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بنا  
 يكن حز–   �� ا � ا�ش�� يبـالغ عنـدما اعتـ��  -حزب البعث العر��

%ال وهو  كن تغي�� و�ءها &� ان �+� ان ا%يليشيات وا�حزاب التابعة �.�
اء  �غـراء ا%ـا6� 45 ـا &� ك89 ـا +� ـا ا:8 ما فعلته دول خليجيـة اعتقـادا م89
ه وكـرر&8  كـد&8 ة اثبتت صواب مـا ا تلك الكتل ، فقمم السعودية ا�خ��
يـده Oـران  اء ا%وقـف الـذي .� 8T8Uكيده فقد وقف  نظام ا%نطقة ا Z �&
 � ان ]8 � ادانـت ا.� كـد رفـضه قـرارات القمـم الـ\� حرفيا وب_ رتـوش ،وا
بيـت  � ع` ان هذه ا�حزاب وا%يليشيات بنيـت ور Zا� كيد حاa و:8 Z �&
ان فـوق الوطـن  ـم �.� ن تبعي�9 ا &� ع` اسس طائفية زائفة اقنعت قاد:�
� اعقبــت ا�حتــ_ل تؤكــد ذلــك  واn منــه ، وmنــت l ا�حــداث الــ\�
ـرت فيـه هـذه ا�حـزاب وا%يليـشيات  8Oهيك عن عقود من الزمن ا 8&

ا ! ان وخيانة لوط89 بتا �.�  و�ء &4
 

� قبـل  ليـج العـر�� 8Uقيقة كنا ننصح دول اUا كنا نؤكد ع` تلك اsومث
بية وقواها الوطنية  ا تنبع من ا�مة العر نة wاي�9 8x ن وبعد ا�حت_ل &�
ان  ا yـاو�ت التفـاn مـع ا.� والقومية وليس من مصادر اخرى من بي89
ان mنـت تنـاور �جـل تـضليل  لفـشل �ن ا.� �& � ـا تنـ|� Z+نت داm � وال\�
� والسيا~� بتقد{� وعـود خ_بـة  ا ا�م\8 د.� وع9� 8 � و�� ليج العر�� 8Uدول ا
ليج مؤخرا  8Uا ماهو جدي ا� التضليل ،وهو ما ادركته دول ا ليس ف9�
� ا%عيقـة  ليـج العـر�� 8Uدول ا lة . ومـن مـشاTولكن بعد خراب الب
انية مـش�ه� عـدم  ديدات ا�.� ررها من ا�رهاب وال�9 لتحقيق هدف ��
ـا  و�8 8 � العراق نتيجة �� ا ع` التفاn مع القوى الوطنية والقومية ]8 قدر:�
ـا  � ام89 ي� والذي تعتمد عليـه ]8 � ا%عاد�� وهو امر من الطرف ا�خر ]8
كـن ان تبيـع اي صـديق �ـا  ي� +� ن امـر � تؤكد &� ات ال\� ر�l 8 ا%ؤ45
� مبــارك الــذي اطلــق مقولتــه  كتــشفه حــس\8 بثمــن صــفقة ، وهــو مــا ا
اه ا�ن مـن لعـب  ن )، وهـذا مـا.8 ي� عـر&� مـر ̀� يتغ� &� ة ( ال �� ال�4
� حيـث تـصعد l مـن واشـنطن  ليج العـر�� 8Uوا�8 مع دول ا �ي� امر
مــا تتجنبــان اUــرب  وOــران التــو.� وتــص_نه ا6 حافــة اUــرب لك89
ازهـا ماليـا  8 � واب�� ليـج العـر�� 8Uدة قلـق دول ا اUقيقية وا�ـدف هـو ز&�
ــاه القــضية  � فــضه طــوال عقــود �� وسياســيا ودف�ــا لقبــول مــا mنــت .�

 الفلسطينية!
 

ن الوقـت مـازال  � ونؤكـد �ـا &� ليج العـر�� 8Uو�ذا نكرر النصح لدول ا
د  � تتخذها خصوصـا عـدم ا�عـ�� يارات ال\� 8Uا � متاحا �عادة النظر ]8
� العــراق �ن ذلــك  ان ]8 اء اتبــاع ا.� ي� و� ا%راهنــة عــ` 45 عــ` امــر
 � ليـج العـر�� 8Uالعـراق هـو د� دول ا � ̀� النـا�� ]8 يـار العمـ 8Uعبث وا
� وحدها لو د�ت بصورة 

بة �8 ر للقوى الوطنية والقومية ا%عروفة وا��
ديـدات  ـاء ال�9 ان واتبا�ـا وا:8 فعلية القادرة ع` قلب الطاو�� عـ` ا.�
بة ا%رة  ل التجر بية، �8 � وبقية ا�قطار العر ليج العر�� 8Uانية لدول ا ا�.�

رة الو�� الصحيح ؟ � السعودية قادرة ع` ا&8  للقمم الث_ث ]8
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 ب¢ ¡ الرwن الرح � 
_ل وا�كرام ﴾ �Uا فان ويب¥� وجه ربك ذو ا  ﴿ l من عل9�

 صدق ¡ العظ � 
 

� رwه ¡ .. اد الصا]8 � يد من اUزن وا�~ الرفيق �8 ز �+ �� ا � ا�ش��  تن§ قيادة قطر العراق Uزب البعث العر��
8 وحسن أولئك رفيقا وا �ªUداء والصا 8 وال�4 �ª8 والصديق �ªته الواسعة ويسكنه فسيح جناته مع النبيw ̀� القد.� ان يتغمده .� لهم أه® ن ينسأل ¡ الع

 وأحبائه الص�� والسلوان.
 

 وا&8 ° وا&8 اليه راجعون
 

 قيادة قطر العراق
 �� ا � ا�ش��  Uزب البعث العر��

ر   ٢٠١٩اوائل ا&�

    
  

 
         

 
لوقـوف  ـم مكـة، &� �µ � اء ببغداد ]8 8T8Uيكن موقف حكومة ا%نطقة ا 

ان، مفاجئـًا و�  ̧� مـن إدانـة إ.� سـ_ � وا�¹ � والعر�� �ºلي 8Uاع ا �wضد ا�
ان  ــا، mنــت إ6 جانــب إ.� يــع مواق¼8 �w كومــة، وعــ��Uــذه ا يبــًا، �8 غر
يـب  � مصاUها ع` حـساب مـصا½ العـراق وشـعبه، ولكـن الغر و.�
� تلك القمم،  ا موقفًا غ�� الذي وقفته ]8 حقًا أن ينتظر بعض العرب م89
� للوقــوف إ6  ييــش الــرأي العــام العــرا]� � يــد �� هــت، .� وهــو موقــف &�
ـاطر عـ` العـراق وشـعبه، ولكـن  8y ذلـك مـن � ان ع` ما ]8 جانب إ.�
شعب العراق الوا�� �ذه اللعبة ا%كشوفة يتـساءل : كيـف نقـف مـع 
mن ع` احت_ل بلـد&8 وعاثـت  � وقفت ضد&8 وساعدت ا�Zم�� ان ال\� إ.�

يبًا وفسادًا؟ ر 8  ببلد&8 ��
 

اء Á� ذيـل لو�يـة الففيـه  8Tـ 8Uلقد أصبح معلومًا للجميع أن حكومة ا
ـا عـن  ا عن إرادة شعبية عراقية، وإ+8 � مواق¼8 ا � تصدر ]8 � Oران وأ:8 8[

ة.  8Âانية وا  مصلحة إ.�
 

 � ا مـن امتـدادات ]8 ا لـد:� ة الوطنية العراقية و+� إن ا�Zمانة العامة للج�9
اء هـو غـ��  8Tـ 8Uوساط الشعبية العراقية تؤكد أن موقف حكومـة ا Zا�
ــه مــع أشــقائه ضــد أي خطــر  موقــف شــعب العــراق ا%عــروف بوقوف
� عـ�� عنـه أبنـاء البـTة الـشجعان  ددÄ ،n تؤكد أن ا%وقف الشع\� ي�9
ان  Åهم مليـشيات إ.� ا &� � كتب�9 م، الشعارات ال\� عندما أحرقوا، قبل أ&�
� تـدعو إ6 الوقـوف  ان وال\� �. وخنقوا هتافات هذه ا%ليشيات ا%والية �¹

ان.  إ6 جانب إ.�
 

� الوقت  ا تؤكد ]8 م مكة، فإ:8 �µ ة مقررات وإذ تثمن ا�Zمانة العامة للج�9
� ا%نطقـة بوجـود نظـام الـو6�  نفسه أن � س_م و� أمـن و� اسـتقرار ]8
، لذلك يتوجب العمل عـ` إزالتـه والوقـوف إ6 جانـب  � ا�8 �. الفقيه ا�¹
� لـ�� يعـود العـراق  ا�8 �. � مقاومته الباسـ®� ل_حتـ_ل ا�¹ شعب العراق ]8
 � ان إ6 خنجـر مـسموم ]8 سندًا ودرعًا �Zشقائه، بعد أن حـو� ذيـول إ.�

ر ا�Zشقاء. 8O 
 

 ا�Çمانة العامة 
ة الوطنية العراقية  للج�9
ان  ول من حز.� Zا� �  ٢٠١٩بغداد ]8
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از  � موعات املرتبكـة سياسـيا والـساعية إىل اممرسـة االبـرى� �! احمل
�

ىڡ

ــا  �! لعبــة االنـشقاقات الباليــة مــن أحزاهى
�

مـن خــالل التلــوحى! ىڡ

ة مـن الوقـت املـستقطع أو الـضائع هلـا،  خـرى!
<
! اال

! الثواىى�
�

اول اللعب الساذج ىڡ
�

� حى حںى!

وش أو خيول عرجاء. �ور حح ا إىل هط� هى� �حاوالت شد عراى � مى

 

يـون روسـيا اليـوم البارحـة  ! حلقـة تلفز
�

ـر ىڡ فالشخص املظلل صوراى! وصوتيا الذي هط�

ول من رمضان،
<
!  ٦/٥/٢٠١٩ليهل� اال

�
! منطقـه، وىڡ

�
ـصه، وىڡ � g

! حس
�

اكن بلك املعايرى! نكـرة ىڡ

! مـستوى 
! موضعه ؟؟ ... عكـس مـن خـالل أداءه املتـدىى�

�
! توقيته، وىڡ

�
أطروحته، وىڡ

 مـدى 
�

يو؛ وذلـك يـوحص ! وضـع مثـل هـذا الـسينار
�

معت خلفـه ىڡ �
�

! حى
لك النكرات الىى�

! بقيت وراءه.
موعة املشبوهة الىى� �! تلك احمل

�
 االرتباك ىڡ

 

ـزه هرطقـات  ـذور لـن هى� �ـستوى البعـث راحس� احل �بيا قوميا وقطراى! عراقيا مى إن حزاى� عر

. ! � ورطانة امثال هذا الكومبارس الغىى

 

حع�  � ! تفاصـيلها سـوف لـن رى�
�

عالمية املـضحكة ىڡ حوال إن مثل هذه املادة اال�
<
! لك اال

�
وىڡ

ـرج هـذه  ه؛ بقدر ما تفضح مـدى سـطحية وغبـاء حم� اهرى! �قيادة البعث وال حلفاءه ومح

فيـة ورمـضانيات التـسلية،  ا احل� ! تشبه لعبـة الـاكمرى!
الكوميداى! الرمضانية السوداء، الىى�

سـف وقعـت 
<
ـا لال احم� جـادة؛ ولكهى� �سب هلا تقدمى! رى ا فضائية روسية، حى! �! تورطت هى

الىى�

� قـدمت ضـيفا  اخ ما خلف السياسة وطبخات الكواليس املظملة، حںى! �
�

! حڡ
�

إعالميا، ىڡ

حم� اكن ال  اى� �! رى
�

� سـالم مـسافر ىڡ عـالىم! املتـمرى! خ اال�
<
! مقام اال

�
يال، ليس ىڡ اى! هز ياكترى! اكر

ة.
<

 لون هل وال طعم وال حىى� راحى

 

طـراف معروفـة ، تـسىع إىل شـق 
<
ـامهل� ال �� احمل

�
! حڡ

�
نعم سـقطت فـضائية روسـيا اليـوم ىڡ

ة، عرفـت  ات معروفة للك ذي بـصرى! �وحدة البعث واحلركة الوطنية العراقية، وىه! هح

ا السياسوي  �! ، خصوصا عندما رهنت خطاهى
� ا السياسية وغباءها التارىحى! الهى�

�
دى حص �مى

قاومة "حزب هللا " والثناء عىل دور  �عرج لتشيد مى
<
م اال من خالل ملكات رددها حصاهى�

بطتـه بقـضااى!  هللوسة حيامى� خلطـت الكهمـا ور �حاكم فارس ووالية الفقيه، وىه! مصابة اى

ــث  ــزب البع ــادة ح ــاءة لقي ــصد االس ــة بق ــة الطائفي ــات املقاوم اع �ــق مح نط �ــصل مى تت

ية. �  التارحى!

 

ن جيـوب االنـشقاق  �وع، وتؤكد اى gحصاب الفكرة واملرس
<
ا ال

�
افا فاحص احللقة تسجل اعرى�

م  وج هلم بصيغ عدة، يؤكد أهى� � رى! قزام ، من الذںى!
<
! املزعوم، الذي يعد هل بعض اال

gألبعىى

ـدث 
�

ثلهم، والذي حى � مى! دوا إال مثل هذا البائس املسكںى! � يث مل حى! �اكن؛ حى �من اهلزاهل� مى

ـگ مـن البـک) امك يقـول العراقيـون...حيامى� لقنـوه  مسهم والذي اكن ( ال يعـرف احل· �اى

؛ ممـن  � ت االنـشقاقية املعـروفںى! ئسة مقتبسة من نصوص أحصاب الرطـااى� �أطروحات اى

م  سـبوا حيـث سـاقهى� بيـة و الوطنيـة وحـىى� القوميـة فرى� يانـة احلز ! وحـول احل�
�

سقطوا ىڡ

 أطماهعم إىل قيعان مستنقع الطائفية السياسية النتنة.

 

 وان غدا لناظره قريب.
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ىك! عطـاء رىg غـزرى! ال ينـضب بـل بتدفـق  ا ! االشرى� �العطاء الفكري حلزب البعث العرىى

ة بقـوة  ة مـستنرى! �ة مثـارى تـكبرى! ة وزمح� كفاىح! هادر وبطاقات وقدرات واماكاى� بفاعلية كبرى!

قراىط! والقــوىم!  ــدمى! ! وال
وســطوع واشــعاع الفكــر البعــث الثــوري احلــر املنقــذ الــوطىى�

! الفاعل فأن فكر البعث فكر ىح! متنور متطور متفتح منـرى! مـشع 
ىك! االنساىى� ا واالشرى�

اء املتواصل املـستمر  gالغراض التطور واالغناء واالرى 
ً
 وابدا

ً
ا
<

ت دامى ااى! ساطع مفتوح الهى�

يـة املـضافة اىل اصـل وجوهـر فكـر  الدامى> املبدع احل�الق املثارى� لينتـج احللقـات الفكر

ة املمارسـة  ء الصفحات الالحقة مـن مـسرى! !
البعث املبدع احل�الق الوضاء املعطاء ليىص�

ىك!  ا قراىط! القـوىم! االشـرى� ! الـدمى!
ـذري الـوطىى� �ة البنـاء الثـوري احل والتطبيق اكفة ومـسرى!

� فكـر البعـث  دلية احلية واحليوية بـںى! �املعطاء الوضاء الثاقب لينتج الصهل� والعالقة احل

النرى! املتطور الثاقب ذو القدرة العالية عىل اضاءة الدروب والسبل والطرق واملـشالك 

قق االهداف املرحلية االنية 
�

! حى
ركة احلزب النضالية الثاققبة الىى� �! تدفع حى

النضالية الىى�

اتيحية البعييـدة املـدى الواسـعة االفـاق  � لعبـور االهـداف الـسرى� الظرفية كجرس متںى!

! والدالالت النضالية العميقة ذات االماد الزمنية الطويهل� .
 واملعاىى�

 

 !
�

ية االهداف السامية الرفيعـة املقدسـة ىڡ � ! النرى! هو فكر االهداف التارحى!
gفالفكر البعىى

الـدة  بيـة احل� كية تظـهل الظـالل الوارفـة الظليـهل� للرسـاهل� العر ا ية واالشـرى� الوحدة واحلر

يـدة لكهـا امـة الرسـاالت الـامسوية الثـالث  �بيـة احمل رساهل� العرب واالسـالم واالمـة العر

يقـة االصـيهل� حـضارات عـرص صـدر الرسـاهل� االسـالمية  الدة وامة احلضارات العر احل�

! الكرمى! حممـد ( صـىل هللا عليـه وسـمل ) والـذي  �ة العطرة للرسول العرىى الدة والسرى! احل�

اه ( مقولتـه  gقال فيه الرفيق القائد املؤسس امحد ميشيل عفلق رمحـه هللا وطيـب هللا رى

ة ( اذا اكن حممد لك العرب فليكـن العـرب اليـوم لكهـم حممـدا )  الدة االثرى! الرائعة احل�

الـدة  ١٩٤٣من عىل مدرج جامعة دمشق عام  وكتب مقالته ( هعد البطوهل� ) الرائعة احل�

وة احلياة ) عام  ١٩٣٣عام  gا  ١٩٣٦و ( رى ! عرف فهى!
� الىى� ـا دںى! هى� �كية اى ا ا االشـرى� عرف فهى!

ميـع  �ميع وامسهحـا حل �ب العامل امام احل �ها اى �و يعترى
�

احلياة وظفر احلحياة عىل املوت هڡ

لظهور وال يدع املـوت اال للعظـام النخـرة واللحـم  �الطاقات والفصائل وحماسن البرسg اى

ة مىg كتـاب معركـة املـصرى!  � الـدة املتـمرى! ! سـبيل البعـث احل�
�

ت ىڡ �اف مىg جاءت كتااى �احل

حم� املـستقبىل! للبعـث والقـوى  اى� �! ومـن مىg الـرى
سينات القرن املـاىص� الواحد منتصف مح�

 gومــن مى !
السياســية الوطنيــة والقوميــة والتقدميــة منتــصف ســبعينات القــرن املــاىص�

! الـسابع 
�

سيس البعـث ىڡ
< الدة لوالدة واى� ! الذكرى احل�

�
ة االئعة ىڡ ية االثرى! � ته التارحى! �خطااى

ة عالية وحازمة بدون اي انقطاع حـىى�  ١٩٤٧من نيسان عام  �! واصلها بدأب ومثارى
والىى�

! الـسابع مـن 
�

سـيس البعـث ىڡ
< بعون لـذكرى اى� ! الذكرى الثانية واالر

�
اخر خطاب هل ىڡ

ر من وفاته رمحه هللا مىg جاء بعده الرفيق القائـد  ١٩٨١نيسان عام  gقبل حواىل! ثالثة اهس

 
ً
جيـا  مهى�

ً
� رمحه هللا فـاغىى� فكـر البعـث اغنـاءا جـذراى! يد احلج االكرى� صدام حسںى! gهس

! العراق ثورة السابع 
�

ة ثورة البعث ىڡ  عرى� قيادته ملسرى!
ً
 متجددا

ً
ا  راحس�

ً
 متطورا

ً
 ثوراى!

ً
واقعيا

 gوز عام   –عرس
�

� من مى فأرىس من خالل قيادته احلصيفة احلكيمة املتـأمهل�  ١٩٦٨الثالثںى!

ية العمل البعثية احل�القة العمالقـة املعطـاء الثاقبـة فاكنـت  زة احلزب والدوهل� نظر �هح
<
ال

! البنــاء 
�

يقنــا خــاص ىڡ ! ( طر
�

الــدة ىڡ يــة احل� يــة الثور ذر �اطروحاتــه العميقــة البعثيــة احل

وليـة للحيـاة ) و ( الـدور القيـادي املبـدع  gقراطية نظـرة مس ) و ( النظرة الدمى! ىك! ا االشرى�

ي ) اي عـمل  مـاهرى! �! الوسـط احل
�

والتقاط نبض امليدان اىحل! ) و ( وكن معملا وتمليذا ىڡ

ا .. ! ذات الوقت الذي نتعمل فيه مهى�
�

ماهرى! ىڡ � احل

 

� العـام للحـزب  اهد االمـںى! �ت الرفيق احمل �ت واحاديث ورسائل وخطااى �مىg جاءت كتااى

اتيجية   فكتـب ( سـرى�
ً
ـاداى! � هح

ً
مس هل خطا توعـواى! ! فكر البعث النرى! ورى�

اهمى! لتغىى� �عزة ارى

 !
�

! الـكبرى! ىڡ
� ! القاها واخرها خطابه التـارىحى!

ية الىى� � ت التارحى! �طااى البعث واملقاومة ) واحل�

ـص فيـه  � g
ىك! والـذي حس ا ! االشـرى� �� لوالدة حزب البعـث العـرىى الذكرى الثانية والسبعںى!

ـه مـن مـصرى! يتطلـب العـودة اىل الـروح  �ـا تواهح �ـا العـسرى! مى اهص� بدقة حـال االمـة وحم�

� واىل االســتنارة بفكــر البعــث الــساىم! ومبادئــه  بيــة االصــيهل� واىل ثوابــت التــارحى! العر

كية.  ا ية واالشرى� ! الوحدة واحلر
�

 القيمة واهدافه النبيهل� ىڡ
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ته السياسـية  من خـالل متابعـة للـشأن الـدوىل! بـلك مـستواى!

 �  كبـرى! بـںى!
�

ية فيبـدو جليـا وجـود تنـامع واالقتصادية والعـسكر

! مــــصلحة 
�

ية والسياســــية لتــــصب ىڡ التحــــراكت العــــسكر

 التطورات االقتصادية الدولية القادمة!

 

ان.. لكـن ملـاذا  ـة ضـد ارى!
�

التحراكت السياسـية الدوليـة واحص

ان  ـراكت ارى!
�

المس عندما اكنـت حى �ان؟ وملاذا اليوم وليس اى ارى!

ات  ان من التـغيرى! بية؟ وما هو موقع ارى! ططات الغر  واحمل�
�

تتنامع

!  بعد سطور قليهل�
�

! املنطقة؟ هذا ما سيتوحص
�

 القادمة ىڡ

 

ليس بعيدا عن احلراك السياىس! الدوىل! هناك حراك عسكري 

ــا.. واصــبح واقــع حــال 
�

ــت الطــاوهل� اىل مــا فوهڡ
�

خــرج مــن حى

مينــات او تهكنــات.. وبغــض النظــر عــن  � ــرد حى� �وليــس حم

ــدوث حــرب دوليــة مــن عدمــه اال ان خارطــة  �التــشكيك حى

يكيــة تتحــدث عــن نفــهسا بــشلك  ية االمر احلــراكت العــسكر

ططات!  تفصيىل! للقادم من احمل�

 

يكيـة  ية االمر بتصور مبـسط عـىل خارطـة احلـراكت العـسكر

 للعيــان! فقــد 
�

ــة واحص �ياك رمســت خـط مواهح ن امــر �سـنجد اى

ــرا! ورمســت  �ا وحى �لاكمــل! رى �بيــة اى ســيطرت عــىل املنطقــة العر

! وهـو اليـوم  ! �ليج العـرىى ر العـرب فـاحل� �تد عرى� حى خط ومهى! مى!

ية  كن ان تكـون عـسكر ثابة أرض حرام للحرب القادمة! ومى! �مى

 أو اقتصادية!

 

! ؟ �ليج العرىى  ملاذا احل�

بيـة فـان  بط الفرس! وبعيدا عن املنطقـة العر ! اىل مر
ىى� هنا اى�

! ادوات! 
�

! والبـاىڡ !
! هو الرصاع احلقيىڡ�

يىك! الصيىى� الرصاع االمر

يـق  وع احلـزام والطر gمرصة عىل تنفيذ مرس � وامك نعمل ان الصںى!

ا يكون  �وع رمى gوهو مرس ! �� حىى� اورواى � الصںى! الذي سيصل بںى!

! مـا  ! ويسيطر عىل الـدول املعنيـة اقتـصاداى! م اقتصاداى! � حص�
<
اال

! جـاء 
يكيـة! الـىى� ـت اهليمنـة االمر

�
! حسب البساط من حى

يعىى�

ا امكن! �قيهعا مى امب من اجل رى� لد رى�  دواى�

 

ق اسيا!  gجنوب رس !
�

يق عرى� الدول ىڡ وع احلزام والطر gتد مرس مى!

ا ال مشلكه� فيه! لكـن احللقـة املهمـة ىه! تلـك الـدول  �وهذا رمى

ليـج  بيـة واحل� ق واملغـرب! أي الـدول العر gاملرس � بط بںى! ! رى�
الىى�

 !
�

ة ىڡ ــطرى! ــدا وخ ــة ج ــصال همم ــة ات ــل نقط ث ــذي مى! ! ال �ــرىى الع

يقـه اىل  وع طر gوع! وبدون هذه الوصـهل� لـن يمكـل املـرس gاملرس

! � اورواى

 

ر العرب! وهو مركز نقطة  �! عىل حى
كستاىى� يقع ميناء غوادر البا

ـب ان  � التواصل! فلك الطـرق وخطـوط الـسكك احلديديـة حى!

ـا النقطـة  ! دول العـامل! الهى�
�

ىڡ �تصل اىل هذا امليناء! ومنه اىل اى

�ل الكثرى! من املـسافات  االقرب لملحيط! وسفن النقل ستخرى�

ــل  ــة! ب اني ــة واالرى! ــة والكويتي > االماراتي ــواىى� مل �ــت اى ــا قورن اذا م

> نسيا منسيا!  ستكون هذه املواىى�

ا ستخرج منـه  هى� �ليج! ومن يظن اى ياك تسيطر عىل احل� االن! امر

ان ىه!  و وامه! وارى!
�

! هڡ
وع الصيىى� gمن فشل املرس � قبل ان تطمںى>

 !
�

ـا واقعـة لـسوء حظهـا ىڡ ارسة بلك احللـول املطروحـة! الهى� احل�

وع!  gا مرهونة بتطـورات هـذا املـرس �هى منطقة حرام! ومسأهل� رص�

! � ثابة لوي ذراع ضد الصںى! �ياك مى ها امر �! تعترى
 والىى�

 

لسياسة واملنطق وليس بدافع العاطفة ضد  �ن هنا نتحدث اى
�

حى

ديـــد 
�

! حى
�

تمـــع املنطـــق والعاطفـــة ىڡ � ! الواقـــع حى!
�

ان! لكـــن ىڡ ارى!

ان تعـمل ذلـك جيـدا! وال خيـارات  ان القادم! وارى! مستقبل ارى!

 اماهما!

 

! ان الىلك!  وفقنا هللا لنكون سببا بشلل ارى!



 

 

”O 
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�� عن  ا � ا
ش�� يستغرب البعض من ذوي النظرة الضيقة وا
فق ا!دود �ن 
يعرفون طبيعة حزب البعث العر��
ططات اجرامية للقضـاء عـلـيـه  مر و:9 ; ?9 ما تعرض اليه من >� �@ Aماه�� حو �Dود البعث واستمرار التفاف اI J
� واK اليوم .. وا
جابة عP هذا التساؤل تقـود>9 اK حـقـيـقـة  9TاUبعينات القرن ا ته النضالية منذ ار طي�V مس��
بية  ماه�� العر �Dق حزب ا �W هو �Kزب الرساDالبعث هو ان هذا ا �PناضU ية 9 �Wواقف التارUحداث وا
ا ا كد\� ا
�� ^ مواطـن  9I � اء وجوده 
نه _9 ز اعداء ا
مة من ا\9 �b سطوري .. لذا فقد
� ^ مcن وهذا هو I Jوده ا 9_
وعة .. فاعداء العروبة وقيمها ا
صي�V قد ينجحون احيا>9 من  hiUا ا الدة وتطلعا\� 9Dا ا �jسال لص لوطنه وامته و@� 9:
 9 �lيعـا الـذ �m 9 �nواطنUم عاجزون عن قتل ا 9jاو ذاك لك � � هذا القطر العر�� رsته _9 �W داف مناضليه وتطويق �jاس
ية اUنشودة الـقـادرة عـP تـلـبـيـة  بية الثور بة العر لبعث كفكرخwق فيه خwصة التجر sنوا و ما زالوا يتشبثون >�
9 حزب البعـث  ر|� لي~ا من واق{ا اUزري .. واذا sن >� 9 �Wكية و ا ية وا
ش�� � الوحدة واDر اه�� امتنا _9 �m تطلعات
ـة مـنـاضـلـيـه  � ، فان موا�� يع ارجاء الوطن العر�� �m � قة للتضحية والفداء _9 hiUلصور ا ء >� �Pم �� ا � ا
ش�� العر��

� نيسان من عام  � الصفوي منذ احتwل العراق _9 �� ال~يو�9 اK اليوم ، تؤكد حقيقة  ٢٠٠٣البطولية لwحتwل ا
م��
ـدي اق�ـ الـتـجـارب وا!ـن  �W Pية عـ 9 �Wر متwك البعث قدرة >� ا العدو قبل الصديق تتمثل >� ف \� ت يع�� �<
يـق  � طـر ويلها اK منطلقات للتجدد والتطور وا
رتفاع فوق ^ التناقضات ا!يطة به او ا
لغـام اUـزروعـة _9 �Wو

ذن � .  نضاA لتحقيق الن� الناجز >�
 

تـه عـن  9 جع اK حقائق مـ�� � العراق @� 9_ A ا ما تعرض 9jا وم ططات التامر وخطور\� ?9 طبيعة :9 ان Iود البعث @�
لـق  9 ا :افظا عP مواقفه و� يـ�9 9jم � >9 العا�K والكب�� Uن ب�� بية ،مع تقد@� سواه من اDرsت والتيارات الوطنية العر

ـبـادئـه  ماه�� �� �Dسك ا � الصفوي ،نقول ان Iود البعث و�� ا�9 �@
ب النظام ا اK هاوية عار وخزي التعاون مع اذ>9
 : Kجع ا �@ 

 
 
ثV من مباديء قـومـيـة انسـانـيـة   –او ا �� ا اDضاري وخاصة ا
سwم �� h\مة وار
فكره الثوري اUستو� من ق�� ا

ضة  9jال � يدة _9 بة فر ر � �W ية منحت العا� بة حضار ر � �W اه بناء � �W م >� لتا�K اطwق طاقا\� استطاعت توحيد العرب و>�
اوزها . � �Wصاعب وUدي ا �Wوعة و hiUقيق طموحاته ا �W Pنسان ع
 والتقدم والتطور و قدرة ا

 
نيا  h<–   Pنـفـس الـوقـت عـ � 9_ 9 �l � ومـتـكـ�� اه�� �m 9 مع �nنوا متواضعcالبعث ف �PناضU �Kالعا � ل�� 9Dام ا 9 ا
ل��

رتباط الوسي�V بسمو ا�دف . 9 بش� مطلق >� �nم ومؤمن  اعدا\;
 

لثا  h<–   اصعـب الـطـروف � ة خارجية ح�� _9 ستقwلية قراره ورفضه التبعية 
ي �� سك حزب البعث وقيادته >� ��
م ثـوابـت اDـزب ا
سـاسـيـة الـوطـنـيـة  �� �W ية التعاون والتحاور مع اي طرف  انه >� � ذلك ا�� من دون ان يل¡9

 والقومية ..
 

ـ خـدم وعـبـيـد الـنـظـام  hiها من قبل عنا¢ ال اطر قل نظ�� ت و:9 بنا بتحد>� ر به حز � الوقت الذي �� اليوم و_9
اهـ�� ان نـعـود اK مـراحـل  �m 9 او �nيعا كبعثي �m ا فان علينا �j9 قتامة الصورة وسوداوي? � £ران ، و@� الصفوي _9
هاد الطويل ضد التجزئة ̂و اشcل الـتـبـعـبـيـة  �Dوا �Aبنا ونستعرض مشاهد البطو ية سابقة من امتنا وحز 9 �Wر �<
ـا  ققت ، لنعرف ان صعوبة الـظـروف وقسـو\� �W � ¤ وا
نتصارات ال�� والعبودية وا
ستغwل ، ونتوقف عند النتا|;
يـد>9  9 � ان @� ا ، يـنـبـ¡9 �jد الصفوي فUالعراق وسور>� واليمن وتغلغل ا � � وخاصة _9 ا اقطار الوطن العر�� ر \� �� � ال��
نـحـنـا قـوة  ختلف الوسائل والسبل 
نقاذ امتنا وان ا
نكسارات والنكبات �� تصم¦� ويقينا عP ا ية النضال و��

.( 9 �nؤمنUا hiقبل ان شاء � ( وبUيق الن� ا ان والتضحية عP طر ��
 ا
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� فاضل أبو رغيف"، إ
 أداة من ا
;دوات اUـضحكة  � العرا_� ب�� ا
;م�9 9Dليس "ا
انية للنيـل  يكية وإJائيلية وإ@� ى أمر اتية ك�� ا@� ات :9 ن®� أعدته �� طط �� 9!
 �VمـDططـو هـذه ا ، من دون أن يلتفت :9 �� ا � ا
ش�� من حزب البعث العر��
ـا لـن تطـال  م ²ما بلغت من العتـو والقـوة والتـأث�� فإ\9 �jلm أن Kومنفذوها إ

ح، مث³ا ذهبـت  ديدة من أموال طائ�V سيذهب أدراج الر>� �Dا �VمDهذه ا Pحذاء البعث، وأن ما سينفق ع
� ت¶فت مليار و م السابقة، ال�� �jلm ح ?9 قوة تلك اDمـ�V  ٢٠٠أدراج الر>� م، ف�� �jتد عل ا س�� مليون دو
ر، بل أ\9

ان و·ـwء اUوسـاد  يc وإ@� جـدون البعـث وقادتـه، مـع أن ذيـول أمـر طط �ا بعناية خرج العراقيون علنـًا �� ا!9
. �� 9 �W جد البعث أو يذكر منجزًا من منجزاته ً يعاقب من ��  استنوا قانو>9

 
� )، ¹ يقـول البغـداديون،  9Tروحـة للقـا ) Kإ 
تاج إK تبيـان و �W 
 9ºم وا �\
م و:او �jوسبب فشل مساع
 cيـ وا ذيـول أمر وض، وخ�� م رجال بناء وتطو@� و\9 «� أ\9 hiلوجه ال كد �م >� ; 9 و>� �nوا البعثي 9 خ�� �nفإن العراقي
ميل، الـذي sنـت الدنيـا  �Dزاوية من زوا>� الوطن ا ^ � راب _9 9Dم أشاعوا ا ان و·wء إJائيل فوجدوا أ\9 وإ@�
 ? 9 وات"، ¹ @� رقوا ا!اصيل الزراعية، لغرض أخـذ "إ>� �W م، أن �jبون شع �W سد� عليه، فكيف لرجال بناء �W
يـدة  � تغر زة ا
ستخبارات العراقيـة، _9 � فاضل أبو رغيف"، اUقرب من أ�� � العرا_� ب�� ا
;م�9 9Dضحك "اUهذا ا


ت اUغرضة.sا عنه الو �jتوي�� نقل Pع 
 

حافظـات ُعـرَف  9 ( س¦� �� �nإن البعثي ، � ( معلومات شبه مؤكدة )، تقول، ¹ يد«� ب�� ا
;م�9 9Dإن مصدر هذا ا
ا جذٌر مؤسس للبعث، ¿� من قامت بتنفيذ ·ليات اDرق مع افراد مـن داعـش سـبق وأن سـاومت  ا أ\9 9jع

ت أنبـاء ومؤسـسات sيـب أن و وات )، وهذا Âم ُيـضحك الثـÁ، لكـن الغر �<
أÃاب ا!اصيل 
;خذ ا
ـام  �\
هـا مثـل هـذا ا � �Wو �@ � م نفـÄا تعتمـد عـP ( معلومـات شـبه مؤكـدة )، _9 �� �Wا ²نية و إعwمية تد«� أ\9

 اUضحك.

 
9 البعـث وداعـش مـا  �nه، والعارفـة أن بـ اه�� �mء شعبه وsالبعث الواثق من ذ Pيبة ع ليست هذه اDم�V بغر
تلـك أسـلحة :رمـة وطبلـوا لذلـك  لقاعـدة وأنـه �� 9 الÆء وا
;رض، أ� يّدعوا قبلهـا أن العـراق A صـwت >� �nب

م الcذب؟ � ادعا\;  وزمروا hÈ اضطروا � أنفÄم لن�9
 

 � ـددًا.. أليـس _9 تعد فرائ~م من حزب قالوا إنه أصبح بقا>� وإنه تبخر وإنـه لـن يعـود إK اDيـاة :� U hÈاذا @�
اجـع عـن تـصميمه  ـو التحـر@� ولـن ي�� 9W قتـدار ه >� اه�� �m م وأنه يقود 9jأن البعث أقوى م Pة ع ذلك أد�A كث��

ر@� العراق إ
 هو. �Wا و كنته إعادة ا
;مور إK نصا\� ا، وأن أحدًا ليس ��  ح�� يعيد ا
;مور إK نصا\�
 

واهري الكب�� : �Dحسب البعث ما قال ا 
 

 Aَُدوَحَك من "قْزٍم" ُيطاو Ìهز Í ) 
 فÏ ينVُْ و� تق�، و� َيُطِل 

عاٌت" أن يكون �ا Ìسعت "إم Íو 
ر حولك من لغٍو، ومن جَدِل  h< ما 

ْت َجنانك للبلوى فقد ُنصَبْت   ثّبِ
9ُ من غدٍر، ومن َخَتِل ). ;lÑلك ال 

 
 9Òس نعال حزب عظ�� عرف الشعب وعرفـه الـشعب، و ها بقادرة عP أن �� تل و
 غ�� 9D9 الغدر وا ;l¹ wف
 � ء A من الكفر ال�اح _9 ��Uم اÓء، ح�� أصبح ال � hالشعب ب� Pلك من أجل الوطن و� يبخل ع ب� ما ��

م اUقاومة. 9Ôم وب� أطيا 9 بكرد� وعر\� �nعرف العراقي 
 

9 الناس.. ومثلهم يؤ�� مـن بـwد  �nم سوقًا ب ن Uزا·هم وادعاءا\� ; نون أنفÄم >� اطمأنوا فالقوم ينتحرون عندما ��
. � العظ�� كيا عP رأي ّ·نا اUتن�� ت اDداد البوا  بعيدة ليضحكوا ر>�



 

 

”P 
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ة  كتب اليوم هذا ا�قال ح�� او	� من و�� ا
 � ��ـص ا!ـا�� بـ � �# � نظري بعض ا&%مـور الـ��
ان اليـــوم وتوقعـــات  ت ا�تحـــدة وإ�1 الـــو&�6

. � من حرب :تم8� ر>� � ا�ت=� � وا�ستفيد>� �� وتBنات الكتاب وا�تابع
� الصحف  �E ت= فأقول إن أغلب ما قرأت و Mيع و:� �# Nابدأ او& وع
�U & سR �S كتبه  �Sونية ومواقع التواصل ا&ج �Yلك Z&التقليدية والصحف ا
ـت إطـار التحليـل الـ]يع  العراقيون، اقول أغلبـه وليـس _ـه ينـدرج #�

� مسبق من القضية. �eموقف عاط Nاساسا ع �  ا�ب��
 

يf سـتقوم بعمـل  � أن أمـر �E مفرطـة مـن ا&%مـل ��عن حـا �Yفأما رأي يع
� ا�نطقـة و&  �E ان � حـدوده الـدنيا إi تقليـص نفـوذ إ�1 �E عسكري يؤدي
ـــة  � العmق �nر ـــستند هـــذا ا�وقـــف اi معطيـــات 6� ســـ�S العـــراق. و& ي
� خيـضت  يـب والـ�� � ا�نطقـة القر �nر �6 iانية و& يستند ا �1 Z&يكية ا ا&%مر
 Nا ع �sم � ��� اثنت �E ا uMت ا�تحدة طرفا مبا ا عدة حروب vنت الو&�6 �sف
 �Nخذ بنظر ا&عتبار الوضع الداخ % . و& �6 �eتب �Sف uMمبا �Yقل وطرفا غ ا&%
قراطيون، الـذي  �xيـسيطر الـد �Sبيـ �Yمن انقـسام كبـ � �yالذي يعا �zي ا&%مر
{يمنة عN ا�نطقة، عـN الكونغـرس  ان �6 �1 Z& ما �ح رئي�م السابق او�6
ان. و�  �1 Z& بـة � حـال أن �� توجيـه أيـة �� �E تاجه الرئيس اليوم الذي #�
 � �E بشأن الوضع � �yور اد ا&% �#mخذ بنظر ا&عتبار ايضا ا�وقف ا�ف� ل % �6
وضوع  �x جدا ��يطانيا اليمينية مشغو يقة ا!ل، & س�S وأن �1 ليج وطر ا!�
ت  ليـة الـدعوة إi انتخـا�6 �Sو�� تواجـه اح � �yـاد ا&ور روج من ا&#� ا!�
]ها ا�افظون لـصا�  � كن أن #� �x � ا ماي وال�� � �1 �Yت ��مبكرة بسبب استقا

ان موقـف  حزب العمال الذي يشبه موقفه من العمل العسكري ضد ا�1
خذ هذا الـرأي تباعـد  % يكية. و� �6 ت ا�تحدة ا&مر � الو&�6 �E � ��قراطي �xالد
� بسبب حا�� استبعاد قطر  لي�� ليجية اليوم وضعف ا�وقف ا!� الرؤى ا!�
ت !د ا&ن  �x � طوات ال�� خذ بنظر ا&عتبار ا!� % . و� �6 � لي�� من القرار ا!�
ات & تس�ا مقا�� واحدة  �Yها من متغ �Yا وغ �sم �eمن صفقة القرن وما تب
اه، وهـو هـل انـ�� دور  � �# Z&به ا�اب هذا ا � هنا. ولكن ا� تساؤل � #�
الية بعد أن مـرت  �Yان اللي ان ا�mتية؟ وان الغرب يبحث عن دور إ�1 إ�1
� vنــت  � � الــدور>� �Eان؟. و � إ�1 �E اليــة �Yســقوط اللي Nعامــا عــ � ��بــع أر
ـو  �# Nديـدا عـ يكية #� بية، أمر ططات غر ان ذراعا حقيقية لتنفيذ :� إ�1

. uMمبا �Yوغ uMمبا 
 

� الــ يونية  ��امــا يــستند إi عmقــة vثوليكيــة بــ �x ــالف وامــا رأي :�
وسية تستند إi افضال كورش ا�لـك الفـار¡� الـذي أنقـذ  والفارسية ا��
� نبوخـذ  �Eبعـد أن سـبا� القائـد العـرا � ��� العبودية للبـابلي u<ا ود من �1 �sال
ـم  عدا¤% تمـون �6 � و¤� �nمون التار �Y س #� ود ا�6 �sن=. و& ينكر أحد أن ال
!ـسبان  خذه ا�ـاب هـذا الـرأي �6 % �6 & R ولكن � ��ي � م التار#� وأصدقا¤%
ان اليـوم. ونقـول  �1 Zv ان ا&مـس ود اليوم و& إ�1 �sود ا&مس ك هو أنه & ¤�
موعـة مـن  � اليـوم � :� �yـ¥ الكيـان الـ يو � هـذا أن مـن #� �E اختصارا
رة  u6 Z& ـر§م قـوى اقتـصادية جبـارة وتـستخد¦م �# � ��الي �Yواللي � ��الmديني
ـا الظـاهرة  او¤� u1 بيـة مـن أجـل اختطـاف � ا�نطقـة العر �E ا!�وف وا{لـع
ان ا�mتية للغرض ذاته، ليطبق ا!�وف عN هـذه  والfمنة ª تستخدم إ�1
ات الـ=اع  �Yتغ �x خذ ا�اب هذا الرأي % ا. و� �6 �« uMا و ا�نطقة من غر¤�
ـربش هـذا  � ة اراد {ـا الغـرب أن #� �Yـات صـغ � و�� �yالكيان ال يو � ��ب
قراطيـة  �xيـة والد � الداخل وإزاحـة خطـر ا!ر �E الكيان من أجل تقويته
اء هـذا الكيـان داخليـا. و�  �¤ % � تنذر لو توفرت �6 تمعه وال�� الfم8� عن :�
 �6 �Yونيج � � العراق وسور�6 واليمن والبحر>� �E خذ ايضا بتطورات الوضع % �6
 iـا & يقبـل الـشك ا �x ي�ـا �̄  �Yتـش � وكينيا والصومال وافغانستان والـ��

 Nع8 مقلقا اذا � يكن خطـرا عـ � �# � � إi الدرجة ال�� �yا �1 Z&تعاظم النفوذ ا
خـذ ايـضا تعـاظم خطـر  % � هـذه الـدول. � �6 �E �i²الـرأ �i �6 �Yالوجود ا&م
� ليدخـل  �yا �1 Z&والذي استفاد جدا من النفوذ ا � التحالف الرو¡� الصي��
ثـل اليـوم  �x ن ليدخلها مـن دونـه. هـذا التحـالف الـذيv مناطق ما iا
ليـة عـN العـا� بعـد  �6 �Yم Z&دد دوام حال الـسيطرة ا كن أن ¤� �x اخطر ما
 . � �E u[ال � �yقه ا&ورµو � اد السوفي�� mل ا&#� غياب ا!رب الباردة اu1 ا#�
نوبيـة  يf ا!� ان الراديfليـة وامـر � إ�1 ��خذ أ¶ية العmقة ا�تنامية بـ % و� �6
خـذ  % يكيـة. و� �6 ت ا�تحـدة ا&مر لفيـة للـو&�6 � الـساحة ا!� �E كية ا �Yا&ش
 �Yعــ �̧ � ا�تنــا �yا �1 Z&مــن خطــر التــسلح ا � �eــزء ا!قيــ بنظــر ا&عتبــار ا!�
ء غف8 ا�اب هذا الرأي هو، وح�� ولو  � u¡ بعة عقود ا�اضية. وا� ر ا&%
ق الفـار¡�  u[والـ � �yوالـ يو �i �6 �Yالغـرب ا&مـ � ��vن التحالف عظ�S بـ
ليـة سـقو¹م مـن  �Sوز حقيقـة اح ة الداخلية ل�imº و�1 �s فإن ضعف ا!�
 Nت عنه ع �Yا{ائل والذي ع � ي وقت بسبب السخط الشع�� الداخل �6

انية عام  �1 Z&و دقيق ا&نتفاضة ا ـور  ٢٠٠٩#� �¹ iشك ا �yأد mيؤدي وب ،
ا�i قـوي  �Yالـضعيف بنظـام ليـ �iا�ـوا �ifفكرة اسـتبدال النظـام الـرادي
بـع  يئـة ار �sل � �yوعـر Áمـا هـو مـس Â Nغلبية حاقد ع مؤيد من قبل ا&%
اليـة الفارسـية ا�دعومـة مـن الغـرب  �Yاللي � ��قرون جديدة من ال=اع بـ
ـاءا  �sلعراق وان � ا�مثل بدءا �6 �yالساحل العر � ��ا�ؤيدة الكيان ا�سخ وب
ــة  ــات اســتمرار لعب وط ومتطلب u[ــ ا ب �Yخــذ أخــ % ــن. و& �6 ــج واليم لي �! �6
ـا  � بنظـر ا&عتبـار ان ا�نطقـة لد¤� السيطرة عN أسـعار النفـط ( آخـذ>�

زون العا� من النفط ). كuY من نصف :�  ا
 

ا،  Çه معاي�Y نعـرف بعـ � ا وعN وفق هذه القراءة اقول ان العا� #� �Yاخ
 Nمنـا سـعيه عـ Èخـر. ولكـن لـÉ&ا ا اما بع � �x هل � ا، و#� ونتصور بع �
قل  أساس مبتغاه. وعلينا ح�� نصل اi درجة موثوقية تصل إi عN ا&%
لل ماذا  ن #� �ائة علينا أن نضع Â ما سبق أمام أعيننا و#� �6 � ��س �̄  iا

ليج الرابعة؟ � حرب ا!� �E ا�نطقة وماذا سيكون � �E صل �# 
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مـ�Ê نفـط العـراق   % � لـصدور قـرار 6� ��بـع ـاري الـذكرى الـسابعة وا&ر ان ا!� ر حز�1 uË ا&ول من � �E ل علينا �#

ان عــام  � ا&ول مــن حــز�1 �E الــد ة التنميــة والبنــاء  ١٩٧٢ا!� �Yخدمــة مــس � �E ة �Yوتوظيــف عائداتــه ا�اليــة الــوف
 � �E ازدهار وتقدم الشعب وا&مة وا�سا¶ة � �E ة وجلية � انعكست بصورة وا�� �Î العمmقة الظافرة وال�� ا �Yا&ش
ـة  �xدv&بويـة والتعليمـة وا �Yوتطـو�1 القطاعـات الـصناعية والزراعيـة وال � �Eللفـرد العـرا � uÏقيق الرفاه ا�عيـ �#
ا اغـاض معـسكر اعـداء البعـث والعـراق وا&مـة  �x ... فةv مية والفنية والصحفيةmوالصحية والثقافية وا&ع

 � �E � �yا ة عN العراق العدوان ا&�1 uم ا�تتالية الغا� �¤ � الغـاuÓ عـام  ٤/٩/١٩٨٠فشنوا عدوا�6 والعـدوان الثـmثي��
١٩٩١  � �E الفار¡� الـصفوي � �yال يو �Ïا&طل �zي ا1% وعدوان ا!لف ا&مر !صار ا&قتصادي ا!� ا�صحوب �6

� من اذار عام  �< u[التاسـع مـن نيـسان مـن العـام ذاتـه  ٢٠٠٣الع � �E العام � �E ل العراقmاحت iا �Õوالذي اف
� من vنـون ا&ول  ��� ا!ادي والثmث �E � � �Öادية حا�ة ت×لت بن= العراق وا&مة التار ة �� ا¤� والذي جوبه :�

يثـة  ٢٠١١عام  ان ور يf العـراق لقمـة سـائغة اi ا�1 ع�Y طرد ا&مريfن من العراق uM طـردة ... وسـºت امـر
. �Î �Yل ا&مmا&حت 

 

 � يـة والـ�� ية الرأ²ليـة ا&حتfر vت النفـط ا&سـتعمار uM النفط حرر نفط العـراق مـن سـيطرة �Êم % ان قرار 6�
اخيـص )  �Yجـو&ت ال ) Øل مـا يـسmهذه العائدات ا�الية لتعود اليـوم ومـن خـ Nهز وتستحوذ ع � vنت #�

� Mقة واردات العراق النفطية ...  �E رس الدور ذاته �Sسيئة ا&هداف وخبيثة ا�قاصد ل 
 

هاديـة  م ا!� �s ـا¤� ار الكـرام ا&صـmء مواصـ8� :� ومن هنا يتوجب عـN مناضـ�N البعـث وا�قاومـة ا&خيـار ا&�1
ونـة والـ]اق  � وا!� �yا ي�z وا&�1 � ا&مـر ��� ا�ـقيت ��� البغيـض ��ائنة العمي8� لmحتmل ا!ازمة ا!ا�ة للحكومة ا!�
ار بm خوف و& وجـل  �sال �	و � �Eان قلبًا وقالبًا و رمة العمي8� &�1 م وعنا� ا�يليشيات ا�� %¤mµ من � �< � �Yوا�ب
 � �Eية و لية ا&ستعمار �6 �Yية الرأ²لية ا&م vت ا&حتfر u[طبق من ذهب لل Nوة العراق النفطية ع u1 ويقدمون
اهـد ا�قـدام الـدروس  ية العصيبة يستلهم ا�ناضلون البعثيـون وابنـاء شـعبنا ا�� � هذه ا�رح8� النضالية التار#�
� ا&ول  �E الـد � ا!� � �Öنفـط العـراق التـار �Êمـ % � لقرار 6� ��بع � الذكرى السابعة وا&ر �E القيمة �Yية والع uYالغنية وال

ان عام  ا  ١٩٧٢من حز�1 ط الظافرة لتشع بسناها العم�Ê وضـيا¤% هاد والتحر�1 والر�6 ة ا!� �Yجيج مس % �6 � �E ا �Úلتوظي
ليـج  ا من ا�يـط ا&طلـ�Ï اi ا!� ا اi مغار¤� بية _ها من مشار»� الباهر الuY ا�تدفق ا�درار عN ا&رض العر
ف والعــزة والكرامـة الوطنيـة والقوميــة  u[ـد والـ � ا{ـادر لتحقيـق التقــدم والتطـور وا&رتقـاء والعــز وا�� �yالعـر
وعة  u[الشامل لتحقيق التطلعات الـسامية وا&مـال ا�ـ � �yوا&نسا �̧ � والقو وض الوط�� �sولتحقيق الصعود وال
ع�� والثقافيـة وا&عmميـة والـسوقية  �Sا&قتصادية وا&ج � تلف ا�ياد>� وا�صا� العليا للشعب وا&مة وازدهار :�
̧� الشامل  � والقو ة الصعود الوط�� �Yمس �فة و�واص8v ية العقائدية ا�تينة والغنية وا�عنوية والتعبوية والعسكر
ى ا&هـداف الـسامية  �Yية الـك � قيقًا &هداف البعث والشعب وا&مة التار#� وض #� �sتمع التقدم وال لتحقيق :�

كية . ا �Yية وا&ش � الوحدة وا!ر �E ا�قدسة 
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ــاري   ان ا�� 
ــز� ــر ح ــن �� م م 
ــذه ا�� 
 ه ــا �� ــر علين �!

ان  
امس من حـز� مسون لنكسة ا�� الذكرى الثانية وا��

 الغاصـب  ١٩٦٧عام  ـا الكيـان الـ6يو�5 

 احتـل ف7 ال;�

يـد  
و�ن سيناء وغزة و<ن � بية والقدس وا�� الصفة الغر
بيـة  
 وابنـاء ا�مـة العر ييس الشعب العر�5 K من خLMا ��
� قـضيية العـرب  
Rفلـسط 
من ا�مUنية الواقعيـة لتحـر�
ية فواصل ابناء ا�مة النضال ح;� انـد�ع حـرب  اXركز
� ا�ول  
Y �Zالـسادس مـن تـ 
 ية القومية �� � التحرر 
Y �Zت


 العـراق مـن  ١٩٧٣عام  ا قيـادة البعـث �� �a عتc 
 ال;�
< لقيــادة قطــر العــراق  �dعــا مــش �eا�ذاعــة فعقــدت اج
ــوات  ــسحب الق ــرارًا ب ــذوا ق � �kــورة وا ــادة الث ــس قي ل �lو
انية وارساLا  
العراقية اXتجحفn� عm ا�دود العراقية ا��

 عـm الـZفات dت تـس �� ية والد�� ة السور �7 فورًا اp ا��
 � 
RثMوالث �Zع 
 فصالت ا�لوية اXدررعة السادس والثا�5
ر وsت دمشق  �dتل عن 
 والوية اXشاة اXتجحفn� مuا ��

 الغاصـب  من خطـر الـسقوط بيـد الكيـان الصـ6يو�5

 wء ســيناء وعفــروا  ــو ا�بطــال �� وصــال صــقور ا��
 
xالـز 
 ا الطاهرة بنجيع الـدم العـرا�� ب7� خوا ورووا �� و}�

 ..الطهور 

 الـذي واصـلته ثـورة  ويتواصـل النـضال القـو�
 العـر�5

 �Zنـت ردَا   –السابع ع> 
 وز العظيمة الـ;� � من !� 
RثMالث
ــامس مــن  ً حــاwً وحازمــًا عــm نكــسة ا�� 
ع�يــًا وثــور�

ان عام  
ـا صـوب وحـدة  ١٩٦٧حز� Kaتواصـل عطا 
 والـ;�
بية اp امام . رر وتقدم ا�مة العر �kو 
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لـــت  
 وَ�ُ� �eجـــ ت فيـــه مواقـــع التواصـــل ا�� �dزمـــن كـــ 
 ��
 
 
 �ــوم الكوكــب وصــلت;� ــة �� وني �dلك Kخــدمات الرســائل ا�

 وكيـف  ـمي;� رسا�� ( مسج مث�ا يقولـون ) تتحـدث عـن ا��

 العراق، وعـن التـ�يMت  ة من الزمن �� 
dقص 
dة غ �dعاش ف
ا Lذا الرجل الـذي إنطبـق  ا حكومة العراق وشع�7 
 قدم7� ال;�
ــد رد  ــه"! فق ــق �� مــن أحــسنت الي ــل "إت ــل القائ ــه اXث علي

ميــل للعــراق بــشن حــرب إســتمرت  ســنوات أحرقــت  ٨ا��
فًا بلسانه.  �dرع ال� مع � �kا�رب و Zخ�� واليابس، �� خKا�

� دون رsة. 
بn� التار  ًا إبتلعته مز 
dوأخ 
 

 
 
 وقت إستMم ذلك ( اXـسج ) أقـرأ قـصة حقيقيـة �� كنت ��
ون"،  

 يـد� "مـوريس هومـر إ�x 
dـواطن أمـX حصلت �n �l
ت  

 الـو�� �� � 
RعـروفXعـن الـذهب ا � 
RنقبXوهو واحد من ا
 pبيـع ا 
 مو¤ الر كية. حيث يقول انه توجه �� 
dمKتحدة ا�Xا
ـر الـسنة،  ـا الـشديدة طيـn� أ�� �aود �dعروفـة بXا Uو�ية آ�س
ـــه اp منطقـــة  ت والثلـــوج. وعنـــد تو¦� ـــا الغـــا�� 
وتـــك�d ف7
عــشاب  Kا� � 
Rرزة بــ التنقيــب، رأى عــن بعــد كتــn� ســوداء ��
بـه اp ذلـك  ة هنـا وهنـاك. وعنـد تقر �ZنتـXكوام الثلـوج ا وا
 � �© 
 ــع �� ــادي واق ــب رم ــn� ذئ ــك الكت � � ان تل 
Rــ ــUن تب Xا
� فـ¬
 الفـخ، وª يعـد  
Rأحد أطرافه بـ Z �kحديدي، حيث إ
قادرا عm اLروب منه. ومـن حـسن حـظ ذلـك الـذئب ان 
 ªنتيجـة أزمـة قلبيـة، و 
 الصياد الذي نصب الفخاخ قـد تـو��
 
 
 سـقطت �� ت الـ;� يتمكن أحد مـن التخلـص مـن ا�يـوا��

 تلك الفخاخ.
يستمر موريس بقـصته قـائM انـه اصـابه الـذعر والفـزع عنـد 
ـز الفـخ وسMسـل  
a رعبـة وهـوXمشاهدته للذئب و�ر<تـه ا
 ، � � ان الـذئب <ن أنـ;� 
Rا�ديد معه. وعند التمعن فيه تب

 ان هنـاك جـراء  �ليـب، ° يـع;� ا <نت مليئـة �� �aوان ح�ا
ـراء ان تكـون جائعـة  يبة من هذا اUXن، و� بد لتلك ا�� قر
� � من مظهـر الذئبـة  
Rو البارد. وقد تب 
 هذا ا�� تنتظر ا²ا ��
 
 ء. وهـذا يـع;� 

 هذا اXوقف ال³ �� �nم قلي 
ا ا� 
́� عل7 انه م
يبة من اXـUن.  راء ايضا ما زالت عm قيد ا�ياة، وقر ان ا��
ــرر الذئبــة مــن الفــخ واXــأزق الــذي  
k ان � �� 
 لــذا خطــر ��
اجـع عـن تلـك الفكـرة Xعرفتـه  وقعت فيه، لكنه �عان ما ��

. ً إر�� اسة الذئب وقدرته عm تقطيعه إر�� �Zب 
 

دئة الذئبة هـو ان  يقة ل7� 
 طرdة، قرر موريس أن خ 
بعد هن7
 pقـد تـؤدي ا �nتمl ر ا. لذا بدأ يبحث عن آ�� Kaا جراL د � 
k
ــوج  ــا�
 مــن الثل ــاك بق وكــر·. ومــن حــسن ا�ــظ <نــت هن
ر  
 اXنطقة. وبعـد lـاو�ت هنـا وهنـاك شـاهد آ�� ة �� �ZنتXا
ر لنـصف  راء. إستمرت ا̧��� الب الذئب وا�� �l الب تشبه �l
ري، حيث  يبا ع�d الغابة، �� وصلت اp منحدر �¹ ميل تقر
ة. وª يـسمع اي صـوت  
dـرة كبـ � �º لقـرب مـن شاهد الوكر ��
داخــل الوكــر ســوى حفيــف الــشجر، حيــث يعــم اXنطقــة 
راء <نت خائفـة وحـذرة منـه. لـذا  م. ويبدو ان ا�� سكون ��
ا اp خارج الوكـر، حيـث راح يقلـد  حاو�ت إستدرا¦� بدأ !�
ب مـن الوكـر، ولكـن دون نتيجـة، ��  �dتق 
صوت الذئبة و½
ة تظهـر  
dبعة جراء صغ ر K ، وإذا �� �nبعد دقائق قلي �كرر ا¾او�
من داخل الوكر � يتجاوز �رها اسابيع معدودة. وبعـد ان 
ـص  ـوع وراحـت !� ـوف نتيجـة ا�� ا ا�� ا، زال ع�7 
مد يده ال7

 حقيبتـه وتوجـه  
 ا�ليب. وهكذا وضـuا �� اصابعه طمعا ��

 اp اXنحدر حيث الذئبة ا�Kم.
عند مشاهدة الذئبة Xوريس قادما من بعد، انتصبت واقفـة، 
ـة  Kkا إستـشعرت را �aإذ يبدو ا � 
Yوراحت تعوي بصوت حز
راء من ا�قيبة، إنطلقـوا  او�دها الصغار. وبعد أن أخرج ا��

ضـعون ويتـدفئون  
� صوب ا²م. وبعد ثوان راحـوا � 
RعZم
ليـص  � �k م وهو يفكر كيـف يـستطيع 
ا. نظر موريس ال7 ببط�7
م،  �aوعنـدما حـاول ان يتحـرك صـو .ªؤXك ا �Zالذئبة من ال
ــم. حيــث ان  ب م�7 �dن � يــق ه �� 
ــرت الذئبــة ²ــددة ا� �lز
ـم  طبيعة الUئنـات ا�يـة sايـة او�دهـا الـصغار وتبعـد ع�7
ـا، فكـر  ن نيته طيبة و� ينـوي أذي7� K طر. ولغرض إقناÂا �� ا��

ا عن حسن النية. 
dه تعبÄ لب Lا طعاما لتأ � 
k أن 
 �� 
 

و� اp الـوادي رأى  � حثا عن طعام، وبعـد �� إنطلق موريس ��
س  K ة � �� 
dكومة ثلج. قطع منه قطعة كبـ 
 غزا� ميتا مدفو�� ��

 يعـد. sـل eتـاج اليـه فـ 
k ـا ت الثلـج ر!� �k 
 ك البا�� ا، و�� �a
اللحم اp الذئبـة عـm امـل ان يـستطيع ان يكـسب وّدهـا. 
وعند وصو� اp حيث <نت، قال Lا بصوت خافت حنون، 

 مـن  K5لعشاء! أرجوك هد ا ا�Kم، لقد أتيت اليك �� "حسنا اي7�
للحــم،  ــا �� 
روعــك. أ�� صــديق اود اXــساعدة." �� دفــع ال7
امـا مـن شـدة  مه إل7� فراحت الذئبة ت�� اللحم، �� بدأت تل7�
 
 وع. بعـدها اسـتقر رأي مـوريس عـm ان يبيـت ليلتـه �� ا��
ـد حـM لتحـر�
 الذئبـة  � 
k ن قريب ع³ ان يـستطيع انUم
ـا  �Æ ،وقعXلقرب من ا ار �� � �ºا . وعليه وجد جذوع ا �Çمن مأز
ـرا  � �È يـستيقظ ا� ªنـوم �يـق، و 
 دد هناك ح;� غط �� ان !�
ه وتداعبـه. عنـدها نظـر  بع جراء جاءت تشم�� و¦� عm ار
ـا، وهـذا هـو ا�مـل  اp ا�م مبتÊً عm أمل ان يكسب ثق7�

 الوحيد Lا.
م معدودة عـm مـوريس وهـو ينقـب عـن الذهـب  
مضت أ�
ـا.  اول التقـرب اp الذئبـة ليكـسب ثق7� 
k رة أخرى رة، و�� ��
يد مـن  ز ا !� 
دوء وحنان، ور� ال7 �a ا 
حيث <ن يتحدث ال7
ـراء ويلعـب مuـم.  ́� اوقـا�� يتـودد اp ا�� �م الغزال، وقـ
 ª مـن الذئبـة، لكنـه �dك كـ�d فـأ ورويدا رويـدا راح يتقـرب ا

 الوقـت الـذي <نـت  كـ�d مـن اXعقـول، �� لتقرب أ ازف �� � 
k
� وتتـابع حر<تـه وسـكناته. امـا هـو  
Rاقت �dا ال 
تنظر اليه بعين7
 � 
Yـا أ�م. هـل تـود دد عباراة التودد قائMً، "هيا أي7� 
فقد ظل �

بل؟" 
 ا�� ب �� Kاصدقائك الذ� pالذهاب ا 
 

ــوم  
 الي م، و�� 
ــة أ� بع ــال ار ــذه ا� ــm ه ــوريس ع ــتمر م إس
ــا بقطعــة مــن �ــم الغــزال  
ــامس عنــد الغــروب ر� ال7 ا��
ــم  ــذا اللح �a 
Íــتمت . اس 
 ــا�� � �k � ، 
 ــديق;� ــا �
 ص ــائMً، "هي ق
راء تتودد اليه، حيث <ن  !" �� جاءته ا�� 
d � �k � 
Rوسوف تكون

 الوقــت الــذي بــدأ يفقــد ا�Kمــل مــن  ــم. و�� قــد كــسب ثق7�
ليص ذلك ا�يوان مـن مأزقـه، �حـظ ان الذئبـة  � �k نيةUإم
 �� ، �dكـ ، �� أ �dكـ ـا أ 
ز ذيلها قليMً. عندها تقـرب ال7 �a بدأت
ـوف  ف من ا�� � �k 
. ª تبد الذئبة أي حركة، ا� انه بدأ � �dك أ
ـا دقـات طبـول. �� جلـس  �a K> ع دقات قلبهc درجة انه pا
 mــدد عــ ــا، وتلحــف ببطانيتــه و!� انيــة أقــدام م�7 عــm بعــد !�


 سبات �يق.  ا�Kرض وراح ��
 

ضع  �� 
راء و½ ار عm صوت ا�� وغ ال�7 � جلس موريس عند ��
نـان، لكـن الذئبـة  �k ـم 
بـت عل7 من أ²ا. عندها مد يده وأر
ـا ا�Kصـدقاء".  
aا 
dـ ت قليMً. عندها قال Lم، "صباح ا�� تو��
 
 �� مد يده ببطء شديد ووضuا عm رجل الذئبة ا¾صورة ��
ا ª تظهر اي حركـة عدوانيـة. هنـا  الفخ. جفلت الذئبة، لك�7
نـسان أن يـضع  كن �� 
أدرك ان اXستحيل قد حصل. إذ � !

رج ساXا! � 
kج� ذئب و mيده ع 
 

� مـن أصـابع  
Rان إصبع � � 
Rبعد ان تفحص قدم الذئبة، تب
ــان، ا� ان  ــخ وÐــا منتفخــان ومتورم لف ــدم lــصوران �� الق
 ،Mًرجـل الذئبـة قـائ mربت موريس ع . ً 
eلب ما زال سل ا¾�
عـد  "حسنا، سوف أخرجك من هنا!" �� مسك ف¬
 الفخ و��
ما، فتحـررت رجـل الذئبـة ° جعـل الذئبـة تتـأوه وتقفـز  بي�7

Ñ عرجاء. � �k بعيدا 
ـا  Kaخذ جرا K ن الذئبة سوف �� K اري تفيد �� �dال 
 ة موريس �� �dخ
ــد  ــا. فق ام ــف !� تل � 
k ،ــصل ــا ح ــة. ا� أن م 
 الغاب �� 
 �Òــ ت � �kو


 تلعـب  ـا الـ;� Kaاه مـوريس مـع جرا � �k � ذر �� �k تقدمت الذئبة
مuا، �� توقفت عنـد مرفقـه، وراحـت تـ�� ذراعـه ويـده، �� 
ر حقا دهشته. هل يعقل هـذا؟ إن مـا  لطعت أصابعه، ° أ��
� الطبيعـة ويتنـاقض مـع اXعلومـات  
Rقوان Ô الف � 
k حصل
ـت الذئبـة مـع  ب. بعد ذلـك، تو¦� Kعروفة عن طبيعة الذ�Xا
ا صوب الغابة. �� إستدارت اp مـوريس وألقـت اليـه  Kaجرا
ار. امـا هـو  � �º Kا� � 
Rا تشكره. �� إختفت ب �aا أ م م�7 �Ç بنظرة

مع عدته وعاد أدراجه اp حيث ينقب عن الذهب. � �È 
 

إستمر موريس ينقـب عـن الـذهب، وبعـد أسـابيع معـدودة 
ــا  ب، مــن بي�7 Kبعــد  ٤رأى تــسعة ذ� mة، تقــف عــ 
dجــراء كبــ

أة راحت تلك الذائب تنبح وتعوي بصوت  � �Èمتطلعة اليه. و
نــه عويــل. وعنــد حلــول الظــMم، نــصب خيمتــه  K>يــب و غر
ب  Kى اشـباح الـذ� 

 اوقدها. �� بدأ � لنار ال;� �� K وجلس يتد��
ة مــن  
dمــسافة قــص mلــس عــ � �k 
ــت ظــل نــور القمــر و½ �k
يمة. عندها ª يكن خائفًا، بل تولد عنـده الفـضول Xعرفـة  ا��

ب.  Kيده تلك الذ�  ما ��
 

 �dإســتيقظ عنــد الفجــر ورزم ادواتــه وحاجاتــه �� إنطلــق عــ
لف  اء بعيدا عن الغابة. �� توقف ونظر اp ا�� اXروج ا����
×مـا،  بعـة جالـسة حيـث �� ر Kـا ا� Kaم مع جراKفرأى الذئبة ا�
ية الوداع. اما هو فلوح Lـم بيـده  �k اقبونه ويلقون عليه 
و· �
 Mًتطلـق عـوي 
ا يقول Lم وداعًا. وهنا cع صوت ا�Kم و½ �! K>

ا تب¬
 لفراقه. �a K>و ،ª Kنطقة من شدة ا�Xمزق سكون ا 
 

سـنوات مـن تلـك ا�ادثـة اp التنقيـب  ٤عاد موريس بعـد 
ية  
 تلك اXنطقة، بعد أن أدى خدمته العسكر عن الذهب ��
ـاطر اXعـارك  �l ـا مـن 

 عـا�5 ف7 
 ا�رب العاXية الثانية ال;� ��
 
 اLـا �� �s ى 

 الطبيعـة و�dوالقتال. وها هو ا̧�ن يستنشق عب

 تلك اXنطقـة، رأى  ت. وبي�e <ن يتم�³ �� ت والنبا�� ا�يوا��
، ذلـك 

ًK Kـار صـد� � �º Kاغـصان أحـد ا� mالفخ الذي وضعه ع
� الطبيعة. وقد عادت  
Rقوان 
dكن من تغي الفخ الذي بسببه !�

 دواخــn احاســيس  � رأى الفــخ، وحــرك �� 
Rبــه الــذكرى حــ
 
 بـل والوصـول اp اXنطقـة الـ;� يبة أدت به اp تسلق ا�� غر
ا الذئبة واو�دها آخر مرة. وعندما وصـل اp هنـاك،  
رأى ف7
ه صـداه قادمـا  ا بعواء الذئب، cـع عـm أ�� 
ً شب7 أطلق صو��
 Mـع صـداه، �� تـcبعيـدة. �� كـرر ذلـك، و 
dمن مـسافة غـ

ب من مسافة تقدر بنصف ميل. Kذلك نباح ذ� 
 

كنــا يتحــرك صــوبه. ومــا أن  ة ســكون رأى جــÊ دا �dبعــد فــ
� � أنـه  
Rتبـ �اء ح; كن اXروج ا���� � الدا اوز ذلك ا�� � �k
ــق  ــا ح �Çــد عر ة. فق 
ــشعر� ــسمه ق � �k ــا �ت ــة. حي�7 الذئب
ـا ا�Kم  ا. وقال Lا بلطف، "مرحبًا أي7� ا الذئبة بعي�7 �aعرفة. إXا
ــصبتان،  ــا منت 
ــطء وأذن7 ــوه بب �k ــة ــدمت الذئب ــة." تق الطيب
ردات قليn� منه وراحت  
وجسمها متو�� �� توقفت عm بعد �
ز ذيلها توددا �. بعد دقـائق معـدودة إسـتدارت وأختفـت  �a

ها بعد ذلك. 
� ªار. و � �º Kا� � 
Rب 
 

كرته طول حياته. حيـث أن هنـاك  لقد علق هذا ا�دث بذا
ــن  ــدا ع ــة وبعي � الطبيع 
Rــوان ــاق ق ــارج نط ــن خ Øــياء ت أش

 قـضاها  نسان Lا، تفوق التصور. فاللحظات ال;� إستيعاب ا��
 ªعــا 
 روحــة مكنتــه مــن الــدخول �� مــوريس مــع الذئبــة ا¾�
نـــسان،  
 عـــاª ا�� ب، Ù قـــدرت للذئبـــة ان تـــدخل �� Kالـــذ�
 . � 
Rثنـ � ا�� 
Rيل ا�واجز بـ � وإستطاعت تلك اللحظات ان ��
 �nــة أصــي ــك الذئب ــا حــصل ســوى ان تل X 
dــس � يوجــد تف
 mوعـ . �nنـسان بـص �Mـت ل ا � !� �aإ �Úميل ر وعرفت مع;� ا��
ميـل الـذي عـاش معـززا  كـر ا�� العكس من ذلك، نتذكر ��
ــا شــنه مــن  
 عــراق العروبــة، وبعــدها ª يكتــف !� مكرمــا ��
ـان سـنوات، بـل خّلـف أفـا�
 وعقـارب  حرب إسـتمرت !�
ذاه علينا اp ان يشاء Û رب  K 
 ليستمر ��dاصÜات و �Zوح

؟ 
� �dى من ال �dال � 
Yفأ ...... . � 
RXالعا 
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ـاري الـذكرى  ان ا�� 
ر حز� � من �� 
RثMالث 
 ل علينا �� �k
يــدة العظيمــة  � ا¾� 
Y �Zلثــورة العــ � 
Rالتاســعة والتــسع

ان عـام  
� من حـز� 
RثMالث 
 الدة اXعطاء �� 
  ١٩٢٠ا�� والـ;�
ية  <نت مفتاح ثورات العراق الظافرة ثورة مايس التحرر


 من مايس عام  
 الثا�5 وثـورة الرابـع عـ�Z  ١٩٤١القومية ��
وز عام   ١٩٦٣وصورة الثامن مـن شـباط عـام  ١٩٥٨من !�

 �Zالعراق وثورة السابع ع 
 � من  -وثورة البعث �� 
RثMالث

 شيدت القلعة الناهـضة �ركـة الثـورة  وز العظيمة ال;� �!
ـــت شـــبUت التجـــسس  �aـــد ا ـــاÜة فق ـــة اXع بي العر
ذر  ية وحققت ا�صMح الزرا�
 ا�� ال6يونية ا�ستعامر

 نفـط العـراق áمـ K 
 �بناء شـعبنا الكـردي و�� وا�â الذا5�
 
ي¬ 
 مضت اp امـام فـUن ا�حتـMل ا�مـر الد وال;� ا��
هم ابناء شعبنا  �aالبغيض وجا 
 ا�5 
اXقيت وا�حتMل ا��
ة ومuم فـصائل البعـث واXقاومـة ويواصـلون  �aا �l اشد
نضاLم ح;� يومنا هذا لتحقيق اهداف البعث والشعب 

كية . ا �dية وا�ش 
 الوحدة وا�ر  وا�مة ��
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مـًا  سيـسه إه�� � �� منـذ بـدء �� ا � ا�شـ�� ��لعظ&� حزب البعـث العـر
َ
بنا أ و* حز

َ
أ

ته النـضالية ،  و نواة ا3زب التنظيميـة ومـس�� 9 َش8َُ لذ:�
َ
لشباب أ

َ
ة أ �< خاصًا ب<=

ة  �< عتبـارG قـادة أDـستقبل وألـ<= �
م 9N انتـشاره وتطـوره ��ِ �Pِإْذ اعتمد ألبعث عل

ولـت 
َ
سـتغVل ، أ ِXـر وأ� �Yوأل Zك�= تعرضًا للظـ � ^نت أ�� وسع ِمْن شعبنا وأل_�

َ��ْ
َ
أ

يد صــدام  =cكــد ألرفيــق ألــ
َ
لــشباب ، وأ قيــادة ا3ــزب وألثــورة عنايــة خاصــة ��

تمـع حيـث  �h9 بنـاء أN دور الـشباب iك�= من حديث عـ
َ
9 رkه 9N j أ �lحس

 قال : ( نكسب ألشباب ِلنضمن أDستقبل ) .
 

ديـدة  بية أ�3 ء ألشباب 3ركة ألبعث ليس ِإ* قوة ألفكر ألعر نقول هنا يعود ِإن��
ـا ألـشباب  9Pْ�ُمـة وم

َ
ـة Dـشاu أ �v لـول �9 � جـاءت >� � فكرة ألبعث ، أل_� ، يع_9

مـة أ3يـوي ألـذي 
ُ��ْ

َ
ا ِ�َنz ألشباب Gُْ جيل أ َ َ سب ، َوِإ|9 ت مستقبلهم {9 د�� و>�

ــع حاجــات  ــذي يتفاعــل م ــدفاع ، وال ن ِXــة وأ3ماســة وأ� ي ــروح ألثور ــل أل م �<
دث ألرفيق أDرحوم مؤسس أ3زب أkد ميشيل عفلق  َمِته ، وقد >�

ُ
وتطلعات أ

ة ألشيوخ وِإنـدفاعات ألـشباب ) عـام  - عن هذه ألروح 9N مقالته بعنوان ( خ��
ة مع ١٩٥٥ ��VتDات ألشباب �� وحدها أ 9 م ِبَقوِ� : (( ِإنz صفات ألشباب و���

متنا موعد وتـVق 
ُ
9 أ �l9 الشباب وب �lوض وب 9Pتحفزة للبعث والDمتنا أ

ُ
حاجات أ

يـًا للـشباب  9 ر>� سيـسه دورًا �� وتوافق وِإنسجام )). و�ـذا أعـ� أ3ـزب منـذ ��
ها ِمْن فئات ألشعب  ورات ألثورة قبل غ�� م �9 9Yن ت

م ألطليعة أDؤه�� ��َ 9Yبوص
ديـد َ�� يـؤدوا هـذا  � أ�3 ��يـل ألعـر ، ِإذن صنع أDستقبل �بد ان يعتمد عi أ�3
� و�ذا �بـد ان يكـون بنـاء ألـشباب بنـاء �يحـًا َ�� يـؤدوا هـذا  9 ألدور ألتار��
ً ، بعـد  عيًا وثـور�� �kساس منظمًا وواعيًا و�� � �� G � حي�9 يكون تفك�� 9 ألدور ألتار��
 � ��يــل العــر م أ�3 9Yم بوصــcنفــ � تم�ــم ويؤمنــوا �� ان يتخلــصوا ِمــْن أمــراض ��
طا ـا ، ولـذلك قـال  ا عـi أن تغلـب ا>9 الدة وبقـدر¡� مته أ93 � ديد أDؤمن �� ا�3
ة أ�مــة 9N صــنع  9 رkــه j (( ِإنz ألــشباب خــ�� �lيد صــدام حــس =cألرفيــق ألــ
 ً ــسدي واDعنــوي بنــاًء �يحــًا وســل�� م ا�3 ــضوي وحيــ�9 يــ&� بنــا¡� 9Pو¢ا أل مــ<=
ًا  تمع تغ�� �h9 أN 9 لعملية ألتغ�� �lية يكونون £يئ لثقافة الثور ن بتسليحهم �� واDق��
نيـة  9 أ��9 �lالثوري أ�صيل ليس بينـه وبـ � نية ، ��ن ألبع_= 9� ً بعيدًا عن أ�� جذر��
 � لــص بــع_= 9� ُuُ z9 وخصوصــًا ِإن خــذ بيــد أ�¥خــر:� �

يــة ِصــَ�� لــذلك مــسؤول ��ِ
َ
أ

� صن�ا حزب البعـث  9 ألشباب أل_� �lاصة ، هذه �� صفات ألبعثي يقته أ93 بطر
 � ت اDـستقبلية الـ_� �� وبنـاه بنـاًء متينـًا حـ_� يقـاوم u التحـد�� ا � أ�ش�� ��ألعر
نz ألــشباب 

ــضوي ، ِ��َ 9Pو¢ا ألقــو¦� أ3ــضاري أل بيــة ومــ<= هــا ا�مــة العر توا§�
تمـع ألـسل&�  �hن أ

َ��ِ ، � 9 رادة وألدور ألتـار��
َ
̈� وأ ا وفق ألو سبه وفق ِسِنِه ِوِإ�9 �<�

 � ��د 9N ©ـر ألـشباب �� يكـون �ثـVً حقيقيـًا للجيـل ألعـر هو ألقادر عi أن ��
بيـة القـادر وأDؤهـل لتحقيـق فكـرة  ديد ، ألذي هو جيل ألثورة ألعر ألثوري أ�3

قرا�ª أDوحد )) . �� ألد�� ا � أ�ش�� ��تمع ألعر �hقيق أ  ألبعث و>�
 

�� بعـد ثـورة  ا � أ�شـ�� ��� وضـ�ا حـزب البعـث ألعـر ت ألـ_� ولو��
َ��ْ

َ
لذلك من أ

وز �� مـرح�� بنـاء ألـشباب ، فـِإنz »رسـات ألرفيـق  9 ِمْن �� �lثVألسابع ع<= ألث
�� و®عة إستجابته  ̄� لفعل ا93 يد رkه 9N ، j النبل وأ�مانة وألدقة والس =cأل
تمع والفرد ^ن �ا دورهـا 9N توحيـد أ�هـداف وتفـج�� ألطاقـات ،  �h3اجات أ
ـا أ�عـزاء ، درع  يد طVئـع ألعـراق بقـو� (( َإنـ± أ¡� =cاطب ألرفيق ألـ 9 ذا >� و¡�
ته ا3ية يوم تشح اDنابع  ألعراق أDوصوف وسيفه أDتحفز 9N ألغمد وذخره وذخ��
ـا  ـضة ألـشام�� و�� 9Pية أل يـق اسـتمرار م� ألدقيقة عi ألطر ُ¶ْنَتظر وأ�9

َ
َوَساِعَدُه أ

9 بسVم ملـؤه ألعـز  �lية وأ�زدهار م8ل د وا3ر �h9 بناصية أ �l9 �سك �lيب·� ألعراقي
 وا�فتخار )) .

 
 ، 9 �lيد صــدام حــس =cــ ــق أل م ألرفي ــًا ^ن موضــع إهــ�� ــشباب دا�� ــذلك إنz أل ل
 9N ألقيــادي Gن يــضطلعوا بــدور �

ِ�� Gم ^نــت فئــة ألــشباب ، ِإْذ أوصــا �Pبتوصــي
م  �Pـصي 9 =̧ معركة أ�مة ضد واقع ألتخلف والرجعية والتجزئـة مـن خـVل بنـاء 
ــا إ�  �Pون ف �º� ، م ألنــضالية بــة حــز¡� ر � 9 إ* >� �l9 ينظــر ألبــعثي �lألقياديــة . حــ
 9N ــون ى ألبعثي �º ــِه ، و� مِت

ُ
ــضا�� أ ــؤمن بق Dأ � ��ــر ــشباب ألع ــضالية لل ة ن ــس�� م

هم إ�z ماهو حركة شبابية ، ِمْن حيـث مـضمون ألفكـر َوِمـْن حيـث قـادة  9 ر>� ��
م مـسؤولية ِإعـادة  �Yعات iلوا عk 9 9 ألذ:� �lئع ، ألبعثيVية ، ِمْن ط ورواد ألفكر
يـة  ا 9N ألوحـدة وا3ر مل رسا�� أ�مة وأهـدا¼9 � أ�ضطVع >� ��بناء أ�نسان ألعر
ــورة متجــددة ،  يد ث =cــ ــة ألرفيــق أل ــشباب 9N رؤي ى أل 9º ــذلك كية . ل ا وا�شــ��

بية  تتفاعل مع ثورة أ�مة العر
 

ــل  ــر ، وألعق ــد¦� أ3 ــدي ألتق ــر ألنق ــال ، وألفك ي ــات وأ93 ــْن ألطاق وة ِم =º ْGَُو
9 رkـه j يـدعوا إ* د¾ ا3ـزب  �lيد صـدام حـس =cن ألرفيـق ألـ أDنفتح . ̂و
ن يفتح ا3زب للشباب فـرص  � فÀر أDتجددة ، �� �� � لدماء ألشابة ، أDصحوبة �� � ��
ـم ،  �Pطيـة عل ـب فـرض سـياج وقوالـب وآليـات �9 � از طاقاته وإبداعاتـه و� >� �ºِإ
بويـة  �º أن يتبـ_9 خطـة �� ا � ا�شـ�� ��لذلك ^ن ِمـْن أDهـم 3ـزب ألبعـث العـر
كز حول كيفية التعامل مع هذا ألقطاع ، وتوظيـف طاقاتـه 9N إطـار  للشباب ت��

و أهداف أ�مة . 9< � �� حركة ألنضال ألعر
 

ـن خطـة  9Å مـلÀهـو ©ـل مت ، � وعi ضوء ذلك ِإنz خطة بناء ألشباب ألبع_=
ـضة  9Pتطلبـات مـرح�� أل ـض �� 9Pل إعداد جيل يVمن خ �� ا تمع أ�ش�� �hبناء أ
 ، � ��تمـع ألعـر �h9 أN عوامـل التخلـف والرجعيـة iألقومية ألـشام�� للقـضاء عـ
مــه للــشباب  9 يــضع أ3ــزب £امــًا نــضالية للــشباب ، يــض�ا َمــْن واقــع ¼9 �lوحــ
ة أ�مــة ، وكــذلك ِمــْن زاويــة إدراك ألطاقــات أDمكنــة  وحيويــة دور9N G مــس��
� تكتنـف  ت ال_� واDهارات اDتاحة لدى ألشباب ، واستيعاب اDشاu والتحد��
ألشباب ، لذلك إن طموحات هذه ا�مة ومستقبلها هو Èه للـشباب وا�جيـال 
بيــة ، ِمــْن هنــا يتبــ_9  لتــا* و9N إطــار إعــداد ا�جيــال للثــورة العر ألقادمــة ، و��
ومــًا لــدور ألــشباب ، ينبــع ِمــْن فكــرة ألقــو¦� ألتقــد¦� ، ويناهــض  9Yألبعــث م
ـاج  9PD9 اN فاه&� ألتقليدية للشباب ِإن حزب ألبعـث إسـتوعب دور ألـشبابDأ
ــك  ــب ذل ان � ــددة ، و>� ــÀرG أDتج م وأف ــا¡� ــتيعاب طاق س ِX�ِ ، ــوري ــضال الث الن
ية  عيـة والثقافيـة وا3ـضار ِإستيعاب ألنوا�Ê ألبيولوجية والـسيكولوجية وا�ج��

 Dرح�� ألشباب .
 

ـوم  9YDهـذا أ j ـهk9 ر �lيد صـدام حـس =c9 فكـر الرفيـق الـN ى إن الشباب 9º
ـر�º ا�مـة ، لـذلك ان شـعار الرفيـق  ة وحـدة و>� لطبيعة ودور الشباب 9N مس��
 � 9 ( نكسب الشباب لنضمن اDستقبل ) ِمْن الشعارات ال_� �lيد صدام جس =cال
لقدر الـذي  بية ، �� ا و9N خططها ا3ز بية 9N �اظرا¡� ددها اVD^ت ا3ز �º ظلت
بيـة ،  9 بـه جـدران اDقـرات ا3ز �: 9 �ºبيـة و أصبح شـعارًا تكتبـه اDؤسـسات ا3ز
يـة لبنـاء ا�نـسان  يد هذه تلخص أبعاد اDهمـة اDركز =cة الرفيق الË zلذلك ِإن
� ذلـك أن كـسب الـشباب  ��بية 9N وطننا العـر كية 9N الثورة العر ا ولبناء ا�ش��
تمــع  �h9 أN طــاط 9< Xِإنقــاذِه ِمــْن عوامــل ألــضياع ، أ� و�� عوامــل أ� � ــا يــع_9 ِإ�9
بيـة  همـات اDـرح�� ا�نبعاثيـة ، فالوحـدة العر ـوض �� 9Pوجعـ� £يئـًا لل ، � ��العر
ــة  ي 9 ، وا3ر �lكي ا شــ�� X� ــق ِإ� �� كية �تتحق ا ــا ِإ�z الوحــدويون ، وا�شــ�� �Pيبن�
� ان ننقـذG مـن  9¢ا ِإ� أ�حرار فـِإن نكـسب الـشباب يـع_9 ا وين�� �Pرص عل �<�
 Gود 9 9º وان � ــ_� رادة أ��جن ِX� مVــس ــف وا�ســتغVل وا�ست ــة والتخل ــع التجزئ واق
� أن نـضمن  ة اDتحـررة ، وذلـك يـع_9 �ºكية والـروح الثـا ا بعقلية الوحدة وا�شـ��
كية ، وان نـضع ا3ـا�9 واDـستقبل معـًا ، مـن  ا ية وا�ش�� قيق الوحدة وا3ر �<
بية انبعاثيـة شـام�� ، لذلـك  �º � ���� 9N الوطن العر ا بية الشباب ا�ش�� �º لVخ

بيـة  �º كـز حـول 9 رkه j ي�� �lيد صدام حس =cمات الرفيق ال ن u إه�� ى �� 9º
 �Íا يـو 9Pموعة ِمْن وصا�� م يد يكتب للشباب �� =cى هنا الرفيق ال 9º ، الشباب
 � � ِمْن خVل وصيته ال_� ��تمع العر �h9 قيادة اN يئه لدوره � و¡� ا الشباب البع_= �Pف
َنـُه 

َ
ون أ �º ا الشباب ِإذا سبق± َمن �¡

َ
ن حزمة ِمْن الوصا�� يقول : (( أ 9Å جاءت

ـاص  يق± ا93 ه ، وأختـاروا طـر =ºتعقبـوا أ Vا هو مادي أو مظهـري فـ سابق ل± ��
يق َمْن سبق± عi غ�� هـذا الوصـف وأسـبقوه ِإ* ماهـو  ف ، ِإْذ ^ن الطر =>Dا
يف  لثقافــة واDوقــف والتحــصيل الــدرا�Î والعمــل الــ<= رو�Ê واعتبــاري ، و��
 �� 9 ًا وا�ك�= رسوخًا ، وا�عi م�9 =ºهذا هو ا�©ق أ iموقف± ع zن

َ
وع ، ِإْذ أ =>Dا

ه قد يكون إ* زوال )) .  ، وغ��
 

بطهـا مـع  9ºتلـك الوصـية و Ïاول إستصحاب فكر ا3ـزب أن نفـ وِمْن هنا >9
يد ويـد¾ نـضال  =cقـق وصـية الرفيـق الـ ـا >� �� � اتيجية بناء الـÀدر البـع_= اس��
بيـة الـشباب  بطه ب�� 9º ل التخطيط السل&� لبناء ا3زب وكذلكVا3زب ِمْن خ
ية  عة حضار 9 9º 9 منظور البعث ا* خلق انسان ذيN بية الشباب �º دف ، هنا ¡�
ـا ا�مـة ، وتتحقـق 9N ذاتـه  ـر ¡� �� � Dـرح�� الـ_� يـًا َو واعيـًا �� 9 ر>� � تلك حـسًا �� �� ،
اث تفـاعVً حيـًا  9 ا�صـا�� وا3داثـة ، فيتفاعـل مـع الـ�� �lعاد�� الـصحيحة بـDا

. Vًأصي Vًعا� تفاعDويتفاعل مع التطور ا 
 

قـق  �< � ية الـ_� بيـة و�� الشخـصية ا3ـضار � جديـد عـن ال�� وهنا يظهر لنا شـ_�
يـة ��  3ر ان �� كية وا��� ا 9 العقلية الوحدوية والروح ا�ش�� �lب �iابط الداخ ال��
� اDناضل  ��كية ا* انضاجه وتكوينه عند الشباب العر ا بية ا�ش�� ما تطمح ال��

لتواضع . �خVق والثورة �� �� Zن الع  ، فيكون حاصل ذلك أن يق��
 

بية الشباب Ñ يتطرق اليـه  ى Ñ يب·� جانب من جوانب ا3ياة اDرتبطة ب�� 9º هنا
لـو مـن  9 ن احاديثـه َلـْن >� ى �� 9º لـذلك ، j ـهk9 ر �lيد صدام حس =cالرفيق ال
� ، �ن ^ن ا�ســVم مثــاً�  ــصية الــشباب البــع_= 9 =̧  9 انــب الــرو9N �Ê تكــو:� ا�3
ـح  � يـث >9 ة ، >� 9 بطاقـة روحيـة كبـ�� ن يتـم�� � ، ̂و ��9 العر �Ò9 التارN رزًا يًا �� 9 ر>� ��
نz دور 

َ
بيـة ِإ� أ ية العر يـة وا3ـضار ْلُبـ_9ْ الفكر

َ
ًا 9N ©ليـة التـغ�� 9N أ احًا كب�� � 9<

بيـة الـذي  قيـق أهـداف الثـورة العر �< 9N فاعل � 9Nحرك إضاÓ ميةVالثقافة ا�س
اصابه الت8س من خVل واقع التخلف الفكري الذي حـول الثقافـة ا�سـVمية 
ية متخلفة ، تعزز الفرقة و� تعـزز الوحـدة ، تعمـد عـi اضـطهاد  ا* ثقافة فكر
فع ِمْن قدرة الكرامة ا�نسانية ، وح_� يكون للثقافة ا�سVمية دورها  �º الب<= و�
 �Ôِ9 تلك الثقافة جوهرهـا الِقَيـN ب أن تعزز � �< ، � ��الرو�Ê اhفز للشباب العر
 �Ê9 النـوا �º9 تعـزN م ذلـكc9 ي �l9 ا3التNوُبْعِدها النضا*� التعبوي و ، � 9�ا�نسا
 �Êانـب الـرو 9 ا�3 �lلتا*� يتحقـق التنـا¾9 بـ � و�� ��الروحية اُ¶َغذية للشباب العر
للشباب ودورG النضا*� ضد التخلف وقوى ا�ستغVل ، وعليه يكون للجانـب 

. � �� الرو�Ê دور فاعل 9N حركة النضال القو¦� العر
 

 j ـهk9 ر �lيد صـدام حـس =cة وتلخيص ذلك نذكر هنا إن الرفيق ال ا�� و9N ا93
�¥خر ، وDا جعـل تلـك 

َ
ومن خVل وصيته للشباب َ×ْ يعط أولوية لعنÖ َعِن أ

 9 ا عن غياب ا�¥خر ، فتكـو:� 9Øابط و� يغ_9 وجود بع وط Èها تتÀمل وت�� ال<=
 �Ùوالعـ �Ê9 الـرو �lـانب �3 �� iب أن تتحـ � � اDناضل ، >� ��صية الشباب العر 9 =̧

ً ، ِإذا ^ن عÚيـًا �ـضًا وغـاب عنـه  ً و� مـاد�� كن أن يكون مظهـر�� لتا*� ��� و��
ً ، وإذا ^ن روحيًا �ضًا وغاب عنه  الرو�Ê يكون بذلك الشاب قد أصبح ماد��
 َ z ايـة َبـ<= 9P9 الNمل طاقة هدامـة . و الع�Ù يكون بذلك الشاب رجعيًا متخلفًا >�
بيـة  ـاج ال�� 9P م �� 9 � اDـل�� 9 رkـه j ، الـشباب البـع_= �lيد صدام حس =cالرفيق ال
لنجاح والتقدم  �� �Ùوالع �Ê9 الرو �lاوج ماب 9 �º � بية الصحيحة للشباب ، ال_� ا3ز
 iًا وا�كـ�= رسـوخًا وا�عـ =ºنـه ا�©ـق أ � م و©لهـم 9N وصـيته �� 9Yِإذ وصف موق

ه قد يكون ا* الزوال .  �� ، وغ�� 9  م�9
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م�� نفط العـراق ووقـف �قـات  � �� � رد التفك�� �� ��!ن 
ثــ% هــذه  ــة )ــا '� ثابــة جر'� �' �!ت ا�0جنبيــة يــعت� الــ12
 � يمـن عـ7 مـصدر القـرار �� ا ;� !ت مـن !ر�� كبـ�� ال12

و0ن القوى السياسية والوطنية  ١٩٦٨حكومات ما قبل 
 � ا بشM خاص !نت قد استوعبت درس مصدق �� �Pم

� وفــشل  ١٩٥٢العــام  �Uا �V W0مــ�� النفــط ا � �� Xدر إ �� � �Zحــ
 � !ت النفطيـة ا�0جنبيـة �� مـر الـ12 � ذلك القرار بد\ و��
� اي خطوة `ثـ%� يكـون هـو  ان  فeن شبح الفشل �� �Vإ
يع  �g ع7 تفك�� الكث�� من ا�0حزاب  خاصة وان �� �lا
ا من هذه الeرتmت  �Pلعراق ف �الدول النفطية  اlيطة  �

يكية  . يطانية واpولندية وا0مر � النفطية ال�
 

 ��s ليـس حـز� ا � ا0شـ�� �Uو)ا !ن حـزب البعـث العـر
لعـراق  �بة الثـورة � ر � �u بناء Xتقليد�� وان ثواره تواقون ا
 Xيـا وان أوyيا وثقافيا وzع � تمع العرا�� �l �وض � �Pوال

ــراره  تلــك العــراق ق ــوض هــو ان '� �Pمتطلبــات هــذا ال
ـدث ذلـك مادامـت  �u كن أن السيا{� ا)ستقل و0 '�
!ت و~�  وة النفطية الوطنية مرهونة بيد هـذه الـ12 ال�1
ا وليـس  نتاج بضوء مـصا� بلـدا;� W0دد سقوف ا �u � ال��
ــأم��  ــرار الت ــeن ق �  ف ــرا�� ــشعب الع ــصلحة ال ــضوء م ب
م  ــذا��0 ــورة من ــال الث ــدان رج ــك�� ووج � تف ا �� ــا�� ح

بنا العظ��   وp Xا كونه مستمد من الفكر الثوري �ز ا�0
ـري بـشM دقيـق وعـ7  � �u يئة لـذلك القـرار �Pنت الeف
ـــق  ي ـــصعد فعـــ7 صـــعيد ا)فاوضـــات !ن فر ـــة ال !ف
� وعضوية  �Zيد صدام حس سة الرئيس ال�1 �� �V التفاوض
� الدكتور سعدون gادي وز�V النفـط ومـر��  �Zالراحل

ــا   يع �g � ــم ــة رgه ارجي � وز�V ا�� ــا�� ــد الب ــعيد عب س
اء النفــط وا0قتــصاد والــذي  �اضــافة اX عــدد مــن خــ�
وح وطنيـــة عاليـــة جعلـــت  �V أدار �ليـــة التفـــاوض
قر  � موقف ا)دافع ا)ت�� ية �� !ت النفطية ا0حتeر ال12
� لتلـك  �Uـا �Pايـة وتوجيـه ا0نـذار ال �Pنقطـة ال Xوصو0 إ

!ت والذي ان�� يـوم  ضـافة  ١٩٧٢مـا يـس  ٣١ال12 W0 ��
اد أسواق جديدة لتسويق  � �uلفتح وإ �Xالتحرك الدو Xإ
انب العسكري فقد  �� حا�� التأم�� اما ع7   ا� النفط ��
ـسبا لـM طـارئ  �u اخذ حـا�� ا0سـتعداد القـصوى � 
ــmم  ع W0ــائل ا ــت وس ــث قام ي �u ــعبيا ــرك ش و!ن التح

مــ%� توعيــة وتثقيـــف  �u ا)رئيــة وا)ــسموعة وا)قروئــة
ت شـعارات لzـرح%� !ن pـا  ي واسع فقد انت12 اه�� �g
اع  � ــ�� ــاه ان � �u �� � ــرا�� ــشارع الع ــد ال � توحي ــكب�� �� ا1V�0 ال
يـــة فeنـــت  !ت ا0حتeر وة الوطنيـــة مـــن الـــ12 الـــ�1
 � �ــا 0 0عــدائنا ) ( والكرامــة خــ� ــا لن شــعارات ( نفطن

ية )رح%� ا)فاوضات   ها من الشعارات ا)ركز دا � ) وغ��
وعنـدما !نـت سـاعة الـصفر واعـmن الـرئيس الراحـل 
� ا0ول مــن  الــد �� اgــد حــسن البكــر بيــان التــأم�� ا��

ان عام  �Vتـ7ء  ١٩٧٢حز �' � �Zا)ـواطن � �Zيmا0 و!نـت مـ
 Xل إ ــ1¥ ــن ال ــا م يع �g ــة ــدن العراقي ــوارع ا) ــم  ش �;
ــه  نــوب و!ن صــوت الــشعب ا)وحــد خلــف قيادت �ا�

 الوطنية عن¦ قوة مضافة اX القرار نفسه .
 

ــر  �Pلقــد إدارة القيــادة معركــة ا)فاوضــات بنجــاح م
� اسـتمرت مـن ا0ول مـن  وكذلك مرح%� الصمود وال��

ان  �Vول مـــن آذار  ٧٢حـــز ـــت  ٧٣إX ا�0 � �yحيـــث ر
ية وانت¦ت إرادة الشعب والبعـث  !ت ا0حتeر ال12
!ت  ـــ12 ـــب ال ال ��ـــن  ـــة م وة الوطني ـــ�1 اع ال � ـــ�� � ان ��
� اسـتخراج وتـسويق نفطـه  ـح العـراق �� � �uية و ا0حتeر
ــضة العzيــة  �Pا)ــؤمن بنجــاح كبــ�� ونتــج عنــد ذلــك ال
ــاء  يع البن ــشار ــة و م عي ــة وا0ج®� ــصحية والتعzي وال

ــاب  ــراق عــ7 أعت ن الع �ــراق حــ�� � � الع ــصناعة �� وال
مغــادرة خانــة دول العــا¯ الثالــث والــدخول إX خانــة 
� الوقـت نفـسه فـإن دول  الدول الناهضة وا)تقدمـة و��
يـة واصـلت العـداء للعـراق وشـعبه  !ت ا0حتeر ال12
ــراق  ــضة الع ــاف ;� يق W0 الوســائل Mــ ــر ب م � ــه و�� وقيادت
ان وبعـدها عـدوان عـام  �Vنت ا�ـرب مـع إeوتقدمه ف

سنة بتعاون  ١٣وفرضت ا�صار ع7 العراق )دة  ١٩٩١
� اذار  بية  1 سن الغزو عليـه �� امعة العر �� ومن ا� �Uعر

� التاسع مـن نيـسان مـن العـام  ٢٠٠٣ واحتmل بغداد ��
 � �Zــرم �lــ2قات وا � وال �́ ــد ــM الفاس ء ب ــى� �lــسه وا نف
م شؤون العراق وقيام حكومـة نـوري ا)ـال¶� مـن  �Pلتول
نـح  �' � �Uيل ا)وساد ال·يو� � �Uرستا � ال�1 �Zل حسmخ
يـة  عـ7  !ت ا0حتeر امتيازات جديدة وواسعة للـ12
طـط  �l حساب مصلحة العراق وأجيال القادمة تنفيذا
وات العــراق  1V يــة مــن¸ �كــ� � لــ2قة أ �Uي¶� ¹يــو امــر
� حºــت  وابنائــه مــن خــmل نتيجــة فــساد ال«ــة الــ��

يe العراق ومع   ١٦خmل  سنة  وهكذا حاربت امر
� الغزو وا0حتmل من اجل السيطرة  � ساعدوها �� �́ الذ
ة  �Vواتـه الكبيعـة واخراجـه مـن دا 1Vع7 نفط العـراق و

 � �Uال·يو � �Uال¦اع العر 
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{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
� العراق خافيا ع7  ¯ يعد الفساد ��
تــاج  �u 0يــب أم بعيــد ، و أحــد قر
ت وتقـ½� للوصـول اليـه  ر�� �u Xا
واX فاعليه واX مسالكه وأغطيتـه 
تــاج  �u0 وأغــشيته ، الوصــول اليــه
كيـده وأثباتـه ،  � لتأ �Zاه �Vأد�� و Xا
� وا¾� !لـشمس  �Zالفساد ظـاهر بـ
ـسة عـ12  �g ـار ، منـذ �Pرابعة ال � ��
�  أرجــاء  ب أطنابــه �� عامــا يــ¦�

اتـه  ث�� � امـد وا)تحجـر و�� �À ، يعzه الصغ�� والكب�� ويستشعر به ا� البmد ومفاصل ا�ياة ، وصداه يسمعه ا�0
ارسـه ا0حـزاب الدينيـة والسياسـية  ى ، '� ـت الـ�1 �u اهـات وطالـت حـ�� مـن � �u0ر!ن وا يع ا�0 �g � توزعت ��

ي%� . م السمجة الدخي%� اpز �Pذبة وعناويeم ال م القبيحة ومسميا;� و¹ا بM الوا;� � 1Âو 
 

ـه ،  �uخلـف غبـاره وروا � �́ �Vمن السا � �́ ة الفساد ومعاقبة الفاسد �Ãe( �%g ددا مقتدى الصدر بغطاء ��ر  �Ä
ــًرا وا)ــساندة �ا  ْ َ�È ء ورديء وفاســد ومواقفــه ا)نــددة � أجــادة ادوار ا)نقــذ لــM مــاهو {�ّ وÊ هــو ديدنــه ��
ـا واX يومنـا  �Pقmـا منـذ انط �Pللعملية السياسية الطائفية ا)قيته وللحكومات العمي%� ومشاركته ودوره البـارز ف
ديـة وحـزم  � �u ومنفـذا � ، و�ـل � �Ëان الطـائ �Vوع ا سـيخ مـ12 هذا ، وÊ هو معروف فأنـه أول مـن تـصدى ل��
 ، � ت الـشعب العـرا�� � مكو�� �Zب �Íتم �lا0نقسام ا � �Zرة الفتنة الطائفية ودق اسف وحسب ما أو اليه ع7 أ�1
Î وسـلب  ـج�� � و;� �Zسـفك دمـاء العـراقي � � أوغلـت �� ع�� ميليشيا مايسÐ سابقا جيش ا)هدي التابعة � ال��

م . �;eتلÑ 
� )يليشياتة ا0جرامية هو عدم  �Zمنه التابع � �Zب � g%� مقتدى ضد ا)قر �� �Òأن السبب الرئي Xون ذهبوا ا كث��

م عن طاعته ، وهذا أمر وارد ، لكن عـ7 أyـاب هـذا  �Èعليه وخرو Îرد اهه و'� � �u م ا)ادية اما;� � ل�� �م � أيفا;�
 � ة ا0حـزاب الدينيـة منـذ اسـتzت الـسلطة �� الراي أن يتسألوا ، أو0 هل الفساد وليد اليوم أم أنه 0زم مـس��
 � م ، والسؤال اÎ0 )اذا �� �Pاسبl ا مقتدى �Pنص Ó �ا Xا � �́ ال الفاسد �u العراق ، وكذلك هل من ا)نطق أن
بيـة  � والعـراق تواجـد حـشود هـائ%� مـن الـسفن ا�ر �Uليج العر د فيه منطقة ا�� لذات الذي ت�1 �هذا الوقت �
ديـدات  �Pيكيـة وتـصاعد حـدة ال ية ا0مر ات وحركة غ�� أعتيادية للقـوات العـسكر �Vت الطاmوالبوارج وحام

. � �Zاني �V0ن واeا0مري � �Zات ب �u¦والت 
 

 � انية تق½� �Vبة من مقتدى أن هنالك خطة أ لكن ا�قيقة وحسب ماوصلتنا من معلومات دقيقة ومؤكدة ومقر
غرافيـة واللوجـستية ونقـاط القـوة  �ـا ا� �PيÕ0 ، الـساحة العراقيـة Xا eي ان وامـر �Vا � �Zبنقل ا)عركة ا)رتقبة ب
ة  �Ãeرة موضوع م 1� � �ا ، حيث أوÖت اX مقتدى خطة واجبة التنفيذ ، تبدأ أو0 � �Pان ف �Vتل×ا أ �' � ة ال�� الكث��
� وحـرق  �́ لتظـاهر ضـد الفاسـد �� ، وا0يعاز اX أنـصاره للقيـام � الفساد كغطاء مقبول ومقنع للرأي العام العرا��
و¹ـا عـ7 القيـام بـذات  � 1Âسئموا مـن فـساد ا0حـزاب و � �́ � غ�� أنصاره الذ �Zم وهذا سيحفز العراقي �;eتلÑ
� ا)ـدن  ك الوضـع �� �� بغيـة نـ12 الفـو�� و أر� � الـشارع العـرا�� ب �� �Pالفعل لن12 الفو�� وأ�ال الشغب وال
ـا الدفاعيـة  �Pا تنفيذ خطp ان وا)يليشيات التابعة �V0 مضطرب يتيح � العراقية جنوب العراق وخلق مناخ أم��
 � �Uليــج العــر � الكويــت أو الــسعودية أو ميــاه ا�� � العــراق أو �� يكيــة ا)تواجــدة �� لعمــل ضــد القــوات ا0مر ��
ـا  �Pتـستثمر ف � � بغـداد وا)نـشات النفطيـة الـ�� ا �� � ا)ـدن العراقيـة وسـفار;� ية �� داف قواعـدها العـسكر �Pوأس

يكية . !ت ا0مر  ال12
 

ات وأ�ـال عنـف  � عـ7 القيـام بتفـج�� �Uا من السنة وتنظ�� داعش ا0رهـا �;m� من جانب أخر ستعمل مع
ا . �Pمدن العراق ا0خرى �0حداث الفو�� ف � ريب وأغتيا0ت �� � �uو 

 
 � �́ � ليـس دفاعـا أو لـ¦ف النظـر عـن الفـساد والفاسـد نضع هذه ا)علومات أمام أنظار ابناء الـشعب العـرا��
ـرار خلـف هـذا  � �u0القانونية ، بل لعـدم ا Ó الوا اX اlا �u م العمي%� الفاسدة والذي من ا)فروض أن �وإحزا;
يe ودمـاء أبنائـه  ـة ا)عركـة مـع أمـر �Èيد ان يتخذ أرض العـراق سـاحة )وا �V بيث الذي طط الفار{� ا�� �lا

 وقودها .
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{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
� آن  � متاهـات هـذا ا
وضـوع الـشائك وا�ـزن وا
بـ�� �� قبل الدخول ��
� ليست وليدة  ة الشعب العرا�' ن مأساة ومعا+� . ف +/ واحد .. علينا أن نع1'
ديـد سـن:حظ  � العراق القد<� وا=/ �Aر . '+ Cاليوم ، فلو ألقينا نظرة بسيطة ع
ت  انه مكتوب تلك ا
أساة الدموية .. هناك الكث�1 من القصص والـروا+�

 � ا اUنـسان العـرا�' VWعا � 'Xصائب ال
Uم وا YUجم العذاب وا � تذكر+� \/ 'Xال
ـج�1  دث لشعبنا مـن اضـطهاد و̂' � العصور السابقة ، لكن اليوم وما \� ��
ئنا وأجداد+� مـن قبـل ..  از واعتداء يضا�g أو يفوق ما تعرض d آ+/ � واب1'
� مــن أبنــاء الــشعب  وl اU.طيــاف  �mــ:ي
لقــد طالــت هــذه ا
مارســات ا

 العراقية ...
 

يع أطيافه دون استثناء ان pن  /s tخطر يدا uا � تمع العرا�' يتعرض ا�/
يـد+� أو  � �v نيـا أوw 'v بيـا أو كـرد+� أو مسyا أو مـسيحيا أو منـدائيا أو عر
كن العامــة  � زوا+� الــشوارع وسـاحات ا
ــدن واU.مــا �mبــ Vzأرمنيـا .. وينتــ
م ، وما يس} ب  كن {لهم و بيو̂' وداخل ا
ؤسسات ، وحX' داخل أما

ـا ،  ـد يـدها 
ـساعدة مواطن�� "ا=كومة العراقية" مشلوU 'd تـستطيع أن �'
 Uـا ، و �̂ قـة مـن قبـل ا
يليـشيات بـ� أشـ��ا وألوا '1 ا اU.منيـة �� '̂ وقوا
اء  ـ�� ة ا
نطقـة ا=� .vدا � ا �صورة �� �̂ ها أمن ا
واطن .. ا /� �+ /v � يدخل ��
 � �mالعـراقي � �mفـشل السياسـي Cات عـ Vـؤ�
يـع ا /s لقـد بينـت .. V1ك U أ

لوطنية العراقية ا
طلوبة ...  /+ � � التم�1 �� � �mا=الي 
 

 � وضاع اU.منية والسياسية وا=ياتيـة �� .Uالراهن مأساوي ، ا � الوضع العرا�'
ف الدم  � �v ل�رثية وصار /+ Uكن وصفه ا �� Uسد عليه ، و �\ U ء � V� العراق

l الـضعيف ،  . ري دج�' والفـرات ، والقـوي +� لثا مرادفا ل�� V+ را �̂  � العرا�'
تمع ، وحقـوق  ا عp Cفة أطياف ا�/ ية معلنة هيمن�' Vzب الب وتzح الذ+.
ــا مــن اU.حــزاب  ت الــشعب U زالــت �ــضومة و�g ا
عتــدى عل�� مكــو+�
ا  '̂ ــارس سياســة اUرهــاب عــ1/ ميليــشيا ــا �' اUســ:مية ا
تطرفــة ، وأغل�/
ــن جــراء  ــدة م اي � ة م1' ــا+� ع /� � ــرا�' ــواطن الع 
ــشعر ا ــة ، ي رم ا ا�/ وعــصاب�'
� pفة ا
مارسـات  العدوان وانعدام اU.من والشعور بتخ�C ا=كومة عنه ��

دماتية ...  ا اU.منية وا=� نشطة م�� .Uوا 
 

 t العـراق مـن تفـج�1 واغتيـال � يبية �� ويقف وراء هذه العمليات التخر

ء اU مـصا=ها  � V� مهـا �̂  U � 'Xتطرفـة الـ
اU.حزاب والتيارات اUس:مية ا
ا اU.سا�� سلب اU.موال وا=ـصول عـC الغنـا<. ،  الشخصية ، U.ن هد��
 Cوالقــضاء عــ � ــوف والتــوv' لتــدم�1 اUنــسان العــرا�' واشــاعة أجــواء ا=�
�� ، وشـل ا=يـاة العامـة  � واUجـ�' ـة اUحتقـان الطـائ�� طموحاته ، ومفا�'
هيـب لـدفع أبنـاء  لتحقيق أهداف سياسية معينـة ، و�رسـة سياسـة ال1'
� كنـا نفتخـر  'Xتـه الـ يغ العـراق مـن مكو+� � اu ا�جرة وتفر الشعب العرا�'
� واحد ع1/  � مناطق من لون طائ�� � لتكو � �mف السنUبوجودها معنا منذ آ
ـم  �̂ مـا�� القـzي لـذوي اللـون ا
غـا�v .. أن هـؤUء ليـس لد ج�1 ا=/ ال�'
تمع ، بـل  دمة ا�/ � العـراق =� ات ا=اص�' �� القـدرة عC استيعاب التغـ�1
 'vالـو Cـال ، ويلعبـون عـ
ياة شـعبنا مـن أجـل ا
نـصب وا يتاجرون \/
بيـة الـضيقة وليـس مـن أجـل  � U.جل مـصا=هم الشخـصية وا=ز الطائ��

� الذي عا£� الوي:ت منـذ احتـ:ل العـراق عـام  اu  ٢٠٠٣اUنسان العرا�'
 يومنا هذا ... 

 
ديـدات  ات وال�' لتـ�\� /+ � � العراق U ولن تن§' هذه آUم ومأساة أهلنا ��
 ¨ ــا ــود لyح ــانون وU وج ــام والق ــه النظ ــدم في ــد ينع � بل ــتن�رات �� واUس
� وهناك  ©ها ، لن تن§' � دوd' "ال: قانون" \� والقضاء من م�ن أو أªية ��

ال والس:ح مقابل  ا +/ وار تغذي م�� ا مع دول ا=/ '̂ مصا» أحزاب وزعاما
� وهنـاك  تعبئة الناس البسطاء عـC الفتنـة الطائفيـة والعرقيـة ، لـن تنـ§'
ـدث يوميـا وبـش� بـشع تـد� القلـوب  '\ � 'Xالـ � تشجيع للعنف الطـائ��
ت الكث�1 من  {ال ال: انسانية غ�1 .Uا ، هذه ا وتدمع العيون �و�ا وقسو̂'
ــكث�1 مــن  � أذهــان وأحــ:م ال ــة �� �̄ ــت م1' � pن 'Xــ ــرؤى والقناعــات ال ال
yون بعراق موحد خا�u من القتـل والـدمار والعنـف  �\ � � والذ � �mالعراقي
م يصبحون عC كوابيس ووقائـع  /̂ والتسلط وأنظمة ا
وت والدمار ، فاذا 
وأحـداث مـدمرة وتنفــذ بوحـشية وابتعادهـا عــن l اU.خـ:ق اUنــسانية 
ية ،  Vzة بـ كـ1/ مـق1/ صد من الـضحا+� ليتحـول العـراق اu أ صد ما \' و\'
ى كثـ�1  d' ، ل�1 Vحد ال� uا �uا
� حاd' الفساد اUداري وا V²تف uضافة اU /+
غـادرة البـ:د  ى سبي: للخروج من هذا الوضع سـوى �/ �v U � �mمن العراقي
ــارج .. U.ن  � ا=� 
ــستقبل جديــد �� �́ ــم والــس �µــم خل '̂ � l ¶تل� �mركــ '+
 'dة وجود لفعل الـدو V� يعد · 'Xت معدوما .. ح � الب:د +/ �� � �Xم.Uالوضع ا
د  Vzيقتل ويـ � �mسك
ا ، هذا الشعب ا ا ، وخصوصا اU.منية م�� '̂ ومؤسسا
̧� .. U.ن مــا يــس} ب "ا=كومــة  تمــع العــا ويغتــصب أمــام أنظــار ا�/
� تلبيــة sايــة واحتياجــات ا
واطــن  ا �� العراقيـة ا=اليــة" فــشلت سياســ�'

. �  العرا�'
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� البواسـل الـشجعان  �mقاتل
م ا �̂ � Uخوا �mالباذل � � ا
عطاء � �mضح
� ا �mقدام
� ا � الشجعان ا=بور � �mي � الثور �mثقفyل � �  يتواصل الدº الس�¹ ��  � �mثقـفyج الـدماء الزكيـة الطهـورة ل� ـات القتـال ا
ـستعرة ا
ـشتع�' ا
تقـدة لتـم1' ج�/


قـ � واUع:� +/ لدº الفكري والثقا�� /+ �uهد القتا � دº ا=/ �� 'dة فعاªون مساªيسا � � الذ � �mي ء ومصور � واد+/ �mوكتاب و«في � �mي ية  اd' الثور لقـصيدة الـشعر لـصورة الفوتوغرافيـة الناطقـة و+/ ة و+/ السياسـية ا�ادفـة والروايـة ا
ـع1/
وخ ا
بادئ البعثية السامية الرفيعة ا
قدسة وظف V¿ة بقوة وسطوع و /Àتو
للوحة الفنية ا
تألقة الزاهية ا
شعة الوضاءة ا ات وt يناضـلون  رهاا
بدعة و+/ Vzلع دفون يوميًا +/ م يس�' ا=اÂ ا=ازم الدا<. ا
نطلق بقوة وثبات اu امام ��

� اUب �mقاتل
م ا �̂ يد لن�ة اخوا هاد ا
قدس ا�/ � اروع صور البذل والعطاء والنضال والكفاح وا=/ سد � � سوح البذل والتضحية السخية �/ � يـسيل  طال�� 'Xقدسة الـ
يفة ا Vzات ا=رة الÃلتتعانق ال � �mقدام
اUشاوس الشجعان ا
ف والعزة والكرامة الوطن Vzد وال ات القتال وسوح العز وا�/ � ج�/ � مع اط:قات رصاصات بنادق الثوار �� �mي � الثور �mثقف
ا مداد اق:م ا الدة ( القÅ والبندقية فوهة واحدة )..ية ̂/ � ا
قوd' البعثية ا=� �mوالقومية �قق 

!! Åواي ق 
 واي بندقية !!



 

 

”U 

gÃÖ]h^Šu
 ÃÖ]á^Û×‰

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
تلفة بفرض ا�دارة السياسية الفاسدة عـ� مؤسـسات الـدو�� للحـصول عـ�  ۞ #$ �خذ اش% ) أوجه الفساد متنوعة ومتعددة و*�

ى الفساد # ع� رأس ا8رم ا�داري للدو�� وهكذا است12 # و�فاسد;:  .. منافع وم%سب بوضع ا<زور;:
 .!!وأي فساد

 
ـا  ۞ )Dيعمـل النـواب الفاسـدون عـ� الغا : �Kنع التصويت ع� الغاء م%تب ا<فتش العام ال> Qً ة الفساد يقود حرا #T%لس م V$

: مفاصل اWكومة والدو�� Qفة #Y ى الفساد  . وهكذا است12
 

ـاه   ۞ VWعـ� النفـوذ وا �حـزاب العميـ\�# ا : الـ_اع اWـاد بـ[: #Y �\كومـة العميـWوزة اaم وجـ�تار بلغ ذروته مـن قبـل از �fس�ا
: البطل �Yستحواذ ع� اموال الشعب العرا� . وا

 
ا واية غضبة :fريب ف �ا غضبة الشعب العارمة آتية  #fولك . 

 
: وزاررة الداخلية من اللصوص وال2اق وا ۞ VKد ضد منتس �n : �Kقيق الرصافة <تابعة الدعواى ال �p ةq$ : #Y ع� قاضيًا�لس القضاء ا V$ ولكـن ا<فارقـة ان <رافرد # :nالعـز r ـم غـضب VD سـيلحق # ش الذ;: V*و�# ا :; # �uوا<ب # تش[:

ت الكثu: من الدعاوى مقابل دفع ا<ال  ر*: Vx ه :uلرشوة وتغي V* م ايضًا �fذاته م : #yا  ...هذا القا :fا حرام :fحام! 
 

الفة ل ۞ ية واغلفة ادوية فارغة $# ة من ا�دوية الب12 :uركية |ية كبqفقد ضبطت السلطات ال �كومة العمي\Wظل تغافل ا : #Y ضواال2قات تعددت : �Kدويـة الـ�ـا قامـت بـضبط ا #Dاد وقالت هيئـة الـ�رك ا :uست�ت ا بط وتعل�:
ا وفـق الـضوابط و  �� Vp جراءات القانونية�اذ ا # �p� :�زن الqر #xويلها ا� ا �p �قائب سفر احدى ا<سافرات قادمة من القاهرة و� Vp نتQت الت لـت ادويـة ابنـاء  ...عـل�: 1� �Kت الـ2قات حـ وهكـذا تعـددت وتنوعـت وانتـ12

: الصاVn ا<ض�:  �Yالشعب العرا . 
 

م .. واي غضب !! : الكر�: ستسح�� �Yولكنه غضب الشعب العرا 
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ان عام  :nول من حز )�: ذلك اليوم بتأم�: النفط  ١٩٧٢ا #Y كيمةWذته قيادتنا ا # �pا� الذي اWا : # # والعرب ، حيث يعتVu القرار التأر�: كرة  العراقي[: : ذا #Y وة �#  يوم خالد 1uنـت هـذه الـQ ية .. فقد Qت ا�حت%ر بة قاضية لل12
ية ع� حساب أبناء شعبنا قبل ثورة  يـدة ، وبعـد قيـام الثـورة وضـعت القيـادة شـعار "نفـط العـرب للعـرب" موضـع التطبيـق الفعـ�: والعمـ�: متحديـة بـذلك �  ٣٠  -  ١٧الوطنية مستغ\� من قبل القوى ا�ستعمار Vxوز ا ��

ية ،  #  ا بشجاعة وا�ار وارادة ثور :fا القيادة وأقدمت عل �Dذ # �pا : �Kا�ة الWالد من أصعب القرارات ا #Wيـة ، و قالصعاب .. ف%ن قرار التأم�: ا Qت ا�حت%ر رارا سياسيا لتحرn: ارادة العراق وا�(مة مـن سـيطرة وهيمنـة الـ12
ة للعراق وا�(مة :uازات كب V #pرته ا  ... ف%نت �1

 
# ( ر¤ه r ) الذي حرر النفط  ذته القيادة Qن بقيادة ¦ندس التأم�: ا�(ب القائد صدام حس[: # �pريء الذي ا VWالعـظ�: العان هذا القرار الشجاع وا : �Yجنبيـة .. فقـد حقـق الـشعب العـرا)�Qت النفط ا 1̈ : من استغaل  �Yرا

ية .. واستخدم ال Qت ا�حت%ر ب من قبل ال12 #fن يQ عادة نفطه الذي V* من الزمن �ضل من أج\ عقودا طوي\ : الكبu: الذي *# # # عام عراحªه التأر�: :; ن حرب ت12 V*شقاء العرب ا)� ...  ١٩٧٣ق سaح النفط مع ا
 

ة وعظيمة للعراق وشعبه ع� :uازات كب V #pققت ا �p والشعوب ، وقد ¬ )�: الـصناعة  اان قرار التأم�: وضع ا�(سس ا<تينة لبناء عراق مزدهر متطور يضا: ا #Y يـع الـصعد V¤ العظ�: ، وتقـدم العـراق عـ� : # از التأر�: V #p�1n هذا ا
ة .. وأثبتت هذه ا<رح\� الطوي\� من ال �uا� مصاف الدول العظ¯ بتلك الف : ت±� :n م نضاوالزراعة والتجارة والتعل�: والصحة ا³# .. حيث أصبح #fالدفاع عن مصا³ وط : #Y  كيمةWم ا �Dشاوس وقياد)�ل جدارة رجال العراق ا

م   �fوأم...  
 

 :́ ي يعا لتصعيد مقاومتنا الباس\� بوجه اxتل ا�(مر V¤ فلتكن ذكرى قرار التأم�: حافزا لنا-  : #µونـة   -ال¶يو #Wم من ا VD ـاض مـا يـس¯ ب" الفار·: ، وأذ*# V¹�اهـد بـº ام%نياتنـا وقـدراتنا  V #pراذل ،  ولنناضـل و )�والعمـaء ا
: الغيارى   �Yتل وسلطها ع� رؤوس أبناء الشعب العراxا ا VD جاء : �Kالعملية السياسية" اللقيطة ال... 

 
داء البعث والعراق وا�(مة . لود ل¼1 #Wوالر¤ة وا .. # الد صدام حس[: #Wيد ا لود <هندس قرار التأم�: ال¼1 #Wد وا Vxا 
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ــوم  ــسان  ٩شــّ� ي ــل   –ني ي  ٢٠٠٣أفر

� العــراق وا��مــة  ر"! $% ! ــا &� ــا فارق � ر)! $%
عــــاء، و(ن  نـــسانّية -, بيـــة وا�0 العر
ا ّ: الق8! وٌخلِخلـت  �ّت ف;! @طة اه=$

ّية  ABا نفوس البـ ,F نسانّية وتطيب I ا�0 � $% ! $Jبادئ والشعارات الOيع ا ,-
! آدم ليQمـسوا  �Jميـع بـ ,T ـال ,Vا، وأفـسح اXـا وخـدا �FQا وبط ,Fكذ �ر\
� حقيقة العاc الغرب اOتحـ_�ّ اOتقـّدم الـّرا[! Tقـوق  !eوا رؤ%! الع ول=!
ـش  %!ّ مفجعـا ف;� � عبثـا هيـست=! !kـر ّ � ال;� !eد ما بQنسان وهو يعبث بب ا�0
بـشع ا��سـلحة  ان اVمومـة �� أجساد البAB وأحـرق جلـودp بوابـل النـ=!
ــراق  رض الع � ــب %, ــب وتQع ي ــدم=! والّتخر ــل والّت ــف أدوات القت وأعن
يقـه فـداس  ! طر ضـه &� ميـع مـا اع=$ ,T يصن حرمـة yا فسادا ف وعاث ف;!
 ، � !kد الّرافـدQـا بـ ,F اختـصت ! $Jيدة الـ ية الفر ر واOنجزات اTضار A% ا�~
ّمتـه  ّي �, ABالبـ � ! الّتـار"! ستوى غـ=! مـسبوق &� وخّرب معاc اTياة (ّفة �,

 من ا�مجّية والوحشّية.
 

� الّتحايـل عـ� الـّرأي العـاّم الـّدو�!  !eتـّلVمع الغزاة وا � استطاع @, �eول
وتقليل أهوال ما ارتكبته قّوات الغزو من جرا�� بسبب الّسيطرة الّ�ّيـة 
ــا  يــة �, لّيــة الغاز !% ــا الــدوا�� ا�م=, ! تفر�� $Jمّيــة الــQع ت ا�0 عــ� الّذبــذ%,
لّتقليـل  ا، وذلك %, $Fا وفق أجندا ! اOعلومات وت_ي�� لّتحّ� &� يسمح � %,
تـت  ـا %, ّ�Fوع الغـزو، فإ ABـO ـت ! و�,ّ $Jذعـة الـQّمن شأن ا�نتقادات ال
ـّق العـراق دو�$ وأرضـا  ـة اOرتكبـة ), ر�! ,Tم ا اليوم عاجزة ع� إخفاء �,

. ا وحضارات وشعبا ونظاما وجيشا وحز%, � ر)!  و%$
 

�A تتـوا� لتقـّر  افات كبار مسؤو�! دول العدوان والغـزو ا�~ وها أّن اع=$
م، وهـا  $Fـز ا دو�ـم وأ�, $Fنّفـذ ! $Jسيمة ال ,Tركّبة واOت ا) ا بفظاعة ا�ن;$
ــاة  قاض ــة �, ــّد ل�طالب ت ــسع و�! ــدوان يت ــسكر الع ــل مع ــراك داخ Tأّن ا

ية تشيب الولدان.  ز لعراق من مآ¢! @� ! ما حّل %, �& � !eالّضالع 
 

 ّ$Jو� قيمـة و� مدلولّيـة حـ �Jمـع Qإّ� أّنه وع� أ¥ّية هذا، فإّنه يب¤$ ب
ـة غـزو العـراق،  ّية، أمام جر�! مز ّية الر¦ ت ا�عتبار إذا ما راعينا اOستو%!

 � ر"!  نيسان. ٩وأمام %$
 

ة حّقا هو ردود أفعـال الّنخـب  !=Tصدمة وما يعّمق ا A=ك ولكن يظّل ا��
� و�ذا اليـوم، حيـث مـا  بّية حيال اOأساة العراقّية منذ ذلك الّتار"! العر
ــذي  ــزال ال دراك للّزل ارتقــت للحــّد ا��د©� مــن حيــث اOــسؤولّية و� ا�0
ّمـدت مواقـف ا��حـزاب  , ع، و)$ !ّ واOنطقة والعاc أ-, ب الوطن العر©, �ª
ـا عنـد عتبـات الّتعـا»!  ى م;� بّيـة سـ¬!ّ الـك=, واTر(ت السياسـّية العر
ن ركبـت اTـر(ت  � لل، وذلـك %, ,Tالباهت والّتناول الّسط!ّ ل�صاب ا
ــا  جه ̄$ ل;� ! مواصــ ــه &� ركت وع الغــزو و%, ABمــ ّ! ــوطن العــر©, ! ال ــة &� الدينّي

ـا  تلف ع;� � $( c ± ،ورها بّية منذ أول ²� !ّ اOناوئ Oصا³ ا��ّمة العر يا©� �Tا
د فعلهـا  � !� cّية أو القومّيـة،و قراطّية والّتقّدمّية سواء اليـسار اTر(ت الد�!
فـض  ! تتظـاهر �, $Jشبوهة والOوا $̄ ات �Vت ا ا عن إصدار بعض البيا%� وق;$

به وإدانته  , Aµبّيـة   –العدوان و ت جامعـة الـّدول العر ¶ه$ بيا%�  -ع� شا
 ! �& ّ! �Jمـرا وتـشّفيا مـن الّنظـام الـوط ~ تـة وتفيـض حقـدا و%$ A̧ ا تقطـر  لك;�ّ

. ّ !¹ ا !ّ ا�ش=$  العراق بقيادة حزب البعث العر©,
 

كـن  ل من واقع � �! ! حºنا ع� تلك ا��حزاب، بل إّنه ي;� إّنه � غرو &�
 إن¼ره و� دحضه.

 
̄$ القول إّن ما تعّرض � العراق من غزو c يكن مقت_ا عليه و�  ف ن %� �½
، ولكّنـه مقّدمـة  ّ !¹ ا !ّ ا�شـ=$ ع� نظامـه و� عـ� حـزب البعـث العـر©,
بّية وهو مـا طرحـه البعـث وفـّص¯  داف شامل ل�Qّمة العر مسلسل اس;$
 � !eتحـذلقOـه وحـّذر مـن الّركـون إ� حـذلقات اOتبيـان معا ! وأفاض &�
سـقاط نظامـه  � للّتقليل مـن الّتبعـات ال¼رثّيـة لغـزو العـراق و�0 !eالّساع
عراف واOواثيق الّدولّية واOرتكـز عـ� أدّ�$ واهيـة  يع ا�� ! خارج -, ّ�Jالوط
لقـدر ذاتـه  ، وهـو %, $̄ هـ ,Tالـّسّذج وا ّ $Jـا حـ ط;� � (ذيب مفضحوة � )! وأ
ـا، و(نـت انطQقتـه  ّم;$ !ّ وللعروبـة �, وع القـوÂ!ّ العـر©, ABداف ل�ـ اس;$
وعه  ABـ ,� ّ !¹ ا !ّ ا�شـ=$ ب رأس نفيضته أ� وهو حزب البعث العـر©, ب_�

. !ّ الّرسا�!ّ نسا©�  الّنضا�!ّ القوÂ!ّ الّتحّررّي ا�0
� الّطغاة  !eتّلVمقارعة الغزاة ومقاومة ا ! وc يشفع ا��داء البطو�!ّ للبعث &�
 ! $Jالـ $̄ يع اTر(ت الّسياسـّية، وc تـشفع � اOقاومـة الباسـ البغاة عند -,
!ّ منقطع الّنظ=! الذي  ّول لQحتQل وأداؤها ا�ستثنا©� رها منذ اليوم ا�� ّ , �Ã
داء  ّAÄتــشفع قوافــل الــ cم، وÄــم أنفــ �Åا ع=$ ,% cة العــا رّكــع أعــJ$ جبــا�,
� مــن مناضــ�! البعــث وقيادتــه  !eــغّيبOوا � !kهّجــرOوا � !kد ّ ABــOى واIوا��
 ّ! ـّرد صـوت حركـة أو حـزب سـيا¢!ّ عـر©, وعقو� وسواعده، ليصدر @,
 ّ! انب العراق وإ� صـّف حـزب البعـث العـر©, , وحيد يع=,ّ عن وقوفه ),

. ّ !¹ ا  ا�ش=$
 

 ! $Jفجعة الـOا cأساة العراق ول�ظاO ية وطّلت اOواقف الQّ مبالية واOزدر
ّ ومقاومته اOسّلحة ا�ادرة من  !¹ ا !ّ ا�ش=$ تعّرض �ا حزب البعث العر©,
ـا ا�جتثـاث  ة متخّلفة م;� � جا�� !eتعت8! وتشويه وشيطنة وخاّصة من قوان

ها  سّيدة اOوقـف، فـy  ٤واQOحقة واOصادرة واOاّدة  إرهاب واTظر وغ=!
وع اOقاومــة  ABــO احــة عــن مــساندتهª بّيــا واحــدا يعلــن نقــرأ بيــا%� عر
عتبـاره  ورة الّتعبئة والّنف=! لتحر�! العـراق %, �ª العراقّية و� يتحّدث عن
هـا، بـل  ك=A اسـتعجا� مـن غ=! pّ وا�� اتيجّية ا�� ولوّية القومّية ا�س=$ ا��
ــة  يكّي ر ــة )$ ــة رجعّي ــات طائفّي قاوم ــن اســتبدا�ا �, ــل ع ! اOقاب ــا &� Éعن
لّيـة والـÊّيونّية  !% يع الغزاة وا�م=, ! مشار يفّية تلعب أدوارا وظيفّية &� ر $(
نـب مـع  ,T الذي يعمل جنبا ّ! ا©� !� وع ا�0 ABOا ! العاOّية، ورأينا انغماسا &�
ــا وتقــسيمه  دة شــعبه عرقّي ــِه وإ%, ــذبيح العــراق وَفـْرَسـَنـِتـ الغــزاة عــ� ت
امQ مضاعفا ع� البعث مـن هـؤ�ء حيـث �  مذهبّيا وطائفّيا. ورأينا )$
بون  صداقّيته س¬!ّ وأّن ذلك (ن عر وعه و�, AB يفّوتون أّي فرصة للطعن �,
� الكبــار دولّيــا وإقليمّيــا للّظفــر  !eعبQّالــّساحة مــن طــرف الــ ! ــم &� كي;$ � $�
 ّ!Îـراف قيـ مـ¯ عـن ا)� ,@ ! عطيـات، وهـو مـا يـع=,ّ &�

ببعض ٌفتـات ا��ٌ
طــب وّد  �T ّ! �Jــة أو توّجــه عــل ــدّلل عــ� Ïــا�$ مبّطن !ّ صــارخ وي ومبــد©�
م خاّصة  �Êل تبييض صورة بعQماه=! من خ ,Tلّتلبيس ع� ا عداء %, ا��
ـــعّية ا�ســـتيطانّية  ـــه الّتوّس ـــّصفوّي وأجندت ّ ال ـــار¢! !ّ الف ا©� !� العـــدو ا�0

 العن_ّية الّشعوبّية.
 

ــسّية  ــارات اOارك ــة الّتّي ــافظ غالبّي ــا أو عــاد%!ّ أن )$ وم ــه وإن (ن م�� إّن
ـم اOـسأ�$ القومّيـة  �Å ا للبعـث بفعـل ٌقـصورها عـ� �Fبّية عـ� عـدا العر
ــب  ي ــإّن الغر ــا، ف $Fمعادا ّ$Jن¼رهــا مــن ا��ســاس وحــ 0 ــل و%, ــة ب بّي العر
ــة  ــو الّناªّي ــة وبعــض منتحل ــاء القومّي كــب أدعي ــا أن �! ــّصادم حّق وال
اءة الّذئب مـن دم  م �, يء م;� ,� ªال عبد النا ( والّزع8! خالد الّذكر -,
ة عـ� البعـث، وذلـك مـن  � يعقوب) موجة العداء واTرب الـّ_)! ,kا
بّيـة بـّ�  ! اOنطقـة العر �& ّ! ا©� !� وع ا�0 ABل انفتا�م بل وَتـذّيـلهم ل�Qخ
̄$ رديئـة سـاقطة  ي � لـشعارات هـز !kوقاحة وعنجهّية وتنّطع ورعونة، مرّدد
̄$ اOــصطلحات َوَهـــز¦  دp الّتلبيــس والّتلفيــق وخلخــ هيــك عــن اعــ¬$ و%�
ورة  ان ونّظروا لـ_� بّية وإ�! � ا��ّمة العر !eالّثوابت للحّد الذي َماٌهوا فيه ب
ـاه  , ام الفـار¢!ّ )$ � �ل=$ � ذلك %, !eمن ا��ّمة معّلل Qان جزءا أصي اعتبار إ�!
ــع  ــسقطه الوقائ ــة، وت َعاراِتّية ال¼ذب ــّشِ ــادر ال ام � يغ � ــ=$ ــو ال � وه !eــسط فل
دمــه مــن ا��ســاس سياســات الفــرس الّتوّســعّية  $Fوا��حــداث وتنفيــه و
بّيـة  ! ا��حـواز العر م قـّوة احتـQل فعلّيـة &� �Fلّية وكـوQا�ستيطانّية ا�حت

ّرار. ,Tبل ع� اTالعراق وسور%! وا ّ A� ماراتّية زر الّثQث ا�0 ,Tوا 
 

ان وجنوب لبنـان  ذ بعض من يسمون أنفÄم الّناªّيون من إ�! � لقد ا)$ّ
ّجـا ومــزارا، وأّدوا  ان َ@َ !� ّ اOتــذّيل �0 ! ّبعـات الّنظـام ا��ســدّي الّطـائ¤� ومر
ـم مـن  تلف فروض الّطاعة والو�ء للو�!ّ الفقيـه بـQ حيـاء، وتـغJ�ّ م;� �@
ّية، وÏيـت  ! العراق وسور يق &� ، وانتشوا للّدم اOهر !�QOت ا تغJ�ّ بBد%!ّ
انّيـة  !� ! ذلـك للّروايـة ا�0 �& � !kائّيا، مـستند �F بّية أبصارp عن ا��حواز العر
لّية،  !% م لQم=, ناهض;$ روا ذلك �, ّ ، ف=, ّ !Õي !ّ ا��مر ا©� !�  ال¼ذبة عن العداء ا�0

! العـراق  ري &� , كنا حيال ما )! م �ا سا م مناهض;$ ّرك ف;! لكن دون أن )$
ك=A من  ّ  ١٦منذ أ ! $&Qـم الـّسقوط ا��خـ ,F ّسة وبلغ �Tم ا ,F سنة، ووصلت

ــة  لعملّي اف %, ــالغ مفجعــة Tــّد ا�عــ=$ ّ والقــوÂ!ّ مب ــّسيا¢! والقيــÎ!ّ وال
وا  ٌ ــ=,¦ ــّل، وَح ــراق اVت ! الع ــذرة &� ــّية الق اسوس ,Tــة ا ــّية ا�حتQلّي الّسياس
 ! �& ّ! ̄$ ضّد شـعبنا العـر©, دة العرقّية اOتواص ,% ت اOساندة Tروب ا�0 بيا%�
رهـاب  0 � اOـالÕ! والعبـادي، ± أشـادوا %, !eم ل�جـرم ان;! $F قوا العراق، وأ�,
ّية واليمـن، وغـ=!  ! ّ: مـن العـراق وسـور ميليشّيات الٌفـرس الّطائفّيـة &�

.  ذلك الكث=! الكث=!
 

! هـذه ا��جـواء اOتلّبـدة بـسحب الـّسقوط الـّسوداء،  طار، و&� ! هذا ا�0 و&�
ّ ( مباركـة  !Ùـان الّتونـO ! ال=, ! الّنائبة لغة ) &� عا©� طلعت علينا الّنائبة ( �,
ــار  ا¥ــى! ) مؤّســس حــزب ( الّتّي يد ( @مــد ا��, ّAÄالــ $̄ عواينيــة ) أرمــ
ـا c يـستطعه وc يؤتـه  تنا �, ,Tفّية، وعا ّABصارت رئيسته ال ! $Jوال ( ّ! ,Jالّشع

. � !kوائل و� من ا�~خر ها من ا��  غ=!
 

!ّ ) والـذي غـدا  8!ّ الـّشباب العـر©, حيث، وأثناء انعقاد ما يسÎّ بــ ( @�
ــَره  !ّ الـذي َجـي¦ ر القوÂ!ّ العر©, Oؤ�$ ,% Îّفارسّيا خالصا ± هو حال ما يس
ــ8!ّ )  �Vــه ( أي ا ! دورت ان، &� ــصا³ إ�! ــشور وعــصابة حــزب Û ل معــن ب
ــة  ــة ( مبارك ــت الّنائب ــه، قال ــا لÜــة في �Fــاء إلقا ــونس، وأثن ! ت ة &� ا��خــ=!

 عواينّية ) :
� أن يتخّلصوا من عقدة  !eيل  ٩{ ع� البعثّي  }  ٢٠٠٣أفر

 
 يتبــــــــع



 

 

”MM 

ا  رها أ��ّ � �	 
� قالت ذات يوم إّن من� 
%نت الّنائبة ( مباركة عواينّية ) ال�
� ّ*حت أيضا  
انّية، وال� �- س0مّية ا/. ّية ا/. مهور � الّدفاع عن ا45 سا;ت :�
� وخاّصـة  ـا اGـسمومة هـذه للبـعثّي?� 
ّن Nران قلـب العـاL، توّجـه دعو� O 4P
ا للخ0ف ا5اّد الذي تسّبب فيه تنـاقض اGواقـف  �Xيحا مZتونس ت � ّ بعث��
�ّ للعــراق وللّسياســات  ا_� �- ــ0ل ا/. ــة وســ�bّ مــن ا/حت 
 القومّيdــسأ Gمــن ا
ا وحركة البعث  � حز�4 انّية الّتوّسعّية عl حساب أّمتنا بشh عاّم ب?� �- ا/.

يـة   – ز �mوا 
dبتـذGات ا �noتونس، والـذي زاد مـن حّدتـه وتعقيـده الّتـ
 ّ q

�r hا والذي تطاول فيه بش � ) أحد قيادات حز�4 
لZدعّو ( tسن الناب�
اهـ�v  وعـl الّرفيـق  � العاّم للحزب عّزة إ-4 وحق�x عl الّرفيق القائد ا/Oم?�

ركة البعث  4n ر القيادّيy حاج � ن }4 |bوسـوم   –عGتونس }انظـر مقالنـا ا
عــداء و/  O/ا � ا}| 4- � بــــ ( القومّيــون الّتقــّدمّيون ا/Oصــ0ء / يــسقطون :�
م:  ّ�P O/ــّصدف هــذه ا � ال ّ �_* �P ّرصــات � 
n lّوجــون ل0حتــ0ل.. رّدا عــ �-
� تـونس مثـا/ ) وهـو  �: ّ� � عن الّتّيار الّشع�4 
بذاءات الّصغt �xسن الّناب�

 � � بتار�� اهدت?� 4mة وذي قار اoالب � 
� شبك� بعة أجزاء واGنشور :� � أر �:٢٧ 
كتــو-4  ول  -أ O/ا � �{ اهــدة  ٢٠١٦تــ�| 4mــة ا � موقــع نبــض العروب واGنــشور :�

ع0م  ـا أيـضا   –للثقافة وا/. �Xـد فy صـدى نبـض العروبـة{، والـذي 
ـّ� 4t
ّ وسياساته وخّطه الّنضا��ّ العاّم  �� ا 
xا/ش ّ� للّنيل من حزب البعث العر_4

 وغ�x ذلك.
 

ّيـأ �ـا )  � ( وهكذا �� ا 5مل البعثّي?� �Xئسة م �P 
dاوt ،ا تلك 
X� نت% �
اح  4 �nا وإ 
� تعمل �� عl تZيع صور� 
ان ال� م حيال إ-� عl تعديل موق �
طــوات مثــ0 هــو  ــا ا/ســتيطانّية العنــoّية الــّشوفينّية، وأّول ا�5 
ّططا� �t
 � رات، وكـذلك الّتغـا¢� 
ت واGؤ£ ّ�b �mالعدول عن مقاطعة فعالّيات هذه ا

ان للعراق.  عن حقيقة احت0ل إ-�
 

ا واGـصطلحات اGـستخدمة  لكن، لنعد لفحـوى هـذه الـّدعوة، وGـضمو��
ا. �Xف 

ى الّنائبة بعقدة  
- �P يل  ٩ما الذي تقصده ؟ ومـا مـع�� ٢٠٠٣نيـسان   –أفر
ا؟ �Xالّدعوة للّتخّلص م 

 
 � � ذلـك الّتـار�� هل تقـصد الّنائبـة ( مباركـة عواينّيـة ) أّن غـزو العـراق :�
ان  ــن إ-� � م ــعثّي?� ــف الب ــق�vّ مواق ــا ت ّ ــا تقــصد أ�� ّ ؟ أم أ�� � ــعثّي?� ــدة للب عق
*ار عـl ا5نـث  يـد ا/. 
ـا - ـا وليـدة عقـدة؟ أم أ��ّ ّ�� O 4P واحت�0ا للعـراق
ا¬م  ّ
كن إنره، فيتخlّ البعثّيون عن ا� م إنر ما / £� �Xيد م 
، و- �vالعظ

� العراق؟ ا قّوة احت0ل فعلّية عl ا/Oرض :� ان بكو�� �- ./ 
 

� أّن  يـل  -نيـسان ٩أم هل تـع�� عتبـاره  ٢٠٠٣أفر 4P � يـشhّ عقـدة للبـعثّي?�
؟ ّ� � إسقاط ح¯هم الوط�� ر�� 
P 

 
يـد عـن  � 
ـا / - ات�
 اGسمومة، فإ��ّ �mذه الّدعوة ا إّنه وأ�Pّ %نت مقاصدها �4
بّية  ا عl ا/Oّمة العر ّ 4 ا اعتداء جديدا عl البعث واعتداء صارخا و	� كو��
ـرم  4t ّددا، وللّتغطية عن عـدو 4t �xماه دف للّتلبيس عl ا45 
ا � ّ�� O/ نظرا
 �xـصGا lاتيجّية ع 
xالعروبة وأهلها والّتقليل من أخطاره ا/س lحاقد ع
وره، فالّنائبـة  � أجنداتـه و³| �: ّ� ـا تطبيـع وانغمـاس عـل�� ّمته، وأ��ّ 4- ّ� العر_4
� µ ا5اجــز  ــعثي?� د، أّن الب ــ¶| 
 وم· � ــا أســيادها :� ــدا � عZّه ــدرك جّي ت
ـول دون  �n الـذي �xخـO/ا � الوحيد، وجدار الّصّد اGنيع وا5ـصن ا5ـص?�
اتـه  �xمـ0 وابت0عـه وشـفط خ% ّ� ا عـl الـوطن العـر_4 
ان سيطر� بسط إ-�
� تبــذل قــصارى 

�º ــه، لــذلك � �nر 
Pب حــضاراته و والّتنكيــل بــشعبه و*�

ان  ـا إ-� 
Xكـن أن ييـّ� 5بيب ـا £� ْرق عl الّرؤوس عّلهـا تظفـر 4£ دها للط½ 4¾
ــدا مــن اGــّن  ي ــا مز �Xــستحّق عل ي¿ا فتكــون قــد أســدت خدمــة ت مــشار

. �Pوالعطا 
 

ـا أّن حـزب  
لكن، و�P لسوء حـّظ الّنائبـة ( مباركـة عواينّيـة ) ، فلقـد فا�
ه مـن ا/Oحـزاب  �xيتفّرد عـن غـ ّ�Áهو حزب قو ّ �� ا 
xا/ش ّ� البعث العر_4
 ( d م 
ا هذه عقدة أدعياء الّنا*ية حقا من البعث وسبب معادا� ( ور4£ّ
ــة  ّي ــة الفكر ــة اGرجعّي بتنظيمــه وعقيدتــه القومّيــة وخاّصــة بقيادتــه القومّي
ـم سـواء داخـل  
� �bوتنظ � والّثقافّية والّسياسّية وا/Oخ0قّية لعمـوم البـعثّي?�
ــه  ــث وقراءات ــف البع ــإّن مواق ــا�� ف لّت 4Pــر، و � اGهج �ّ أو :� ــر_4 ــوطن الع ال
ــّر  ل Ãّها من مبادئه وشعاراته وموروثـه الفكـرّي الث½ �Xوسياساته موّحدة، ت
هلهـا إّ/ مـن ارتـ�Ä لنفـسه لعـب أدوار مـشبوهة أو  4 �n / � 
اGعروفة وال�

 مفضوحة. 
 

� / يتّخــذون مواقــف و/  وفــات الّنائبــة ( مباركــة عواينّيــة ) أّن البــعثّي?�
ار  � 4- � يبنون تصّورات وسياسات عl اGزاج، وحسب العـرض والطلـب :�
ا µ ينـضبطون حـoا لZـصلحة  قليمّية والّدولّية، وإ£�ّ الّسياسة اmّلّية وا/.
، ويبّوبـون  ّ� اتيجّية العليـا، ولO0مـن القـو�Áّ العـر_4 
xبّية ا/سـ القومّية العر
�ّ أو  م وطرق الّتعامل م¿م حسب الوقائع / وفق ا/Oما_� عداء وتصني � O/ا

 اGسب.
 

ا وحــديثا،  قيقــة الفــرس قــد£� 4n ه �xمــن غــ Åــا أيــضا، أّن البعــث أعــ 
وفا�
ـم  
هم الّتآمرّي الّطويـل عـl ا/Oّمـة وكـذا بثارا� � �nميع بتار وأعرف من ا45
 
ة سياســّية كفيــ� 4xرصــيد نــضا��ّ وخــ lــا، وأّنــه يتوّفــر عــ �Xعل µوأحقــاد
عـ�Á0ّ وشــعارات  َحاِيــيل الّتــضليل ا/.

َ
بتحـصينه ضــّد أن تنطـ�l عليــه أ

/عيـب  O 4P �xـا أّن البعـث خبـ 
كـ4x وا/Oصـغر. � فا� O/ا � اGوت للـّشيطان?�
 lر ع¬ O/ة، وأّنه ا ـِتـهم الّسياسّية من ¾4 م الّطائفّية وَتـِقـي½ 
Êورا O 4Pالفرس و
 � ــا و:� 
Xمقارع � ــضا :� ــة وأي ــرس ا5قيقّي ــّوة الف ــم ق 4Ë �-ــد � تق ــ0ق :� ط ا/.
مـن  . 4P بتـة |P ذلـك صـو/ت خالـدة وجـو/ت � �: dـا و 
Xا وإذابÌامتصا

 ١٩٨٨حـ�
ّ  ١٩٨٠الّنائبة ( مباركة عواينّية ) العودة للـوراء قليـ0 مـن عـام 
لتعرف مرارة الÎّّ الّزعاف الـذي جّرعـه البعـث وفرسـانه Gلهـم أسـيادها 

ة أخرى. ، من ¾4 � مي��  ا��0G ا�5
 

� فع0 أّن  يل  ٩أّما إن %نت تع�� �  ٢٠٠٣نيسان   –أفر يشhّ عقدة للبـعثّي?�
، فلتعÅ الّنائبة ( مباركة عواينّية ) ، فتعÅ إن  ّ� ْسِقط نظامه الوط��

ٌ
ّن فيه أ O/

ـال  4n يكن L بقيادة ا5زب ّ� %نت فع0 / تعÅ، أّن إسقاط الّنظام الوط��
انّيــا فارســّيا صــفو�Pّ وإن %ن الفــرس قــد شــاركوا  مــن ا/Oحــوال منجــزا إ-�
تلف وسائل الّدÐ لوجستّيا وإع0مّيـا وسياسـّيا  �t d وانغمسوا فيه ووّفروا

 للحـرب العاGّيـة : �- ّ�Ñبل إّنه نتـج عـن عـدوان عـا ، 
ات� �t بطرق ³ّية

ّنـه اسـتجمع حـشود حـوا��  O/ ـا �X٦٢الّثالثة واقعا، بل وإّنه أوسع مدى م 
%ت ا/Oمنّيـة  ـزة والـ�|ّ 4¾O/ومئـات ا Lوجيشا من أقوى جيوش العـا 
dدو
� ذلك،  جل به :� � �n أيضا أن ليس للبعث ما Åذلك. ولتع �xاتّية وغ ا-4 �mوا
� عقدة منه. بـل ولتعـÅ أّن  � البعثّي?� كن أن يوّلد :� ء فيه £� � |Õ وأّن ما من
كنـه ا/رتقـاء بنـضال ا/Oّمـة  لقـدر الـذي £� 4P /ّالبعث / تعنيـه الـّسلطة إ
ـر  � كx| أّنـه لـو %ن ا/Oمـر كـذلك، Gـا اغتيـل 	� القو�Áّ الّتحّرري، ولتعÅ أ
� وكوكبـة  ك4x صّدام حس?� O/يد ا5ّج ا |Ö العروبة والبعث والعراق القائد
� اGعتقـ0ت  ت أثنـاء الّتفـاوض م¿ـم :� �PغـرGيـع ا � رفـضوا ×4 رفاقه الـذ}�

بعودة ا5ال إ� ما قبـل الغـزو  -حاشاµ   –وقبيل إعدا¬م، ولنوا قبلوا 

. ّ� لكيان الØّيو_� 4P اف 
xيطة ا/ع |³ 
ا yدا ؟  
Xل نسيت الّنائبة هذه ا5قائق أم أسقط �Ê 

 
ـّددا،  4t ( مباركة عواينّية ) لسوء حّظ النائبة �Pاما، و 
لكن عl العكس £
اول خائبة فاش�
 مدحورة مذمومـة،  
n أو هكذا � ا ٌتع�xّ البعثي?� حيث أ��ّ
 � ّعنت فيه لوجدته وسـاما ليـس Ùثـ� وسـام عـl صـدور البـعثّي?� 
ا لو £ 4£

كز. م إ� أعµ0 مراتب ومرا �Xيعا من أصغر شبل ف 4× 
 

ّي مـأزق وّرطـت  O/ هة واحدة، لتفّطنت ّنت -4 O 
P ا ت قلي0، ولو أ��ّ فلو تد-4ّ
لقت إليه. �  فيه نف¶ا، و/Oدركت أّي مستنقع آسن ا-�

 
ــا أن تعــÅ أّنــه إذا %ن  �Xيــل  ٩%ن عل سيــصّح اعتبــاره  ٢٠٠٣نيــسان  -أفر

ا لن تكون إّ/ عقدة تفّوق، وعقدة Üّو وارتقـاء وعلـّو  ، فإ��ّ � بعقدة البعثّي?�
ـد وٌذَرى الـّشموخ  4mمراتـب ا lوافتخار وٌزٌهّو، حيـث عـانق البعـث أعـ

ا %فة. 
ّي وطاقا� ، وáد فوق ß àّكنات الّصمود الب�| 
dصاO/وا 
 

هاد والّتحـر-�  الد، وملحمة ا45 ّثل سفر الّنضال ا�5 ا الّنائبة أن £� 
Xٌيْعَقل أّي
َ
أ

ــّدت ا5ــصار اGرّكــب  
nو � يــوش وأبــشع القــوان?� � قارعــت أقــوى ا45 
الــ�
ت أح0¬ا، عقدة نقص  4xا وق �Xت علoوالّتلبيس، وانت �vوالّتشويه والّتعت

 Gن سّطروها؟
 

؟ وهـل يـستوي  
م الباس� 
Xقاوم جل اGقاومون 4£ � �n ا الّنائبة أن 
Xأيستوي أّي
يـدة  ّية فر م بعبقر 
م وإف�0 
Xم وأصال 
أن يتحّرج الّثابتون ا/Oص0ء من ثبا�
ّلـوا عـن مبـادئ اّدعوهـا  � 
nو µ �xـار غـ � وقـت ا�� ّتون أوسـع tرقـة :�

َ
من أ

ا؟ �Xميال مO/بعد آ/ف ا lكيدا ) ع O 
P م �Xطوي0 ( و�� م 
 

� إ�  نو إ� ×ل البـعثّي?� 
ا الفاجرة تلك، - 
أيعقل أن تكون الّنائبة بدعو�
� / يبيتون  الّتسل�v والّرضوخ للواقع وµ ا/نق0بّيون الّرسالّيون ا/Oحرار الذ}�

؟ � ماه�x عl مّر الّتار�� م ا45 
Xوهكذا عرف ، �vض lع 
 

ا قومّية؟ وهل أّن القومّية  أيعقل أن تصدر مثل هذه الّدعوة ßّن تّد�ã أ��ّ
/حت0ل والّدعوة إ� الّتعايش معه؟ 4P �¢ان ر  غدت اليوم عند ذيول إ-�

 
عداء؟  O0نبطحة لGّية اÜبّية الّر ا الّنائبة عن اGنظومة العر 
Xأّي � تلف?� � 
n ماذا
ارهـا الّزاهيـة قبيـل  � بعوائـد أوسـلو و£| �{ تلف دعوتك عن اGبـ�|ّ � 
n وماذا

ا؟  
Ê0انط 
 

ا �ذا اGصطلح ا/Oجـوف  
Ê0جل الّنائبة ( مباركة عواينّية ) من اخت � 
n /أ
ان مـن مـذا�4  فـه إ-� 
xع سـقوطا شـام0، وسـط مـا تق َ ْ
xـåٌ0 وا 4¾ �æالّنا
قص  
اعّية لشعب العراق؟ أ/ تست�ç و�� - دة ×4 4Pتكبه من إ 
يومّية وما -
ــم  
Êر 
n � � الــذ}� /ف مــن أبنــاء بــ0د الّرافــد}� è/جثــث مئــات ا lعــ

انّية أحياء؟  �-  اGيليشّيات الّطائفّية ا/.
ــة  ــة ( مبارك ــاذا %ن ســيكون رّد الّنائب ــذا، م ــن àّ ه ــر ع ــoف الّنظ وب
م  �Xتـونس ( مـن تـسّم � � حال أن دعاها ا/.خوان اGـسZون :� عواينّية ) :�

ـا إ� الّتخّلـص مـن عقـدة  غتيال زو¾4 4P مهم ّ
Xوت ( 
لقت� 4Pجويليـة  ٢٥– 
ــوز  
ــا ٢٠١٣£ ــا و*ا¾� 4X �ê àّ ــا 
X؟ وهــل تقبلهــا وتطّبــع م¿ــم وَتِقينــا وق

 وعويلها.؟
 حّقا.. لقد أبت الوقاحة أن تغادر أهلها.
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ان ( عيد الطفل العا�� ) ١ ۞  حز��
 

ان عام  ١۞  الـد ر��  ١٩٧٢حز�� ��لـس قيـادة الثـورة القـانون ا  ٦٩أصـدر *'
ح بتأم.�  ١٩٧٢لعام  ' كة نفط العراق ا8دودة الذي �4 م.� Aليات ?< B �C قانون

يـة وقـد  Jت النفط اBFجنبيـة اFحتEر ه من هيمنة ?< ر�� � و�4 �Oالنفط العرا
� خطابـه اTوجـه للـشعب  �O ـد حـسن البكـرYب القائـد أBFأعلن الرفيـق ا

غر BFذلك اليوم ا � �O � � �aلس قيادة الثورة التار  واBFمة قرار *'

 
ان عام  ٣۞  يـة  ١٩٦٩حز�� � لدور �cـd بيـة ـة التحـر�� العر 'fنصب ثـوار ج

ية يع أفراد الدور 'Y كنوا من قتل �jغوار و BFمنطقة ا � �O يونيةk 
 

ان عام  ٤۞  ـان عـضو  ١٩٧٥حز�� 'fناضل *مد جـا�' نTاد الرفيق ا >pاست
� *ـور رأس  �O قاومـةTبية والقائـد العـام لفـصائل ا ة التحر�� العر 'fقيادة ج

 � �cالع 
 

ــام  ٥۞  ان ع ــuل  ١٩٦٧حــز�� حت 'C ــت �fان � �wــ ــدأت حــرب النكــسة ال ب
ـوFن وشـبه  ٦الxاينة خuل  '�بية وقطاع غزة والقدس وا م للضفة الغر �Cأ

� العمـل  �O رطـوا عـ| الفـور � � ا�4 �cفلـسط � �O شـاوسBFة سـيناء ولكـن ا جز��
� العمليـات الفدائيـة  �O ا�ام كب�� � �cن للبعثيJاينة وxللرد ع| ال � Bالفدا�

بية ة التحر�� العر 'fسيس ج B �C بعد 
 

ان عام  ٥۞  �  ٢٠١٥حز�� �O العـضو � اد الرفيـق اTناضـل طـارق عـز�� >pاستـ
لـس  '* � �Oو �� ا � اFشـ�� يـة �ـزب البعـث العـر�' � القوميـة والقطر �cالقيادت
لس الـوزراء قبـل احتـuل العـراق وقـد سـبق  ئب رئيس *' �Cقيادة الثورة و
 � �wــف ــسًا لتحــر�� �ي ــة � Jن رئي ارجي ��عــuم وا �uًا ل ــد أن Aــل وز�� للفقي

ماه�� والثورة '� ا
 
 
 
 
 
 
 

ان عام  ٦۞  � الغـا�< عـ| لبنـان والـذي  ١٩٨٢حز�� بدأ العدوان الxيو��
ــة واTقاومــة  ــة اللبناني ــه تــصفية قــوى ا�ركــة الوطني ت �Cمقدمــة أولو � �O نJ
بية دور �ـم ورئيـ��  ة التحر�� العر 'fن لصناديد البعث وجJالفلسطينية و

 � �cرم � مقاومة الغزاة ا8' �O 
 

ان عــام  ٧۞  ــوز  ١٩٨١حــز�� �j عــ| مفاعــل � ــوي الــxيو�� '�ــداء ا اFعت
 � �O عـ| العـراق ووافقـه � ا�� �� �Fامـن مـع العـدوان ا � � الـذي �� �Oالنووي العـرا
ــان  � والكي ا�� �� �Fالنظــام ا � �cــ ــاون ب ــسيق والتع ــد عــ| التن ك اBFهــداف � أ

 �  الxيو��
 

ــام  ٧۞  ان ع ــز�� ــود  ٢٠١٢ح ــد *م ــد Yي ــدكتور عب ــق ال ي اد الفر >pــ است
ية قبل احتuل العراق مهور '�طاب النا�ي سكرت�� رئيس ا �� ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان عـام  ١٠۞  ى ضـد اFحتـuل  ١٩١٦حز�� بيـة الـك�' انـدلعت الثـورة العر
 � �� �� الع�<  ال��

 
ان عام  ١١۞  يكية من ليبيا وإجـuء قواعدهـا  ١٩٧٠حز�� طرد القوات اBFمر

ــد  ــد القواع ــشعب ض ــضال ال ــادة ن � قي �O ــم ــث دور � ــال البع بط BF نJو
 اBFجنبية

 
ان عام  ١٤۞  ى Fعـادة اAـار البـ�ة  ١٩٨٩حز�� اء من ا�م�� الك�' �fنFا

� ع| العراق ا�� ��Fرت نتيجة العدوان ا � ت�� �wدن الTمدينة ا 
 

ان ( عيد الصحافة العراقية ) ١٥۞   حز��
 

ان عام  ١٥۞  بيـة:  ١٩٧٥حز�� ـة التحـر�� العر 'fج � �O بطـال BFنفذ الرفـاق ا
� عبـد  � واTغـر�' Bقا� رشـيد الطـا� � �Oوالعرا � �Oحسن ش�� الصو � �wالفلسطي
 � �wليـة كفـار يوفـال الفدائيـة الـA طمـاز 'Cفكرت اوز �� الرYن امزغار وال��

بعة ومقتل  ر BFا � اد اTنفذ�� >pا است �fوجرح  ٢١نتج ع � �  k٣٧يو��  آخر��
 

ان عام  ١٨۞  اهـ.� ا�ـسن  ٢٠١٦حز�� انتقلت إ¤ رYة £ الرفيقة �ام إ�'
ـاد العـام لنـساء  �4Fوا �� ا � اFشـ�� و¥� من مناضuت حزب البعث العر�'

 العراق
 

ان عام  ٢٠۞  � و¥� أول  ١٩٨٠حز�� �Oالعـرا � �wلس الوط ت ا8' 'Cاجراء انتخا
Tان منذ ثورة  ول �' BF ت 'Cوز  ١٤انتخا �jا وعدت بـه ثـورة  ١٩٥٨T ١٧تنفيذًا-

وز  ٣٠ �jالعظيمة ١٩٦٨ 
 

ــام  ٢٣۞  ان ع ــزب  ١٩٨٩حــز�� �ــس  ــد اTؤس ــة £ القائ Yــل إ¤ ر انتق
�� وأمينه العام الرفيق اTناضل أYد ميـشيل عفلـق  ا � اFش�� البعث العر�'
يد صـدام  >pناضل الـTضور الرفيق القائد ا � بغداد 4' �O نه وقد �ª تشييع ج�<
ـم الرفيـق  �fن مـن بيJ ـزب�� الدو»� وا �O � �cسؤولTوعدد من كبار ا � �cحس
يــد الـراف¬� وعــائ��  اهـ.� والرفيــق اTناضـل عبـد ا8' القائـد اTناضـل عــزة إ�'

 الفقيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان عــام  ٢٤۞  ــر القطــري التاســع �ــزب البعــث  ١٩٨٢حــز�� �jؤTانعقــد ا
ر ينعقد بعد بدء مناز»� قادسية  �jقطر العراق وهو أول مؤ �� ا � اFش�� العر�'

يدة  صدام ا8'
 

ان عام  ٢٥۞  بدء ��Y اعادة اAار الفاو مدينة الفـداء وبوابـة  ١٩٨٩حز��
ررهـا  � ـا قبـل أن �4 ا�� �� �Fل اuحتـFرت نتيجـة ا � تـ�� �wالن� العظ.� الـ

 أبطال القوات اTسلحة العراقية الباس�� 
 

ان عــام  ٢٧۞  ــر القطــري التاســع �ــزب البعــث  ١٩٨٢حــز�� �jؤTاختــ.� ا
ـر اTـستجدات ا8ليـة  �jؤTقش ا �C ا» وقدAقطر العراق أ �� ا � اFش�� العر�'
ت اTوجعـة  'C � ضـوء الـ�� �O عـ| لبنـان � ارجية بعد العدوان الxيو�� ��وا
 � �O � ا�� �� �Fــة الباســ�� للعــدو ا هــا أبطــال القــوات اTــسلحة العراقي '̄ � و �wــ ال

يدة  قادسية صدام ا8'
 

ان عــام  ٢٧۞  ــوم  ١٩٩٣حــز�� يكيــة بــشن °' بيــة أمر ات حر Bقامــت طــا�
 � �O ات العراقيـة ـا�' � كـروز عـ| مقـر ا�8 � من صوار�² �� � بثuث وع³< عدوا��

كـ�< مـن  اد أ >pستـF ـم مـن  ٦٢بغداد وأهـداف مدنيـة � أدى 'fمـدنيًا أغل
 النساء واBFطفال

 
ان عــام  ٢٩۞  ــة  ١٩٨٠حــز�� 'fعــ| قواعــد ج uًومــًا فاشــ شــن الــxاينة °'

� اليــوم التــا¤�  �O �¶لبنــان انــ � �O القا·يــة � �O ية بيــة العــسكر التحــر�� العر
رواح  BF 'C Bـسا� ��م  �kعركة بعـد تعـرTأرض ا � �O م ºم Tعدا�¹ م و�� نسحا¹' 'C
� هذه اTلحمة البطولية من كوادر البعث الرفـاق:  �O د >pعدات وقد استTوا
� جـا� *مـد جبـار  �Oاهـ.� مـط�� والعـرا اه.� أYد إ�' � النقيب إ�' �wالفلسطي
� حـسن  �wطـاهر والفلـسطي � �cفوزي حس � � ع|� قا� رحال واللبنا�� واللبنا��

. � اه.� جو�� � خليل ا�' ب واللبنا�� �Cذ � �cحس 



 

 

”MO 

ان عام  ٢٩۞  

 القا�يـة  ١٩٨٠حز� ية �� بية العسكر ة التحر�
 العر ومًا فاشً* ع) قواعد ج#" شن ال0اينة ."
رواح  56 ـسا�5 7" م �8 
 أرض ا=عركـة بعـد تعـر:� م �� @Aـم =عـداB م و�@ "Aنـسحا "7 
Dاليـوم التـا 
 �� @Eلبنان انـ 
 ��

 أHـد Iاهـ 
 النقيـب إ�" �Mهذه ا=لحمة البطولية من كوادر البعث الرفاق: الفلـسطي 
 د �� XYوا=عدات وقد است
 
 �Mطـاهر والفلـسطي � 
̂ 
 فـوزي حـس �aرحـال واللبنـا dقا 

 ع) �aمد جبار واللبناe dجا 
 
 والعرا�@fمط 
Iاه إ�"

. 
 �aجو 
Iاه 
 خليل ا�" �aب واللبنا 
� ذ7 
̂  حسن حس
 

ان عام  ٣٠۞  

  ١٩٢٠حز� �aيطـا "fيـة البطوليـة ضـد ا6حتـ*ل ال � الشعبية العراقية التحرر 
o Xpاند6ع ثورة الع
 � 
oوقبـول تـشكيل حكومـة عراقيـة قامـت بتكـو Xvعن فكـرة ا6حتـ*ل ا=بـا 
ت الغزاة ع) التخ) "fأج 
 @Mال

زة الدوy@ العراقية . "zأ 
 

ان عام  ٣٠۞  
يـع  ١٩٧٣حز� ت بفشل ذر ية ان#@ ظم گزار مؤامرة انق*بية سوداء ضد السلطة الثور رم �7 قاد ا�"

 وجيشه خلف قيادته الوطنية .  نتيجة التحام الشعب العرا�@

 
ان عام  ٣٠۞  

 أHد عضو قيادة قطـر لبنـان 8ـزب  ١٩٩١حز�Iة � الرفيق ا=ناضل عبد الرحHر Dانتقل إ

بية  ة التحر�
 العر "# ية 8" � v اللجنة ا=ركز 
̂ � للحزب أم 
̂ � v قيادة فرع فلسط 
̂ 
 أم� ا @fا6ش 
 "aالبعث العر

لـس ا=ركـزي  
 عـضو ا�" �Mالفلـسطي 
 �Mلـس الـوط عضو اللجنة التنفيذية =نظمة التحر�
 الفلسطينية عـضو ا�"
 =نظمة التحر�
 الفلسطينية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان عام  ٣٠۞  

 أطاحت بنظام eمد مر�
 . ٢٠١٣حز� @Mاندلعت الثورة الشعبية ا=�ية ال 

l^v×Ş’Ú
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 وال �Mالفكر الوط � 
̂ ية والسياسية ا=ستقاة من مع 
 الفكرIيفات ببعض ا=صطلحات وا=فاه 
 تعرض تعر @Mهذه الزاوية ال 
يبة مـن فكـر قو�
 تواصل الثورة تقد� ا �
 قر يفًا بعثيًا نصيًا وإ�� ورة تعر ل�� ثل 7" @� 6 
 @Mوال 
 �aنسا  وا�6

ًا دقيقًا وشامً* عن موقف ا8زب ورؤيته ال 
fتعب "fا يع ا ، بل أن بع�0 @Aاتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقا @fاتيجيةفكر ا8زب وعقيدة البعث واس @fية وا6س . 

 

� ل*حت*ل بل 
̂ � العرب ا=ناهض 
̂ � وا=ناضل 
̂ � العراقي 
̂ � و�وم الوطن 
oاهد � وا�" 
̂ � البعث 
̂ دف هذه الزاوية اD إغناء ثقافة ا=ناضل @Aظـل التـشويه الفكـري و� و 
 �� � 
̂ 
 مـعf" ولتكـن �ـم خـ�اهـد الـصا وم أبنـاء شـعبنا ا�"
م الت @Aططا �e ا يساعد هؤ6ء ع) تنفيذ ييف والتضليل �" � @fابشع صور ال 
 م �� 5A*ارسه ا�تلون و� 
ع*�
 الذي � 
 وا�6 
 والسيا�
 والثقا��fية ضد العراق وا6مةدم . 

 


 ا=سارات الصائبة و  ما ويلهمهما العزم ع) أن تكون �� ي¢@ 
 طرfا ين اسًا =مارساتنا السياسية و�" "fا ن£ 
 @Mة شـعبنا ا�8 ذلك أن فكر�7 وعقيدتنا ال 
fهاديـة مـن مـس 
 هـذه ا=ـرح¥@ ا8" ة و�� 
fـ ا الوطنية والقومية ا�8 ة لبلوغ أهدا¦� 
f

 ظل ا6حت*ل و¨رسات �*ئه ع) صعيد العملية ا بية اD ابشع صيغ التشويه �� وم ا8زب وا=مارسات ا8ز ا م¢� 

 يتعرض ف# @Mوم ( نكران الذات )لسيالظافرة ال 
 هذا العدد م¢� ئة وسنتناول �� @fاسية ا=ه 

 

l]„Ö]á]†ÓÞ


 ا  ا التجردي ا=صصلحة الشخصية والنوازع الذاتية ¬فة وا6نغمار �� 5Aا الرفاق ا=ناضلون البعثيون ب "A � 
f ى الث*ث اهـداف الوحـدة �" نكران الذات هو خصيصة �@ "fية الك � 
قيق ا6هداف التار° موع للنضال من اجل °@
قيق ا6 وخ اD امام صوب °@ X5 بقوة وثبات و��السا 

 ا=لح² XMالنضال البع "f6 تتحقق ا6 ع 
 @Mكية السامية الرفيعة ال ا @fية وا6ش ـذري عـ) الواقـع الفاسـد واقـع ا6سـتعمار والتجزئـة وا6سـتغ*ل نقوا8ر 
 ا8" "aب العر*

ديـد  
 ا8" "aوالعسكري لتحقيق الواقع العر 
³ 
 وا6ع*�
 والسيا�
 وا6قتصادي وا6ج́@ ³
 البشع والتخلف الفكري والثقا�� 
 ا6ج́@ تمـع التحـ�� والتقـدم والتطـور وا6رتقـاء واقـالطب¶@ "e الواحـد ا=وحـد 
 "aتمـع العـر ع ا�"
كية. ا @fية وا6ش تمع الوحدة وا8ر "e الشامل 
 �aوا6نسا 

 والقو� �Mوض الوط  والصعود وال#�
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زمـة  �� ليـ�ت تتعلـق 	� خبـار و�� � بيـة والدوليـة 	� حفلت وسائل ا�ع�م العر
) بتـصعيد  ان وهـل تنـ(� ) إ-) امب ونظـام و�يـة الفقيـه 0/ / إدارة -� ة ب9) القا:�
عـ�;)  / ولـوي ذراع .... واسـتعرض ا�> / الطرف9) عسكري ام F) مناورة ب9)
ا  �I JKنـ �Mمقـا ( ) نظـر تتـصدران التحليـ�ت 0/ �Oـ �Pو Qالسوري فيصل القا
ـت عنـوان هـل  �� ( /RاSمن مايس ا JKالسابع ع ( /0 ( �Xيفة القدس العرZ
هـا؟  ي_ أم حـان وقـت ذ�� ) تبيـض ذهـب ا ��مـر �Oوزة الـ ان ا�> ما زالت إ-)

ا: (cوجاء ف- 
 

م بطوفــان مــن التحليــ�ت حــول  (	 بيــة هــذه ا�� عــ�م العر تــ�j وســائل ا�> �:
عـ�;) ضـد  يl) العـسكري وا�> ان عـj ضـوء التحـشيد ا��مـر مستقبل إ-)

ــل    ــع التواص / رواد مواق ــ9) ــصارعان ب / تت ــروحت9) ــJp اط ك ــل أ ــران، ولع s
  ( �tاتي �pان ما زالت ذخر ا اسـ / أن إ-) / ومتابع9) / ومعلق9) v) من uلل9) �wاج
) البعبـع الـذي 

/x ، ا مطلقا �I كن التضحية ي_ وإzائيل و� :) لنسبة ��مر �	
ازهـا سـنوي ا بـصفقات أسـلحة  / �pليـج واب ي_ لتخويف دول ا|/ تستغ� أمر
 / / بـ9) ) يـدق ا��سـاف9) �Oان أفضل بعبع مذه ) إ-) د إzائيل 0/ � �� /wية، بي مليار
. لكـن فئـة  (jائيـz ) ا�> �Xاع العـر�نظـار عـن الـ رف ا�� الشيعة والسنة و�)
 ( zائيلية 0/ يكية ا�> ا ا��مر �cان استنفدت �م د أن إ-) � �� / أخرى من ا�لل9)

ا. �I نطقة وحان وقت التضحيةSا 
 

 ( �X �pالــسابق  : »مــن خــ�ل خــ ( / الــسعدون الــدبلوما�) العــرا�0 يقــول فــا-�
 jارجيــة العراقيــة عــ ) وزارة ا|/ /0 ( /Xا (- ) اSلــف ا�> /0 (jالشخــصية جــراء �ــ

/ �ـدد ا  ٠١مدى  انيـ9) (- سنوات، أقول بثقـة �مـ�� إنـه �ـا عـ� صـوت ا�>
/ فـأع�وا أن قنـوات ا�تـصال  ليجي9) / وا|/ متوعد ا ا��مري_ن وا�zائيلي9)
ب  ان وهــذه ا��طــراف. ليــس مــن 	� / إ-) ــا بــ9) �cلفيــة تعمــل ب_مــل طاق ا|/
� ل�تـصال بـه  ان داv) ا إ	) امـب قـادة إ-) اطب -� / الظرافة أو النكتة ان �)
امب ومستشاروه يع�ون جيد ا أن إدارة بوش  وأنه � ينوي إيذاء ب�د�. -�
ان بقرار ا|رب عj العـراق قبـل أن ُتبلـغ بـه أقـرب  / �نت أبلغت إ-) ا���
 ( /Xا (- يـــف ا�> Sناســـبة فـــإن جـــواد ظر ليـــج. و	� ـــاتو أو ا|/ ) الن ـــا 0/ �Iحلفا
ــا اSــسلحة  �Iالعراقيــة وقوا �Mــاب فكــرة تفكيــك الــدوZأ � / zائيــلي9) وا�>
ـا  �Iسـتخدام أجوا �	 (lي ان ا��مـر (pان للط وا��منية، ومقابل ذلك ¡حت إ-)

. (lي  خ�ل العدوان ا��مر
 

ية  صل احت_�ت عسكر ونة وقد �� /¢ Jpك قد يتصاعد اSوقف ا£ ما هو أ
) أي من أرجاء اSنطقة، ولكن مـن يعتقـد أن الغـرب،  ليج أو 0/ ) مياه ا|/ /0
ــة اSــصدرة  ان الطائفي (- < ــد يفرطــون 	� ت اSتحــدة بــش¥ خــاص، ق ــو�	) وال
امــب اتفــاق ا نــووي ا جديــد ا  يــد -� ــو وا� ؛ -) /̈ ) اSنطقــة  /0 /Rللفــو
ــم  /̈ / أهدا انيــون ذلــك، ��ن الــس�ح النــووي ليــس مــن بــ9) (- وســيمنحه ا�>
ديد  �I ¥امب سياسة إقليمية � تش يد -� كJp منه قوة، و-) � ا أ �Oوسيكون ع
طـp) التـسّلح  � امـب 	� يـد -� ت اSتحدة وسـيكون M ذلـك، و-) ا |لفاء الو�	)
) وسيكون M ذلـك ايـضا ، ¯ سـيتقاR/ عـن هـذه اSنجـزات مـا  الصارو°/

/ وسوا�. وات من جيوب السعودي9)  يشاء من ا�	�
 

لوضـع الـراهن الـذي فرضـته منـذ  �	 (lي اف أمـر �pاع jان ع وستحصل إ-)
) سـور	) ولكـن  ٢٠١٣عام  ) العراق و0/ ا F) ال�عب الرئي³) 0/ /Iاليوم أ �Oوح

كيـا، وسـيظل حـزب ´ صـاحب  �- ( /R بقدر ما يـسمح بـه الـروس ومـا -)ُ

 Fه لتبـدو أز / ) السياسة اللبنانية وسـيعيد طـ�ء صـوار�) الصوت اSعطل 0/
ت أنظـار حكومـة لبنانيـة  ) اSستقبل �� /0 �µية ست ) عروض عسكر ل 0/ وأ¶�
) تقـر-)  / اليمـن مـن أوسـع أوابـه طـرف ا 0/ ر·) �	 ( JXوسيدخل ا|ـو ، �Mمشلو
) شـوارع  ي_ وإzائيـل تعلـو 0/ ـوت أمـر مصp) البـ�د. وسـتظل ا¹تافـات :�
) العــراق  /0 ( �Oــا لتعلــو مقــرات ا|ــشد الــشع �I ــران وتكتــب ال�فتــاتs
داد معــد�ت غبــاء الطغــاة العــرب ذيــل  / وســور	) ولبنــان واليمــن، ومعــه -�

داد  / �pلـ (lي ) حـا;) ¾ القـدس  !«ال«ب ا��مر عيـة نظـام الـو£) الفـ¿� Jz
/ �ـــدد ا متوعـــد ا ا��مـــري_ن  انيـــ9) (- واSقدســـات �ـــا عـــ� صـــوت ا�>
لفية تعمل ب_مـل  / فأع�وا أن قنوات ا�تصال ا|/ ليجي9) / وا|/ وا�zائيلي9)
 jأنـه عـ À / (- ( حـث عـرا�0 ى 	� ) اSقابل -) ان وهذه ا��طراف 0/ / إ-) ا ب9) �cطاق
كـوا  �- / يكي9) / وا��مـر zائيـلي9) يكيـة أن ا�> يع ا��مر اط�ع وثيق عـj اSـشار

) أول يوم من ا�حت�ل  ا 0/ (cينقضوا عل (Ã ان تتمدد �حق ا . ويقول  : »إ-)
يl) لبغداد عام  ) هذا ا|/صوص ا��مر بـدأت أ�ـال  �٣١١٢يب الريشان 0/

ـا  �I ؤسسات ا|كومية، وقد �نت عفوية يقومSب ل�صارف وا /cقة والKال
ـا  �I ولـت إ£ �ليـات منظمـة تقـوم ا zعـان مـا �� /cالبداية ولك ( فراد 0/ ا��
) تــستخدم  �Oعــصابة �نــت تلــك الــ Ãأذ . م قليــ�� (	 � ت �Å تــشكيلها 	� عــصا	�
سـلحة خفيفـة وقنابـل يدويـة  � �	 / هـز�) �u وقة ورجـالKسيارات حديثـة مـ
تدي عناÆها أقنعة  ارجية ل�صارف و-) بواب ا|/ / لفتح ا�� وقاذفات صوار·)

و��ن Ê ذÃ) هناك من هـو أذÃ منـه، جـاءت ….  ضد الغازات والدخان 
ــا إ£ نفــس اSــ�ف ولكــن بعــد�  /cذ� ء ودهــا ء م Jpكــ عــصابة أخــرى أ
بدقائق قلي�� وقد يكون ا��مر مد-�Ë ا سلفا ، انتظرت العصابة الثانية لدقائق 
ــصفية  ــت بت ــل JÅ قام ل_م ــا 	� �cقz £و ــصابة ا�� ــل الع Ìت �Oــ ــرى ح أخ
ـم دون  /cوقات مKـSيـع ا �ف وأخذت ¶�Sم من ا �Pها بعد خروÆعنا

 عناء أو تعب وب� تفجp) أو اختناق.
 

ان. �  ي_ وإ-) / أمـر ) اSنطقـة بـ9) دث 0/ تذكرت هذه ا|ادثة وأ	/ أرى ما �)
) اSنطقـة كيفمـا تـشاء  ـوض واللعـب 0/ /| ان 	� (- شك أن أمـري_ ¡حـت �>
ــد  ــض، فق بي ــت ا�� ) البي ــابعون 0/ ــا إ� ´ JÅ الق ــآرب � يع�ه ــق م لتحقي
/عـزع أمـن اSنطقـة  �p) ولبنـان ل	العراق واليمن وسـور ( ا 0/ �Iت ميليشيا JKانت
 �Åائيـل للخـ�ص مـن ذلـك، وzي_ وإ ليج الغنيـة إ£ أمـر رع دول ا|/ �cول
) سـور	)  ان وميليـشيا حـزب ´ 0/ الÏح بل وغض الطرف عـن تـدخل إ-)
اية  /cال ( طنه التوسع الفار�) ولكنه 0/ والذي �ن ظاهره ¶اية اSقدسات و	�
نع سقوط بشار ا��سد الذي  zائيلية اSتمث�� :� يكية ا�> Sصلحة ا��مر يصب 	�
 ( /0 /Æالوقــت ا|ــا ( ــل uــ� 0/ (� (Ã M ن و� يوجــد بــديلÑعنــه ا� /Oغــ �
ت اSتطرفة وغp) اSتطرفة ومنÒا من الوصول إ£ ا|ـد الـذي  (wمقات�� التنظ

ت  «من . Ëأمـا وقـد أد (jائيـz اSمكن أن تـؤ-J فيـه عـj ا��مـن القـو;) ا�>
 ( ا من �ا م 0/ (cا ما عل �Iان وميليشيا ويضيف الريـشان اSنطقـة فقـد  : »إ-)

 ( �Oسـب الـ_Sا Qـار ذلـك وا�سـتمتاع بتقـا J: ( /Oـا وجـ /cوجب التخلص م
وع  JKنطقـة ومـSا ( /0 ( /Xا وع إ-) JKنـاك مـ /̈ وسط،  ق ا�� JKال ( ان 0/ ا إ-) �cحقق
) حـ�O يـصل إ£  /Xا (- وع ا�> JKـSولكنه يـستخدم ا M مضاد (jائيzإ (lي أمر
ايــة مــضاد M، فوقــت  /cال ( نــه 0/ ) � بــد M مــن القــضاء عليــه �� �Oــرح�� الــSا
/ القـوى  ) مـواز�) اKSحيات واستخدام العرب ان(� وÕ يعد للعرب وزن 0/
) اSنطقـة ا�Ñن إ� أن يقومـوا  عراب 0/ اSتناحرة ا�Ñن وليس ¹م موقع من ا�>
ازه وأصـبح  � م �Å إ�/ /cوما �ن مطلوب ا م (pشاهدة والتصفيق ودفع الفواتS �	
ت  ـستقب� 	� كـن التنبـؤ :� ) الـذي � :) �Xن والوضع العرÑالكبار ا� / الÖم ب9)

صيل حاصل بفضل هوان ح_�م.. �� 
 

لس ا��من والفيتـو الـرو�) وتوصـيات  �u بت قرارات /Æ ي_ أن سبق ��مر
) بعــرض ا|ــائط واحتلــت  �Xورو ــاد ا�� اضــات ا��� �pتحــدة واعSا × ا��

) اSنطقـة تعيـد  العراق، فلنِقس عj ذلك ومن هنا ستبدأ مرح�� جديـدة 0/
الفـات إقليميـة تـسp) وفـق ا Sـا  ية وبناء �� ارطة السياسية والعسكر رQ ا|/

. ( ج�ء ا|قـائق. هـل  »صفقة القرن  «جاء 0/ < م كفي�� 	� (	 ب¥ ا��حوال ا��
وزة Õ تعد قادرة  ي_، أم إن ا�> ) تبيض ذهب ا ��مر �Oوزة ال ان ا�> ما زالت إ-)

ها وا�ستمتاع بلحمها؟  فضل ذ��  عj البيض ومن ا��
 

END 
  / سـ9) ) تبيـض ¹ـا ذهبـا كتـب 	) �Oلن تقاتل الدجاجة ال � (pت عنوان ام ��

/ مـن مـايس  (� JKوالعـ ( /Xالثـا ( لي� 0/ �� (Ã �p٢٠١٩اقطاي مستشار الرئيس ال 
 -جاء فيه: 

 
ي_ لـن تقاتـل الدجاجـة   ) مقال م_شفة: أمـر /0 (Ã �pمستشار الرئيس ال) 

) تبيض ¹ا ذهبا �Oان ) ال  إ-)
 

 (Ã �pأقطاي / مستشار الرئيس ال / س9) (	 
 

ان، لكـن  ) تغj) من أجـل إ-) �Xليج العر ) منطقة ا|/ كنا قد قلنا إن القدور 0/
 ( �Oهـذه القـدور حقـا. ذلـك أن القـدور الـ ( ليس من الواÝ/ من سيسلق 0/
ــا  �cي /Z الظــاهر راح ( ان 0/ ) الــسابق مــن أجــل إ-) ــدة 0/ غلــت مــرات عدي
ــسوري أو  ــشعب ال / أو ال ــراق أو صــدام حــس9) ) أو الع /Xــا فغ ــشعب ا�� ال
 jان عـ ـسد إ-) ) Ê هذه اSـرات . � �/ ان F) من ر·� 0/ ، و�نت إ-) ( /Oاليم
) ا��مر هـو أنـه مـن أجـل  يد، لكن ا�زن 0/ يد واSز ا، فلتكسب اSز �cم_س
ـن هـذا غاليـا. هـذا  J: (;سـ� كJp � بـد وأن يـدفع العـاÕ ا�> ان أ ·� إ-) أن -�
يد  / �- . ( /Xا (- لنفع أبدا عj الشعب ا�> ان � تعود 	� فض� عن أن م_سب إ-)
 ( يدا من اSواقع 0/ كتسبت sران مز كJp �ا ا ) وفقره أ /Xا (- ة الشعب ا�> معا	/
يكيـة، وهـو  ساعدة السياسيات ا��مر سور	) والعراق ولبنان واليمن وهذا :�
ان من الناحية السياسية وفقدان قوة التقليد  ما يؤدي كذلك إ£ ضعف إ-)
ان تتحـول بعـد نقطـة مـا  ) إ-) س�مية 0/ ث�. وإن الثورة ا�> س�;) الذي :� ا�>
ا أبـدا، لتـدفن مÒـا  �cبشع �µ �I � ( �Oة الÞ ء تسيطر عليه النخبة ا|ا ( J� £إ
اهـµ) قراغـول أمـس  س�مية . ̄و أشار زميj) ا��سـتاذ إ-� مثل وقµ) الثورة ا�>
ــاول تفــسp) ســبب عــدم  ــذي يقــف و�) ــصاد العــاß) ال ــاM إ£ ا�قت ) مق /0
ت اSتحدة أو إzائيل ح�O هـذه  ان والو�	) / إ-) ة ب9) Jzة مبا �Pحدوث موا
م Õ يتـصارعوا أو  �cم، فيا لي /cاع بيÆ يد حدوث اللحظة. و� شك أننا � -/
وسط حقا ويبـذل  ق ا�� JKال ( لس�م 0/ �	 �µ (I ميع بوا، و	) ليت �ن ا|� يتحار
ـم  /I ـم يتظـاهرون و�� /Iـدث هـو أ قيقـه. لكـن مـا �) ما بوسعه من أجـل ��
م يستمدون قوا� بش¥ كبp) من هذا العداء . � نقول إن  /cيتصارعون، لك
ان  ت اSتحـدة وإ-) ـم. ¯ � نقـول إن الـو�	) /cبي (	z هناك اتفاقـا ر¡يـا أو
يقة تشبه ا�تفـاق الـKي الـذي  وإzائيل روجوا ¹ذا ال�اع الصوري بطر
ت  / الـو�	) ) مطلع سنوات ا|رب الباردة بـ9) لطا الذي عقد 0/ ر 	) ده مؤ:� Jà
اول قوM هو أن ا|رب البـاردة اSـستمرة  ا �/ /á . ( �Oاد السوفي اSتحدة وا���
، ومـا  ( �Xا سوى هذا الثنا /cيستفد م Õ بعة عقود / واشنطن وsران منذ أر ب9)
سارة.إن الـسعودية والعـراق وسـور	)  س�;) âه إ� ا|/ �ن نصيب العاÕ ا�>
ز من خKوا بسبب هذه ا|ـرب. وهنـا نـذكر أن  واليمن وأفغانستان � أ-�
 ( كــJp مــن الــ�زم 0/ ) أ /Xا (- ديــد ا�> �cل / يــشعرون 	� ــKوا � الــذ�) / كــJp مــن �) أ
ديـد. ذلـك أن واشـنطن  �cللتصدي ¹ذا ال (lي البداية فيلجؤون للدÀ ا��مر
ا عj القضاء  �cسياس ( /Oتحدة � تبSت ا � تسارع لنجدة أحد؛ إذ إن الو�	)
ا مـن خ�¹ـا، وهـو مـا  �cاسـتغ�¹ا وإدارة سياسـ jديدات، بل ع �cال jع

ان .  ديدات داعش والقاعده وإ-) �I jينطبق ع 



 

 

”MQ 

ــت  ــوري شــكوا
 إ� البي مه ــن ا�ــزب ا�� ــرس م يوصــل أعــضاء الكونغ
ــم %  ان، وأ)' ــاه إ-, � ــنطن 0/ ــة واش ــون سياس م ــم % ي6' ــشأن أ)' ــض ب بي ا%>
, هذا الـصدد . وهـو مـا دفـع ا%>مانـة العامـة  'F أي معلومات Iصلون ع ,0
, أن وز-,  'KــاLء ا MNOلـس الـشيوخ يـوم الثـ �T جلـسة , 'F للكونغـرس لتعلـن
ــدفاع  يــف دانفــورد ووز-, ال ر\ن جوز ارجيــة مايــك بومبيــو ورئيــس ا%> ا�'
ــس  ل �T ــشأن إ� ــذا ال ــول ه ــات ح ــيقدمون معلوم هان س 'Nــا ــك ش ي /- �N
, ساندرز وكريس فان هولن، وbا مـن  'e ,fمن ب g ناسبة فإنL �Nالشيوخ . و
ـذر مـن أن السياسـة  ت 0/ �Nخطـا Oقـد أرسـ 'N\ ،أقوى أعضاء الكونغرس
 l ان إ� ــا تــسفر عــن عــودة إ-, �oان ر امــب مؤخــرا مــع إ-, جهــا -/ /sين , /uالــ
يد مــن حــدة  ' ,fا مــن ا%تفــاق النـووي، وهــو مــا سـ ـا%ت بعــد انـسحا)� �zا

كMf من الOزم.  ات أ  التو-/
 

 Iالـذي طـرأ عـ ,fإ� أن هذا التغ ,fأي أن هناك ضغوطا داخلية قوية تش
, أن هنـاك  'uمصلحة واشنطن.إن هـذا يـع , 'F يكية % يصب السياسة ا%>مر
ا هـذه اLـرة.  ,fخـط �fان يـعت ي~, إزاء إ-, ديـد ا%>مـر /sإ� أن ال ,fاعتقادا يش

رسـال  ت اLتحدة تستعد %� ,N%ن الو < �N ة معلومات تفيد Moألـف جنـدي  ١٢٠و
ان، فيمكننـا  ية سـتحارب إ-, إ� اLنطقة . فـإذا \نـت هـذه القـوة العـسكر
, هـذا أن  'uـل يـع يكيـة. �' , السياسـة ا%>مر 'F جـذري ,fالقول إننا أمـام تـغ
 /uا حـ ,fان كثـ ت اLتحـدة وإ-, ,N%اجعا عن العداء الذي غـذى الـو هناك -/

 يومنا هذا؟
 

, Lح الب� عI السياسـة  'F لقضاء �N امب أن يتحول إ� بطل يد -/ كيف -,
, \ن أســOفه مــن رؤســاء  /uوالــ , 'eا ,- ديــد ا%� /sمــن ال ' اLــستندة واLــستفيد�,
, تبيض بيـضة ذهبيـة؟ وهـل \ن عـدم إقـدام  /uا \لفرخة ال ون أ)' ي� -, أمر

م   عI حد قو�؟” أغبياء“هؤ%ء الرؤساء عI خطوة �ذه بسبب أ)'
�ية أب مارس �نة اzاماة لسنوات عديدة قبل  �0 'Nإن هذه ا��ية تذكر
رج حديثا  ' �, ويتنازل عن أ�ا� لصا� ابنه الشاب الذي 0/ /fا ليس� /fأن ي
مـاس كبـf, ويبـدأ �يعـا  �ـال �0 ' يتـس� مقاليـد ا%> , �ية ا�قوق. فا%�� 'F
ى  Mف � بـ� ' �ـا والـده. وذات يـوم جـاء إ� والـده -, /- , /uاز الدعاوى ال � إ0'

ازهـا منـذ “بقو�  � ـزت عـن إ0' �� , /uلـدعوى الـ �N لقد فزت ، '  ١٠والدي العز-,
ز هذه “، فيتح� ا%>ب ويقول ”عاما � , � أ0' 'uل تعتقد أن '� ، تعتقد أنك ذ�,

ـا عـI مـدار  'sا م ' �fنـا خـ� , عاجز عـن ذلـك؟ لقـد أ 'e عامـا،  ١٠الدعوى %>
 ' �fـ '� �N 'Nود ' /- , /uركـب الـLا ' ضة عـ , '� , 'F ـن اليـوم ”.لكنك جئت لتحرق '0

, اLنــصب  'F £ــ ي~, يعتقــد أن l مــن \ن قب ــاء“أمــام رئيــس أمــر ، ”أغبي
 , /uتلك الدعوى الـ ، , 'eا ,- ديد ا%� /sال Iامب وضع نصب عينيه القضاء ع /fف

م ب /sنع ' ا الرؤساء الذ�, غبياء”أl من ورا)> بعـة ”  ا%> ' عـI مـدار أر �fـ ا�'
صطلح  Lناسبة ¤' �Nا؛ إذ ”  غليان القدر“  عقود . و ,oقـد ,Nمصطلحا صفو �fيعت

, القـدور  'F م /sوى أن الشاه إ¦عيل \ن يعدم ا%>�ى أو مـن أراد معـاقب ,-
لـشغف Lعرفـة مـن  �N دينـة يـشعرونLمياههـا. و§ـذا \ن أهـل ا ,Iتغـ , /uال
 ,Iمياهها منذ الصبح: من أجـل مـن تغـ ,Iتغ , /uمياه القدور ال , 'F سيسلق
وسط �وما إ� موقـد  ق ا%> Mليج وال� ولت منطقة ا�' القدور؟ واليوم فقد 0/

ا . ,sمياهه ليوضع ف Iيعرف أحد من أجل من تغ % 
 

EOD
ان كتبــه  \ وا-, ,fامــ ' ــت عنــوان أوهــام ا�ــرب اLرتقبــة بــ , ليــل 0/ /0 , 'Fو
 ' , .. توصل ا� ان التصعيد القا¬> بـ , , الق®� 'eالبارز عو , /Fالعرا ,̄ السيا
ثابـة رسـا�/ ذات طـابع عـسكري  �o ان يعـد كيـة وا-, ,fتحـدة ا%>مLت ا ,N%الـو
بيـة وتـشكيلهم  , �وم اLنطقة العر 'F 
دد /oان و ادي ح�م ا-, /o ا وقف هد�'

  Iـة والتعـدي عـ , مـن °� �eليـج العـر \ مـن دول ا�' ,fحلفاء ام Iخطرا ع
ـة أخـرى وذلـك مـن خـOل  , العراق عI وجـه التحديـد مـن °� 'F نفوذها
ـا تقييـد  'sكيـة وم ,fوط ا%>م Mتنفيـذ عـدد مـن الـ� Iعـ , 'eا ,- ارغام النظام ا%�
, العــراق  'F ــسلحةLان ا , وا�ــد مــن ميليــشيات ا-, 'eا ,- ³́ النــووي ا%� 'N �fــ ال

ا او حلها . �sµ واليمن وليس ,Nوسور 
 

, التحليل:  'F و¶ جاء- 
 

 , 'eسببا مقنعا يدعو ,̧ ان % يوجد اما ي� وا-, ' امر اوهام ا�رب اLرتقبة ب ,
ي� ورئيـ¹ا  ' �وم الناس، حـول توجـه امـر ري تداو� ب , � ا� تصديق ما 0,
اء نفوذهـا  دف ا)' ان، )� امب لشن حرب شام£/ او Tدودة ضد ا-, لد -/ 'Nدو
، وحل اLيليشيات العراقية التابعة §ا، وتـشكيل حكومـة جديـدة  ,̄ السيا
 l ا بناء العراق وعودته كدو�/ مستق£/ وموحدة. ويبدو ان خذ عI عات6/ /N
ات وسـفن  يـك حـام£/ طـا-> ر يال الواسع تولـد هـذه اLـرة جـراء 0/ هذا ا�'
يـك مثـل هـذه  ر ' ان 0/ , حـ , 'F ، , �eليـج العـر , ميـاه ا�' 'F بية وقاذفات حر
يكية إ� اية منطقة من العا�، عI الرº' من اbيتـه  ية ا%مر القطع العسكر
 ,Nا عـن وجـود نـوا ,fللحرب، أو تعب 'NOا%حوال إع l , 'F , 'uالبالغة، % يع
ان، �  ي� وا-, ، امر ' حقيقية �'وض معركة وشيكة. واLصيبة فان g الطرف ,
ـا  يتحدثوا عن حرب مرتقبة، بـل عـI العكـس مـن ذلـك، فقـد نـ¼' قاد)/

كد امب، ا لد -/ 'Nي~, دو . فالرئيس ا%مر  نشوب مثل هذه ا�رب اLتخي£/
كد وز-,  ' ا , ح , 'F ،ان و% اسقاط نظا�ا يد ايذاء ا-, نه % -, �N ،مرارا وتكرارا
ارجية مايك بومبيو ورئيس هيئـة  هان ووز-, ا�' 'Nيك شا /- �N ,� ,fالدفاع ا%>م
, "جلـسة احاطـة  'F , 'KـاLء ا MNOكة جوزيف دنفورد، يـوم الثـ /fشLا%ر\ن ا
كـد  Lقابـل ا �N .ليست ذاهبة للحرب 
ن بOد � �N "مغلقة %عضاء الكونغرس
ـا مـن الـشعر  ,sان جواد ظريف نفس ا%قوال، بـل زاد عل وز-, خارجية ا-,
يق  نه رجل سOم عI خOف الفر �N ،امب ي~, -/ بيت ووصف الرئيس ا%مر
رف البـاء، وحـددها ببولتـون مستـشار امـن  اzيط به، الذي تبدا ا¦ئه �0
 ' ' زايد رئيـس دو�/ ا%مـارات، و�� ̧, وبومبيو وز-, خارجيته و�� امب القو /-
افـات عـI لـسان  /fد الـسعودي. وجـاءت اخـر هـذه ا%عÁس®ان و�, ال
ــا مثــل هــذه  ائي ــذي اســتبعد )' ، ال , <uخــامن ,Iان عــ , ا-, 'F Iرشــد ا%عــLا

 ا�رب. 
 

ذا  ب ا%ح�م القطعية، و% ا%ستخفاف )� �N , 'F نعم ما ذهبنا اليه % يدخل
، و% حـu/ اعتبـاره اسـتعراض  , �eليـج العـر , ميـاه ا�' 'F التحرك العـسكري
 Â ،ا ثابــة رســا�/ ذات طــابع عــسكري هــد�' �o ــا يعــد 'oيكيــة، وا للقــوة ا%مر

بيـــة،   , �ـــوم اLنطقـــة العر 'F 
ـــدد /oان و ـــادي حـــ�م ا-, /o نعتقـــد، وقـــف
ـة، والتعـدي  , مـن °� �eليج العر ا من دول ا�' وتشكيلهم خطرا عI حلفا)>
ة اخرى، وذلك من خOل  , العراق عI وجه التحديد من °� 'F 
عI نفوذ
, تــؤمن §ــم تلــك  /uيكيــة الــ وط ا%مر Mتنفيــذ عــدد مــن الــ� Iعــ 
اجبــار
ان  , وا�ـد مـن مليـشيات ا-, 'eا ³́ النـووي ا%-, 'N �fا تقييد الـ 'sا%هداف، وم
ـا او حلهـا. بـل ان كينـث  �sµ واليمـن وليـس ,Nالعراق وسـور , 'F سلحةLا

ي~, قد قلل مـن اbيـة هـذه   ية للجيش ا%مر ي مسؤول القيادة اLركز ' 'fك ما
رسـال حـام£/  � �N ـا واشـنطن , قامـت )� /uة الـ ,fطوة ا%>خ ا�شود بقو�"أن ا�'
ثـل  /o ،وسـط ق ا%> Mاهـام لينكـولن وعـدد مـن القاذفـات إ� الـ� ات أ-� طا->
ــصا�  Lدف ا /sــس ــوم سي �Å ــا، ان اي , مفاده 'eا ,- ــام ا%� ــة للنظ 'Æرســا�/ وا
يـ�  كـMf وضـوحا، فـان امر ـعu' اخـر ا �o ."يكية سيقابل بقـوة صـارمة ا%>مر

ان وليس ية ا� تقلÇ, اظافر ا-,  تسÈ من وراء l هذه ا�م£/ العسكر
 
 

كس. م، او عI ا%قل غf, مشا ' /fا، لتعود حليف ملÁقل 
 

ان بتقد¬, التناز%ت اLطلوبة مقابل ا�فاظ عـI نظا�ـا  ى هل ستقبل ا-, /-
ا ستمتنع عن ذلك وتدخل، Â يعتقد  ا ؟ ام ا)' 'sورفع ا�صار ا%قتصادي ع
ية اLتوحشة؟ ت اLتحدة ذات القوة العسكر ,N%ة مع الو , موا°� 'F ،البعض 

، وTــوا مــن  ن حــ�م Êــران قــد اســت®وا الرســا�/ �N ،شــك 'eاد 'Nيــساور %
م مـن اوهـام واحـOم فارسـية توسـعية،  'sما وسوس §م شياطي l م كر)/ ذا
, العـراق،  'F غضت النظـر عـن تواجـدها Â ،ا 'sي� غض النظر ع كن %مر ,o
ـص  ' ,0 ,Ìـم، سـواء فـ 'sي� م اية اLطاف، سينفذوا ما طلبته امـر '( , 'F ،م وا)'
 
هم الباليستية، أو ا�د مـن توسـع نفـوذ ' وÍم النووي وصوار0, Mم� ,Çج /0
ان ا�  , العراق واLنطقة. خاصة وان مثل هذه التنـاز%ت لـن تـضعف ا-, 'F
ديـد دول اLنطقـة،  /sالـدوام، ل Iي� ع ا امر تا°� /0 , /uدرجة تفقدها القوة ال

ــت هــذه   امــب، 0/ بيــة الــسعودية، الــذي اســتطاع -/ وخاصــة اLملكــة العر
 ' مــ , /N ــل ــدو%رات مقاب ليــون مــن ال يعــة، ا%ســتحواذ عــI نــصف -/ الذر
ــران  Ê ــ�م ــن ادراك ح ــك ع هي 'N ،ــسلطة , ال 'F ــة ــائ£/ اLالك ــتمرار الع اس
امـب  /- Èسـ ,Îقـا، وOها اط , % تـ�' /uهداف ا%خرى §ذه ا�شود، الـOل

  ، , �eليـج العـر , �ـوم منطقـة ا�' 'Fية بكثافـة ا� اعادة انتشار قواته العـسكر
ــاء  ــدف ا� تــصفية القــضية الفلــسطينية وا)' /( , /uلتمــر-, صــفقة القــرن الــ
يـق امـام  هيـد الطر /o ائيـا، ليجـري الوصـول ا� '( , 'eيوÏالـ , �eال�اع العر
, اLنطقــة كــÐ، وهــو مــا  'F فــوضLن يــصبح الوكيــل ا% , 'eيوÏالكيــان الــ
' اLنطقـة  مـ , < /N مهـم ,( ' ، الـذ�, ' يكي , كMf استتبا�N لOمـر سيجعل ا%وضاع ا

' وا§ند. , الص , 'F قا ، مع القوى الصاعدة M� م ا%قتصاديÍاÑ ليخوضوا 
 

يكيـــة  وط ا%مر Mا للـــ� 'Ïان ورفـــ امـــا ا�ـــديث عـــن ام�نيـــة تعنـــت ا-,
ــذا ا�ــديث % يــستند ا� منطــق اواد�/ واقعيــة  ــة، �' واســتعدادها ل®وا°�
 Iم عـ ' بعـدم قـدر)/ ا ان ح�م Êران يع®ون ع� اليق , 'sسباب عدة، م%
م و%  M¹و% جيـ 
يكيـة اLتوحـشة، %  ية ا%مر الوقوف بوجه القوة العسكر
, العــراق او  'F ــسلحة خــارج حــدودها، ســواءLم ا هم و% مليــشيا)/ ' صــوار0,
ية لـصا�  ' القـوة العـسكر لبنان او سورN, او اليمن، بسبب اختOل مـواز�,
' و%  , و% الــص , �eورو ــاد ا%> م والــÒل، مث®ــا تعــ� انــه % ا0%/ /Ìلــ �N ي� امــر
ة واشنطن، فروسيا عI سبيل اLثال  , موا°� 'F استعداد لد�ها Iروسيا ع
 , ره الـصح¼' /oمؤ , 'F ' % ا��، وÎ, اقرب حليف، §ا قد اعلن رئي¹ا بوت ,
\ئنـا  M� ت �fبقـو�، "لقـد اخـ , 'KـاLبعـاء ا مع الرئيس النمـساوي يـوم ا%ر
، ان الدول ا%وروبية اLوقعة عI ا%تفاق النووي % تستطيع فعل  ' اني , ,- ا%�
 , 'F 
 ي �ــل فعــI, للتعــويض عــن خــسا-> �N ان والقيــام نقــاذ ا-, ء %� , M̄ أي 
' ان بـOده  لنسبة لروسيا فقـد قـال بـوت , �N القطاع ا%قتصادي"، واضاف اما
 Iعـ ' ن غf, قادر�, ا لعب دور "فرقة إنقاذ" او "فرقة إطفاء" و0' م�)' � �N ليس
ـوض معركـة  ان الداخI, غf, اLؤهل �' ا ايضا وضع ا-, 'sء"  وم , M̄  l إنقاذ

ء للغاية. ,̄ و Â تؤكد الوقائع وضع   من هذا الوزن، �'
 

فبا%ضافة ا� تدهور الوضع ا%قتـصادي الـذي ولـد اسـتياء عـام مـن قبـل 
فــض  ، فــان التيــار  ا%صــÓO, الــذي -, , 'eا فئــات واســعة مــن الــشعب ا%-,
سياسة الو�, الفقيه التوسعية، ويسÈ ا� بناء عOقـات مـع الغـرب �ومـا 
ا  M-ومـؤ ,Nت قـو �N ،العـا� , 'F قـوة �fك ا ا ت اLتحدة خصوصا، كو)' ,N%ومع الو
انية، اضافة ا� وجـود معارضـة سياسـية قويـة مـن  , ا�ياة السياسية ا%-, 'F
ل  /Ìهيك عـن احـ 'N ،ية قراطية ويسار ,oحزاب وقوى د �N ، خارج النظام Ôث£/
قيام انتفاضات شعبية من قبل القوميات اLضطهدة، مثـل عـرب ا%حـواز 
 , 'F اوف 'zران هذه اÊ ف ح�م '  والكرد والقوميات ا%خرى العديدة، و� 0,



 

 

”MR 

نـد�ع احتجاجـات  � ديـدها �� ي�، حيـث جـرى �� ـة مـع امـر ��حال خـوض موا
 . %& % ضـد فـشل ا.كومـة ا�قتـصادي وا�جـ'� رد شـع�3 واسعة ضد ا.كومة، او�6
كيـة عـ@ الـصادرات النفطيـة وا9بـاد�ت ا9ـ8فية،  %CمD�جراء تكثيف الضغوط ا
 ، D L3انيـة، بعـد وفـاة عـ@% خـام %O يـة ا�� مهور وكذلك ا.Lوف من وضـعية ثبـات ا.�

% قيـادات  ٠٨البالغ من العمـر  LZ حـدثت % ات الـ�3 %Cعـا مـا، وهـذا مـا يفـ\ التـغ
 . % L]ا %O�ا.رس الثوري، استعدادا لقمع اي انتفاضة او ثورة شـعبية ضـد النظـام ا
 L %bالذي يـع %cdس L %bتشددا وبشطا مثل اللواء حس jCك�الضباط ا L %bوذلك بتع
ئبــا m، ومعلــوم ان هــذا ا.ــرس  L� ال عــ@% فــدوي %Cمــ�قائــدا للحــرس الثــوري وا
 jCكـ انيـة،  عـد مؤسـسة القيـادة، وأ %O يـة ا�� مهور % ا.� LZ اقوى مؤسـسة �Cالثوري يعت

 نفوذا.
اجـة اr ا�خـر،  وان  ـم �� Ltم u لL %O v ان %Oي� وا ء، فـامر % jw u لكن هذا ليس
% العراق ع@ وجه ا.Lصوص اسـتند اr اسـس متينـة ليـس مـن  LZ ما Ltالتعاون بي
ية  ، ر�u L هـذه ا9ظـاهر العـسكر L %bالطرف L %bفات بdL.يط به، وان ا ال�ل التفر
% سـاحات  LZ ا9فاوضـات وليـس �mسيجري حلهـا عـ@ طـاو ، �mديدات ا9تباد �tوال
 Lحداث ع@ متانة هذا التعاون الذي يـصل احيـا��كدت الوقائع وا . وقد ا L&الو
ثـل هـذا  كد عليه العديـد مـن الشخـصيات ذات الـص�� �6 كة، حيث ا ا j\د ال.
ــة ا�ســبق  يكي ــة ا�مر ارجي L.ا %Oــان، مــساعد وز جي %Cــل ادوارد دج ا9وضــوع، مث
، جون سـبوزتو وسـتيفن  L %bالسياسي L %bيقيا، ومن الباحث ق ا�Dد[L وافر j\لشؤون ال
 % L]اللبنـا %wمـري�ن، ال�تـب الـسيا� و ومن الكتـاب ذوي الـص�� الوثيقـة �� �Oزو
% وكنعـان مكيـة  ـل�3 L ا�د ا.� %bومن العراقي ، %� ي�% الفارw% ا�صل فؤاد �� ا�مر
L والـذي  %bلتعـاون ا9تـ . حيـث وصـفوه �� %Cالـكث � %Cوغـ ، وليث كبـة ورنـد الـرح�%

ة  ١٩٩١وضــعت اســسه بــشان العــراق منــذ ســنة  �Cوتعــزز ذلــك التفــا� طيــ�� فــ .
اصــبح شــبه مكتــوب.  ١٨٨١ا.ــصار عــ@ العــراق، وبعــد احــداث ايلــول عــام 

تمعــا حــ�3  ان متفقــة عــ@ تــدمC% العــراق دو�m و�� %Oي� وا ومادامــت مــصا� امــر
ـا�وا.  L اية، فان مثل هذا التعاون سيب�� مستمرا عـ@ ا9ـدى ا9نظـور �مـا �� Ltال
ه عـ@  �Cيدر�ا بعد، فـان الوقـائع العنيـدة سـتج v هذه حقيقة واذا �ن هناك من
L وا�حـزاب والقـوى  %bوع@ ضوء ذلك ادعو �ـوم العـراقي .dام اج dقبو�ا عاج
ع u هـذه ا�وهـام مـن  L LO rا ، % L]ا %O�بعـه ا ي�% و�� الوطنية ا9عادية لdحتdل ا�مر
هـا بعـد، والعمـل  %Cمـد ن L �� v % يق ا�نتفاضات الشعبية الـ�3 العقول، ومواص�� طر
% شـامل، تتعـدى ا9طالـب  L3وطـ %wثورة شعبية ذات طـابع سـيا rها ا %Oع@ تطو
ــقاط العمليــة  ــdل واس ــل ا�حت حي �O ــة ــو� اr ا9طالب ــة، وص دمي L.ــة وا ا.ياتي
السياسـية الطائفيـة، لتتمكـن ا.كومـة الوطنيـة القادمـة مـن ر  ا�نتفاضـة مــن 

 استعادة استقdل العراق وسيادته الوطنية ووحدته �م�� غC% منقوصة.
 

EPD
لعـامري  ـرم هاد�% % ا9عـروف عـ@% الـ�ش عنـد تـ8¢% ا¡� �Zوتوقف ال�تـب العـرا
م  %tا ف نود والضباط �6 ف فيه ب¤ وقاحة وخسة انه قتل الكثC% من   ا.� �Cالذي اع
% عـ@  L]ا %O ا النظـام ا�� Ltشـ % % ا.ـرب العدوانيـة التوسـعية الـ�3 LZ ¥�ا % LZ من وقـع

% ا.ادي ع\j من مـايس  LZ وعقب ..  % L§نينات من القرن ا9ا j'ال % LZ ٩١٠٢العراق 
 : �ªع@ هذا الت8¢% الو- 

 ، ( L اهـد% نه ( شـيخ ا¡� D اهدي هذا ا9وضوع اu r من وصف هادي العامري ��
ه وفق القانون الـدوr% وليـس  . وسنتحدث عن ت%�8 م ا9غزى والع�� L±ي L %bوالفط

اضع لDdهواء وا9صا�. L.ا % �Zالقانون العرا 
% البطـل عبـد ا�DمـC% حـاج جبـار الـدادري الـذي جرفتـه  �Zيد العرا jن جثة ال� D�
فواه العميـ��  D�ا u وطنه ا.بيب جاءت لتلجم rان ا %Oسيول ا9ياه القادمة من ا
ن دمـاء  D �� L %bولُتـذكر العـراقي ، % �Zالعـرا % L]ا %O�ـر وحـدة الـدم ا % مؤ�6 LZ خطبـت % ال�3
يد ليجرف معه u التقيئـات  jعداء. جاء رفاة ال� D�تتوحد مع دماء ا �داء  jال�
، ا.قيقــة ان هــذا  % L]ا %O % ا�� �Zــر وحــدة الــدم العــرا % مؤ�6 LZ ان %Oء اdافرزهــا �ــ % الــ�3
نـه Lµ افـسد ز�ـاء العـراق  D� ، ( ءdـر العمـ ض أن يطلـق عليـه ( مؤ�6 �Cر يـف ا9ؤ�6
% الـدوr% ابـو �ـدي  رهـا[� ـذا ا�� L¶ ، L وأشد� �ا�m وخسة للـوطن والـشعب والـد%

%  ١ا9هندس العميل ر·� (  Lئب رئيس هيئـة ا.ـشد الطـائ� Lالعراق و� % LZ (  ” يفتخـر
بيون % إرهار % ا.شد الشع�3 LZ م Lº D ) صاحب منظمـة بـدر  ٢، وهذا العميل ر·� ( ”��

� L %O رهابية هادي العامري % ”  ا�� L]ا %O ، ولكنه ”لن نن« تضحيات ا.رس الثوري ا��
لتـه ض ان ي¼ل �� �Cن يف�  ” % �Zيـس العـرا يـش ”ولكننـا ننـ« تـضحيات ا.� ، ا.�

% خــdل  L]ا %O % ا.ــرس الثــوري ا�� LZ نــه قــات� عنــدما �ن D الــذي يفتخــر العــامري ��
% ر·� (  L]ا %O انية. وهذا العميل ا�� %O ) فا� الفياض رئيس هيئـة  ٣ا.رب العراقية ا��

� L %O % .ـشد الـشع�3 ت ا9تحـدة، �Dن دمنـا ”  ما يس� �� ان ضـد الـو��% %Oسـنقاتل ا

ـم ”.  واحد �tي � ت ا9تحـدة �% ان ضد الـو��% %Oللحرب مع ا L %bء ا9تحمسdء العم�هؤ
يـف % �مد جواد ظر L]ا %O ارجية ا�� L.ا %Oللقتـال ضـد ”  سيد� وز L %bلـسنا متحمـس

 % انيـة لـدى ”. (  ا�Dمري�ن مثل ا.شد الشع�3 %O % البعثـة ا�� LZ ( ز �Cمقاب�� مع ( رويـ
كــjC مــن الفــرس  L ا %bحــشد متفرســ %� Áانــ L3ــع ــورك ) . �6 % نيوي LZ ا9تحــدة Â D�ا

 أنف�م.
بيـة مـرور  عdم العراقية والعر D�طورة مر ع@ وسائل اL.غاية ا % LZ %¢8سنناقش ت
 % LZ ة %Cية، مـع انـه يـش¤ سـابقة خـطÃوه أ %Cالسحاب دون ان يلتفتوا اليه، او يع
سب، والذي يثC% العجب انه v نسمع حيـص وبيـص  LÆ وليس العراق Â D�ا L ر¢% D ��
بيـة او عاليميـة بـشأنه، ولنقـرأ او�  % و� أي نقابـة عر �Zالعرا % LZ L %bمن نقابة ا¡امي

 الت8¢% من jÈ نناقشه.
 % LZ العام 9نظمة بدر هـادي العـامري L %bم�الف الفتح وا كد رئيس ��  ١٦/٤/٢٠١٩أ

L داخل مقره %bي موعه من البدر % حديث امام �� LZ  ” % LZ % �Zيـش العـرا لقد قاتلت ا.�
 L ـم الـذ% %tـا ف نـود والـضباط عـ@ يـدي �6 نينات، وقتلت الكثC% مـن ا.� j'حرب ال

كـد  % ا�¥ ورفضوا ا�نصياع 9طالـب الثـورة ا�سـdمية، وا LZ عقائـدي “  وقعوا % L]ا
% حــ�3 اذا تطلــب ا�مــر اســقاط  L3مــام خــامئ�رتبــاط وســأنفذ مــا يطلبــه منــه ا�ا

وع الثـورة ا�سـdمية j\9 العا�ة بغداد خدمة  .” �mأي دو % LZ %¢8مثـل هـذا التـ
مه، واي شـعب m ذرة مـن الكرامـة الوطنيـة  �C م نف�ا، و�ا قانون ودستور �� �C ��

ذائه العتيق. 9ان وا.كومة وحو�ما اr رماد وÍقه �� �Cة، ل�ن أحرق ال %Cوالغ 
رجـات ا.ـرب الطبيعيـة  L� نه من D� ،جانبا L %bنود العراقي ك موضوع قتل ا.� �Cسن
نـه �ن يقانـل مـع  D ات ا9ـرات �� j\ف عـ �Cذا العميل سبق ان اع L¶ ، L %bالطرف L %bب
انيـة، و�ن يـ8ح  %O % خdل ا.رب العراقيـة ا�� �Zيش العرا ا.رس الثوري ضد ا.�
ـا  ، ور�6 L %bنـه ( قتـل ) جنـود عـراقي D ، ولكنه v ي8ح �� % �Zيش العرا نه ( قاتل ) ا.� D ��
ـا�%  LÏ رضـه ا.بيبـة هـو أحـد D� البطل الذي جرفته السيول % �Zيد العرا jجثة ال�

رم العميل.  هذا ا¡�
% القانون الدوr% توجد ثdثـة اتفاقيـات دوليـة نظمـت التعامـل مـع  LZ ى¥D�قتل ا

وr عـام ١٩٠٧أ¥ى ا.رب، وÐ% إتفاقية �هاي عام  D�١٩٢٩، وإتفاقيـة جنيـف ا ،
ة فـصلت موضـوع التعامـل مـع ١٩٤٩واتفاقية جنيـف الثانيـة عـام  %CخـD�وهـذه ا ،

، u مقاتل يؤ¥ من قبل العدو، او ا9قاتلون الذي  %CسD� أ¥ى ا.رب. ويقصد ��
اع مسلح، سواء إعتقلوا أم إستـسÒوا  L LO لdت سلطة الطرف ا9عادي خ يقعون ��
ا القانون الدوr% وفق إتفاق ملزم لـ¤ الـدول،  %tى حقوق نص عل¥Ddعداء. ول Ddل
% ا¥ته وليس ميليشيا تقاتل مـع  ية ال�3 ت سلطة الوحدة العسكر ا ان يكون �� Ltم
ـت  ـم v يكونـوا �� L¶ ، L %bى العراقي¥D�قتل ا % LZ جرى Ó ، ( نظمة بدرÔ ) يش ا.�
 . %rـاك للقـانون الـدو �tقة، وهذا أول إن L �Oت سلطة مر ، بل �� % L]ا %O يش ا�� سلطة ا.�
 v منـة، وهـذا مـاÕ�لفية ا L.طوط اL.ا rى من ساحات ا.رب ا¥D�ب نقل ا � و�%
�ـا، فقـد �نـوا dـت جن ا قوات ا.ـرس الثـوري ومنظمـة بـدر ا9نطويـة �� �º تقم
كــن  ة %6 %Cم كثــdــاك افــ لفيــة، وهن L.طــوط ا L.ا rم اÖى دون ارجــا¥D�يقتلــون ا
d9بــس والطعــام وا9ــاء وا9ــستلزمات الطبيــة عــdوة عــ@  دزا �� L %O ا. وان �ºمــشاهد

م. �tمdما يضمن س uم، و Ltم L§ر× وا9ر ة ا.�  معا.�
ب والتعذيب او إهانته او إكراهه عـ@ �ـل مـا  L8ال rا %CسD�وز تعرض ا � و� �%
ــات  علوم د�ء �6 ــاره عــ@ ا�� ــة، او إجب ــة وا9عنوي ي ــه الفكر ات ��ــأثC% عــ@ تو او الت
% �ـادي العـامري الـذي  L]ـاك الثـا �tن ثل ا�� ية عن دولته وجيشه. وهذا %6 استخبار

L ورفضوا ا�نصياع 9طالب الثورة ا�سdمية” �ن يعذب  ”.الذ%
اته الدينية، وهذا  ��% تو LZ %Cرسة طقوسه الدينية او التأثØ من %CسD�وز منع ا � و� �%
 %CسـD�ون معنو�% ونفسيا ع@ ا jOاك الثالث �ادي العامري، فقد �نوا يؤ �tن ثل ا�� %6
م ا�D¥ى بقـسوة، ويقـاتلون ضـد  Dºفيعـذبوا اشـقا ، L %bلتـواب لينظم اr مـا يـس� ��

 قوات بلد�.
قر ا.ك�% وقـادة بـدر يكيلـون الـسب والـشتاDÈ لـDd¥ى، ولـو  و�ن ا9قبور �مد ��
رت Ùـة ا.ـك�%  �tينكر هذه ا.قيقة، وقد اش �عن ذلك سوف  %Cسألت اي أس

L ا�D¥ى %bــامعوهن ا9ــ8يون”  بــ � كــ'� زوجــاتÁ حــ�3 �% �O” مــن L %bيdلوجــود ا9ــ ،
ية،  ــشباب للخدمــة العــسكر ــسبب ســوق ال L لــسد النقــص، ب %bشــقاء ا9ــ8يD�ا
ـاك الثالـث �ـادي  �tن ـل �لهـم. وهـذا هـو ا�� وحاجة العراق اr أيدي عـام�� ��

% ا9ـادة/ LZ الـسباب ”  مـن ١٣العامري ومنظمتـه، حيـث حظـرت اتفاقيـة جنيـف
 %Cماه  ”.وفضول ا.�

 كيف تعامل ا9سÒون مع ا�D¥ى؟
سـdمية )  عـ@ للثـورة ا�� D�لس ا سdم الذي يتشدق به العامري ومنظمته ( ا¡� فا��
.ـسL3 مـع  ا، ويش¤ ( منظمـة بـدر ) يؤكـد عـ@ التعامـل �� Ltقبل ان ينفصل ع
ـا  %tأول غزوة أ¥ ف % LZ ( ص ) Ü ا رسول %tعل Ýَحث % ا�D¥ى، القاعدة العامة ال�3

، قــال ٧٠ا9ــسÒون (  L %bك j\ــْم ”  ) مــن ا9ــ ِ�º ى  –اْسَتوُصــوا َ¥ْ
َD� ا -أي ��ِ ً ْ%Cَخــ .”

/ %Cا9عجم الكب % LZ % L]ا �Cب  ٩٧٧( أخرجه الط Lã ( ص ) Ü وقد أنكـر رسـول . (
Ïابـه:  D� إذ قـال ، L %bÒغـزوة بـدر مـن قبـل ا9ـس % LZ قـريش L %bمdغ L % %Cإَذا “اس

َما ِلُقـَرْيِش  ُ ّ Lºإ ِåّا، َصَدَقا، َوَا َÃُْكُتُمو َ َ�O ْæُ ا، َوِإَذا َكَذ��َ َÃُْبُتُمو َ َ Lã ْæُ ة ”. (  َصَدَقا %Cسـ
L هشام نف ١/٦١٦ا� Õ�٣/٥٨) . ( الروض ا  L %bك j\كرمـوا ا9ـ L %bÒبل ان ا9ـس . (

L عباس أمر رسول Ü ( ص ) أÏابـه يـوم بـدر أن ُيكرمـوا ”  من ا�D¥ى، قال ا�
ــداء ــد الغ ــ�م عن ــ@ أنف م ع Lºُمو ــِدّ ــوا ُيَق ــارى، ف�ن L ”. (  ا�Dس � ــرآن �� ــسC% الق تف

 %C٤/٥٨٤كث  �Oى، قـال جـا¥D�ون بلبـاس اÒـا �ن يـوم   ”) . وأهـ�� ا9ـس Ýé   َ% ِ�]
ُ
بـدٍر أ

اس،  Ýلعب �� َ% ِ�]
ُ
سارى، وأ D % ( ص )   �� يـًصا فوجـدوا   وv يكن عليه ثوٌب فنظـر النـ�3 �ì m

يــص  �ì   ٍّ% L أ[� � Ýåه  عبــد ا % أ�% ) .  ٦/١٤٤فتــح البــاري”. (  َيْقــُدُر عليــه، فكــساه النــ�3
/ % �� %tالب L Lb١٨٥٧٠( س  L3قة ب¤ مـع j\صورة م %

Lí ى¥D� سdم �� ) . اما ر�ة ا��
 %Cث D�ا L وا، ”  الîة، قال ا� ïَفـُصف L % وا¥ى من البحر% نصاري بس�3 D�أ[� أبو أسيد ا

؛ فقـال: �ــا: مـا ُيْبِكيـَك؟  م؛ فـإذا امـرأة تبـ�% %t( ص ) ، فنظر إل Ü فقام رسول
سـيد: 

ُ
% أ �] D� ( ص ) Ü عبـس؛ فقـال رسـول % L3بـ % LZ ( %CسـD�ا ) % L3فقالت: ِبيَع اب

ÝL ِبهِ  َ Dbَفَلَتِجي ÝL َ�bَك ْ َ�Cاء به”.  َل � LÆ معـه مـع  ٥/١٣أسد الغابـة”. (  فركب أبو أسيد � LÆ . (
 %cdسـ لـس ا�� �¡ L مـع ا�D¥ى �% قائـد فـ'% يـس� �� %bÒق ا9ـسdاخ %Ð أمه. هذه

سdم. �dالضفة ا9قاب�� ل % LZ Áع@، ان D�ا 
 

L الـòوية والوضـعية هـو  %bالقـوان u ة وفق اك ا�Dخطر والذي يعت�C جر%6 �tن أما ا��
% ا9ـادة/ LZ ى، فقد ورد¥D�اتفاقيـة جنيـف بـشأن معـام�� أ¥ى ا.ـرب  ١٣قتل ا

 % LZ ١٩٤٩آب/أغــسطس  ١٢ا9ؤرخــة  % �] Õ�ــب معــام�� أ¥ى ا.ــرب معــام�� ”  ا � %�
ف الـدو�m ا.ـاجزة أي فعـل أو إÃـال  �Cظـر أن تـق وقات. و�% D�يع ا �� % LZ إنسانية
� جـس'% �ـذه ا�تفاقيـة.  ـا �tان �Cا، ويـعت �ºـدÖ % LZ %Cوع يسبب موت أسـ j\م %Cغ
يـع  وقـات، وعـ@% ا�Dخـص ضـد �� D�يع ا �� % LZ ب �اية أ¥ى ا.رب 9ثل، �% و��

 ”.أ�ال العنف
% ا9ادة/  LZ ح�م العامة ١٣٠وجاءD�ـا ا9ـادة ”  من ا %tإل %Cتش % سيمة ال�3 الفات ا.� L¡ا

L أو  %bاص �مي L jÍفت ضد أ �Cفعال التالية إذا اق D�تتضمن أحد ا % السابقة Ð% ال�3
ـا  �تفاقية مثل القتل العمد، والتعذيب أو ا9عام�� الdإنسانية، �6 óتل�ت �مية ��
ار  Lã اصة بعô ا.يـاة، وتعمـد إحـداث آ�م شـديدة أو ا�� L.ذلك التجارب ا % LZ
% القـوات  LZ دمة L.ا.رب ع@% ا %Cلصحة، وإرغام أس لسdمة البدنية أو �� �� %Cط L.ا
õ بـصورة قانونيـة وبـدون  ـا % أن �% LZ ا9عادية أو حرمانه من حقـه �mلدو ا9سلحة ��

% هذه ا�تفاقية LZ ت الواردة L وفقا للتعل'% %C ��.” 
 % LZ ـــة ـــة الدولي نائي % نظـــام رومـــا ا�Dســـاw% لÒح¼ـــة ا.� LZ و  ٢٥/٩/١٩٩٨جـــاء

١٨/٥/١٩٩٩  % �] Õ�ه ”  ا¥ D �� %rتمـع الـدو % تثـC% قلـق ا¡� راDÈ ال�3 إذ تؤكد أن أخطر ا.�
ـو فعـال مـن  L� @ـا عـ %tن مقاضـاة مرتكب Lö ب � ر دون عقاب وأنه �% ب أ� �6 � %�
 . %rالتعاون الدو L %Oل تعزdوكذلك من خ % L3تتخذ ع@ الصعيد الوط %Cل تدابdخ
راDÈ مـن العقـاب وعـ@  % هذه ا.� فdت مرتك�3 وقد عقدت العزم ع@ وضع حد ��

 DÈرا % منع هذه ا.� LZ %rلتا ÷ام �� % إختـصاص ”.  ا�� LZ تـدخل % ـراDÈ الـ�3 % ا.� LZ وجـاء
% ا9ادة٥ا¡¼ة ا9ادة LZا.رب. و DÈا.ـرب ٨/١/ الفقرةج/ جرا DÈالقتـل ”من جـرا

تارًا، يكون قـد ”من نفس ا9ادة ٦والفقرة/”.  ا9تعمد L� ôقتل أو جرح مقاتل استس
 ”.أل�� سdحه أو v تعد لديه وسي�� للدفاع

L ا¡¼ـة  %bض ان تب �Cويف ، %rرما وفق القانون الدو �� ( L اهد% لذا يعت�C ( شيخ ا¡�
 DÈـا جـرا Lºعـ@ إعتبـار إ ، L %bى العـراقي¥D�ـة قتـل ا % جر%6 LZ ـا %ºنائية الدولية رأ ا.�
منظمـة العفـو الدوليـة  �Cا، وأن تعøـن إختـصا L� نقع %rحرب وفق القانون الدو
 % LZ % L]ـا القـانو %ºبيـة عـن رأ نـسان العر نسان ومنظمـة حقـوق ا�� ومراقب حقوق ا��

 ت8¢% هادي العامري.
ة النكراء بدون مساء�m وعقاب. ر%6 ر مثل هذا ا.�  ليس من ا9نطق ان �6

 
انيـة، تـذكروا  %O % ا.ـرب العراقيـة ا�� LZ يدا j÷ ة ل¤ عائ�� عراقية قدمت %Cة أخÙ
ا�% هادي العامري ومنظمة بـدر!! عـ«  LÏ ا يكون أحد يدõ البطل ر�6 j÷ ا ان D6دا
فيون الطائفيـة تقـوده زمـرة مـن  D ا تنفع مع شعب منوم �� Ltأظ �أن تنفع الذكرى، و

 �mالضا DÈالعما 
ا سيول ا.قد واللؤم القادمة من و�يـة الفقيـه،  �tجرف % يد البطل ال�3 %tأما جثة الش
نقول لرفاته ا9قدس أهـd بـك، فقـد عـدت لوطنـك وأهلـك واحبائـك وشـعبك، 
% Øتك، عـودة  LZ dحياتك، وبط % LZ dم، كنت بط L¶أنو Lعداء ر� D�وغادرت ارض ا

 ميمونة، وجنة مضمونه، هنيئا �D¥تك، الفخر العظ�% ببطلها ا�مام.
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� الكر��  ا الشعب العرا	�  ا��
ا ا�ناضلون البعثيون ا�ص�ء  ا��

 
ان عام  ��� ا�ول من حز الد 	& م-� نفط العراق ا)& . بعون لصدور قرار /� ل علينا اليوم الذكرى السابعة وا�ر � انعكـست  ١٩٧٢:� �Aالعم�قة والـ �C ا �Dة التنمية والبناء ا�ش �Dخدمة مس � ة 	& �Dحيث �� توظيف عائداته ا�الية الوف

� وتطو�� القطاعات الصناعية والزر  � للفرد العرا	� UVقيق الرفاه ا�عي �: � � ازدهار وتقدم الشعب وا�مة وا�ساZة 	& ة وجلية 	& &̂ ية والصحية والثقافية وا�ع�ميـة والفنيـة `فـة فـأدى اعيبصورة وا �bبوية والتعليمة وا�`د �Dة وال
اه ا d كUD عدائية :� اذ موقف ا & ا �:� ية والfيونية وكيا�& ضة عراقية شام�j وغ�D مسبوقة منذ قرون وهو ما دفع القوى ا�ستعمار &� lا وخرج من نطـاق منعـه مـن التقـدم والتطـور .. فـشنوا لعر ذلك ا &pواته م U�ع  & �Dاق الذي ان

& من اذار عام  �s Utالع � &	 �uالفار � &vيوfال �wي ة عليه وصو� للغزو ا�مر Uyم ا�تتالية الغا �� ازات عظ� ح�A اوصلوه اl حا~� الكوارث الطاحنة . ٢٠٠٣عدوا/& d رت �ليات تدم�D منظمة للعراق وطنا وشعبا وا:& d &� 
 

ية الرأ�لية ا�حت� `ت النفط ا�ستعمار U� كد الطابع التحرري والثوري لثورة البعث وحرر نفط العراق من سيطرة م-� النفط ا . يان قرار /� � `نت تستحوذ ع� هـذه العائـدات ا�اليـة لتعـود اليـوم ومـن خـ�ل مـا ر �Aة وال
� �قة واردات العراق النفطية، � طبقت الصيغ ا�خرى لت رس الدور ذاته 	& اخيص ) سيئة ا�هداف وخبيثة ا�قاصد ل�� �Dيس� ( جو�ت ال �Dوض سخ &pالتنمية وال � ذمة للعراق بدل دوره 	& Uالنفط ليكون عامل تقس-� و� 

�ك �pاس � ان 	& ��د ع� ا �� خصوصا من خ�ل ا�فقار ا�تعمد للشعب وتعطيل الصناعة النفطية والزراعة واجبار العراق ع� ا�ع�� ا .ه لا�ج�� d� ن غنيا` � �Aوارد ال� 
 

� وا�يلي &vا ��هادية ا)ازمة )كومة ا�حت�ل ا� d(م ا �p dا� d� �jفة ابناء العراق مواص ها ع� طبـق مـن شياومن هنا يتوجب ع� مناض�� البعث وا�قاومة ̀و �Dوة العراق النفطية وغ U�ؤ�ء يقدمون  رمة العمي�j التابعة ~ �& dت ا�
ية الرأ�لية. `ت ا�حت�ر Utولل � &vا �� ذهب للنظام ا�ستعماري ا�

 
� ا�  م-� النفط 	& . اهد الدروس الغنية من /� dية العصيبة يستلهم ا�ناضلون البعثيون وابناء شعبنا ا� & � هذه ا�رح�j النضالية التار:� ان عام ول و	& ��هـاد والتحـر�� الظـافرة  ١٩٧٢من حز d(ة ا �Dجيـج مـس . �/ � ا 	& ويناضلون لتوظي &

قيق ا�مال  � الشامل و:� &vوالقو¢� وا�نسا � &Aوض الوط &pوال � d£ا�لتشع بسناها الباهر ع� العراق لتحقيق التقدم والتطور الع¤� والتكنولو � ى 	& dDوصو� لتحقيق اهداف البعث الك & �sتلف ا�ياد &� � وعة للشعب وا�مة 	& Ut
كية . ا �Dية وا�ش  الوحدة وا)ر

 
 قيادة قطر العراق
ان  ��� ا�ول من حز  م٢٠١٩	&
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 � � يّد�� إّنه أحد العنا¦ القيادية 	&
ّ ص متخ©& & Uª ا قناة روسيا اليوم مع � اجر�� �Aيونية ال تعقيبا ع� ا�قاب�j التلفز

 ��� التحـر ـه 	& d� &/ d�اتيجية البعـث و �Dا عدد مـن ا�واقـف ا�تناقـضة مـع إسـ �pإستعرض ف � �Aحزب البعث ، وال
اهـد  dللحل الشامل لقضية العراق ، وتطاول خ�ا بوقاحة عـ� الرفيـق القائـد ا� � &Aوعه الوط Utوا�ستق�ل وم
& من اعضاء القيادة ، وغ�D ذلك مـن ا�قاويـل  & العام للحزب ، وتطرق �علومات غ�D ^يحة حول رفيق®� ا�م®�

ائبة ا�شبوهة .  والتمنيات ا)&
 

ا ي�� : db قيادة قطر العراق للحزب � ّول 	&  فقد ّ¦ح مصدر �&
� أن يظهر علينا ( َنَفر ضـال  � سياق �لية ا�جتثاث سيئة الصيت 	& ة 	& �Dولن تكون ا�خ lا ليست ا�رة ا�و إ�&
 � �Aمقاومة ا�حت�ل و�ليتـه السياسـية الـ � ه 	& d� &/ d�ج البعث و &pم �Dتغي lهول هناك ) يدعو ا d� ص & Uª هنا أو
ر التعامل مـع الواقـع القـا�. واسـتيعاب  dDت م ا :� ا وميليشيا�� ا من احزاب السلطة وتيارا�� ان و���. ��تقودها ا
بة مـن مناضـليه  & ا :& dpا تضحيات جسيمة وقدم بسب � دفع البعث دو�& �Aات ... إن هذه ا�واقف الوطنية ال �Dا�تغ
اع حقـوق العـراق ... لـن تتـغ�D ولـن تتوقـف ولـن  & �Dيـد ́�نـ Uµ الـف � �Aاوزت ا�ـائ d وأعضائه وأنصاره ومؤيديه :�
 �uالفـار � &vا ��ـاء ا�حتـ�ل ا� ا البعث ¶مـا طـال الـزمن و¶مـا غلـت التـضحيات ، اl أن يـ-� إ�& &pاجع ع �Dي
ــة  ــراق الوطني ــاء دو~� الع ي�w ، وبن ــر ــ�ل ا�م ــات ا�حت لف ــصفية �& ــة ، وت رم dــصفوية ا� ــه ال واســقاط منظومت

. �jقراطية ا�ستق �bالد 

& الـذي تقـف  ى فيـه ... أن هـذا الفعـل ا�سـتخباري ا�ـش®� ��� الوقـت الـذي  ذا ا�طار فإن قيادة البعث 	& dو�
� صـفوف  دف زرع البلبـ�j وبـث روح اليـأس وا�حبـاط 	& �pات عراقية واقليمية ودولية معادية ... يس d¹ وراءه
ا  d� ر �b � �Aا)&�ص من ال�رثة ال � اهدة ، و�او~� قطع ا�.مل 	& dا للبعث وقيادته ا� �pيول � �Aالشعب وزعزعة الثقة ال
� تقف  �Aا تؤكد ع� أن هذه ا�او�ت البائسة ال بسبب ا�حت�ل وايمنة الفارسية الصفوية ع� مقدراته ... فإ�&
ية وا��ائيليـة لـن تنـال مـن  انية والسور ��ات ا� d�ا لتنسيق مع ا�& d/ بغداد � زة حكومة ا�يليشيات 	& d¹وراءها ا
& الـذي  ��ة ا)زب وع�قته الصميمية بشعب العراق العز �Dع� مس U�& ع� ا)ق ، ولن تؤ & الثابت®� ة ا�ناضل®� �bعز
 & �sتلـف التـسميات مـن الـذ ت �& � وهيمنة ��ئه من احزاب وتيارات وكتل :� &vا ��فض ا�حت�ل والنفوذ ا� ��

� ا�رض فسادًا . وا الفتنة الطائفية وعاثوا 	& Utوات العراق ون U� �قوا 
 

ا  ان الـUt وميليـشيا�� ��ـا تفعـj ا db ويقبـل &Á ��سب من  كن أن يكون عراقيًا أصيً� وليس بعثيًا حقيقيًا �& �bف�
� العراق وعدد من أقطـار ا�مـة خاصـة بعـد هـذه  ب وفتنة وفساد وإفساد 	& ا واذرÃا من دمار وقتل و�& dواحزا�

�م . Äمن العذاب وا� �jالسنوات الطوي 
 

يـة  & لقيـادة التار:� d/ سك قيادة ا)زب ومناضـليه وكـوادره وأعـضائه �b ... ّول � ختام الت�ÅÆ جّدَد ا�صدر ا�& و	&
ثـل وجـوده  �b والـذي ��& عام ا)ـزب والقائـد ا�عـ� للجهـاد والتحـر اه-� أم®� d�اهد عزة ا dالفذة للرفيق القائد ا�
 �Aسوء ومكروه حـ Ç فظه من عاه و:� ��& ا�وl القد�� أن  ة ا)زب ومصدر لقوته وثباته سائل®� �Dام ا�مان �سÈَ

& ع� اعداء العراق والبعث وا�مة ...  يتحقق النÆ ا�ب®�
 

 وإن غدًا لناظره قريب ... ومن É العون والتوفيق .


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

