــــــــو املثــــــــال األفغــــــــا ن، األول  نــــــــا مثــــــــال ــــــــستذكر  و
ــ بنــاء دولــة حديثــة،  ــاص  ــا ا ق ــستان تحــاول أن تجــد طر أفغا
ي التدخـــــــل  يـــــــة، فيـــــــأ خيـــــــة ودي ـــــــ ظـــــــل مؤثـــــــرات اجتماعيـــــــة وتار
ميع املؤثرات الـ أشـرنا  السوفي الذي لم يحسب أي حساب 
الء بتلك املؤثرات، ومـن يمتلـك معرفـة  حاول من خالل ج ا، و إل
ـان مـن نتـائج التـدخل،  ، لذلك  ا، ف معرفة سطحية ال غ ما 
استفزاز جميع طاقات الـرفض واالنكمـاش والتقوقـع، اسـتطاعت 

زم ذلك التدخل بجميع نتائجھ.  أن 
 

نــم  ــ ج  ، نــم التــدخل الــسوفي نــم أخــرى بــدًال عــن ج لتحــل ج
ات.  العنف وارتباك الو وغياب القدرة ع إدراك املتغ

 
ـــا  ـــة إمار نـــم داعـــش، وتجر ـــان مـــن ج ـــو مـــا  ي، ف أمـــا املثـــال الثـــا
ـــا  ـــا ومجتمع خ ـــضارة بتار ـــذه املدينـــة ا ـــ املوصـــل، ف زلـــة  امل
يــة والقوميــة، ومــا تحتفــظ بــھ مــن كنــوز  ا الدي ا، بتعــددي ــسا و
ـــــ  ـــــة تتمثـــــل  اث، ومـــــا تـــــضم مـــــن صـــــروح معمار اآلثـــــار وفرائـــــد الـــــ
انــــــــات واألســــــــواق،  س واألديــــــــرة والقــــــــصور وا وامــــــــع والكنــــــــا ا
ــــــــم  انــــــــت واحــــــــدة مــــــــن أ ــــــــا الــــــــ  ــــــــ جامع ا املتمثــــــــل  جديــــــــد و
ــــــــا العلميــــــــة  نجازا ـــــــا و ــــــــي، بمنا ــــــــ الـــــــوطن العر امعـــــــات  ا
ــــــــ  امعــــــــة األم  ــــــــ ا ــــــــا تقــــــــدمت ع ا، حــــــــ أ وفطاحــــــــل أســــــــاتذ

غداد.  العراق، جامعة 
 

ــط واملوســيقى،  ــ الرســم وا ــا  ا ونتاجــات فنان ــا ونــص تماثيل و
ـــــل مـــــا  قيقـــــي ل ، األب ا ـــــا مدينـــــة مـــــال عثمــــان املوصـــــ كفــــي أ و
يــــة مــــن تجديــــد، واملعلــــم املتمــــ للقــــراءات  دتھ املوســــيقى العر شــــ
ــــــل مــــــا ذكرنــــــاه عــــــن مدينــــــة  ــــــ  اإلضــــــافة إ القرآنيــــــة املعاصــــــرة، و
ـا بتدينـھ مـن دون تطـرف  ـ املدينـة الـ عـرف مجتمع املوصل، ف

عصب. تھ من دون  عرو  و
 

ــدم اآلثــار  ، ف ــذه املدينــة تحــل جائحــة التــدخل الداعــ ــ مثــل 
ـشكيلية وتحاسـب  وتحطم النـصب والتماثيـل وتحـرق اللوحـات ال
ا،  ش أو قــصر ا وطــول الدشــاد ــ أو قــصر ــ طــول الل ــا ع رجال
ن، واملوصـــل  ـــ وجـــو مـــار ع ـــن ال يـــضعن ا ـــساء ح عاقـــب ال و
ـ  ـديث  ـ بدايـة التعليـم ا ـان معظـم املعلمـات   املدينة الـ 

بات. ا وكذلك معظم املمرضات والكث من الطب  العراق م
 

ا  ــــي فرضــــ يــــة الــــ يحــــاول النظــــام اإليرا مي ائحــــة ا ــــس ا ول
يــة واإلســالمية، تختلــف  ه مــن البلــدان العر ــ غــ ــ العــراق وع ع
ــار أســـطورة ، عـــن  ـ أف ـــ مـــا تحـــاول فرضـــھ مـــن ســـلوكيات و ًا  كثـــ
ــ  ــا ع ال ــا وج ل ق ج ــسو ــ  عتمــد  ــا  ائحــة الداعــشية، أل ا
ــ أن مدينــة النجــف ، مثــًال،  نا الــة، وت ــًال وج لوقــات ج أكــ ا
ـــــري  وا ـــــ الـــــشر وا ـــــر واملتنـــــورن، مدينـــــة ع ـــــ مدينـــــة التنو
عفــــري،  والــــصا النجفــــي ومحمــــد صــــا بحــــر العلــــوم وصــــا ا
م، لذلــك  زومــي وغــ ــدي ا مدينــة عبــد الــرزاق محــ الــدين وم
ـي، وقـد  تمع العرا عاصـفًا، ضـد التـدخل اإليرا ان رد فعل ا
ـــم  عامـــة والـــشباب م اقيـــون  ـــ مـــا عـــ عنـــھ العر ـــر ذلـــك جليـــًا  ظ
ــــ وجــــھ خــــاص مــــن رفــــض لالحتــــالل بجميــــع مخرجاتــــھ، وعــــّدوا  ع
رجـــــــات، ومـــــــا انتفاضـــــــة  ـــــــذه ا ائحـــــــة اإليرانيـــــــة مـــــــن أســـــــوأ  ا
ـــــــي العـــــــراق  غـــــــداد وجميـــــــع مـــــــدن جنو ـــــــ  ـــــــشرن الـــــــ انطلقـــــــت 
اســـم  ـــا، إال الـــرد ا ا وتأث ووســـطھ، ومـــا زالـــت تواصـــل حـــضور

نم االحتالل ومخرجاتھ.  ع ج
 

ـــــذه،  ــــا مقـــــال  ـــــا فارغـــــاس يوســــا، الـــــ ابتـــــدأُت  إن أمثولــــة مار
ــــــــس وزراء إســــــــبانيا  يع أثنــــــــار ، رئ ــــــــ ــــــــ  وتراجعــــــــھ عــــــــن موقفــــــــھ 
ــــ  ــــ العــــراق، تحيلنــــا إ ا ع ــــ عــــدوا كيــــة  ملــــشاركة القــــوات األمر
ـن، ممـن انـدفعوا  عـض املثقف عض القوى السياسـية و مواقف 
ـ أن  ـن، ومـن الطبي تل ساقوا إ خدمـة ا  تأييد االحتالل وا
ـن  ـا ال تتجـاوز ا م حساباتھ  تأييد االحتـالل، لك ل م يكون ل
ديــــد، غــــ أن  اســــب ونيــــل رضــــا رمــــوز النظــــام ا والبحــــث عــــن امل
غطـــاء معارضـــة النظـــام الوطـــ الـــذي  ـــم غطـــى ســـقوطھ،  معظم
ـــــذا  ن فعـــــُال، و ــــان مـــــن املعارضـــــ ـ م  عـــــض دفھ االحتـــــالل، و اســـــ
ــــــل يحــــــق للمعــــــارض الوطــــــ أن يرحــــــب بــــــاالحتالل  خيــــــاره، لكــــــن 

ن؟ تل تعاون مع ا  و
 

م أن  عـض نـم االحتـالل، الـذي حـاول  ـ عـراق ج ده اآلن  ش وما 
ـــــــــ  ـــــــــن طر عـــــــــد أن باعـــــــــد صـــــــــراع املـــــــــصا ب يـــــــــصوره فردوســـــــــًا، و
ـــ  ـــ أحـــد طر يـــران، أن صـــار االنحيـــاز علنيـــًا إ ــا و ـ االحتـــالل، أمر
ـن  ـ الطرف ـن ممث ن، والـصراع ب ن حز أن الصراع ب االحتالل، و
ـــن  ـــس ب اقـــع الـــ تكـــرس وجـــود الطـــرف الـــذي يمثلـــھ، ول ـــ املو ع
ـــذا املوقـــع واألكـــ أحقيـــة، لكـــن ال  ـــدير واألكـــ جـــدارة واألحـــق  ا
نمـــات  نـــم مـــن ج ـــ ج ـــشون  ع اقيـــون  ـــذا، والعر ـــل  ـــ  غرابـــة 

 يوسا.
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