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 الر	ن الرح�� 
م  �� م فتية آمنوا �� �ق أ�� �� �ن نقص عليك نبأ �( ﴿

� هدى ﴾ �� وزد
 صدق 
 العظ�� 

 
 � بنـا حـزب البعـث العـر�5 � حز اهـدون >� ا ا@ناضلون ا<� أ��

 �A ا BCشEا 
 � � وطننا العر�5 � العراق و>� ا اEشقاء واEصدقاء وا�لفاء >� أ��

صيات � LMأحزاب ومنظمات وتيارات و �Cالكب 
بية اه�C أمتنا العر �	 �� 

 
يـدة ، ذكـرى مولـد حـزُب  �Wٌة و � ُر علينا اليـوم ذكـرى عـز�� BZ
� مثل هـذا اليـوم الـسابع مـن  �̀ �A ، ف ا BCشEا � البعث العر�5

م فزاد�  ١٩٤٧نيسان  �� ض فتيٌة من أبناء العروبة، آمنوا �� ��
م gـوم اEمـة  � قلـو�� م و>� �hكتـا ملون عi ا هدى ورشدًا ،)�
م العـزوم إرادة  �lو �� � سدون >� � ا وآماmا، و)� B� ��وآnEا ومعا
دي الفاسد  BC@ا ا@تخلف اsواق iالثورة ع iا عnمة وعزEا

 ا@ريض.
 

� مثل هذا اليوم ا@بارك وقبل اثنان وسبعون عامًا أنعقـد  �̀ ف
 ��� سـور �< �A ا BCشـEا � �زب البعث العـر�5 �xر التأسي BZا@ؤ
ــت  ــا زال � م B{ــ ــشق ال � دم ــة ، >� ــور�� ا�بيب � س ــة ، >� العروب
ا اعـداء العروبـة  �ف منذ عقوٍد عديدة @ا فعل ف{� �Cجرا�ا ت
ـــة  لي �� �CمEـــة وا يكي ـــة اEمر لي �� �CمEـــصفويون وا ـــرس ال الف
 � ــا ا@ــسخ >� ديــدة والــ�يونية العا@يــة ، وكيا�� ��الروســية ا
 � B{ن الـ�ر �Eسـس وا�Eيد ا ر ا<� BZلقد وضع هذا ا@ؤ ، � فلسط��
� ولـد مـن  B{هـداف الـEا البعث، ووضـع ا@بـادئ وا قام عل{�
قراطيـة  �Zمبادئ الد iا، لقد قام بنيان البعث ع Bقي� B( أجل
ابيـة ،  � يـة وا)� م بـ� حر Bhقو�� �رسة اEعضاء  ية >� ا@ركز
بية، وانتخـاب قيـادات  ام للع�قات ا�ز BCوبو�� عا�� وأح
ـا خـضوع رأي  � يتحقق ف{� B{ية ال @ركز ��راته و BZزب من مؤ�ا
قلية لرأي اEغلبيـة وخـضوع القيـادات الـدنيا للقيـادات  �Eا
ماعيـة،  ��العليا ، وقـام بنيـان البعـث عـi أسـس القيـادة ا
لص  � الصادق ا<� B5ادف البناء والنقد الذاmا � ا�5 � �(Eوالنقد ا
ا ، �L عـi مبـادئ  لسوء واع�ء شـأ�� ��لتطه�C النفس اEمارة 
ه ا� قياداته العليـا  �Cاه النسغ الصاعد من قواعد ا�زب و	�
ه  �Cــاه ، �L النـسغ النــازل مــن قياداتــه العليــا ا� قواعــده و	�
ــه  ــنع قرارات � ص ــا�� >� ــٌك أس ي L� ــزب �ــد ا ــون قواع فتك
ـــضالية وخططـــه  ـــه الن �Wا ـــه وصـــياغة �� ـــه ومواقف ات وتوج{�
ــساوية  عــضائه مت �E ــًا اتيجية ، ووضــع البعــث حقوق BCســEا
� س£ الـدرجات  �< � ووضع mم واجبات ٌ¥ من موقعه ا�ز�5
ته النـضالية  �Cمـس � � ا�ـزب >� بية ومستوى مسؤوليته >� ا�ز
ووضع ص�حيات متدرجة لقياداتـه ومؤسـساته ومناضـليه ، 
بويـة واEخ�قيـة  BCموعـة الـق�� وا@بـادئ واُ¦ثـل ال �W ووضع
دية nاnـم  � B�فsم ا� مستوى  ا �� �Z ، عادة صياغة مناضليه §E
ــة  ــداد الطليع ــاء واع � بن ــسانية ، >� ــالية اEن ــة الرس ي � التار)�

يـد ،  ى وكفا�ـا ا<� �Cمـة الـكEية لقيادة ثورة ا بية الثور العر
كية  ا BCشــEيــة وا � الوحــدة وا�ر ى >� �Cا الــك �hلتحقيــق اهــدا
قرا©� ا�ــر ا@وحــد الرســا��  �Zالــد � تمsــا العــر�5 �W قيــق B(و

. �  اEنسا�5
ـا  Bقي� B( ولـد البعـث مـن أجـل � B{هداف الـEأما ا@بادئ وا

سيخها »� : Bو� 
 

 �Cيعت � �A حزب قو¬� عر�5 ا BCشEا � أن حزب البعث العر�5
ائع  Lوال � � ¥ القوان�� بية حٌق مقدس للعرب >� القومية العر
م يتعــارفون  B}م وقــومي B}رضــية والــ®وية بعــروب �Eوا@واثيــق ا
م يتحــابون ويتــوادون ويتواصــلون ،  B}م وبقــومي B}وبعــروب
ـم  م يناضـلون ويقـاتلون اعدا�� B}م وقـومي B}ت راية عـروب B(و

م. �hنسانية لتحقيق أهداEواعداء ا 
 اعداء 
 

 
� جعلها  B{بية ا@باركة ال ومن مبادئ البعث أن اللغة العر
نـة ولغـة آدم ابـو البـL ولغـة رسـالته  ��سبحانه لغة اهـل ا
� اEسـ�¬� ا�نيـف »�  ة القرآن الكر�� والـد±� BZا ��الدة ا ��ا
ائع ومواثيـق  Lو� � ركته وأيدته و	ته ¥ قوان�� ��حٌق مقدس 
كـرم وأعـز اللغـات وأغناهـا  اEرض وال®ء و»� من أقدم وأ

 وأوسsا عi اEط�ق.
 

� جبـال  � ا@متـد مـا بـ�� ومن مبادئ البعث ان الوطن العر�5
 � � والبحـر العـر�5 ليـج العـر�5 ��طوروس وجبـال بـشتكويه وا
ى وا<يط اEطلـ�x والبحـر  �Cبشة والصحراء الك�وجبال ا
ــه  ــة أقرت بي ــة العر اEبيــض ا@توســط هــو حــق مقــدس ل�م
� ومواثيـق الـ®ء واEرض والوطـن  ائع وقـوان�� L� ¥ ركته ��و
ثل وحدة سياسية واقتصادية وجغرافية  �Z لدى البعث � العر�5
� عند البعث هـو  ية E تتجزأ والوطن العر�5 ية وحضار � ر)� B�و
وطــن العــرب وحــد� وmــم وحــد� حــق التــµف بــشؤونه 
يتـه ،  ه وحفظ سيادته واسـتق�¶ وحر واته وا¸اره وتطو�� Lو�
ليل سبحانه  ��بية قد خ�ا ا ا أن اEمة العر �Z والبعث يؤمن
 � هـا الطويـل >� � ر)� B� �Cرت ع زا�� وصفات وºت خاصة �¹ �Z
ــداع  ــi اEب ــادرة ع ــدوام ق ــi ال ــا ع عله � B( ا Bــضارا� ــاء ح بن
علها 
 سـبحانه خـ�C أمـة  � وض والتجدد واEنبعاث «� وال{�
مل رساEت ال®ء ا� اEرض وتقـود  B( �½أخرجت للناس ل
 B¶امـة ذات رسـا �

ة اEصـ�ح والتـغي�C والتجديـد ، ¾� �Cمس
ها من فـساد  �Cها وتطه ديد ا�ياة وتطو�� � B( دف ا� B� خالدة
قيق اEهـداف  B(رض وEر ا �¹ iع Lسعاد الب §Eو � ا@فسد±�
ــدأها أي  ــشعوب ، أن مب � اÀE وال ــ�� كة ب BCــش ــسانية ا@ اEن
ــا ل�نــسان  Bنظر� � تكــز عليــه >� ُB� بيــة الــذي مبــدأ اEمــة العر
� قو¶  الدة >� ��ا ا B}رسال � واEنسانية عi اEرض هو ما جاء >�
 Á Á مـن ذكـر وأنـ}L وجعلنـا ـا النـاس إ�� خلقنـا تعا� (�� أ��
Á) أي أن  كــرمÄ عنــد 
 أتقــا ً وقبائــل لتعــارفوا ان ا ��شــعو

Á نفعًا وعطاء وخدمة ل�نسان واEنسانية. LCك Á هو ا �Cخ 
 

ات والقدرات والـق��  � �C@سد هذه ال®ت وا � زب البعث )� �»

� عقيدتـه  ـسدها >� � بية )� � منحها 
 سبحانه ل��مة العر B{ال ،
ثـل جوهـر اEمـة  �Z ـو �h ومبادئه واهدافـه ومنظومـة اخ�قـه
 iبية ع ا اEمة العر ى ف{� ُB� � B{بية ورو�ا ، وهو ا@رآة ال العر

ا. B}حقيق 
ته  �Cمـس � ـسدها >� � ـا و)� � يتـصف �� B{ومن مبادئ البعـث الـ
� ، فثورته وانق�به عi واقـع  وعقيدته، انه حزب ثوري انق��5
ئ الفاســد ا@ــريض لقلبــه وقلعــه مــن  BCمــة ا@تخلــف ا@ــهEا
تمـــع  تمـــع ا@ـــؤمن ا<� ديـــد ا<� ��تمـــع ا جـــذوره وبنـــاء ا<�
ــق  قي B( ــو ــاهض )� ــد الن ــر ا@وح �� ا ــسا�5 قرا©� اEن �Zــد ال

كية. ا BCشEية وا � الوحدة وا�ر  اهداف اEمة >�
 

يفة  Lــ ــه ال ــشعب غايت � ال ــه شــع}� ــادئ البعــث أن ومــن مب
ــدم  ــد والتق ــغي�C والتجدي � الت ــة >� Æا�ــيلته ا ا@قدســة ووس
والبناء والتح�µ والشعب عند البعث هو صاحب الـسلطة 
ــق  قي B(ه و �Cتقــر�� مــص � ــا >� جــع اEمــور Çه B� ــه ــة والي ا@طلق
مستقبÈ والشعب عند البعث هـو ا�اضـنة القويـة اEمينـة 
ته النضالية ولذلـك  �Cميمة لعقيدته ومبادئه واهدافه ومس�ا
لودهــا وخلــود  � ن وجــود البعــث بوجــود اEمــة خالــدًا )� BCأقــ
 � �Éاتي BCــ ــق اEس ــو العم ــث ه ــد البع ــشعب عن ا وال B}ــال رس
ته  �Cينـــضب للبعـــث ومـــس E الـــذي � B<حتيـــا©� الـــسوEوا

هادية. �� النضالية ا
 

كية  ا BCشEيؤمن ان ا �A ا BCومن مبادئ البعث أنه حزب اش
 � تمــع العــر�5 ــاص ا@ــ��� لظــروف ا<� ��ــا ا Bي� بيــة وطر العر
ثــل ا�ــل ا�Eصــوب وا�Eمثــل  BZ وتقاليــده واعرافــه وحاجاتــه

ها. �µ B(ا وnمة وتطورها وتقدEضة ا  وا��Eع ل{�
 

Ë الواحـد ا�Eحـد ،  ��ـان  �ZEومن مبادئ البعـث ا@قدسـة ا
 Ë ��ــان  �Zاجــة ل��شــد ا � ��ــو  ــد ه اه � ا@ناضــل ا<� L{ــالبع ف
هادية وا�  ��� ا� مستوى مسؤوليته ا B̀ ت الواحد ا�Eحد ل½� ��
ذن 
 ومــدده  � �� µــاة فينتــ � ا�ي �< � ــسا�5 دوره الرســا�� اEن
ً أÌ مـوروث  ��ً تقليـد ��ـا �Zان البعث ليـس ا �Zوعونه ، وان ا
ا هو قـا�� عـi الـو�� والعـ£  �Zسب وا ء واEجداد «� ��Eمن ا
ـو  �h وسع �Eلتضحيات ا ��هاد اEك�C و �� ��وا@عرفة ومكتسب 

. ��اد رة نضالنا وكفاحنا و�� LZ 
 

ـان مطلـق ان  �Zومن مبادئ البعث انه وحدوي فأنـه يـؤمن ا
بية »� حٌق من حقوق اEمة ا@قدسة و»� قـدر  الوحدة العر
ـا  B}ـدها ورفع �Wمة ويتحقق عزهـا وEف ا L� ا ُيصان اEمة ف{�
ــ� أÀ اEرض و»� هــدف البعــث اEول  مثÍــا »� حــق ل
ليـل جـل جـ�¶  ��ا ا Bوحـد� iكد ع عز، لقد أ �Eوا Î �Eوا

بÄ فأعبدون).  فقال ( أن هذه أمتÄ أمة واحدة وأ�� ر
 

 Äبـ وقال جـل جـ�¶ ( وإن هـذه أمتـÄ أمـٌة واحـدة وأ�� ر
� أمة واحدة ذات رسا¶Bٍ خالدة.

 فأتقون) ¾�

   

         
     

 ب� 
 الر	ن الرح�� 
 َ� ْؤِمِن�� Òْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم م ِ ْ Ôُْ َعَل{� ْµَُوَين ْ�ِزِ ْ� ُ ْيِديÕُْ َو)�

َ �
ِ�� ُ Ö×ُم ا ُ ْ ��  ﴾  ﴿  َقاِتُلوُ�ْ ُيَعّذِ

 صدق 
 العظ�� 
 
 
 
 
 
 

 القيادة العامة للقوات ا@سلحة
 
 ) BÙ١٤٧بيان ر ( 

ة � � الذكرى ا�ادية والث�ثون لتحر�� مدينة الفاو العز�� �< 
 

�� ابناء شعبنا العظ��  
يدة بية ا<� �� ابناء امتنا العر 

Èقواتنا ا@سلحة الباس � ا النشا¬ >�  ا��
� ¥ مÚن                                                                ا اEحرار >�  ا��
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ا ىه�  ممهـا وشـعوهى�
�
، يـؤمن ان االنـسانية اى� �

�� انـساىى ومن مبادئ البعث انه حزب قوىم� عرىى�

ك بـل  � ادائـه وعطائـه مـشرى0
�

� اهدافه وتطلعاته وىڡ
�

� متاكمل متضامن ىڡ
�ي وانساىى موع برس? حم�

� أغلب مفردات قيمـه ومبادئـه وثقافاتـه ، فـالعرب جـزء ال يتجـزأ مـن االنـسانية 
�

متوحد ىڡ

ـا أي عـىل االنـسانية مـن  ـا أي عطـاء االنـسانية ويفيـضون علهى� لون من عطاهى� �يتغذون ويهى

ا. �م وابداهعم ويغذوهى  عطاهى�

 

 � يںى� � واسـتعمار ليـںى� اى� ىك� الـدماء مـن امرى� والبعث يؤمن ان لك ما فعهل الطغـاة الظملـة سـفا

النسانية بل هو ضد االنسانية وقيمهـا ومثلهـا  وهصاينة وصفويون وحاكم طغاة ال عالقة هل اى�

ا يقاتلهم البعث بلك الوسائل املتاحة.  ومبادهى�

 � ا حزب البعث العرىى� ا وهذه ىه� حقيقة وعقيدة حزهى� بية ومبادهى� هذه ىه� عقيدة االمة العر

ــا يقـدم االنــسان  لتقـوى) اي اال مى� ـىم� اال اى� � عــىل أحع� ىك� ومبادئـه ( ال فــضل لعـرىى� ا االشـرى0

ٍ وعطاء واحسان.  لالنسانية من خرى�

 

كـرى? النـاس  ىك� ان خـرى� النـاس ا ا � االشـرى0 ا حزب البعث العـرىى� بية وحزهى� تؤمن االمة العر

ا ولو اكن من أقىص مغرب االرض او مـن  ا وتقدهما وسعادهى0 يهى0  لالنسانية وحر
ً
خدمة ونفعا

 � ـرى�
0
ا لالنسان واالنسانية وقـد مى ا وبعطاهى� نسانيهى0 �ت أمتنا عىل االمم اى� رى�

0
ا ، لقد مى

0
اقىص مشارهڡ

نسانيته. بنا عىل احزاب االمم اى�  حز

 

ىك� ، وهذه ىه� عقيدتـه ومبادئـه واهدافـه ، ىه�  ا � االشرى0 بنا حزب البعث العرىى� هذا هو حز

سـاالته وأن مبادئـه واهدافـه ، ىه� مبـادئ  � اجتباها هللا سبحانه وخـهصا رى�
عقيدة االمة الىى0

فـظ هللا  الـدة ، حمفـوظ حى� �ا احل فظ رسالهى0 فظ االمة وحى� ا ، فالبعث حمفوظ حى�
�

الرساهل0 واهداهڡ

لنا الذكر وإاى� هل حلـافظون )  � �ن رى
�

ثل جوهر عقيدتنا (إاى� حى � الذي مى� � كتابه العزرى�
�

الذي قال ىڡ

الدة. � والذكر هو رساهل0 االمة ورساهل0 االمة ىه� رساهل0 البعث احل

 

م  م والكهى� هى� �م واذاى لية واالستعمار والفرس الصفويون الدمويون ومعالهى� اى� ات عىل االمرى� هى�
�

هڡ

ية. ته التحرر � العراق ان ينالوا من البعث ومن مسرى�
�

 ىڡ

 

تثـوا عقيـدة البعـث وفكـره فعجـزوا وأرتـدوا عـىل  � � العامل لـىك� حى�
�

لقد عبئوا لك قوى الرس? ىڡ

رادة  � ذن هللا وبقوتــه القويــة واى�
�
ءوا بغــضب مــن هللا والبعــث مــاٍض اى� � واى� رمه خاســئںى� أداى�

ونـة والعمـالء الـصغار الرعاديـد  �لتفاف الشعب حوهل حىى0 يسحق احل اهديه واى� مناضليه وحم�

اتية البائسة. ارى� �م السياسية احمل  ويسحق معليهى0

 

� ظملوا أي منقلٍب ينقلبون  وسيعمل الذںى�

 

و عصارة االمة وهو فلذة كبدها ولـد مـن 
�

ىك� هڡ ا � االشرى0 هذه ىه� حقيقة حزب البعث العرىى�

ء دنيـا االنـسانية  �
�ـىص

ُ
ا القوميـة االنـسانية لـىك� ت مـل رسـالهى0 ـا وحى� رمحها لىك� يعرى� عن حقيقهى0

� والتــوادد 
�� والتقــدم والتــآىح

0
ــو الــرىڡ

�
ا حى هى0 غــذي مــسرى�

ُ
ــا وت يهڡ0 عبــد طر

ُ
املظملــة املدهلمــة وت

كوا  � الناس لىك� يتعارفوا ويتـآزروا ويـشرى0 يدة بںى� امح، وإشاعة القمى� واملاكرم احلميدة احمل� والرى0

 بل 
ً
 تقليداى�

ً
نسان واالنسانية ، فالبعث ليس حزاى�

�
كرم لال

�
عز واال

�
فضل واال

�
� صنع احلياة اال

�
ىڡ

غىل 
�
ىمس واال

�
ا اال

�
ركة البعث هدهڡ

�
ية رسالية أنسانية ، حڡ � رحى� ية اى0 بية ثور هو حركة قومية عر

 �
�

� االنـسانية حيـامى? يكـون ىڡ
�

� االمـة واالنـسان ىڡ
�

� الـوطن واالنـسان ىڡ
�

عز هـو االنـسان ىڡ
�
واال

صه  � لعناية املركزة الشامهل0 والعميقة وحى0 تنا الكفاحية اى� ا فتخصه مسرى� مشارق االرض ومغارهى�

فـع  ة ، مى? التدريب واالعداد حـىى0 رى0 ا الكرمى�
0

بية عىل مبادئ وقمى� االمة ومنظومة اخالهڡ لرى0 اى�

� احلياة الدنيا ، ولذلك قـد رأيـمى0 
�

ا ىڡ ا لتأدية رسالهى0 هى0 مستواه اىل ما يؤههل لقيادة االمة ومسرى�

ر وكيـف تـصدى  ـض البعـث واى? �� الـكبرى� كيـف هى � وطننـا العـرىى�
�

ا املناضلون االحـرار ىڡ أهى�

 �
�

ىك� لقـوى الغـزو واالحتـالل ىڡ ا � االشـرى0 حزب الرساهل0 حزب االمـة حـزب البعـث العـرىى�

ـا  ـسد ارادهى0 � مـل روح االمـة وحى� يد ، حى� � انطالقته عىل أرثه وأرث االمة احمل�
�

 ىڡ
ً
العراق مرتكزا

ا كـخرى� أمـة أخرجـت للنـاس تتـصدى للـرس? وتقاتـل  ا ويثور وينور عقيـدهى0 ويفجر ابداعاهى0

ر البعـث بعـزم االمـة وحزهمـا  ا الرساىل� لومة المى� اى? � حهڡ0
�

اف ىڡ � الباطل وتنترص للحق وال حى0

 فانترص عىل قوى الرس? قوى الغزو واالحتالل.

 

 �
�

� الفارىس� ىڡ
�ىل� الهصيوىى اى�  ملحمة التصدي للغزو االمرى�

ً
ا
�
ا املناضلون واالحرار تذكروا دامى أهى�

قاومتـه الوطنيـة والقوميـة  العراق تـذكروا وال تنـسوا كيـف تطـاول شـعب العـراق العـظمى� مى�

 �
�

 ىڡ
ً
هـا تطـورا كرى? كرى� جيـوش العـامل وأ ا البعث عىل أقوى وأ � طليعهى0

�
واالسالمية االسطورة وىڡ

ـسة وسـبعون  � ان املقاومة العراقيـة الباسـهل0 قتلـت مح
ً
، التنسوا أبدا أساليب القتل والتدمرى�

يـش  يـة وعـىل رأهسـا احل� يـوش الغاز ـة احل�  هزمى�
ً
يىك� غـازي للعـراق ، ال تنـسوا أبـدا الف امر

ياك  قتصاد امر � اكدت تطيح اى�
سارى� االقتصادية اهلائهل0 الىى0 � احل

ً
� العامل ، ال تنسوا أبدا

�
االقوى ىڡ

ـا  علوا االعالم املعادي ُيغىط� هـذه احلقيقـة أو يـضبب علهى� �
0

� تكبدها الغزاة وال حى
والعامل الىى0

ا  ويقلل من أمهيهى0

 

بية � أمتنا العر
�

ا املناضلون ىڡ  أهى�

ـذه االرادة احلـرة الـصلبة وقـف  ـذه الـصفات والـامست وهى� ان العميـق الـراحس� وهى� ذا االمى� هى�

� واحـالم 
� مل ينـالوا منـه اال امـاىى

ً
افل الرس? والظمل والعدوان سـتة عـرس? عامـا البعث امام حح�

مـه  � الرسـاىل� بـلك حح� ذن هللا وسـيظهر املـارد العـرىى�
�
 سيتحطم االجتثاث واحلـصار اى�

ً
يبا وقر

م ويومئـذ  هى� �م واذاى وس ومعالهى� � الفرس احمل� اںى? وثقهل لىك� يقود الشعب اىل انقاذ العراق من رى�

بنـاء  ى بنـرص هللا وسـيندم احل� � سـاحات املنـازهل0 الـكرى�
�

اهدون الثابتون ىڡ يفرح املؤمنون احمل�

ونة والعمـالء يـوم ال ينفـع النـدم يـوم يقـول املناضـلون  �� وسيندم احل � واملستيئسںى� واملتخاذلںى�

ـد والعـز  يق اىل ذرى احمل� � االمر الذي فيه تستفتون ، ففر
�ىص

ُ
 ق

ً
يعا اهدون هلؤالء الرعاع مح� احمل�

م الالعنون. �م هللا ويلعهى �� يلعهى يق اىل مزابل التارحى�  والكرامة وفر

 

تمعـة  � االرض حم�
�

ىك� الذي أستعىص عىل قوى الـرس? ىڡ ا � االشرى0 هذا هو حزب البعث العرىى�

ا قد زادته مـالمح 
�
تثه أو توهن عظمه وإمى �

0
أن تنال منه ، وأستعىص عىل لك قوى الرس? أن حى

 بنـرص هللا لـشعب 
ً
 ويقينـا

ً �ـااى ـاًء وزادتـه امى�  وزادته نقاًء وصفاًء وهى�
ً
 وعزما

ً
الرصاع قوة وصالبة

.
ً
 واقداما

ً
داى�

0
 وحى

ً يد وزادته ثبااى0  العراق احمل�

 

ان االجـرام  ذالء الـصفويون، ولتعـمل ارى�
�
ونة والعمالء اال �فلتعمل قوى الرس? والعدوان وليعمل احل

ـا بـل  هى� �ا واذاى ان او حفنة من معالهى� تثه أرى� �
0

 حى
ً
 تقليداى�

ً
 سياسيا

ً
والرذيهل0 أن البعث ليس حزاى�

� محلت رساهل0 الامسء اليمك ، البعث هو االمة 
ة عظيمة ، البعث هو االمة الىى0 البعث أمة كرمى�

 �
� القادسـية االوىل ، البعـث هـو االمـة الـىى0

�
رمك وحطمت غـرورمك وعـدوانمك ىڡ �� أطفأت اى

الىى0

� قادسية العرب الثانية.
�

 جرعتمك كؤوس المس ىڡ

اهدون ا املناضلون احمل�  أهى�

� املهجر
�

� وىڡ � وطننا العرىى�
�

ا الوطنيون والقوميون واالسالميون ىڡ  أهى�

ـم احمكـوا  � للعراق مـن قبـل الفـرس أذ أهى
ً
 شامال

ً
ثل احتالال � العراق مى�

�
ري اليوم ىڡ � أن ما حى�

لـس وزراء  ونـه اليـوم مـن حم� السيطرة عىل لك مفاصل العملية السياسـية القـذرة ولك مـا رى0

ور هـو  � ملان وجيش وقضاء وحركـة ورصاع وحمـاور وتنـاقض وتنـافس واعـالم يـدجل ورى� ورى�

ة وبواسـطة أذرهعـا االحـزاب الـصفوية  ان مبـارس? مصنوع ومرتب ومسيطر عليه من قبل ارى�

 �
�

ميـع ىڡ ة املزورة والبـاطهل0 قـد أستـسمل احل� ت االخرى� وامليليشيات االجرامية ، وبعد االنتخااى�

يـاك  مر
�
� العـراق ال

�
انية ومل يبـق ىڡ دمة احمل� �حل العملية السياسية لسلطة الوىل� الفقيه ووقعوا هل اى�

و هراء 
�

ديد ووعيد هڡ ا من هى0 ياك وادارهى0 ان ولك ما يصدر عن امر ثرى� اال ما تسمح به ارى�
� أي اى0

� العـراق 
�

ة وال ىڡ ان ال مبـارس? ـة ارى� ـا غـرى� قـادرة عـىل مواهح� �هى
�
� شـبك وذلـك ال

�
وهو هـواء ىڡ

ان فال حل ملشلكه0 العراق من خارج العـراق  � اي ماكن تتواجد فيه ارى�
�

وسوراى� واليمن وال ىڡ

م حزب البعـث  � طليعهى0
�

اهدة وىڡ ا احلل املمكن هو بيد شعب العراق وقواه احمل�
�
 ، وامى

ً
اطالقا

 وال زالـت اىل 
ً
ـا

�
ان وارسائيـل ال زال قامى ياك وارى� � امر � بںى� اتيىح� ، واعملوا ان التحالف االسرى0

ان الرسائيـل  ـازات وخـدمات ارى� �
�

ياك ومـن أمه احى ان ىه� متفضهل0 عىل ارسائيل وامر اليوم ارى�

ياك وارسائيـل ،  ـضن امـر ـاء حى�
0
مته لالرمى � رى� � دفعت النظام العرىى�

ان ىه� الىى0 ياك ، إن أرى� وامر

يـاك  � وأصبح االستسالم املطلـق المر
�� مع ارسائيل علىى الف النظام العرىى�

0
لقد اصبح اليوم حى

م مـع ارسائيـل  �الهڡ
0

� حى
�

بية وتفاخر ىڡ � االنظمة العر � بل اصبح هناك سباق بںى�
�وارسائيل علىى

ط ، فكيـف يتوقـع البعـض ان  يكيـة بـدون قيـد وال رس? ياك واستـسالهمم لـالرادة االمر وامر

بـت  �ياك او رص ان امـر بـت ارى� �ا ارسائيـل؟!!! اال أذا رص هى� �ان او سترص ب ارى� �ياك سترص امر

ا ىه� أصغر وأحقر من ذلك. �هى
�
ان ال  ارسائيل وهذا االمر يستحيل ان تفعهل ارى�

 

ا املناضلون  أهى�

� العظمى� 
0

 اى� أبناء شعبنا العراىڡ

ـرج اال  �� الكبرى� فليـس لنـا مـن حم � وطننا العرىى�
�

� العراق وىڡ
�

ري اليوم ىڡ � هذه ىه� حقيقة ما حى�

يـدة نوجـه  � هـذه املناسـبة احمل�
�

ذن هللا ، وىڡ
�
تعبئة شعبنا واعـداده ملنـازهل0 التحـررى� القادمـة اى�

� اىل  مس شــعبنا العــرىى�
�
مس شــعب العــراق مى? اى�

�
 مى? اى�

ً
مس البعــث أوال

�
ة وهممــة اى� رســائل قــصرى�

� مى? اىل العامل  الداخل مى? اىل النظام العرىى�

 

� العظمى� 
0

 رسالتنا االوىل اىل شعبنا العراىڡ

 

� العظمى� 
0

 اى� أبناء شعبنا العراىڡ

 

جرى� وخطـف وتغييـب  يد وهى0 ة وآالم ومن قتل وترس? �� اليوم من معااى ر به بلداى� العزرى� إن ما مى�

 � اهـدںى� � احمل� � املـؤمنںى� ںى� ـرى� �� آمنوا ويتخذ مـن احل و حمنة وامتحان عسرى� ليمحص هللا الذںى�
�

هڡ

 �
�

 ىڡ
ً
يعـا ـم مح� ونـة وُيلهڡ0 �� والعمـالء واحل � واملنـافقںى� � والفاسـقںى� داء سعداء وليمحق الاكفرںى� هس?

م الالعنون. �م هللا ويلعهى �� يلعهى  مزابل التارحى�

 

 
ً
يعـا مكـه مح� بيث بعضه عـىل بعـض فرى� �عل احل � بيث من الطيب وحى� �ا احل � هللا فهى� ا فتنة ليمرى� �أهى

� الدنيا واالخرة وذلـك 
�

م ىڡ � خرسوا أنفهسم وأهلهى� ارسون الذںى� �مى� أولئك مه احل � هح�
�

فيجعهل ىڡ

. �  هو احل�رسان املبںى�

 

 اى� أبناء العراق الغيارى النشاىم

 أمره قد جعل 
ٌ
لغ و حسبه ان هللا اى�

�
هلل وتولكوا عليه واعملوا ان من يتولك عىل هللا هڡ آمنوا اى�

ـا مـن شـعب  ـا قـد أزف واخـذت الفتنـة حهڡ0 �ء قدرا ، فأن أجل احملنـة وزحهڡ �
هللا للك ىس?

وا  وا وصـارى� العراق ومل يبق اال نـرص هللا املـؤزر فأنـرصوا هللا ينـرصمك ويثبـت اقـداممك، أصـرى�

السـباب  خـذ اى�
�
ال  مى? أنـرصوه اى�

ً
ورابطوا وأتقوا هللا لعلمك تفلحوا بنرص هللا انـرصوه بتقـواه أوال

ــاء  عــداء هللا مــا اســتطعمى0 مــن قــوة ، واعملــوا ان النــرص ال يوهــب للجبن
�
بقــوة فأعــدوا ال

 � ا يوهب لملـؤمنںى�
�
� من رمحة هللا وامى � والقانطںى� � واملستيئسںى� ددںى� � واملرى0 والضعفاء واملتخاذلںى�

 � � سبيل هللا ، ان النرص يوهب للرجال الـذںى�
�

م وأرواهحم ىڡ � دماهى� ء االشداء الباذلںى� االقواى�

 وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 
ً �ااى عوا لمك فاخشومه فزادمه امى� قال هلم الناس ان الناس قد مح�

� االرض للنيـل مـن 
�

ا لك قوى الـرس? ىڡ وسية ومعالهى� ان احمل� ا وارى� ياك وحلفاهى� عت امر ، لقد مح�

انمك بعداهل0 قضيتمك وبتولكمك عىل هللا  هلل وامى� انمك اى� رة امى� �البعث فتحطمت تلك القوى عىل حص

ل  ـرون اذاى� � ـم مـن هـرب خـارج احلـدود حى� �رب مهى
�

دائمك البطوىل� وتضحياتمك الواسعة هڡ
�
واى�

ـم مـن قزمتمـوه واذللتمـوه ومـسختموه حـىى0 صـاروا  �ـرسان والعـار والـشنار ومهى �يبة واحل �احل

قصون عىل دق طبول اسيادمه.  اكلقرود رى�

 

اهد بنا احمل� � حز
�

 اى� رفاق النضال والكفاح ىڡ

� قواتنا املسلحة ومقاومتنا الوطنية
�

 اى� رفاق العقيدة والسالح ىڡ

ـو حقـمك 
�

هـاد هڡ  مـن احل�
ً
ال تنسوا ما حققتمـوه مـن انتـصارات عـىل مـدى سـتة عـرس? عامـا

كـرى? مـن  � الرصاع مع قـوى الـرس? الدوليـة، لقـد عبئـوا ا رحى� دمك وعزمك وال تنسوا اى0 مك وحم� � رحى� واى0

ــزة االمنيــة االخــرى وعبئــوا مئــات االالف مــن  يــوش واالهح� � احل�
�

� مــسلح رىمس� ىڡ مليــونںى�

واسـيس  ا وعبئوا مئـات االالف مـن العمـالء واحل� ات الرس? من مشارق االرض ومغارهى� ارى� �حم

� واحـد فقـط مـن 
ون ميليشيا فارسية يطاردون ويالحقون بعىى? كرى? من مئة وعرس? قة وا � واملررى0

ذن هللا 
�
� فتحدامه اى� اهدںى� اهد واحد من مئات االف من احمل� � وحم� مئات االالف من البعثيںى�

لـسباب  م) عندما تولك عىل هللا حق التـولك وأخـذ اى�
�

� الريف (كرس أنوهڡ
�

وقوته وامك نقول ىڡ

يلوا حاهلم املزري بعد مرور  � فون من أمسه ورمسه حى0 �
0

حى ار رى� �ة ليل هى � مواهح�
�

بقوة وهو مهعم ىڡ

روها يظهر  �� حس
� الىى0 كرى? من ستة عرس? عام من املطاردة واملالحقة والتحدي من قبل املاليںى� ا

ان  ياك وارسائيـل وارى� � امـر سياده الغزاة احملتلںى�
�
� معيل ذليل يتهعد ال  قزم صغرى� خاںى�

�
اىل املال

ـا  سـيادك أهى�
�
� الفرد فكيـف بـك واى�

به ملالحقة هذا البعىى? وسية أنه قد شلك فرق من حز احمل�

� صــفوفك؟ وكيــف بــك  ئــات االف مــن مثــهل معــه داخــل العــراق وبــںى� � العميــل مى� ــاںى� �احل

ـا  ـا وقتـلمى0 ابناهى� وهـا وسـلبمى0 امواهلـا وحياهى0
0
دمى وهـا ورس?

0
رمى � حه�

� العراقية الىى0 ملاليںى� سيادك اى� واى�

ـا االرعـن ان  ادة أو النـرص ؟ اكن عليـك اهى� يعوه عىل الهس? � اى� ا الذںى� �ورجاهلا وهتكمى0 أعراهص

تك لقد أمعتك  ك االسود ومصرى� ابنائك وذراى� زن عىل مصرى�
0

تنظر اىل هذه احلقيقة وتبىك� وحى

بت عىل قلبك؟ �يانة ومصت أذنيك ورص � احل

 

� الـشقيق ومـع حكومتـه وقيادتـه 
ا مع شعبنا الكـويىى0 � أبدهى� � الثانية اىل النظام العرىى�

رسالىى0

 ولـسمو الـشيخ صـباح أمـرى� 
ً
يعـا محد الـصباح فـأقول هلـم مح�

�
خ مسو الشيخ صباح اال

�
ومع اال

 الكويت بشلك خاص .

 

وىل بعـد غـزو 
�
د وبـشجاعة ومبدئيـة عاليـة بعـد اسـتالمنا ملـسؤولية احلـزب اال � لقد أعلنا حى�

ثل  حتالل الكويت وقلنا ونقول اليوم أن احتالل الكويت مى�
�
العراق واحتالهل أعلنا أدانتنا ال

ـذا  دانتنا هلذا املوقف من الكويت وهى�
�
 والسبب االول ال

ً
 واخالقيا

ً
اتيجيا  واسرى0

ً
 مبدئيا

ً
خطئا

ه البعـث  ن احتالل الكويت يتنـاقض مـع عقيـدة احلـزب ويـعترى�
�
ذه القوة هو ال العمق وهى�

ن عقيــدة احلــزب امك يعــمل مــن يطلــع عــىل فكــر احلــزب 
�
خــروج عــن العقيــدة واملبــادئ ، ال

 �
�

� ىڡ � شعٌب واحد والشعب العـرىى� � وطٌن واحد والشعب العرىى� وعقيدته تعترى� الوطن العرىى�

حد عليـه ، فالكويـت ليـس جـزًء مـن العـراق 
�
اقطاره هو الذي يقرر مستقبهل وال سلطان ال

 � ليـج العـرىى� �سب بل العراق جزء من الكويت ، والكويت والعراق جزء مـن منطقـة احل
�

حڡ

ـا وعقيـدة  �بيـة جـزء مـن االمـة ووطهى ة العر زرى� بية واحل� ة العر زرى� � جزء من احل� ليج العرىى� �واحل

قـق  ـا الـذي حى�
�
ـرمى� مطلـق وامى

0
بيـة حى رم اسـتخدام الـسالح لتحقيـق الوحـدة العر

0
البعث حى

� ، فشعب الكويت هو الذي يقرر موقفه من الوحدة وهو الـذي  الوحدة هو الشعب العرىى�

ــزارى� ودور  ء ، وكــذلك شــعب العــراق وشــعب مــرص وشــعب احل� �
� لك ىس?

�
يقــرر مــستقبهل ىڡ

 
ً
 وسياسـيا

ً
� فكـراى� بية والتوعيـة وتعبئـة الـشعب العـرىى� العداد والرى0 حزب البعث يتحدد اى�

 لتحقيق وحدته.

 

بيـة الـسعودية  � لوال الكويت واململكـة العر  هلل وللتارحى�
ً
صيا � ?

د حس � أاى� كذلك أهس?
�واالمر الثاىى

� الـصفوي 
�اىى � صـد اهلجـوم االرى�

�
قق فيه ىڡ

0
� الزمن الذي حى

�
قق النرص ىڡ

0
واالمارات وقطر ملا حى

 عىل العراق واالمة.

 

ليـج  �� من الدماء والرجـال واالمـوال ولكـن دول احل ان العراق حصيح قد قدم الغاىل� والعزرى�

كن ان يتحقق النـرص بـدون الرجـال والـدماء واملـال والـسالح  قدمت املال والسالح وال مى�

.
ً
 معا



 

 

”O 

بيـة  كرى الـدول العر د أن الكويت اكنت قبل احتالهلا من قبل العراق أ خر أاى% أهس
(
واالمر اال

 اىل جانـب القـضااى. القوميـة االساسـية بعـد العـراق وخاصـة القـضية 
ً
 ووقوفـا

ً
 وقوميـة

ً
وطنية

. وفـق عقيدتـه ومبادئـه مــن 
الفلـسطينية وهلـذه احلقيقـة قـد أعلنـُت موقـف البعـث احلقيـىڡ>

% الكويـت والعـراق هـو الـصفحة  ن نعترىO اليوم الذي حصل بںى.
%

موضوع دخول الكويت وحى

ـا ليـس الكويـت والعـراق 
%

بيـة اكن أطراهڡ ى عىل االمة العر Oمه من صفحات املؤامرة الكرى
]
اال

` اكرثية عـىل االمـة وعـىل 
]

. العامل واكنت النتاحى
%

. ولك قوى الرس ىڡ Oسب بل لك النظام العرىى
%

حڡ

ا الكويـت  . مقـدمهى>
%

العراق وسوف لـن تتوقـف تـداعيات احتـالل الكويـت عـىل االمـة وىڡ

 وقلهعـا مـن جذورهـا 
ً
 وعقائـداى.

ً
 وثقافيـا

ً
 وسياسـيا

ً
والعراق حىى> إزاهل> اسباب ما حصل فكـراى.

 مستقبل العراق والكويت.
ً
ا السلبية عىل مستقبل االمة وخاصة اهى> ثرى.

] اوز اى> O
<

 وحى

 

 . Oـا حـزب البعـث العـرىى . طليعهى>
%

ء اال ارادة شـعبه وقـواه احلـرة وىڡ .
لقد خرس العراق لك ىس

اللـف امم  Oالـدمار واحـد اى .
%

. االمـوال وال ىڡ
%

. الرجـال وال ىڡ
%

ـرس ال ىڡ % ىك. والكويت مل حى> ا االشرى>

% عـام تـضع لك  خرسه العراق ، واكنت الكويت وال زالت وعىل امتداد ما يقرب من الثـالثںى.

 .
%

يدمه وىڡ % وقتلهـم وتـرس يد من التدمرى. والتخريب حليـاة العـراقيںى. ثقلها مع اعداء العراق ملز

% كرد فعل ملا حصل هلا من العراق ومل تتحسب ومل تنتبه الكويت ملا حصل  م البعثيںى. مقدمهى>

بية وللكويت نفهسا اليوم بسبب تدمرى. العراق واضـعاف البعـث  صل للعراق واالمة العر وحى.

. وال ُيـستبعد  Oليـج العـرىى ديد خطرى. يتعلق بوجود الكويـت والعـراق ومعـوم منطقـة احل% من هى>

بيـة  ق اململكة العر % ورس ان الكويت والبحرںى. خذ ارى.
]  إن سنحت الفرصة الدولية أن اى>

ً
اطالقا

. معادهل> دولية غرى. قادرة تلك املعـادهل> عـىل الـدفاع عـن املنطقـة امك هـو 
%

بد ىڡ
]
السعودية اىل اال

 اليوم.

وهلذه احلقائق املهمة أقول لـسمو االخ الـشيخ صـباح االمحـد أمـرى. دوهل> الكويـت ليـس مـن 

 ضـد الكويـت 
ً
بة البعث فيبىڡ> البعث معبئا حار Oمصلحة الكويت عىل االطالق االستمرار مى

 
ً
Oوالواقع الذي نعيشه اليـوم أنـه ليـس حـزاى %  بعد جيل، فالبعث امك بّينا وامك أثبت التارحى.

ً
جيال

ـا  و الصورة املصغرة لالمة بل هو روح االمـة وارادهى>
%

وت هڡ تث أو مى. O حل او حى.  حىى> رى.
ً
سياسيا

. لك 
%

. العراق وحـسب بـل ىڡ
%

. االجيال القادمة ليس ىڡ
%

 او بعد غد او ىڡ
ً
وسيعود اليوم او غدا

غـىى% التجـارب 
]
Oوض عزوم مسلح اى . هى%

%
% وهو ىڡ يتانيا اىل البحرںى. تد من مور و مى.

%
اقطار االمة هڡ

ــم  بناهى[
]
% وال ري للبــعثيںى.

] ــوز أن تظــل الكويــت هــدف اى O ات العميقــة فــال حى. Oــرى الطــويهل> واحل%

م بعد االحتالل. روا ودمرت حياهى> % ترص% % الذںى. ري للك العراقيںى.
] م وهدف اى هى>  وذراى.

 

 سوف لن يكون من مصلحة الكويت وال مـن مـصلحة البعـث والعـراق 
%

وأقول بشلك أوحص

ية للكويت ولالمة أن  % رحى. ا فرصة ذهبية واى>  ضد الكويت فأهى%
ً
. ان يبىڡ> البعث معبئا

%
واالمة ىڡ

 .
ك ويـد املـصرى. الواحـد اىل قيـادة البعـث الـىى> د الكويت يد االخوة ويـد املـستقبل املـشرى>

<
مى

. التصحيح 
%

. ىڡ
يد من التصحيح ولىك. تستطيع هذه القيادة املىص% حصحت وىه. ماضية اىل مز

ـا احتـالل العـراق للكويـت  . خلهڡ%
. احلزب حىى> ازاهل> لك االحقاد واالضغان الىى>

%
واالصالح ىڡ

حلزب بعد احتالل العراق. Oوما فعهل الكويت اى 

 % ه وشـعبه لـںى[ ـاهرى. Oجـمس البعـث ومح .
%

ـراح النازفـة ىڡ Oمـن احل 
%

لـرمع Oواقول لالخ الشيخ صباح اى

لـسالح مـع  Oاى % . طليعـة املقـاتلںى.
%

. سوف يكون البعـث ىڡ Oتعرضت الكويت اىل عدوان خارىح

 عن الكويت.
ً
 الكويت ودفاعا

 

. الكــون 
%

. الــشقيقة ال أحــد ىڡ Oليــج العــرىى  اقــول وأؤكــد للكويــت الــشقيق ولــدول احل%
ً
ا وأخــرى.

ياك وال اورواىO وال العامل لكه عدا شعب العراق بقيادة  ان من العراق ال امر يستطيع اخراج ارى.

ا من العراق ومن أقطار االمـة  ان ومعالهى[ . طرد ارى.
%

% ىڡ يدة فأن كنمى> راغبںى. Oاحلزب ومقاومته احمل

ىك.  ا . االشرى> Oدوا يد املساعدة حلزب البعث العرىى
%

ليج مڡ اء خطرها عىل منطقة احل% االخرى واهى%

بة اليمن لقد رصفمى> مئات املليارات ومل تستطيعوا زحزحة خطوة  ر O
<

ومقاومته وجيشه ولديمك حى

ملئة من شعب اليمـن ولـو رصفـمى>  Oثل واحد اى
<
% مـن هـذه االمـوال وهـذا ١واحدة لزمرة ال مى

ـا  مهى> Oدد وجـود االمـة رى . هى.
% رىحى. جاهل عىل أخطر عدو اى> Oالسالح للبعث ال نترصت االمة به ورى

ان سوف لن يتحقق اال من العراق. ن النرص عىل ارى.
]
 من العراق ال

 

الت وأن  سوء االحامى>
]
 مى لقادة االمة أن يتحسبوا ال

ً
. أوال Oليج العرىى . قادة دول احل%

خوىى>
]
واقول ال

ا وقد  % االمم والشعوب أو التحالفات بيهى% % الرصاع بںى. . قوانںى.
%

بت ىڡ ء اى .
يعملوا أنه ال يوجد ىس

. يـوم 
ىى>
]
مـس صـديقك اليـوم وقـد اى.

]
ال Oى عـدوك اى مس عـدوك اليـوم وقـد رى>

]
ال Oى صديقك اى رى>

. غـزت العـراق وأسـقطت نظـام البعـث وحرضـتمك عـىل اجتثاثـه 
ون فيه ان الدول الـىى> سرى>

رضــه عليــمك وتــشجعه عــىل 
<

ا تقــف اىل جانــب البعــث وحى ــه ســتجدوهى% وحمارصتــه ومطاردت

هـا أي  نرى. ـا داى% ـا ديهى%
<

% قـوى الـرس والعـدوان وهـذه ىه. اخالهڡ العدوان عليـمك ، هـذا هـو دںى.

ـرق االخـرص% واليـابس وتقتـل الـصديق والرفيـق قبـل العـدو 
<

ـا حى قيهڡ>
<

مصاحلها مـن اجـل حى

نظمة االمة وملصاحلها العليـا هـو شـعب االمـة وقـواه الوطنيـة 
]
واعملوا ان احلماية احلقيقية ال

 والقومية واالسالمية فقط.

 

. االمة
%

. بشلك خاص مى ىڡ Oليج العرىى . احل%
%

. ىڡ Oا االخوة قادة النظام العرىى  أهى.

دوا يـد العـون 
%

طيمه مڡ
<

مة وحى
]
ة الغزو الفارىس. لال Oشعبمك مؤههل> ملواهح .

%
لكون قوة هائهل> ىڡ

<
أنمك مى

يقــة  ــا للجهــاد والتحــررى. واىل جيــش رجــال الطر ــادة العلي واملــساعدة اىل البعــث واىل القي

ـة  Oمواهح .
%

% ىڡ النقشبندية واىل القيادة العامة للقوات املسلحة العراقية الوطنية إن كنمى> جـادںى.

ـة الغـزو الفـارىس.  Oاهى Oحم .
%

بمى> لك الوسـائل االخـرى ىڡ ـاهمك وأنـمى> قـد جـر O
<

الزحف الفـارىس. احى

% ورصفمى> االموال الطائهل> وقدممى>  . عاصفة احلزم سنںى.
%

بمى> ىڡ الصفوي لالمة فمل تفلحوا ، لقد جر

. اليمن.
%

ة ىڡ ان اقداهما راحس% ال ارى. %  الدماء الزكية وال رى>

. واكنـت 
. الكيان الـهصيوىى%

%
يكية وحىى> ىڡ لية االمر اى. Oالمرى Oلغرب االستعماري واى Oلقد أستعنمى> اى

. ` سلبية ولكها لصاحل الغزو الفارىس.
]

 النتاحى

عيـة  ة الـغرى. رس ت االخـرى. Oان سيطرة مطلقة بعد االنتخااى هذا هو العراق قد سيطرت عليه ارى.

ياك وبقيـت  ان وهربت حليفتـمك امـر ا ارى. كة ، وهذه سوراى. احلبيبة طردتمك مهى% Oواملزورة واملفرى

ان والنظام املواىل. هلا وحلفائه، وهذا هو اليمن تتحول قضيته بعد عاصفة احلـزم مـن دوهل>  ارى.

. لك املنظمــات 
%

ــة وىڡ بي امعــة العر Oاحل .
%

. االمم املتحــدة وىڡ
%

ية عــضو اصــيل ىڡ ــة دســتور عي رس

 .
%

اع ىڡ % . الـرى%
%

ياك طـرىڡ ت دموية متمردة اىل ما يـسميه الغـرب وامـر Oاالقليمية والدولية وعصااى

عية. ت عىل حساب الدوهل> الرس Oللعصااى . Oاليمن مع ميالن التأييد االورىى 

 

. الرىمس.  Oا االخوة قادة النظام العرىى  اهى.

. العظمى. 
<

 اى. أبناء شعبنا العراىڡ

 اى. أبناء العروبة

ة امك  ية املبارس لسيطرة العسكر Oبعة دول اى ر
]
كتساهحم ال . االمة وا

%
. الصفوي ىڡ

اىى% أن التمدد االرى.

لث هلما : % ال اى % أساسيںى. . لبنان سببه أمرںى.
%

ة امك ىڡ . العراق وسوراى. واليمن او الغرى. مبارس
%

 ىڡ

 

 .
بيـة بـسقوط النظـام الـوطىى% قية لالمـة العر يـار سـد البوابـة الـرس االمر االول واحلامس هـو اهى%

قراىط. احلـر بقيـادة  . الـدمى.
. العراق وإن مل يعاد بناء هذا السد بعـودة النظـام الـوطىى%

%
القوىم. ىڡ

. وطن العروبة.
%

ه فسوف لن يتوقف زحف الفرس ىڡ  البعث او بقيادة غرى.

يـة واالخالقيـة  % . عـن مـسؤولياته املبدئيـة والتارحى. Oىل. النظـام العـرىى
% . واملهم هو حى>

واالمر الثاىى%

% االمة عىل االطالق وهـو  رحى. دها اى> ة مل يهس اه االمة حىى> وصل هذا التخىل. اىل حاهل> خطرى. O
<

احى

ـا  . مقدمهى>
%

ا حىى> املـاء واهلـواء وىڡ نع عهى% اهدة ومى. Oارص قوى االمة احلية احمل . حى. Oان النظام العرىى

عـداء العـراق 
]
. والـرسي ال

ـد يـد العـون واملـساعدة والـدمع العـلىى% حزب البعث ومقاومته ومى.

ان ترصف االموال الطائهل> وتقدم الرجال والـدماء والـدمع املفتـوح لقواهـا  ملقابل ارى. Oواالمة واى

ان  . ارى.
. االمة وهلذه احلقيقة املرة ان استمرت هذه املعـادهل> فستمـىص%

%
ذرهعا القذرة ىڡ

]
احلية وال

 / وسـيخرس 
ً
. منـمك أحـدا

ها وسوف لـن تـستثىى% % رحى. ا واى> Oيد من أرض العروبة وشعهى بقمص% املز

ـــهصاينة  % وال ـــںى. لي اى. Oـــون وال صـــديق محـــمى. مـــن االمرى  وال بن
ٌ

ـــوم ال ينفـــع مـــال ـــون ي املبطل

ـا  اهى% . امى.
%

ـا مل تكـن آمنـت مـن قبـل أو كـسبت ىڡ اهى%  امى.
ً
% / ويومئذ ال ينفع نفسا يںى. واالستعمار

. 
ً
ا  خرى.

 . Oليج العرىى  الرساهل> االخرى ... اىل دول احل%

 . Oليج العرىى ا االخوة االعزاء قادة دول احل%  أهى.

ـسبوه 
<

. وحدتـه ال حى
%

خ خـطرى. ىڡ . مـن رس Oليج العرىى لس التعاون لدول احل% Oحم .
%

إن ما حصل ىڡ

ها االساسـية  ب قضااى. بية ويرص% ى عىل االمة العر Oمه من املؤامرة الكرى
]
زء اال Oثل احل

ُ
و مى.

%
 هڡ

ً
هينا

. لبنـان 
%

. اليمـن وىڡ
%

. سـوراى. وىڡ
%

. العراق وىڡ
%

لصممى. وخاصة االكتساح الفارىس. لبالد العرب ىڡ Oاى

لية  اى. Oمن االمرى 
ً
. مسنودا

رد الكيان الهصيوىى%
<
ا ، مى مى مهى> Oرى . Oليج العرىى طرى. ملنطقة احل% ديد احل% والهى>

. % ستحواذ عىل فلسطںى.
]
يكية لال  االمر

 

 . Oليج العرىى شقاء قادة دول احل%
]
خوة واال

]
ا اال  أهى.

 مى عىل لك أقطار 
ً
ال زال أملنا فيمك قوي أن تعوا خطورة هذا التقاطع والتناحر عىل دولمك أوال

ـالف قـد ألـىڡ> بقطـر الـصاعدة  ا هـذا احل% . أحدهى
ة الىى> طرى. ` احل%

]
مة ودوهلا وأنظروا اىل النتاحى

]
اال

رس  % حضان أعدى أعداء االمة حڡ% Oلكفة الثانية اى Oحضان أعدى أعداء االمة وألىڡ> اى
]
Oالناهضة اى

ض  ا أسـتهى% Oبيـة وشـعهى مس االمـة العر
]
Oه واى اهرى. Oمس البعث ومح

]
Oاى .

ميع وخرست االمة ، فأنىى% Oاحل

% وأوالده رمحـة هللا  . احلامكء عبـد العـزرى.
يىى % سملان ور Oوأسترصخ حمكة امللك سملان وحممد ںى

. الشيخ زايـد احلـكمى. 
يىى ض حمكة احلامكء الشيوخ خليفة وحممد ور م ، وأسترصخ وأستهى% علهى.

% محد الكبرى.  . الشيخںى.
ض حمكة أخوىى> الذي أستحق لقب حكمى. العرب ، وأسترصخ وأستهى%

% دول االمة واملنطقة أدعومه  ا بںى. Oا ونفتخر هى Oهى % % محد اللذان جعال من قطر دوهل> نعرى> Oمى. اںى
<
ومى

 .
%

ا ىهڡ صـيهى% . ورى> Oليـج العـرىى % وحـدة دول احل%  الـشمل وتعـزرى.
َ
. ومل

م والتآىح% أن يتداعوا اىل الواى[

ـم 
%

بية ، وأاى% أذكر فقـط وال أعـمل احلـامكء هڡ طوة االوىل لوحدة االمة العر النموذج املصغر واحل%

 . Oيوم ال يوجد فيه من يتـىك[ عليـه النظـام العـرىى .
. أن ينظروا اىل الزمن البعيد سيأىى>

أعمل مىى%

 % ميع الناهبںى. Oوات االمة حل . يوم ستتعوم رى
. وسيأىى> Oغرى. الشعب العرىى . Oمن خارج الوطن العرىى

. وشعبه محايته ، فأعدوا لذلك اليوم  Oا اال ما يستطيع النظام العرىى Oمن مشارق االرض ومغارهى

ياك  . اليوم الذي ال تدخل امر
% ، وسيأىى> ت التارحى. Oحسااى .

%
فأنه قادم ال ريب فيه وانه قريب ىڡ

ـا سـيتقامسون املـصاحل 
%
. وامى Oليـج العـرىى % والكويـت واحل% ان حلماية البحـرںى. ية مع ارى. حرب ذر

ن واهلنـد  Oوروسـيا واليـااى % ا الضحية ، وهكذا ستكون الصںى. واهى> ا ورى مهعا فتكون أمتنا ووطهى%

كستان فيكون آنذاك ليس للعرب اال ما أعدوه وهيئوه من قوة ذاتيـة للـدفاع عـن  Oكيا واى ورى>

 أنفهسم.

 

 .
%

بية أن تقف اىل جانـب الـشعب املنتفـض ىڡ يوش العر Oوة احل % ة وحى% امة وغرى. . أسترصخ هس
أىى%

يد ان ينال من وحدة الوطن واستقراره ومـصاحله وسـيادته  بعض اقطار االمة ضد لك من رى.

كبون موجة االنتفاضات الشعبية  جندات خارجية قد رى.
]
% ال % مأجورںى.  اكنوا او حمكومںى.

ً
حاكما

. اى. يترى. . أر
%

. الصومال وىڡ
%

. مرص وىڡ
%

. سوراى. وىڡ
%

. ليبيا واليمن وىڡ
%

 امك حصل ىڡ

 

رت العامل لكه Oأهى .
ية الىى> . انتفاضته السملية احلضار

%
زارى[ ىڡ Oاحل .

%
ية خاصة اىل شعبنا ىڡ

<
 حى

 

ية خاصـة 
<

 ، وحى
ً
 وحضاراى.

ً
. السودان سمليا

%
 ىڡ

ً
 وحضاراى.

ً
ية خاصة اىل شعبنا املنتفض سمليا

<
حى

يـة اىل االخ 
<

% العـام املـساعد عـىل. الـرحى. ،وحى . السودان وعـىل رأهسـم الرفيـق االمـںى.
%

لرفاقنا ىڡ

وعة. م املرس Oقيق مطالهى
<

 الرئيس معر البشرى. عىل موقفه من احلراك واحلريص عىل حى

 

% بسبب احلراك. % ولك املوقوفںى. الخ الرئيس ان يطلق رساح رفاقنا املعتقلںى. Oأملنا كبرى. اى 

. أحـد مـن اقطـار االمـة 
ى عىل االمة سوف ال تستثىى% Oميع ان املؤامرة الدولية الكرى Oوليعمل احل

 ان دعت مصاحلها لذلك.

 

 .
%

قراطيـة والتقـدم واحلـضارة ىڡ ية والدمى. ارج فأقول ... أقول لدول احلر الرساهل> االخرى اىل احل%

يـاك  مر
]
% ال  ومـستعبدںى.

ً
. اليمن أنمك عبيدا

%
. سوراى. وىڡ

%
. العراق وىڡ

%
أورواىO قد انكشفت عورتمك ىڡ

ـا ىه. 
%
قراطيـة والتحـرص% وامى يـة والدمى. . دعواتمك أنـمك قـادة احلر

%
% ىڡ ادعںى. % وحم%  مى أنمك كذابںى.

ً
أوال

سلوا ألينا الدمار  ا ، رى> سلوا ألينا نقيهص% ا عىل شعوبمك ورى> ا تطبقوهى% ا وخلهڡ% Oون هى شعارات تتسرى>

تـصوا دمـاء شـعوبنا ، أفـال 
<
اتنـا ومى بـوا خرى. يد والتجويع واملوت مى تهى% راب والقتل والترس واحل%

 .
%

ــديمك وىڡ
<

ديــه وحى
<

لــس أمنــمك وحى Oا عــىل حم . عــدواهى%
%

. العــراق ىڡ
%

ياك ىڡ ون كيــف فعلــت امــر رى>

ه ، اال  . غزوها للعـراق وتـدمرى.
%

دي إرادة العامل لكه ىڡ
<

ا وحى دهى.
<

ممية وحى
]
ا عىل منظمتمك اال عدواهى%

دت  % ورس . العراق منذ احتـالهل اىل اليـوم قتلـت املـاليںى.
%

ان ىڡ ون كيف فعلت وال زالت ارى. رى>

 .
%

% ماكنة حقوق االنـسان عنـدمك عنـدما قتـل ىڡ مك احلر ؟ وأںى. رى. % مص% % ودمرت احلياة ، أںى. املاليںى.

ـرق ميليـشيات 
<

عينـمك كيـف حى
]
Oون اى بشع وسائل القتل وانـمى> رى>

]
Oاى .

<
بع عراىڡ % ور العراق مليونںى.

م احلساســة ومه احيــاء وكيــف تــسحق  لنــار أحيــاء وكيــف تقطــع اعــضاهى[ Oاى % ان العــراقيںى. ارى.

. واحـد تقـوم  Oالت السيارات ، عندما يقتـل غـرىى Oت وحع Oاى Oت رسف الداى
<

االطفال والنساء حى

ـم  . خطفهى>
<

اه نصف مليـون عـراىڡ O
<

قراطيتمك وال يظهر منمك صوت خافت احى يتمك ودمى. قيامة حر

طـف  ة فقـط ، وال زال القتـل واحل% % االخـرى. ـم خـالل الـسنتںى. رمـة وغيبهى> Oان احمل ميليشيات ارى.

 .
%

ــدث ىڡ % احلــاكم العــرب امم حى. ا وأذرهعــا ، اںى. ان وميليــشياهى> والتــدمرى. متواصــل مــن قبــل ارى.

. أصـيل  Oمك عرىى % ؟ ملاذا هذا الصمت الرهيب ؟ أليس منمك حا م العراقيںى. العراق عىل اشقاهى[

مك ودجنتمك. رى[ ياك امص% رى. ؟ هكذا قتلت امر . حلرارى[ العراق وحرماته ولو برصخة مص%
 ينتىح%

 

 الرساهل> االخرى

ية  . بعـد العـراق انتفاضـة سـملية حـضار
دف الثـاىى% . سوراى. أنه هو املسهى>

%
. ىڡ Oاىل شعبنا العرىى

 ـا قـوى الـرس ـذت مهى% % يـة والكرامـة أحى> % واحلر Oـرى حل% Oاحـدى احملافظـات تطالـب اى .
%

متواضعة ىڡ

ا قـمس مـن تلـك   للتـدخل املبـارس وأسـتغلهى>
ً
 واسعا

ً
Oاى Oبية واالقليمية والدولية اى والعدوان العر

ا خارج سوراى. ، وقمس آخر مـن  تضهى%
<

د املقاومة وتساندها وتشجهعا وتسلحها وحى
<
. مى

القوى الىى>

يـوش وامليليـشيات اىل أن أشـتد سـاعد  Oحل Oاى ملال والسالح مى Oده اى
<
تلك القوى تدمع النظام ومى

 فـسيطرت 
ً
لث لـىك. يقاتـل املقاومـة والنظـام معـا املعارضة واملقاومة أدخلوا داعش كطرف اى

ياك والكيـان  تلك القوى عىل سوراى. سيطرة مطلقة واكن عـىل رأس املؤامـرة عـىل سـوراى. امـر

. البطــل ، دمــروا اقتــصادها ودمــروا بناهــا  Oا العــرىى ان الــصفوية دمــروا جيــهس . وارى.
الــهصيوىى%

. ليبيـا 
%

. اليمن وهكـذا فعلـوا ىڡ
%

ر ، وهكذا فعلوا ىڡ Oعىل حح 
ً
را Oا حح التحتية والفوقية فمل يبقوا فهى.

. الصومال.
%

 وهكذا فعلوا من قبل ىڡ

 

ـة لـن تتوقـف منـذ سـقوط الـدوهل> العباسـية اىل اليـوم ، 
]
بيـة دامى ا مؤامرة عىل االمـة العر اهى%

ا واىل  وسوف لن تتوقف حىى> تنتفض قوى االمة وتثور وتتوحد وحىى> تعود االمة اىل عقيـدهى>

. لـىك. نوقـف  Oا وقيمها وحىى> تتوحد قواها احلية وعىل الصعيد الـرىمس. والـشعىى ا ومبادهى[ رسالهى>

ى للتحررى. والتحـرر والتوحـد والتقـدم  Oا ثورة كرى . منه االمة مى نعلهى%
يع الذي تعاىى% التدهور املر

 والتطور.

 

% احلبيبة  رساهل> اىل فلسطںى.

[ شعبنا عىل أمتداد وطننـا الـكبرى. لاللتحـام مـع  Oوحضارة سنحشد ونعىى 
ً
ا % رحى.  واى>

ً
 وأرضا

ً
شعبا

دف  . تـسهى>
يع الـىى> حبـاط صـفقة القـرن واحبـاط لك املـشار

]
% ومـع دولتـه ال . فلسطںى.

%
شعبنا ىڡ

% وأرضه املقدسة.  شعب فلسطںى.

 

% عـىل  % الثـابتںى. ية لملناضـلںى.
<

هاد داخل الوطن وحى Oارض احل .
%

% ىڡ ية ملناضىل. البعث الرابضںى.
<

حى

 املبادئ خارج الوطن.

. فصائل القيادة العليا للجهاد والتحررى. يتقـدهمم جيـش 
%

% االبطال ىڡ اهدںى. Oية خاصة اىل احمل
<

حى

يقة النقشبندية .  رجال الطر

ية وتقدرى. اىل مقاتىل. قواتنا املسلحة الوطنية يتقدهمم رجال قوات الكرامة.
<

 حى

ية  يوش الغاز Oحسق احل .
%

. سامهت ىڡ
ية اىل فصائل املقاومة الوطنية والقومية واالسالمية الىى>

<
حى

 وطردها.

م . Oهى . داخهل عىل الغزو واالحتالل والعمالء واذاى%
%

. منتفض ىڡ Oوعرىى .
<

ية وتقدرى. للك عراىڡ
<

 حى

. % يد احلج االكرىO القائد صدام حسںى. داء العراق يتقدهمم هس ية اىل هس
<

 حى

م القائـد املؤسـس املبـدع امحـد ميـشيل  . مقـدمهى>
%

ية وتقدرى. لرجال التأسـيس االماجـد وىڡ
<

حى

 عفلق.

. االحواز وحيامى سالت دماء ابنـاء 
%

% وسوراى. وليبيا واليمن وىڡ . فلسطںى.
%

داء االمة ىڡ ية اىل هس
<

حى

. م الكبرى. . وطهى%
%

 العروبة ىڡ

 .
%

ون ومعتقالت االعـداء الرمسيـة والـرسية وىڡ Oحس .
%

% ىڡ ية خاصة للبواسل االبطال الرابضںى.
<

حى

م اعضاء قيادة قطر العراق.  مقدمهى>

لس السياىس. العام لثوار العراق. Oداء وعطاء رجال احمل Oاز اى % ية تقدرى. واعرى>
<

 حى

ة الوطنية العراقية وفروهعا. Oهى Oداء وعطاء احل Oازي اى % . واعرى>
ياىى>

<
 حى

م السياسية  ونة ومعليهى> م احل% % ومعالهى[ ة الغزاة احملتلںى. Oء ملواهح .
يد من االستعداد والىهى> واىل مز

 القذرة.

ذن هللا
]
Oبغداد العروبة اى .

%
 واىل ملتىڡ> النرص املؤزر القريب ىڡ

اكته Oوالسالم عليمك ورمحة هللا ورى 



 

 

”P 

 
 

ر�� مدينة الفـداء وبوابـة النـ�  نا ا�عا� ، ا� و�� �� � ر�� � �� � �يدة ! ر علينا اليوم ذكرى %$ �,
� التاسع من شـباط عـام  �ومـا واسـعا ومفاجئـا عـ=  ١٩٨٦العظ�7 . ف4 $@ � �Aا شـن العـدو ا���

مثلــث الفــاو الــذي Pن مــشغو� ببعــض القطعــات العراقيــة البــسيطة مــن حــرس اCــدود 
نظومة دفاعية متنوعـة  � مثلث الفاو ,$ �Uص �� � �انية ! � . وسارعت القوات ا��� $Yيش الشع $Cوا
� ، عaـا ان ارض الفـاو �� ارض ملحيـة رخـوة تعيـق  �Uمتواصـلت � �Uوحصينة ع= امد سـنت

اجا عالية للرصد وا�راقبة . ت وأقامت ا�$ $�  حركة ا�ليات والد�$
 

ـا منـذ احتـgل الفـاو  �hنت القيادة العامة للقوات ا�سلحة العراقية قد أخـذت عـ= عاتPو
ــصيص  � طــط و�� �Cانيــة ، ووضــع ا تابعــة الرصــد وا�ســتطgع وا�تابعــة Cركــة القــوات ا��� $,
مهوري والفيلق السابع. وقـد  $Cرس اCا ع= قوات ا � �oك همة التحر�� ، �� � pفت ,$ �Yالقوات ال
اتيجية  �oادعـة اسـ ��x اعداد مvح مشابه �vح العمليات بtفة تفاصيr s اعدت خطـة %

� الدقة . � غاية !
 

� الـساعة الرابعـة  �ل العـراق ، و! و{ـا الواسـع |} انيـة تعـزز مـن @$ وبي�� Pنـت القـوات ا���
ـر رمـضان يـوم الـسابع عـv} مـن نيـسان عـام  ـر ا�ول مـن �} $ �ـت  ١٩٨٨والنصف مـن � �,

ويـة وزوارق  $Cشـاركت القـوة ا r ، � ���دفعية والصوار لقصف التمهيدي ا�كثف �$ ة �$ ا�با�}
ام الساعة السادسة والنـصف انطلقـت وحـدات الـصو��  �, � �� هذا القصف...  و! �ية ! البحر
مهـوري وقـوات الفيلـق الـسابع عـ= %ـاور  $Cـرس اCا...  فانـدفعت قـوات ا �اه اهـدا� $ �� $�

�رض ا�غتصبة .gى ل $oلية التحر�� الك� � �ا ا�ددة لتبدأ ! �اه اهدا� $ �� صصة و�$ �و{ا ا� $@ 
 

ابناء شعبنا العظ�7  �� 

كنـت Pفـة القطعـات  �, � �Yم ال يدة وليست ا��� لنستذكر مع� ولنستح�� تلك الساعات ا�$
ت ظs ذل� ا�بطـال  ة ليفطر �� � � ا�رض اCبيبة الفاو العز�� �! � ا�شاركة من رفع الع� العرا!�
ى . وحال رفـع عـ� العـراق العـظ�7  $oا�شاوس مع مدفع افطار اليوم التا�� �ذه ا�لحمة الك
� قaـه ليكتـب بيمينـه بيـان  �Uيد صدام حس ة �ب القائد العام ال�} � ع= ارض الفاو العز��
ر�� مدينة الفداء وبوابة الن� العظ�7 ، ليذاع ع= الشعب  �� � �ى ! {vف الب � الن� الكب�o و��

� العظ�7 .  العرا!�
 

ـا  انيـة ، وPنـت فتـح الفتـوح ليفتـح �$ � اخلـت بتـوازن القـوات ا��� �Yى الـ $oا ا�عركة الك �ا�
رعه لل� الزعـاف وقبـو� بقـرار  $ �� � �Yمي �Cاعلن ا �Yفة ا�عارك التالية بن� مؤزر حP العراق

لس ا�من الدو��  � الثامن من اب عام  ٥٩٨%$ �م !  ١٩٨٨.. فtن يوم الن� العظ�7 ، يوم ا���
. 

� العظ�7   �� ابناء شعبنا العرا!�
سورة $Cابناء قواتنا ا�سلحة ا ��و 

� ¡ مtن �ا ا�حرار !  ا��
ف  {vن �م الـدور الرائـع وا�ـP سوره $Cة من ابطال جيشنا الباسل وقواتنا ا�سلحة ا أن ا��$
� الــصفوي الــذي Pن  �Aا وع ا��� {vضــد ا�ــ �gاب العــراق العــظ�7 واســتق � الــدفاع عــن �� �!
�ـم  �� �Yافتعلوها وأ�وا ع= اسـتمرارها حـ � �Yرب الCتلك ا $oل العراق عgدف احت يس¤�
� الذي ¦  �Yيش الوط $Cذ�ن ع= ايدي ا�بطال من مقات=� هذا ا�Cما يستحقون من ا�وان وا

يد . ه ا�$ � ر�� � �� � � تثبت عليه اي ثaة !
 

 � �م الغا�� وقدموا تـضحيات جـسيمه ! بة عرا�� �oة ا�ؤمنون البواسل ب فقد التصق هؤ�ء ا��$
 � �! � انية ،، وPنوا حقا ª ملح ارض بgد الرافـد©� واحده من اق¬ مg» اCرب العراقية ا���
ـم  لفعـل أغـ= عل¤� � Pنت �$ �Yم ال �� فدافعوا عن ار �© � صا�$ �U ��tم � �Uأرض ا�ملحة مدافع

د والرفعه. م وابناءª واموا�م فلهم ¡ ا�$  من حيا��
 

� ¡ مtن �ا ا�حرار !  ا��
الـدة فاننـا ندعـو   �Cذكرى هذه ا�لحمة ا �� القيادة العامة للقوات ا�سلحة اذ نستح� �إننا !

ة  � جـع عـز�� �� العطاء والتـضحية والفـداء �ن بـgد�� لـن � �يقه ! ¡ ابناء شعبنا ا� تaس طر
الـب حـtم  �ا°ا من % � �oا�دود �ن �oسام والعطاء غ $Cلتضحيات ا وحره {ابة مستقs ا� �$

 � �Uالصفوي ��gان ا�  ا��
 
  � داء جيـشنا الباسـل الـذ©� ع= لـ�} �r نسأل ² تعا� الر±ة والغفران وجنان الفردوس ا�

اب العراق الطـاهر ..  بيدات ́و �� نون والز ة و%$ $%gم الزكية ارض الفاو والش �رووا بدما�
ــصوروا بعــد  � ت ــذ©� ان ال ب ا�� �ــه ¡ اذ� ــسحق في ــذي ي ذن ² ال ــب �$ ي ــوم القر � الي �Aوســيأ
انيـة ..  ـم قـادرون عـ= جعـل العـراق ضـيعة ا�� �ي�µ عـ= بـgد�� اCبيبـة ا� ا�حتgل ا�مر
يـب )  خسئوا .. فيوم التحر�� آت وقريب جدا .. ( ان موعدª الـصبح اليـس الـصبح بقر

 صدق ² العظ�7 
 

نوب $Cا� اق¹ ا � � العظ�7 من اق¹ |} ية ا� شعبنا العرا!� �� 
د العراق ووحدته ية ا� رجال القوات ا�سلحة البواسل عنوان %$ �� 

داء العراق العظ�7  ية ا� �} �� 
..gلعراق العظ�7 واحدا موحدا مستق از لº من أمن �$ � �oوا�بة والتقد�� وا�ع 

 
 القيادة العامة للقوات ا�سلحة

ذن ² �  بغداد ا�نصورة �$
� السابع عv} من نيسان  �!٢٠١٩ 

ív×Š¹]l]çÏ×ÖíÚ^ÃÖ]ì^éÏÖ]á^éeíÛji

     
 

   
 

ّكـن الغـزاة مـن  �, �لعـراق حيـ� � حّلـت �$ �Yهذا اليوم ذكرى التاسـع مـن نيـسان ، ذكـرى النكبـة الـ
ـا ا�اديـة وا�عنويـة  ارت مرتكـزات الـدو�� وُدّمـرْت عنـا� قو�� �استباحة بغداد اCبيبة ، بعدما إ�

كـo} مـن (  ـا ا كت �$ �oاشـ � �Yى الـ $oالدوليـة الـك �sمـCامة ا � �Áا�عركة ا�ائل و �) دو��  ٦٠أمام ز»
 � �Uوا�هلـّل � �Uـائبون مـن اعـوان ا�تـل وا�ـصفق �Cمثل هـذا اليـوم سـقط ا � �يطانيا ... ف4 كية و�$ �oم�ت ا�تحدة ا� بقيادة الو���
� هو الرفيق ابـو ا±ـد  اهد عز�� � ... ولكن ¦ تسقط ارادة ث�s قلي�s من رجال البعث ورجال العراق البواسل يتقد{م رفيق %$
ً وأعطاهـا  ً وسياسـيًا وعقائـد�� هاد وا�قاومة بتأسيس فصائل وتـشكيgت أّطَرهـا فكـر�� $Cقواعد ا Åزب الذي أرCعام ا � �Uأم
يع ماسواها ، اعتمدت التفاعل وا�نفتاح ع= ¡  ا بنظرة منفتحة ورؤية مستقبلية متقدمة ع= ±$ �انيًا ، وحدد اهدا� �قًا ا,�
 � �AيوÇا من ا�فراد وا�حزاب والدول عدا الكيان الـ ف �$ �oا°ا ، وع= من يع � �oقوق العراق ويعمل ع= ان � يتمسك �$ عرا!�
� سـنوات  �� التقيـت الرفيـق القائـد ! �Uحـ � ��ـد للتـار اعـة وصـo$ ومطـاو�� وثبـات منقطـع النـظ�o ... وأ�} $ ، وقادها ببسا�� و�}
ÈÉ البعـث ومقاومتـه  �� ـا مناقـشة وإقـرار �$ حدى قرى العراق ا�بية ، و�x ف¤� $� �sرمضانية مباركة طوي �sلي � �ا�حتgل ا�و� و!
عgنـه للعـا¦ وان  Ê pّـف �$ � أن أ �ف ! {vن �� الـP ل ، وألـذيgالتحر�� وا�ستق ÈÉ �� $� � �از هذه اCقيقة ! الوطنية ، أ� ع= إ�$
م قاسـية  وقـات وأشـّدها ، وأ�� �الدة ... لقد Pن الوقت من أصـعب ا� �Cة ا �oهذه ا�س � �أمّثل البعث ومقاومته الوطنية رËيًا !
� الـ�اع مـع %تـل وغـاٍز ، مـن حيـث  ��ر �� � �يدة ليس �ـا مثيـل ! يدة من مقاومة فر م %$ ا أ�� �� العراق ، ولك¤ ��ر ينة من �� حز
 � �ـا ¦ يكـن ! م ,$ � أذهلـت ا�عـداء وفاجـأ�� �Yـا الـ � خططهـا ومناورا�� �� أداءهـا وفعلهـا و! �ا ونوعية جنودها وتفردهـا ! امtنيا��

م . � حسبا�
 

وبعد ان اعتمدت ع= ² وع= نف�ا وع= شعب العراق الذي هّيأ �ا البيئة وا�أوى ، وأمّدها بـº مـستلزمات القـوة مـن 
 مال ورجال وسgح وتشجيع ...

 
ـسا�� ا�اديـة  �Cمـن ا �oا الـكث ية حيـ�� كبـد�� {vالب � ��ر �� � �س قوة ! ة اع�Y وأ�} � هز,� �� قطعته ! �Yحققت هذه ا�قاومة وعدها ال
ة اخرى ، هكـذا  ية مبا�} ً ، وتتمّنع من خوض اي معركة عسكر � اقتصاد��� �oا ت ً ، وجعل¤� ا سياسيًا ومعنو�� ية وفضح¤� {vوالب
د ع= ² وع= النفس وعل الشعب وعـ= قـواه الtمنـة  ز�� ، � ا�ع�� �هو إذن � الظفر والصمود وا�نتصار ، انه الv ا�

ف والبطو�� فيه ... {vاض ق�7 الوطنية وال � وع= است¤
 

ناسبة مولد البعث (  � خطابه ,$ �هاد والتحر�� ! $Cزب وقائد اCعام ا � �Uقيقـة  ٧٢ولعّل الرفيق أمCذهـان هـذه ا�gقـد أعـاد ل (
د عـ= الـشعب والتفاعـل معـه والتـعب�o عـن مـصاCه  ر وجـوده ، تلـك �� ا�عـ�� $oـزب ومـCعن جوهـر نـضال ا $oتع � �Yال

قوقه {ما طال الزمن و{ما غلت التضحيات .  والتمسك �$

� وجـ=� �لبـس فيـه ... و�� أن �يتـوª أحـد Îوا ºزب موقف البعث بشCعام ا � �Uكد الرفيق ام �طاب ا�ام أCهذا ا � �ف4
� من الناس :  ويوª معه ا�خر©�

 
عـراض سـوف  �ـك ا� � سينصف الضحية ، ومـن إن¤� �Aا $Cييك ، ومن �قك سوف يغنيك ، ومن أن ا ن من قتلك سوف �� � $�

ف !!! {vيعيد �ا ال 
 

اتيجيًا للبعث حي�� قال : �oقيًا واسgثل موقفًا مبدئيًا وأخ طاب ,� �Cا � � إن ماجاء !
 

م احÒوا السيطرة ع= ¡ مفاصل العمليـة  �ثل احتgً� شامgً للعراق من قبل الفرس أذ أ� � العراق ,� �ري اليوم ! $ (( إن ما ��
�ان وجيش وقضاء وحركـة و�اع و%ـاور وتنـاقض وتنـافس واعـgم  لس وزراء و�$ ونه اليوم من %$ السياسية القذرة و¡ ما ��
ة وبواسطة أذر°ا من ا�حـزاب الـصفوية وا�يليـشيات  ان مبا�} ور ، هو مصنوع ومرتب ومسيطر عليه من قبل ا�� � يدجل و��
� العملية السياسية لسلطة الـو�� الفقيـه ووقعـوا �  �ميع ! $Cقد أستس� ا �sة ا�زورة والباط �oت ا�خ ا�جرامية ، وبعد ا�نتخا�$
ديـد  ـا مـن �� يt وادار�� ان ، و¡ مـا يـصدر عـن امـر ث�o ا� ما تسمح بـه ا�� � يt أي �� � العراق ��مر �انية ، و¦ يبق ! دمة ا�$ �C $�
 � �� العـراق وسـور�� واليمـن و� ! �ة و� ! ان � مبا�} ة ا�� $Ôقادرة ع= موا �oا غ �� �� شبك وذلك � �و هراء وهو هواء ! �ووعيد �
ا اCل ا�مكن هو بيد شـعب العـراق وقـواه  �ان ، فg حل �شÖه� العراق من خارج العراق اطgقًا وا, اي مtن تتواجد فيه ا��
ًا و� زالـت ا�  �ان وا�ائيل � زال قا, يt وا�� � امر �Uب � اتي×$ �oوا ان التحالف ا�سaم حزب البعث ، واع � طليع¤� �اهدة و! ا�$
� دفعـت  �Yان �� الـ يt ، إن أ�� ان ��ائيل وامـر ازات وخدمات ا�� $ �يt ومن أª ا� ان �� متفض�s ع= ا�ائيل وامر اليوم ا��
� وأصـبح  �Yمـع ا�ائيـل عـل � $Aـالف النظـام العـر يt وا�ائيـل . فلقـد اصـبح اليـوم �� ضن امـر اء �$ مته لgر,� $� � $Aالنظام العر
 tيـ م مع ا�ائيل وامر �hال �� � �بية وتفاخر ! � ا�نظمة العر �Uبل اصبح هناك سباق ب � �Yوا�ائيل عل tي ا�ستسgم ا�طلق �مر

ط ، يكية بدون قيد و� �}  واستسg{م لgرادة ا�مر
 

بت ا�ائيل  �يt او � ان امر بت ا�� �ا ا�ائيل ) !!! ا� أذا � $� �ان او ست� ب ا�� �يt ست� ( فكيف يتوقع البعض ان امر
ا �� أصغر وأحقر من ذلك . �� �ان �  وهذا ا�مر يستحيل ان تفعs ا��

 
رج ا� تعبئة شعبنا واعداده �ناز�� التحـر��  �� الكب�o فليس لنا من % $Aوطننا العر � �� العراق و! �ري اليوم ! $ هذه �� حقيقة ما ��

ذن ² . �  القادمة �$
 

اتيجية البعث ومبادئه واهدافه ونضا�  �oجوهر إس �� � �Yقيقة ... حقيقة العودة ا� الشعب الCصادق ودقيق عن ا �oإنه تعب
� والبنـاء مـع  $Aـا $ ء ا��� � �!tر أي فرصـة للحـوار ا�تـ نـع مـن إسـت�} � تعبئة الشعب للثورة ، إّ� إن ذلك لن ,� �، ومع ا�ستمرار !
� اسـقاط العمليـة  �� ، ولتحقيـق مـصاØ شـعبه ! �Aا ي�µ وا��� � ا�مـر �Uلgه من ا�حت ر�� اع حقوق العراق و�� � �oتمع الدو�� �ن ا�$

. �sقراطية ا�ستق  السياسية التجسسية الفاسدة ، وبناء دولته الوطنية الد,�
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 � ا ما امر	� � بـه �� � �راب ال�ة، اقرأ ف�� � صدام ، كنت اتعبد �� � ،زار"� � خلو"% ، وا	� �� � ض*% قبل ,�
الـدة  مل رسالتنا ا/� بك الذي خلق، أقرأ ; قرأ نبينا تنفيذا لقدسية امره �3 ? ر @ A	 اقرأ : %Cر الرسا A �3 ،
ق من اHغرب، حـط القمـر فـوق  JKوقدرة ، جعلنا الشمس ت �	نا حناHعا Qة لتحيط ب @Sبعّنا الدا فر
ـو عـاW الـسحر اHـضمر : بغـداد،  �X ب متجهـا J[مل وهو يغادر ي �̂ � فارس يعت_� فرسا وردية ا �aجب

� الفقراء، اطلت  �aب انe متنمر خلف � ، بعد ان غيبته دسائس ج*� � �kالكر �	ر %m رة ات شوقنا لز	� متداد هن�� A	 Cه زمنا طو انتظر	�
بنـا  A	 ب مـن � عيوننا الوسـنانة ،وrـل فـرس صـدام وهـو يـق]% وس نبتت tلفطر �� Jv ا رات ضوء قدح�% �xابتسامة الفارس صدام و

ار: حيا � الرفاق . � ال�� حل ليأ"% �S يد ان �S {ر عاند و A وجت نغماته مع رحيق �3 بيس نعم ا�ية ، وهتف بصوت {% A	رصع بدHا 
 

د يده �� ويقـول هيـا  ق اHا ويفيض ام� �صنا ضد � اغتيال ، {� JKرحيق �ات صدام وهو ينداح اشعاعا ي � ابتسمت، اسكر"�
ـار  ب ال�� A	 ة لتفتح لنـا %Xفيض نعم � واقرأ الفا � ار، ابت� لصدام ،واغرس يدي �� ، قف فوق بساط ر�� فر�� ا/اW بفرشة اخ��
� اد�� حبنـا لـوطن نبوخذنـ�  }نغـراز �� A	 ـار ات � بعد ليـسمح ل�� ر W ين�% A ،واس]� خلف صدام .تقرقع حوافر خيولنا ا}تية من �3

ار . يد ان يغادر ليأتينا ال�� �S{ ر A سلن ه�هل عيد ا}ستيقاظ /ظة �3 %S يل خيولنا واصطفت النساءr جد صدام ، تعاظم 
 
ـة النـور،  - ٢  %Xار ، قـال �� : ا�ع واقـدح فا � ال�� %" @ ة وجد �رقة و	� � من الوقت لرحيل الفجر ؟ قلت C هن�� � : � ب�% صدام يسأل*�

ر وحان زمـن  ر وهاقد وصلنا ال�� يد من ال�% ة مز J} يعد W : لشوق لبغداد A	 ة مرة اخرى، ا� صدام ب�ات مفعمة %Xاقرأ سورة الفا
� افيــاء العــراق، واحفــظ بقــا	� الكــرخ، فعيــون  ســوا �� %[ اق ، و� م¡ــم مــن �k لزقاق،و{% J�{يــق ا النــ� ، ليــع]A الرفــاق ا� طر
ار من اHغادرة، ودع فرسك يتمنطق بغ�C% من نفحات ولـوج  نع ال�� ن {� Ae ض وبيدك مفتاح ار، وا,� اللصوص تقبع خلف وجه ال��

ت قدميه هزات . %Xت، و ه ا	� � زوا	� ار ات، ��  انفاق ضوءها يطفأ اعراس ابليس، فال��
 

� غرب بغداد ، وقل للرفاق حان  قية �� J� فة J� ار ، من ظريك ع_ طلوع ال�� ية، وvّر 	� A[ال �Sخناز � �aبه لطن @ }تلتفت للخلف، }	%
ج بقدوم فرسان ا}مس و§ يعتلـون مركبـة الغـد، بعـد ان حطـت  وقت ا}نط�ق، امسكوا بيد ا}مل، اHو©J بغ�C% دموع من اب�%
هـا ا�ار، وليلهـا ومـضات لؤلـؤ يـKك ان  ـا انـوار، واد{� ا السموات وا}رض، عاHها نور، و�ا,% �rا جنات عر J¬ا اطيار اعشا عل��

ت الوقار . A	اe لق عاليا فوق %Xع_ فراشه الوث]� و �  تستل�%
 
� سـاحة  - ٣  � كوننـا اط�لتنـا �� صدام قبل ان يقرا خطابه القـادم يقـول �� : حـسن سـأبدأ الـص�ة ا}ن وليكـن � دفـق النـور ��

ت الكرخ واطلق صفارات ا}مل فـا	�  A	ظريك ع_ بوا � و� معه }تلتفت للخلف ، vّر 	� ى ، امسك بيد خليف*% A[ا}حتفا}ت الك
اذا تنتظرون ؟ �m ، � �aبل وجوه الضامئKبو وعيه، وقوة ابتسامة ت � �X{ ا �[ � داخل² ±�  مع²، امام²، ��

 
ـار،  - ٤  ا الفجر ارحل فقد جاء وقـت ال�� � اطياب جنة ح´نا ا}قدم : ا,� � يوم مولده يقول بصوت منغرس �� � خطابه �� صدام يل�%

ـد ا/ـدود ويغـسل ازقتنـا مـن ادران  �, �µ شـيدة تـسو	� ار عارم اHوجـات، ا	� � مسارب ,� ة غروبك لننطلق �� ا الفجر ابدا مس]� ا,�
� نفوس W تبلغ الـسنة  �aجات م�ي JKا الفجر خنقتنا ح ار بفرسانه يقف خلفك منتظرا ذهابك، ا,� ا الفجر تذكر ان ال�� طيئة، ا,� ا/�
 W ن وهن ي�خن (واصدماه) ، ارحل ، ارحل ا}ن ، فرماحنـا قت vعنا �خات ماجدات �A صو,% ا الفجر اخ]% من xرها ، ا,�
كتحال  ار وا ا و�¹ تنتظر رحيلك وقدوم ال�� %, � حاو	� فض ان تصدأ �� %S لتمرد ع_ مقابضنا، وسيوفنا A	 تمل ا}نتظار وهددتنا %X تعد
ت الـºء وسـط سـاحة ا}حتفـا}ت  A	بيمينه وهو يقف وراسه يدق بـوا � �Sى وكتابه العزKؤية صدام وسيف � بيده الي AS العيون

. A[ونه متأهبا للحج ا}ك �S ا¼عيل � � معمورة ب*� ى و� من �� A[الك 
 
� ســاحة   ــار �� � ال�� يــق اHنتظــر½� � انــشودة ا}مــس والغــد : حيــا � ¿ــ¾% فــانوس الطر � عيــد ميــ�ده واهــدا"� � اليــوم �� صــدام زار"�

ي . �Sعبدالوهاب الغر 

?       
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�Â عـن � ±ـود البعـث واسـتمرار التفـ ا � ا}شـ]% A"ن }يعرفون طبيعة حزب البعث العرÃ مـاه]� اف يستغرب البعض من ذوي النظرة الضيقة وا}فق ا^دود A/ا

� وا� اليـوم .. وا}ج �ÅـاHبعينات القـرن ا ته النضالية منذ ار ططات اجرامية للقضاء عليه طي¾% مس]� مر و�� @ �Æ ما تعرض اليه من 	% AS Cعـ_ هـذا التـساؤل  ابـةحو
Çمـ � � بيـة �� مـاه]� العر A/ـق حـزب ا AX ناض_� البعث هو ان هذا ا/زب الرسـا�� هـوH ية � �Xواقف التارHا ا}حداث وا كد,% وهـذا هـو � ن تقود	� ا� حقيقة ا

ا ا الدة وتطلعا,% ا ا/� سال�% ASلص لوطنه وامته و ]� � مواطن �� �± � اء وجوده }نه �� ز اعداء ا}مة من ا,� AÊ وده ا}سطوري .. لذا فقد± JKH وعة .. فاعداء العروبـة
 A¿ � �aواطنHم عاجزون عن قتل ا � او ذاك لك�� A"هذا القطر العر � رtته �� %X داف مناضليه وتطويق � tنـوا و مـا  يعاوقيمها ا}صي¾% قد ينجحون احيا	� من اس�% الـذ½�

� الوحدة وا/ اه]� امتنا �� A¿ نشودة القادرة ع_ تلبية تطلعاتHية ا بية الثور بة العر لبعث كفكرخ�ق فيه خ�صة التجر A	 يـةزالوا يتشبثون ليـÌا  ر � %Xكية و ا وا}شـ]%
 � A"يع ارجـاء الـوطن العـر A¿ � قة للتضحية والفداء �� JKHلصور ا A	 ء �Â م_� ا � ا}ش]% A"حزب البعث العر � ر�� ـة مناضـليه ، فـمن واق¡ا اHزري .. واذا tن 	% AÍان موا

� نيسان من عام  � الصفوي منذ احت�ل العراق �� �Â الÌيو"� ـا العـدو قبـل الـصديق تتمثـل  ٢٠٠٣البطولية ل�حت�ل ا}م]� A, ف ت يـع]% A	 ا� اليـوم ، تؤكـد حقيقـة
ويلها ا� منطلقات للتجدد والتطور وا}رتفاع فوق � التناقضات ا^يط %Xالتجارب وا^ن و Ïدي اق %X _ية ع � �Xر مت�ك البعث قدرة 	% A	زروعـة ة بHه او ا}لغام ا

ذن � . A	 لتحقيق الن� الناجز Cيق نضا � طر �� 
 

ته عن سواه من ا/رtت والتيارات  � جع ا� حقائق م]� �S العراق � �� C ا ما تعرض ا وم�� ططات التامر وخطور,% �Æ طبيعة �� AS بيـة ،مـع الو ان ±ود البعث طنيـة العر
� الـصفوي ،ن ا"� �S{ب النظـام ا لق ا� هاوية عار وخزي التعاون مـع اذ	� � ا �افظا ع_ مواقفه وW ي]� � م�� 	� العا�� والكب]� Hن ب�% �Sـسك  قـولتقد ان ±ـود البعـث و{%

جع ا� :  �S بادئه A} �[ماه A/ا 
 

لتـا��   –او}  A	ث¾ من مباديء قومية انسانية اسـتطاعت توحيـد العـرب و ا {� A} ا ا/ضاري وخاصة ا}س�م J,ا}مة وار �Òمن ق kستوHـم اطـ فكره الثوري ا �ق طاقا,%
Hدي ا %Xوعة و JKHقيق طموحاته ا %X _ضة والتقدم والتطور و قدرة ا}نسان ع � ال�� يدة �� بة فر ر A %X Wية منحت العا بة حضار ر A %X اه بناء A %X A	اوزها .صا A %Xعب و 

 
نيا  J	–   رتبـاط A	 مطلـق Qبـش � �aم ومـؤمن � نفس الوقت ع_ اعدا,@ �� � �½ A[ومتك § اه]� A¿ مع � �aنوا متواضعÇناض_� البعث فH العا�� � ل�% ام ا/� � سـي¾% بـسمو الو ا}ل]%

 ا�دف .
 

لثا  J	–  يـة التعـÓ A	 انـه � ذلـك ا{� �Ôاصـعب الطـروف مـن دون ان يلـ � ـة خارجيـة حـ*% �� AÍ ستق�لية قراره ورفضه التبعيـة }ي A	 سك حزب البعث وقيادته  اون{%
م ثوابت ا/زب ا}ساسية الوطنية والقومية .. %[ �X والتحاور مع اي طرف 

 
�Æ قتامة ا ASران ، وÕ � ها من قبل عنا� الJK خدم وعبيد النظام الصفوي �� اطر قل نظ]� ت و�� بنا بتحد	� ر به حز � الوقت الذي {� ا فـان لصو اليوم و�� رة وسوداوي�%
هاد الطويل ضد التجزئة A/وا %Cبنا ونستعرض مشاهد البطو ية سابقة من امتنا وحز � �Xر اه]� ان نعود ا� مراحل 	% A¿ او � �aيعا كبعثي A¿ ل التبعبيـة و� عليناÇاشـ 
ا اقطار الـوطن العـ A, ر %} � ا ال*% ققت ، لنعرف ان صعوبة الظروف وقسو,% %X � Ö وا}نتصارات ال*% � والعبودية وا}ستغ�ل ، ونتوقف عند النتا�@ A"العـراق  ر � وخاصـة ��

ختلف الوسـائل والـسبل }نقـاذ امتنـا وا A}ية النضال وÓتصم×� ويقينا ع_ ا �	يد � %S ان � �Ôا ، ينب }نكـسارات والنكبـات ن اوسور	� واليمن وتغلغل اHد الصفوي ف��
.( � �aؤمنHا JKقبل ان شاء � ( وبHيق الن� ا ان والتضحية ع_ طر نحنا قوة ا}{� %} 

       
êÞ^ŞvÏÖ]Ünéâ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
�Â فكر ن]� متطور منفتح وضاء وساطع ومفتوح  ا � ا}ش]% A"فكر حزب البعث العر
 ASثاHتواصل الدا�@ اHاء ا JS{ا وابدا وع_ ا}ط�ق }غراض التطور وا}غناء وا ت دا{@ ا	� ال��
ة اHتألقة الزاهية اHشعة الساطعة  AØتوHية ا يد من ا/لقات الفكر اHبدع ا/��ق لينتج اHز
� تظللها  ة الوهاجة بقوة واشعاع وبسطوع اHبادئ البعثية السامية الرفيعة اHقدسة ال*% اHن]�

عاء. A¿ تجددة للشعب وا}مة وا}نسانيةHالدة ا بية ا/� ت العر  الرا	�
 
ة اHمارسة   ء الصفحات القادمة من مس]� � �Úعطاء يHتنور الساطع اHوفكر البعث الن]� ا

ذري الشامل اHعطاء  A/ة التحويل والتغي]� والبناء الثوري ا والتطبيق اHبدع ا/��ق ومس]�
� فكر البعث الثاقب  �aتحفزة بHتوثبة اHدلية ا/ية وا/يوية ا A/الوضاء لينتج الع�قة ا
ركة ا/زب  AX يدفع �Ûنتج لHي ا J[ال � � اHمارسة والتطبيق ال]J الغ*� �aومع �© %[Hا � �aتHا
طوات نوعية  � AX ة وا/ازمةvية ا/ا ذر A/ية البعثية النضالية ا � �Xية التار النضالية اHص]�
يث تكون خطوات �سوسة وم´وسة مسموعة منظورة هادفة تواصل  AX متقدمة ا� امام
 �µوالقو � � والتخ�� والتقدم والتطور وا}رتقاء الوط*� � مدارج الر�% الس]� والصعود ��

� الفاعل .   وا}نسا"�

     
 êæ‚é·ØÚ^ÃÖ]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
د فيـه ابعـة xـال  JÜالذي است �Ýاري عيد العمال العا A/ا}ول من مايس ا � يطل علينا ��

� شيÇغو عام  تفل xال العاt Wدحـوه ومناضـليه وابنـاء  ��١٨٩٦ �X اول من مايس � � و��
 Qفة ولt الثوري بصيغه � الشعوب والعاt Wفة بعيد العمال العاH �Ýواص¾% نضا�م الطب�%
�â البشع البغيض وا}ضطهاد .. ليواصلوا  � وا}ج×% اشÇل والوان وانواع ا}ستغ�ل الطب�%
اصة بـQ بلـد وحـسب ظروفـه اHوضـوعية  كية ا/� ا �â لتحقيق ا}ش]% ة التقدم ا}ج×% مس]�
وض الشعوب وا}ã وا}نـسانية  ]� وص�ح وتقدم و,� وخصائصه العيانية وعوام¾ الذاتية /�

عاء. A¿ 



 

 

”R 
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ـــذي  ، ال � 	
ـــشطي ـــد الق خال
يـــضيف إ� ا�ـــه عبـــارة 
ـــف  � و$تـــب ومؤّل ( &ـــا%	

وســط) اللندنيــة طلــع  ق ا23 � &يفــة (الــ56 ّ )، ويكتــب %	 � عــرا%:
لتفاهـــة  ء <= ا )، مـــ@� :A3قـــال عنوانـــه ( للهـــدا<� مـــدلو =E علينـــا

$ذيب والدجل والضحك ع@ الذقون.  وا23
 

 � 	Nوذجًا صادقًا للصح 	E من زمن بعيد، وأجده Y أقرأ � 	
والقشطي
ـط  	Z [ق الذي يسخر ق_ه ^ن يدفع، و3 يتحـرك هـذا القـ 	 :cا^ر
قـeم  م هـذه ا23 :f3 أحـ � 	hمـن أ 	iة من دون أجور، وع@ الرj
قـeم ا^تلونـة،  وأدعو n أن يصون قl �m ابت@ بـه أ&ـاب ا23
 oـ :pعرضـة لل rعـ = �sتب إ� مـسخرة وtول ال �s [لق اق <= 	 :cفا3ر
ــغ  اق مــن مبال 	 :cا3ر Y ــر ــا وف ام wم :fــده ا3حــ ــضحك ويفق وال

. :rطائ 

جـم عـ@  :pوكرسه لل � 	
ا)، مقال كتبه القشطي :A3و(للهدا<� مدلو
 � =hوعــ@ حــزب البعــث العــر 	 الــرئيس الراحــل صــدام حــس~�
ما بدأت قبل مدة، بعد  	pجديدة للنيل م :r� ن 	� ، �� ا :fا3ش
ات عا^يــة  =cــا 	� 2cرصــدت �ــا دوا � :
فــشل اZمــr: الــسابقة، الــ
� الـذي  	
أموا3ً طـائr: فاقـت ا^ليـار دو3ر، لـشيطنة اZـo الـوط
� �ـن تـس] مـن هـذه  	
، و$ن القـشطي ي�� دفه الغزو ا23مـر :pاس
� آلـت  :
	 Zمـr: الـشيطنة الـ � جوقة ا^سخر�� رط %	 	 	sا23موال وا

 إ� الفشل.
 

� أخــذت  :
	 � التحافيـات الـ � مقـاY : "بـ~� 	% � 	
يقـول القـشطي
وبـة، بندقيـة  	p^بية من قصور صـدام ا تتدفق ع@ العوا� الغر

ــنيكوف» ــن  «�ش ــة م ب ــا wر �pوا عل 5fــ ــذهب ع ل ــصفحة <= م
ــاج إ�  ت :s �

	� ، ــساؤ�� � وت =hر اســتغرا العــراق. $نــت شــيئًا أ<5
يـة �ـذا الـسeح؟ و^ـاذا  هور بعض التأمل. ما حاجة رئيـس �=
¡ ذهنية ذلك النظام. العنف  = :sثل و :E ا 	Aلذهب؟ إ صفحوها <=
لــسeح $ن يلفــت  ــشع وقــr: الــذوق. ولكــن هــذا ا�ــوس <= =Zوا
ديـه  �pـص يبـادر ف 	 � إكـرام 5¥ يـد أن يبـالغ %	 �c نظري. ف¦ا $ن
مسدســًا أو بندقيــة. وهــو مــا فعــr مــع الــشاعر مظفــر النــواب 
عنــدما زاره. أعطــاه علبــة أنيقــة. فتحهــا فوجــد ا�ديــة مسدســًا 
وطقمــًا مــن الرصــاص. مــا الــذي يفعــr شــاعر حــساس §ظفــر 
 2cـا سدس؟ أ<	 واثق أنه $ن يتم
	 أن يعطيـه علبـة ¥= =E النواب

 أو قنينة نبيذ".
يـد أن يـصل  �c شيئًا iة ليد ثل من أمثلته البائسة التا¬	 =E وجاء

 إليه.
 

 	 ف أن أســيادك، الــذ�� :fأو3ً أنــت تــع : � 	
ولكــن wــeً <� قــشطي
 ، 	 بوا مقتنيات الراحل صدام حـس~� 	A استأجروا ق_ك، ® من
يـة �ـا؟  هور � تتساءل: ما حاجة رئيس �= :
والبندقية الذهبية ال
ة $نـت تقـدم  �fن هدا<� كث لذهب؟ °� من �	 و^اذا صفحوها <=
� بيته،  ا %	 =A تفظ �s ² تلفة، وهو � مناسبات �	 	% 	 Y من العراقي~�
´ اZكومـة العراقيـة و³قـه  � متحـف مـسجل <= ا وضµا %	 	Eوإ
ا ² يكن قد رآها، ¶ أن البنادق  =Eأسيادك بعد غزو® العراق، ور
ــن  ــت 3حــق، م � وق ــت، %	 ــذهب $ن ل ــصفحة او ا^رصــعة <= ا^
� تقـدwا القيـادة العراقيـة للرؤسـاء وا^لـوك بعـد أن  :
، الـ ا�دا<�
� و$ن � ملـك او رئيـس  	hا �c3يـش ا =Zا � يـش العـرا%: =Zدحر ا
ل¹ـا مـن سـeح  �E نه 2 صل ع@ قطعة سeح يفتخر <= �s ان 	
يتم
ادك بقصة إهداء الرئيس الراحل  5ºنيًا، است ، و<5 � يش العرا%: =Zا
� "علبة أنيقة"، إ� " شاعر حـساس §ظفـر النـواب"،  مسدسًا %	
عندما فتحها النواب وجد ا�دية مسدسًا وطقمًا من الرصـاص، 
ــواب  ــر الن ــذي يفعــr شــاعر حــساس §ظف ــا ال ــساءلت: "م وت
ـا2c أو قنينـة  سدس؟ أ<	 واثق أنه $ن يتم
	 أن يعطيه علبة ¥= =E

� بداية ثـورة  ذه اZادثة جرت %	 ـوز  ١٧نبيذ"، ¬	 :Eعندمـا ١٩٦٨ ،

ن  نه $ن من �	 أطلق ³اح "الشاعر اZساس" مظفر النواب 23
، الـذي $ن  � � اZزب الشيو�Á العـرا%: ت الكفاح ا^سلح %	 �Ãتنظ
، الذي نفـذ Äليـات اغتيـا3ت  �Åاج، ذلك التنظZا 	 �cه عزÄ	 :fي

ـر مـن قيــام ثـورة  5Æبغـداد بعــد أ � ات %	 �fــوز  ١٧وتفـج :E١٩٦٨ ،
م النواب، وعندما خـرج  	pوم ، 	 يع عناÇه من ا^سلح~� و$ن �=
ـة  =p =Z ة مـن ذلـك التحـق <= �fالنواب من العراق، بعد مـدة قـص
ة تقاتل الÈاينة  =p =Zل $نت هذه ا 	¬ ، 	 الشعبية لتحر�c فلسط~�

لشعر والسجا2c والنبيذ؟ => 
 

ـداك  :sأ � 	
، ولـك �Åا أنت ع@ سـبيل التعـم :Aوهذه الرواية أورد
واية أخرى lثr: جرت مع غ�f مظفر النواب.  =c إذا جئت 

 
نــه مــن قطــاع  2 => ،Yمقــا � � الــرئيس الراحــل، %	 	
يــصف القــشطي
	 اسـتأجروه للنيـل  الطرق، مع أنه ب
	 بلدًا، وجلب أسياده الذ��

سًا يدمرون البلد منذ   سنة. ١٦من هذا القائد، أ<	
 

ــة  ــا خدم =A رطــت 	 	sا � :
ــ ــدة ال دي =Zا :rــ ك أن اZم ــ56 � أب 	
ــك ل
يبة، ¶ منيت  	Z => 	
23سيادك لتشويه صورة صدام والبعث ستم

ا. :pسابق 
 

 لكن عذرك عند<	 خرفك.
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يـة   � من مايس التحرر 	hلثورة الثا 	 اري الذكرى الثامنة والسبع~� =Zمن هر مايس ا � 	hالثا � ر علينا %	 :E
لرi	 من عدم التtفـؤ  ١٩٤١الوطنية والقومية عام  => � 	hيطا =fل الeضد ا3حت � =
بع الذه ا ا^ر =A قام � :
ال

ار صـeح  =cـداءا ا 5Æ بعة ووقفـوا ات وا3سلحة .. وقد اعدم العقداء ا3ر 	 �fالعددة والعدد والتجه � 	%
� يونس السبعاوي من ا^وصل  	hا^د �cسعيد و$مل شبيب والوز �Î

	 الصباغ و�مود س_ان و¬	 الد��
� الذي خرج ا� مÐ وعاد بعد ثـورة الرابـع عـ56  	heاء و$ن ع@ رأس الثورة رشيد عا�� الكي اZد<=

وز عام  :E عام  ١٩٥٨من 	كرم مثواه ..  ١٩٦٥وتو% اه وا 5c وطيب n ر�ه 

ة يـستلهم الرفـاق ا^ناضـلون  �cية العصيبة الـصعبة وا^عقـدة والـشائكة وا^ـر 	 �sالتار :rهذه ا^رح � و%	
ة والقيمة والبليغة من هـذه الثـورة ا^باركـة  5fوالدروس ال =fاهد ا^قدام الع =Òالبعثيون وابناء شعبنا ا
هـاد  =Zة ا �fخدمة مـس � ية الوطنية والقومية ليظفوها %	 � ذكراها الثامنة والسبعون ثورة مايس التحرر 	%
ا الباهـر  2Aوضـيا �Åط ع@ ارض العراق الطاهرة ا^قدسـة ا^عطـاء لتـشع بـسناها العـم والتحر�c والر<=
ـا مـن اÒيـط  =Aمغار 	Ôا ا� اقـ بية Õهـا مـن اقـÔ مـشار¬: ا^تدفق ا^درار ال5f ع@ ا3رض 3عر
ـد والرفعــة  =Òوا3رتقـاء وا 	Ðالعـادر لتحقيـق التقــدم والتطـور والتحـ � =hليـج العـر 	Zا3طلـ×� ا� ا
 �Øنفوس ابنـاء شـعبنا الطيـب الـشجاع ا^قـدام ا^ـض � ة %	 	 �cوالكرامة الوطنية والقومية الغالية والعز
� الـشامل والفاعـل  	hوا3نسا �Ùوالقو � 	
وض الوط 	pالصامد الباذل الفادي لتحقيق الصعود وال =cالصا
قيق ا^صاÚ العليا الـسامية الرفيعـة ا^قدسـة للـشعب وا3مـة ولeنـسانية  :s يق والس�f قدما ع@ طر
	 لعبـور  قيـق ا3هـداف ا^رحليـة وا3نيـة والظرفيـة كجـ6 متـ~� :s يـق � طر 	% �fالس :rعاء ومواص =�
� الع_يـة  	
	 والد33ت وا^ـع قيق ا3هداف الت6اتيجية البععيدة ا^دى الواسعة ا3فاق وا^ضام~� :sو
ة ومتألقـة  23 2eقة ومتـ ت العميقة وذات اماد زمنية طـويr: اخـاذة ومـ56 ية ذات ا^د<� والواقعية الثور
ة ومشعة بقوة وسطوع واشعاع ا^بادئ البعثية الستمية الرفيعة ا^قدسة لتحقيق ا3مـال  �fة من =Üومتو
� مصاÚ الشعب وا3مـة العليـا والـس�f قـدمًا  :Nت الرامية لتح وعة والتطلعات وا3هداف والغا<� ا^56
ية الثeث ا3هداف السامية ا^قدسة اهداف البعث والـشعب  	 �sقيق ا3هداف التار :s يق ع@ طرر

كية. ا :fية وا3ش � الوحدة واZر  وا3مة %	
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ـو ³يـع  -١ 	s @العراق °� ا3خرى تتدهور ع � الصحة %	

 	 وافاà	 وصارخ فـالوز�c يـستقيل بـسبب هيمنـة الفاسـد��
� اÒافظـــات  عــ@ مفاصـــل الـــوزراة ومــدراء الـــصحة %	
ون ليــؤدي ا� تــدهور قطــاع  :pبــون ويــش �s ¶ ®يقــودو
ان عليه وا^ساáة  �c3 :rالصحة وهيمنة ا^يليشيات العمي

� تدهوره ..  	% 
 

^رصـاد  ات فاطبـاء العـراق ا3شـاوس <= �pات ه �pولكن ه
وسيواصلون نـضا�م 3عـادة ا�يبـة ا� قطـاع الـصحة ¶ 

� سابق âدها  . $نت %	
 
٢- Ôنـه مـن اقـ اء العراق و�افظاته واقضيته ونواحيه وقصباته وقراه وÆوY و جباY وود<� 	sا � � � � مفاصل الدوY: بل %	 ي %	  الفساد يست56

كنًا ..  رك سا :s 3 ش و3 تنش بل :A 3 كومةZالغرب وا Ôق ا� اق نوب ومن اقÔ ال56 =Zا Ôل ا� اقص 5äال 
 

� ظل اáال وتعمد اZكومة العميr: .. وأي فساد  ي %	 ات بل هو يست56 =Zوالفساد سيد ا^وقف و3 هناك اية معا!!. 
 
ـدد الـزرع  -٣ :A �°لفنـاء و ـدد ا3نـسان <= :A �°ارفـة و =Zقاومـة الـسيول ا^ �Ùحكو � 	
د ف =è تت خطرًا مدمرًا وليس من ت والسيول <= الفيضا<	

ى .. ولكن 3 حياة ^ن تنادي :fف 	 لفناء واي فناء واZكومة العميr: 3 اذن �ا تسمع و3 ع~� ع <= 	Ðوال. 
 
لـس النـواب جلـسته  -٤ هـا التنفيذيـة فقـد عقـد �= 2cكوميـة ودواZـزة ا =è3ـل اÄ � ة ا^تفـشية %	 �fجانب من اوجه الفساد الكثeنسية ل =Zمنح ا

لف  	 :s ا^وضوع فقد � لـسة و² يتواجـدوا داخلهـا وتعطلـت مناقـشة  ٢٥٧للتحقيق %	 =Zضور لتسببوا بتأجيل جلسته ووقفوا خـارج اZئب عن ا 	>
م  :Ãالنـواب وكـذلك ينـال ا3هـ 	 � حاميـة الـوطيس بـ~�

نـسية �	 =Zار اما النقاشات حـول قـانون اÄ3دمات وملفات اعادة البناء وا	Zملفات ا
 �fيع قـانون الكـسب غـ � تـ56 ـاطلون %	 �E 	 � حـ~� نـسية لeجانـب %	 =Zنسية ^نـح ا =Zم ي6عون 3قرار قانون ا 	¬ =cمن قبل ابناء شعبنا الصا �fالكب 

 .. :Yينة الدو ز 	Z وقة اق ا^ال العام واعادة ا3موال ا^56 	 و5³ � مeحقة الفاسد�� نه يºم %	 وع 23  ا^56
 

ل و وجل ..  = 	é دون 	 	 ا3خر�� م الفاسد�� 2Aeالنواب الفاسدون زم iوهكذا يد 
	 هو اZ	جل .. ؟   وا��

	 هو الوجل .. ؟  وا��



 

 

”S 

?      
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ية . ۞ ت العسكر �ت مرح�� ا�نق�  ان��
يث السلطة أو ت�د . ۞ بيد أو تور & �ت مرح��   ان��
قوى .  ۞  معاي0/ ال3اع تتغ0/ .. ونبض الشارع هو ا�&
ب أن تتوحد ع5 هدف التغي0/ . ۞ �  وقوى الشعب الوطنية والقومية 9/
 

بيـة للتنديـد  / الـساحات العر اع0/ الـشعب ?< يتساءل البعض ، Dاذا � تنتفض @�
 /I ا ؟ ، مـا حت�ل العراق وبقرار اجتثاث البعث الذي ُيَعُد روح ا�&مة ورسـال�� �
خــذ اDبــادأة وتتــصدى �حتــ�ل  & �بيــة �  عــل قــوى ا�&مــة العر � �9 / �Yــسببات الــDا
/ [ الظـروف للنـضال  ا حًيـا ?< ً العراق و�جتثاث البعـث طاDـا _ن البعـث منـ0�

/ ع5 مرور العقود اDاضية ؟ . �aالعر /bالقو 
 

< النظـم  /dوأمام هذه التساؤ�ت ، يتوجب التوقف عندها لفحص معاي0/ الع�قة ب
ـk القـوى الوطنيـة  �9 / �Yعـاي0/ الـDا > /dماه0/ بـصورة عامـة وبـ �mة واn بية اmا العر

: / �a pس�مية بصورة خاصة .. ومن هذه الزاوية يتضح ا� uوالقومية وا� 
 
بية ومنذ عام   -١ ~{ م|ـا  ١٩٤٨إن النظم العر مـاه0/ وتـ�� �mاوغ مع ا وmد ا�pن ��

ـا القليـ�� أو  �� > ـا القطـري ) ، الـذي هـو أمـن 9< افظ فيه ع5 ( أم�< لقدر الذي �9 �
نيـة ، إن هـذه النظـم  }ـة  ـة ، ومـن �� ا ومـصاmها الذاتيـة ، هـذا مـن �� عائ���
/ و� موحـدة إزاء اDـصلحة  �aالعـر /bا ل�&من القو ليست متجانسة من حيث رؤي��

بية العليا  بية نظاًمـا نظامـًا  -العر / تفاصيل هذه النظم العر يد أن ندخل ?<  -و� �<
0/ ( �ـن  / الـ�{ ا ينطبـق مـع اDثـل العـرا?� �� / >Yن هذه النظم تع & �ميع يع�  �mن ا&�
لقرب مـن  �عل النار اDشتع��  � اول أن 9/ عY< [ نظام 9/ ود النار لَكرصته ) .. �� /9

نية مطلقة لسنا بصددها . >/ هذا أ رغفة . و?< / ا�& �? �م   رغيفه و� �/
 

ارجيـة خاصـة النظـم  >mـا للحمايـة ا ا عـ5 وفـق رؤي�� / ع�قا�� >Yوإن هذه النظم تب
ـا  ا وغذا�& ار�� � ا واقتصادها و�9 / أم�< ارجية ?< >mتعتمد �ًيا ع5 القوى ا / �Yالضعيفة ال
ـول  ـذا ا�&سـلوب �9 �� /

ا. �< ا�� ا وتتباI بـشا�< ي|ا و�را�< ا ومشار ومواردها وما�&
ـره  لك غـ0/ منتـج وغـ0/ مبتكـر تـشبع معدتـه وتلـسع �< / إ  مـس�� �aالشعب العر
ــة  ــوى الوطني ــادة الق ــشعبية بقي ــة ال قراطي صــ�ح والد�/ u� �ــه  ــح ¡< ــسياط إن فت ل �
 / �Yسة ال والقومية .. هذا الواقع غ0/ اDنسجم وغ0/ اDتجانس هو سبب ا¤جمة ال£{
عـل أوضـاع  � /9 ، / >aو~/ ومن الغرب الـ¦يو ق ا§� / من ال£{ �aبت العمق العر >̈

/ حا�ª عدم ا�ستقرار وهش من الداخل �&ي هزة داخلية أو خارجية .  ا�&مة ?<
 
ـسب   -٢ /9 ، / �aالشارع العـر / ا النضالية العالية ?< ماه0/ ا�&مة قدرا�� �m نت_ > /dح

مـسينيات والـستينيات مـن القـرن اDنـ3م ..  >mا / / التـأث0/ ، خاصـة ?< ـا ?< ¤ا وز�<
تاح الشوارع  � / خاصة بقيادة البعث والقوى الوطنية �9 اه0/ الشعب العرا?� _نت @�
 / ثـ0/ ?< & �س�موية أي  uا الباس�� ، ® يكن ل�&حزاب ا� ية ومقاوم�� زا�& �mلن3ة الثورة ا
/ أفغانستان  ماه0/ ، ولكن مثل هذا التأث0/ بدأ منذ إشتعال اmرب ?< �mز°< قيادة ا
/ العا±ـة  سـست ?< & � / �Yت القاعـدة الـ / بتنـظ�/ �aـاد الـسوفيا وخروج جيـوش ا��9
ــراق  ــ�ل الع ــ�/ _ن احت / ، ف �aــشباب العــر ــث اســتقطاب ال ــل حي ــة _ب فغاني ا�&
 / �Yالــصيت والــصفقة الــ & /Yــر لنــدن ســ ان �µ بعــد مؤ�� / مــع إ�/ اتي¶� بتحــالف اســ�0
ــار  / .. التي >aا /� uــام ا� ــن النظ ــة ع ي�ن نياب ــر ــع ا�&م ــك·/ م mــر ا ق �ــرم  ــدها ا§� عق
ي� ( أخـوان  ركته ال¦يونية العاDية ورعتـه أمـر �/ لندن و س�موي الذي ولد ?< uا�
ة ª كحزب الـدعوة وأحـزاب تطلـق عـ5 نفـ�ا  < ) وأحزاب أخرى وا�� /d¹سDا
ع جلــود  > >� ºــسب مــوا التنميــة والبنــاء وا��ــار إ  مــا هنالــك مــن تــسميات 9�
/ �ــران .. هــذا التيــار  / يبار«ــا ويــد�ها نظــام اDــ� / ?< �Yفــا¼/ الــسامة ، والــ ا�&
 / >? kـmـة ا / إ  ¡� >aسيس الفاشل قد أوصل ( �ـمد مر~/ ) ا�&خواDس�موي ا uا�

م�ءات  u� > >½ / م3 س0/ >? / �aي� أن الشعب العر بية اعتقاًدا من أمر ك0� دو�ª عر أ
/ أوصلت مر~/ بـ(  �Yارجية ال >mا مرشـد ا�&خـوان  ٥٠القوى ا ) مليون دو�ر قبـ¦<

ر حيـث  }Àسوى بضعة أ kmا / / القاهرة ، لكن العكس حدث و® يبق مر~/ ?< >?
/ [ مـ�ن  >? / >aرهـاب ا�&خـوا uوتفصيً� وطارد فلول ا� �� لفضه الشعب ا3Dي @�
بيـة .. Dـاذا حـدث الـذي  بيـة مغار / الدوحة والكويت واسـطنبول وعـواÁ عر >?

 حدث ؟ :
 
/ الـضغط عـ5 انـسحاب   -٣ ث0/ ?< & �/ _ن لوق|ا  �Yيكية ال يبية ) ا�&مر �&ن ( التجر

قـق  ـا 9/ جتيـاح اDنطقـة مـن العـراق ، �� �ان  السوفيات مـن أفغانـستان وت|ـد إ�/
ــة  >Äيكيــة الفا يبيــة ا�&مر ــا ، التجر Åائيــل ) أم�< u� )ها وmي� مــصا /  -�&مــر >?

يبة اDدى  ا القر اتيجي�� ـاه0/  -اس�0 يق أمـام يقظـة @� / منتصف الطر اًما ?< فشلت ��
دارة  uــه ا� ــذي بلورت ــكب0/ ال ــط ال وس ق ا�& ــ£{ وع ال ــ£{ ــن م ــة ، ولك بي ــة العر ا�&م

يــف عــام  / خر يكيــة ?< حــ�م   –وهــو ( ســيا~/  ٢٠٠٣ا�&مر u �اقتــصادي ) ، وذلــك 
ـا  وسط لتغي0/ هيÇية اDنطقة �� ق ا�& يكية ع5 منطقة ال£{ ية ا�&مر القبضة العسكر

كـستان   Middle East Greaterيعرف (  �يتانيـا إ   تد مـن مور وع �/ ) وهو م£{
< ) أول مـن  /� ليج ، وبطبيعة اmال ، يعد ( شيمون ب0/ >mكيا والسعودية وا مرورًا ب�0
ـا عـ0� ت�مـل البـY< التحتيـة  / ما بي�< ق أوسطية موسعة تت�مل دو¤ا ?< }Å  دعا إ
لتنميـة  �ـا بـديً� عـن مـا يعـرف  / قياد�� >aـول الكيـان الـ¦يو > �9 / �Yوا�قتصادية ال
ت اDتحــدة رفعــت مــن  // ، إ� أن الــو� �aوالتعامــل والت�مــل ا�قتــصادي العــر
اتيجية  سـ�0 � /Óي / ا�&مـر اتي¶� اسك ا�&مـن القـوb/ ا�سـ�0 بط �� وÔا لر سقف م£{
ــــل  ــــسار أي دور للت�م / إ9< ــــالغ ?< ــــاب ) ، Ö _ن ª ا�&�{ الب ره uــــة ا� ( م�×<
طـوات  >mمـن أن مثـل هـذه ا >Øمستقبً� ، عـ5 الـر / �aا�قتصادي والسيا~/ العر
ــل  ــع الت�م ن �� / �Yــ ــة ال ــدخ�ت ا�&جنبي ــرؤى والت ــوع ال ــسبب تن ة ب ــع0{ ــت مت _ن
< مـ3  /dنـع الوحـدة بـ ـرت م��ـه �� / الوحدوي ، وهو قـرار �< �aا�قتصادي العر
يـد أن يكـرس أي  ت Dـ3 ، �&ن الـ¦يونية � �� ب0/ >بليون بـو > kمنذ ح /وسور
نـــق  > يـــث 9/ ـــصوص 9� >mعــ5 وجـــه ا ، /< مـــ3 وســـور /dبـــ / اتي¶� رابــط اســـ�0

 ( إÅائيل ) !! .
 

ـة  بـع ¡� < ا§تـ�� لت�0 /dفلـسط / ا ?< اتيجية ال¦يونية mماية كيا�< امتدت هذه ا�س�0
ت  /ـــو ̈< ، وإذا رجعنـــا إ  أول يكيـــة حـــ�Y الوقـــت اmـــا اتيجية ا�&مر ا�ســـ�0

يكيـة للتنميـة الدوليـة (  ÜÝ الـو_�ª ا�&مر > �� / يكيـة ?< اتيجية ا�&مر  )  usaaidا�س�0
ة من  بع �ـاور أساسـية وI/  ٢٠٠٩  -٢٠٠٤للف�0 وسط ، لوجد< أر ق ا�& ل£{ �اص  >mوا

اتيجية �ضة :  أهداف سياسية واس�0
 

< العرب وإÅائيل !! . -أو�ً  /dالس�م ب 
نًيا }/ العراق !! . - قراطية ?< قيق ا�ستقرار والد�/ �9 
لًثا }- . !! /bس� uالعا® ا� / ا / ?< قراطية وا�قتصاد اللي0� قيق الد�/ �9 
/ أفغانستان !! . -رابًعا قراطية وا�&من ?< قيق الد�/ �9 

 
/ تفس0/ هذه ا§اور وضع اليد ع5 النفط و@اية ( إÅائيل ) .. فß من  >? >YعDوا

ك0{ من  ن أ > > �0 > بـع ( إÅائيـل )  ٦٠العراق والسعودية مثً� 9/ % من الطاقة ، ف�/ ت�0
ان . ا إ�/ ت اDتحدة ُتعاو�< // مع الو� اتي¶� ابط ا�س�0 ة ال�0 �¡ 

 
٤-   â ، لقـوة وا�سـتبداد �nـة  ãهـا أقليـات ( أوليغارشـية ) حا بيـة �9 النظم العر

قراطية الشعبية ، فضً� عـن  ية والد�/ / اmر أسلفنا ، äا السطو ع5 قرار الشعب ?<
�ك وبنـاء ا¤يـا[  / ا�سـ�� وة وتبديـدها ?< السطو ع5 موارد الـدو�ª واحتـ�ر الـ0{
سـ�موية  uالعراق ، ا�&حزاب ا� / >æيتية التقليدية الباهرة غ0/ ا�نتاجية .. ف الكونكر
قيقه منذ قرن مـن  زت عن �9 �ç لية وال¦يونية ما / م0� uان قد حققت ل� /� u� التابعة
< ) و /d¹سDالذي غرزه ( حزب ا�&خوان ا > /dذلك هو ا�&سف / الزمن .. وا�&خطر ?<

حـاو�ت الفـصل أو  / ، وذلـك �� �aتمع العر / قلب ا§� بعوäا ?< �( حزب الدعوة ) و
< ( قـوة  /è̈ار عـ5 جعـل الـد uنيـف ، وا�mس�م ا uبية وا� ̈ة القومية العر فك آ
< قـوة روحيـة وأخ�قيـة مقومـة للحيـاة  /èية ) ، ف�/ ا�&سـاس أن الـد سياسية تدم0/
تكـر  < يقـود الـدو�ª و9/ /èو� د ، > /èالد / / السياسة ، و� سياسة ?< >? > /èالدنيا ( ف� د

ـب والـسلب والفـسق وقتـل  قرارها السيا~/ ) .. هذا هـو الواقـع الـذي أفـرز ال�<
. !! > /èالد º �ء  /  ا�&��

 
 /I ، زق ا¤ويـة الوطنيـة والقوميـة ؟ بية و�/ ع هذا التيار ليدمر القومية العر � }ê من
 > /dيكي / ( مــصاë ) ا�&مــر �æانيــة .. وهنــا تلتــ عونــة إ�/ / و�� >aيــوì ي� وبــدافع أمــر
/ القوميـة وشـق وحـدة  �aلـشق وحـدة الـشعب العـر > /dوال¦اينة والفرس الـصفوي
< والقوميـة ، ومـن  /èذهبية ع5 الدDجيح ا < ع5 وفق اDذهبية الزائفة ، و�� /d¹سDا
ف  ســ�موي هــو بطبيعتــه ( أí/ ) عــا�� للقوميــات و� يــع�0 uى أن التيــار ا� هنــا �<
 / �aتمـع العـر عل منه أداة لتـدم0/ ا§� � ¤وية القومية للشعوب _فة ، ا�&مر الذي 9/ �

Dذهبية التشيعية الفارسية . �س�b/ اmنيف  uا� > /èيق الد ز  و��
 
مـع   -٥ � ط أن 9/ ة هذا التيار اDـس0/ إسـتخبار/ً ، فـإن ذلـك يـش�0 ا�� ومن أجل ��

 ª يـضع /Óجًا نضاليًا متفق عليه ل / م�< �aالوطن العر / ا�&حزاب والقوى السياسية ?<
ت  /ت نضالية تستند إ  معاي0/ موحدة ، لتتمكن من الوقوف بوجـه التحـد /أولو
ات  / .. وتقـد�/ �aيتعرض ¤ـا الـوطن العـر / �Yة وا§تم�� ال روقات القا�& >mاطر وا وا§<
 / ـب أن � تكـون �ـدودة ، وتتجـاوز ( ظـاهرة ا¤جمـة الواسـعة ?< � هذه القـوى 9/
ا بفعـل  ـا حبيـسة سـاحا�� بيـة وجعل�� / تعرضت ¤ا ا�&مـة العر �Yال ( / �aالعمق العر
 / �Yعنيـة ، الـDوالـسيا~/ عـ5 واقـع الـساحة ا /bجـر ا�عـ�mالقمع الـسلطوي وا

/ آن واحد . >? > /dأو لساحت > /dت �� �m علها غ0/ قادرة ع5 التصدي � �9 
 

ت وطنيـة خالـصة أم عفويـة وطنيـة  �ية .. هل I/ استقطا ماه0/ �mت ا �ا�ستقطا
 / �Yبيـة ، الـ / الـساحات العر >? > /d¹ـسDا حزب ا�&خـوان ا أم دينية مسيسة يدفع ��
 /زا�& وليبيا وتونس وسـور �mا عدم ا�ستقرار وفقدان ا�&من مثل السودان وا /� يع�0

 والعراق ع5 وجه اm<صوص ؟! .
 

 �ªابه حـا � /9 ، / �aه الشعب العر / يتبY< ز@< >Yوح وط > ي إ  الشارع �< ماه0/ �mوح ا > ال0<
طورة هنا تãن  >mو( آيديولوجيات ) .. وا ( ëمصا ) ضوء / نادق ) ?< >mتداخل ا )

ش�لية ؟ . uن ا�ãت > /èوراق .. فأ / سياسة خلط ا�& >? 
 

/ اDرجعيات السياسية ا�&جنبية . -أو� ش�لية ?< uا� 
نيا }/ اDرجعيات الدينية . - ش�لية ?< uا� 

 
اض التحـرك  ش�ليتان السياسية والدينية تعدان مصدًرا من مصادر إ�� uن ا� �ها
وراق .. ومــصدرًا óًمــا  ا لسياســة خلــط ا�& ً / .. ومــصدًرا خــط0/ >Yي الــوط مــاه0/ �mا
هـا  > /0 بيـة ، مـع اختـ�ف [ سـاحة و�� / الساحات العر لزعزعة ا�&من وا�ستقرار ?<

بية ا�&خرى .  عن الساحات العر
 

ــة  ــات ديني ــات سياســية وإســتخباراتية متعــددة مــع مرجعي / العــراق ، مرجعي >?
مرتبطة أيديولوجًيا بعواÁ أجنبية ومن أخطرها �ران .. وأدوات �لها ا�&حزاب 
بيـة  / سـاحات عر س�موية الطائفية اDسيسة .. ف�/ يعد ( ا�&خوان اDس¹ون ) ?< uا�
ــن  ــرØ< م ــ5 ال ــساحات ، ع ــك ال / تل ــة ?< ي ــر ا�&دوات التدم0/ ــد أخط ــرى أح أخ
/ مــ3  ــسلطة ?< ــة ال ــن ¡� ــر~/ ) م ــمد م ــد ســقوط ( �ـ ذóا بع ــ£{ ــسارها وت إ9<

بية .  العر
 

وراق ؟ : نادق وسياسة خلط ا�& >mي وتداخل ا ماه0/ �mد اDما العمل ؟ إزاء هذا ا 
 

اتيجية تعمـل عـ5 تثـو�/ الـشارع  الفـات اسـ�0 / صـيغة �9 يبدو أن مسأ�ª الفـرز ?<
طيط مرح5/ وا½< ، هو العمل  > / ضوء �9 ه ، ?< اق السلطوي وغ0/ و@ايته من ا�خ�0
ـراف  / أو خرق متداخل يـسô إ  ا�9< >õا / القادر ع5 أي �ل إ�� اتي¶� ا�س�0
/ عــدم الــöح  أو إ  حلــول وســطية أو مؤقتــة أو ســطحية .. واm<�صــة تãــن ?<
ن معـاي0/  & � > /dهـد النـضا / ، مـع اليـق �mنـادق والعمـل عـ5 توحيـد ا >mبتداخل ا
ـا اDتـغ0/ الـذي تقتـضيه الظـروف اDوضـوعية ، فـ�/  ا الثابت وم�< >� ال3اع تتنوع ¡<

. / >Yت رقابة الراصد الوط ة �9 ت حدود الفعل الثوري قا�& � تب�æ حسا
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� عـام  � � وقعه وقيمته ، ول� حادثة حديث ، ف�� ��� التار �  ١٩٨٨" يوم �� ادى العمـرة ا0باركـة الـرئيس الراحـل صـدام حـس&�

� ا6اقد ع5 امتنا  ا�7 �8 � ع5 العدو ا:9 موعة من قيادة الدو�G لتقد�E الشكر ا< B سبحانه وتعا< ع5 ن>ه ا0ب&� IJ مع B هLر
 � �Mرة خاصة تتم �Oنتظار الرئيس ومن رافقه ليقول ا0لك : هذه ز IO د �X ن ا0لكZ اء مناسك العمرة G\̂مية ، وبعد ان س بية وا:9 العر
� عـ5 الغـداء فأجابـه الـرئيس ، اشـكر لـك هـذه الـدعوة  G7صدام ان تقبل دعو � �cا �O �> حeوا ، IMمن الد::ت والع �Mلكث IO
ـا ،  خـر ع\� h GOكن ان أ �j : ية و ور �k عة لوجود اشغالlمضطر للعودة ا< العراق ع5 وجه ال � �qاز ولك � GMا ب� اع �\ rjة وأ �jالكر
كـIM وبعـد  ا مليار دو:ر تعوض الغداء ولو ان قيمتـك ا G\عدي ، طلب منه ان يقبل هدية قيم IOار اkد ا �X وعندما وجد ا0لك

انية الدو�G العراقية . � �Mم � � ا0بلغ �y يوضع ��  الرجاء قبل الرئيس صدام حس&�
 

 B {ـن العـراق ، ور � �ـم ا6فـظ 0ـن ثبـت عـ5 ا0بـادئ وَ~ |� B زقون ، نسال ودها احياء �8 r� هذه ا6ادثة :زال بعض من
. �Oغادرو �  الذ��

 
 rMكـ � ذلـك الوقـت Zن يعـادل ا شونه ويقدرون قيمته ، وللع� ا0ليـار �� � ًا يتوسل اليه من � Zنوا |� � ً عز�8 IOن العراق �اZ عندما
 � Gqية الـشجاعة الـ � ية إج^ل وتقد�8 للعراق العظ�� وقيادته التار|� G| ن عبارة عنZ يومنا هذا ، هذا ا0ليار � ة مليارات �� rlمن ع

� الدجال Zس ال� . �qي �L ا رع ف\� I G| � Gqمرغت انوف الفرس الطغاة وال 
 

� دافعـت عـن "  Gqوالـ Gكـة مـن جـراء مـصاريف ا6ـرب الطـوي� انية العـراق ا0\� � �Mمن م h rا0ليار دو:ر هذه عززت بعض ال�
ميل . I6كري ا �O � I7ليج العر  العرب وخاصة أقطار ا�6

نيته يعرفـون ان هـذا ا0بلـغ : يـش� قيمـة  IOواليوم تقدم ا0ملكة السعودية مليار دو:ر ا< ا6كومة العراقية ، وا0لك س�ان وز
كـrM مـن  سة عrl عامـًا GE  قـة وهـدر ا �L وخ^ل � G�تتس�ها ا6كومة العراقية من بيع النفط العرا � Gqة ال �Mبقياسات ا0بالغ الكب

ان ، َو�Oَ ج^�G ا0لك انت تعرف وابنك Jمد ع5 ع� ب� هذه التفاصيل. �8 ا منح :9  الف مليار وق� م\�
 

ي¥م اصبحوا د¤  IL ة الغباء السيا¦� :ن G§ ذا �X اء � ان تتقرب من حكومة ا0نطقة ا�6>� وإذا كنت �O ج^�G ملك السعودي&�
ان  ̂ء ا�8 ـا مـن قبـل ¨ـ I© مرحـب �Mالـغ ªلعراق سوى سفارت IO حصة ªوَ~ يعد ل ، � I7عوا " ما هو عر IOان سنة وشيعة و بيد ا�8

ا. I© �Oواذ 
 

ـاك العـرض  G\وان �O �Mـج G©نـا و I|يد مـن ذ � �Mل � �7 رم قا سل¬� I®ت ت>ف ا G| تض¥ا �y ان �8 ا0ليار دو:ر ستأخذ منª و ستس� :9
 وا:hرض .

 
� علينا من قبل هذه الطغمة الفاسدة؟ ن شعب ب°� �| G�^ I6صاحب ا �O هل تع� 

؟ � يو¤� ا�7 بونª ويكرهونª كراهة مطلقة وبتوجيه إ�8 م : |�  هل تع� ا©�
 هل تع� ان " دو:ر يدفع �م يتحول ا< طلقة تصيب شبابنا ؟

؟ h±موتنا الب � �qيع ª¨هل تع� د 
رر العراق؟ G| �y ماذا لو منحت هذا ا0ليار ل�قاومة العراقية 

ي�y ² تنفـذ مـا  رد زر تـضغطه امـر IJ رادة ا6رة ، وانت لك ا:9 Gj : أجيبك عن " هذه التساؤ:ت ا:مر ليس بيدك، :نك �Oوا
 يطلب منك.

 
� غزوه واحت^� . �� Gعليه وشارك� GEمر ´ GOالعراق و GEدمر ، µ r  كفونه  اتقوا B بنا وا

ان ه عليª وع5 ا�8 rlمليار گ 
ي²  وB يلعن امر

       
çÛ]‚·]
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بنـا حـزب  يـذاء حر 9: Gبه من أحزاب العملية السياسية البغيضة وسي� �Oك ا®تل واذ GMي ~

0ـادة  IO ـر ومـرورا �j I8 بوها بدءا مـن قـرار بـول �y ا: وجر ا GMا:ش � I7إرهـاب  ٤البعث العر
̂ء  ا مليــشيات العمــ G\اســتخدم � Gqالبعــث و" وســائل القتــل والقمــع الــدموي الــ �Eــر I G|و

كـrM مـن  � اجتثاث قادة البعث وابطا� حGq قدم البعـث أ انية �� �8 يـد مـن  ١٦٠ا:9 r� ألـف
ــشلوا ر¼� " وســائلهم  ــوطن ف ــداء ال ــوطن واســتق^� وســيادته .لكــن أع ــة ال ي أجــل حر
ـم قـادرون عـ5  �© h IO بية  وتـصوروا ان بعملهـم هـذا نسانية وا:hمة العر م حزب ا:9 G\لشيطن

� وبعـد  G�عقول وقلوب  أبناء الشعب  العـرا � اء وجود البعث  �� عامـا مـن " تلـك  ١٦ا©�
شيد ا6ـزب  �O h IO كوا مناسبة ا: وتغنوا GMى شباب الوطن ~ ي راhE وا0مارسات القمعية �8 I6ا

½ Zفـوري   I�ا G8ع اZ �O حيث تصدح انشودة � ن قاعات اعراس ا0واطن&� دائه العظام   §� rو�
< التضحية والعطاء  حيث يـصدح النـشيد  �Oود Gذي قار البط� � إ< حف^ت التخرج يك��

� العراق . �� �cفق جناحا و" مدينة و h:وطن مد ع5 ا  � G�العرا � �qالوط 
 

� " مدن العراق مـن مـا أفرزتـه العمليـة السياسـية مـن  �� � Iqالتذمر الشع Gان ا0تابع 6ا�
ـب  تعطيل حركة بناء الـوطن ومـستقبل اجيـا� القادمـة مـن خـ^ل ¨ليـات الفـساد و©�
اصة بتق�� التعل�� والصحة وا:من وارتفاع  ل القواhE ا�6 �Oاذ � ات الوطن ووقوع العراق �� �Mخ
 � Gqا:نتحـار لـدى الـشباب والـ Eجـرا Gqدرات وحـ �® IO ار I G|:وا �Âة وتعا �jمعد:ت ا6ر

بع ا:ول من هذا العام لتبلـغ  ا خ^ل الر G©:لت اع5 معد IÃانتحـار لـشباب  ١٣٢ Gحـا�
ـاميع مـن  IJ ان هنـاك � � حـ&� درات والياس الـذي اصـاب  الـشباب �� نتيجة البطا�G وا®�

رح به كيف تشاء. Gjح وlان ت ب البلد وس� مقدراته ا< ا�8 ̂ء � من ©� ونة العم  ا�6
 

ـا ط^ئـع الـوطن مـن رجـال  � تعل\� Gqاليـوم يتطلـع إ< سـاعة ا6ـ� الـ � G�ان الشعب العـرا
 Gر هـذه ا6ـا� r¬̂بد مـن اسـت ليته السياسية  ف ̂حت^ل ̈و البعث وقواه الوطنية ا0ناهضة ل
 � اب والعصيان ا0د�7 �k ي بدءا من التظاهرات فا:9 �Mماه I6الرفض ا Gالوطنية لتأجيج حا�
ان  ̂ء إ�8 از جـراhE ¨ـ I8إ � نسانية وا6قوقية العا0ية والتنـسيق م¥ـا �� اطبة ا0نظمات ا:9 �Jو
عتبــار العــراق هــو بلــد  IO  � نــسا�7 �  انتــصارا للحــق وا0وقــف ا:9 G�ضــد أبنــاء الــشعب العــرا
 � ـر عـIM وحـدة قـواه الوطنيـة و�� �j ر�8 الـوطن G| يق � هذا الوجود وان طر و< �� h:ا6ضارة ا
�y :ن وحــدة قــوى  ا GMا:شــ � I7مــة حــزب البعــث العــرh:ــا حــزب الــشعب وا ا0قدمــة م\�
ــ^ص  يــب ســاعة ا�6 � تقر �� Gالكفيــ� �È � ا�7 �8 ي�É وا:9 � ا:hمــر ̂حتــ^ل&� الـشعب ا0ناهــضة ل

 وليس ذلك ببعيد.
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ا  I8:̂ء ا:شـداء ا ون ا0ضحون ا0عطون الباذلون الفادون ا:صـ I8ون ا0نتجون ا0بدعون الصا I8ادون ا0ثا I6يقـدمون اغـ5 مـا ر و يواصل ا0ثقفون العراقيون ا � الـذ��
د والرفعة و  I®ات القتال وخنادق العز وا I\ج � � النشا¤ �� � ا:بطال الشجعان الفاد�� ية ونضالية مضنية لد¼ ا0قاتل&� ود فكر IÊ رامة الوطنية والقومية الكعند� من

يـدة العظيمـ I®بيـة ا � نفـوس ابنـاء امتنـا العر اهـد ا0عطـاء و�� I®ا �Ë²0نفوس ابناء شعبنا الباسل البطل ا0ناضل ا � ة والغالية �� � 0ـضحية الـصبورة الفاديـة ة االعز�8
 �y ا GMالقو¤� وا:شـ �Âقرا �jالواحد ا0وحد ا6ر الد � I7تمع العر I®لتحقيق ا � I7ة النضال القو¤� العر �Mمس � �� Gة وا0ناض� I8الفاعـل الـشامل  و الصامدة والصا � ا:نـسا�7

� :فاعل الشامل لتحقيـق ا � والقو¤� وا:نسا�7 �qوض الوط تمع التح>� والتقدم والتطور والصعود وال\� IJ كية ا GMية وا:ش تمع الوحدة وا6ر IJالعليـا الـسامية 0ـص Ìا
عاء .  IL للشعب وا:مة بل ل^نسانية 

 
   

 
يفـات ببعـض ا0ـصطلحات  � تعـرض تعر Gqهذه الزاوية ال �Eتواصل الثورة تقد
� والقــو¤�  �qــوط � الفكــر ال ــستقاة مــن مــع&� ــة والسياســية ا0 ي ــاه�� الفكر وا0ف
يبـة مـن فكـر  ـا �È قر �jيفًا بعثيًا نـصيًا وإ ورة تعر ل>� IO ثل Gj : � Gqوال � نسا�7 وا:9
ـا ، بـل أن  G©اتيجيته السياسـية ومواقفـه وتطبيقا GMا6زب وعقيدة البعث واس
ــة  ي ــه الفكر ــزب ورؤيت ــف ا6 ــن موق ً̂ ع ــام ــًا وش ًا دقيق �Mــعب ــعIM ت ا ي �Íــ بع

اتيجية GMوا:س . 
 

ــوم  � ̈و اهــد�� I®وا � � البــعث&� ــدف هــذه الزاويــة ا< إغنــاء ثقافــة ا0ناضــل&� G©و
ـوم أبنـاء  ̂حتـ^ل بـل ̈و � ل � العـرب ا0ناهـض&� � وا0ناضـل&� � العراقي&� الوطن&�
� ظل التشويه الفكري والسيا¦�  �� � اهد الصاI8 ولتكن �م خ�M مع&� I®شعبنا ا
ييـف  � GMابـشع صـور ال � ـم �� h©^ ارسـه ا®تلـون ̈و �j ع^¤� الـذي � وا:9 والثقا��

ية ضد العراق وا:مة �Mم التدم G©ططا �J ا يساعد هؤ:ء ع5 تنفيذ Ij والتضليل . 
 

مـا  GÑي ا ينـ�M طر Ijاسًا 0مارساتنا السياسية و IMا نÒ � Gqوعقيدتنا ال �Oذلك أن فكر

ـا  �Xة لبلـوغ أهدا �Mـ � ا0ـسارات الـصائبة وا�6 ويلهمهما العـزم عـ5 أن تكـون ��
ة شـعبنا الظـافرة  �Mهاديـة مـن مـس I6ا Gهذه ا0ـرح� � ة و�� �M الوطنية والقومية ا�6
بيـة ا< ابـشع صـيغ التـشويه  وم ا6زب وا0مارسات ا6ز �Ñا م � يتعرض ف\� Gqال
ئــة  GMرســات ¨^ئــه عــ5 صــعيد العمليــة السياســية ا0هÔظـل ا:حتــ^ل و � ��

وم (  �Ñهذا العدد م � كية البعثية  وسنتناول �� ا GMا:ش( 
 

íénÃfÖ]íéÒ]÷]



�  صـيغ   � الفكـر و�� يق خـاص  �� كية  ذات طر ا GMاش �È  كية البعثية ا GMا:ش
  B  ـهLر � يد ا6ج ا:كIM صدام حس&� r� اهد I®التطبيق  وقد طور الرفيق  ا
يقنــا  ة (( طر �Mالــدة  ا:ثــ كية   عــIM مقولتــه  الرائعــة ا�6 ا GM̂شــ ــوم  البعــد ل �Ñم
 � كية  خاصة  �� ا GMاش �È   كية البعثية ا GMوا:ش  (( �y ا r :البناء ا � خاص  ��
وم  وتصور  �Ñم � كية   ف�� ا GMية  وا:ش � الوحدة  وا6ر اطار  اهداف البعث   ��

̂مــة  ان تتحــرر  وتتوحــد  وتتقــدم   كــن  ل �j : نــه IO  وفكــر ومنظــور  البعــث
م البعــض  ا:خــر وبــذلك   فــأن  �Íارســون   ا:ســتغ^ل  لبعــ Ij  ــا h©وابنا
 � � اطار  النضال  لتحقيق  اهداف البعث  �� كية  البعثية    تتحقق  �� ا GMا:ش

كية ا GMية وا:ش  الوحدة  وا6ر



 

 

”U 
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� عـام  � � وقعه وقيمته ، ول� حادثة حديث ، ف�� ��� التار �  ١٩٨٨" يوم �� ادى العمـرة ا0باركـة الـرئيس الراحـل صـدام حـس&�

� ا6اقد ع5 امتنا  ا�7 �8 � ع5 العدو ا:9 موعة من قيادة الدو�G لتقد�E الشكر ا< B سبحانه وتعا< ع5 ن>ه ا0ب&� IJ مع B هLر
 � �Mرة خاصة تتم �Oنتظار الرئيس ومن رافقه ليقول ا0لك : هذه ز IO د �X ن ا0لكZ اء مناسك العمرة G\̂مية ، وبعد ان س بية وا:9 العر
� عـ5 الغـداء فأجابـه الـرئيس ، اشـكر لـك هـذه الـدعوة  G7صدام ان تقبل دعو � �cا �O �> حeوا ، IMمن الد::ت والع �Mلكث IO
ـا ،  خـر ع\� h GOكن ان أ �j : ية و ور �k عة لوجود اشغالlمضطر للعودة ا< العراق ع5 وجه ال � �qاز ولك � GMا ب� اع �\ rjة وأ �jالكر
كـIM وبعـد  ا مليار دو:ر تعوض الغداء ولو ان قيمتـك ا G\عدي ، طلب منه ان يقبل هدية قيم IOار اkد ا �X وعندما وجد ا0لك

انية الدو�G العراقية . � �Mم � � ا0بلغ �y يوضع ��  الرجاء قبل الرئيس صدام حس&�
 

 B {ـن العـراق ، ور � �ـم ا6فـظ 0ـن ثبـت عـ5 ا0بـادئ وَ~ |� B زقون ، نسال ودها احياء �8 r� هذه ا6ادثة :زال بعض من
. �Oغادرو �  الذ��

 
 rMكـ � ذلـك الوقـت Zن يعـادل ا شونه ويقدرون قيمته ، وللع� ا0ليـار �� � ًا يتوسل اليه من � Zنوا |� � ً عز�8 IOن العراق �اZ عندما
 � Gqية الـشجاعة الـ � ية إج^ل وتقد�8 للعراق العظ�� وقيادته التار|� G| ن عبارة عنZ يومنا هذا ، هذا ا0ليار � ة مليارات �� rlمن ع

� الدجال Zس ال� . �qي �L ا رع ف\� I G| � Gqمرغت انوف الفرس الطغاة وال 
 

� دافعـت عـن "  Gqوالـ Gكـة مـن جـراء مـصاريف ا6ـرب الطـوي� انية العـراق ا0\� � �Mمن م h rا0ليار دو:ر هذه عززت بعض ال�
ميل . I6كري ا �O � I7ليج العر  العرب وخاصة أقطار ا�6

نيته يعرفـون ان هـذا ا0بلـغ : يـش� قيمـة  IOواليوم تقدم ا0ملكة السعودية مليار دو:ر ا< ا6كومة العراقية ، وا0لك س�ان وز
كـrM مـن  سة عrl عامـًا GE  قـة وهـدر ا �L وخ^ل � G�تتس�ها ا6كومة العراقية من بيع النفط العرا � Gqة ال �Mبقياسات ا0بالغ الكب

ان ، َو�Oَ ج^�G ا0لك انت تعرف وابنك Jمد ع5 ع� ب� هذه التفاصيل. �8 ا منح :9  الف مليار وق� م\�
 

ي¥م اصبحوا د¤  IL ة الغباء السيا¦� :ن G§ ذا �X اء � ان تتقرب من حكومة ا0نطقة ا�6>� وإذا كنت �O ج^�G ملك السعودي&�
ان  ̂ء ا�8 ـا مـن قبـل ¨ـ I© مرحـب �Mالـغ ªلعراق سوى سفارت IO حصة ªوَ~ يعد ل ، � I7عوا " ما هو عر IOان سنة وشيعة و بيد ا�8

ا. I© �Oواذ 
 

ـاك العـرض  G\وان �O �Mـج G©نـا و I|يد مـن ذ � �Mل � �7 رم قا سل¬� I®ت ت>ف ا G| تض¥ا �y ان �8 ا0ليار دو:ر ستأخذ منª و ستس� :9
 وا:hرض .

 
� علينا من قبل هذه الطغمة الفاسدة؟ ن شعب ب°� �| G�^ I6صاحب ا �O هل تع� 

؟ � يو¤� ا�7 بونª ويكرهونª كراهة مطلقة وبتوجيه إ�8 م : |�  هل تع� ا©�
 هل تع� ان " دو:ر يدفع �م يتحول ا< طلقة تصيب شبابنا ؟

؟ h±موتنا الب � �qيع ª¨هل تع� د 
رر العراق؟ G| �y ماذا لو منحت هذا ا0ليار ل�قاومة العراقية 

ي�y ² تنفـذ مـا  رد زر تـضغطه امـر IJ رادة ا6رة ، وانت لك ا:9 Gj : أجيبك عن " هذه التساؤ:ت ا:مر ليس بيدك، :نك �Oوا
 يطلب منك.

 
� غزوه واحت^� . �� Gعليه وشارك� GEمر ´ GOالعراق و GEدمر ، µ r  كفونه  اتقوا B بنا وا

ان ه عليª وع5 ا�8 rlمليار گ 
ي²  وB يلعن امر

       
çÛ]‚·]
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بنـا حـزب  يـذاء حر 9: Gبه من أحزاب العملية السياسية البغيضة وسي� �Oك ا®تل واذ GMي ~

0ـادة  IO ـر ومـرورا �j I8 بوها بدءا مـن قـرار بـول �y ا: وجر ا GMا:ش � I7إرهـاب  ٤البعث العر
̂ء  ا مليــشيات العمــ G\اســتخدم � Gqالبعــث و" وســائل القتــل والقمــع الــدموي الــ �Eــر I G|و

كـrM مـن  � اجتثاث قادة البعث وابطا� حGq قدم البعـث أ انية �� �8 يـد مـن  ١٦٠ا:9 r� ألـف
ــشلوا ر¼� " وســائلهم  ــوطن ف ــداء ال ــوطن واســتق^� وســيادته .لكــن أع ــة ال ي أجــل حر
ـم قـادرون عـ5  �© h IO بية  وتـصوروا ان بعملهـم هـذا نسانية وا:hمة العر م حزب ا:9 G\لشيطن

� وبعـد  G�عقول وقلوب  أبناء الشعب  العـرا � اء وجود البعث  �� عامـا مـن " تلـك  ١٦ا©�
شيد ا6ـزب  �O h IO كوا مناسبة ا: وتغنوا GMى شباب الوطن ~ ي راhE وا0مارسات القمعية �8 I6ا

½ Zفـوري   I�ا G8ع اZ �O حيث تصدح انشودة � ن قاعات اعراس ا0واطن&� دائه العظام   §� rو�
< التضحية والعطاء  حيث يـصدح النـشيد  �Oود Gذي قار البط� � إ< حف^ت التخرج يك��

� العراق . �� �cفق جناحا و" مدينة و h:وطن مد ع5 ا  � G�العرا � �qالوط 
 

� " مدن العراق مـن مـا أفرزتـه العمليـة السياسـية مـن  �� � Iqالتذمر الشع Gان ا0تابع 6ا�
ـب  تعطيل حركة بناء الـوطن ومـستقبل اجيـا� القادمـة مـن خـ^ل ¨ليـات الفـساد و©�
اصة بتق�� التعل�� والصحة وا:من وارتفاع  ل القواhE ا�6 �Oاذ � ات الوطن ووقوع العراق �� �Mخ
 � Gqا:نتحـار لـدى الـشباب والـ Eجـرا Gqدرات وحـ �® IO ار I G|:وا �Âة وتعا �jمعد:ت ا6ر

بع ا:ول من هذا العام لتبلـغ  ا خ^ل الر G©:لت اع5 معد IÃانتحـار لـشباب  ١٣٢ Gحـا�
ـاميع مـن  IJ ان هنـاك � � حـ&� درات والياس الـذي اصـاب  الـشباب �� نتيجة البطا�G وا®�

رح به كيف تشاء. Gjح وlان ت ب البلد وس� مقدراته ا< ا�8 ̂ء � من ©� ونة العم  ا�6
 

ـا ط^ئـع الـوطن مـن رجـال  � تعل\� Gqاليـوم يتطلـع إ< سـاعة ا6ـ� الـ � G�ان الشعب العـرا
 Gر هـذه ا6ـا� r¬̂بد مـن اسـت ليته السياسية  ف ̂حت^ل ̈و البعث وقواه الوطنية ا0ناهضة ل
 � اب والعصيان ا0د�7 �k ي بدءا من التظاهرات فا:9 �Mماه I6الرفض ا Gالوطنية لتأجيج حا�
ان  ̂ء إ�8 از جـراhE ¨ـ I8إ � نسانية وا6قوقية العا0ية والتنـسيق م¥ـا �� اطبة ا0نظمات ا:9 �Jو
عتبــار العــراق هــو بلــد  IO  � نــسا�7 �  انتــصارا للحــق وا0وقــف ا:9 G�ضــد أبنــاء الــشعب العــرا
 � ـر عـIM وحـدة قـواه الوطنيـة و�� �j ر�8 الـوطن G| يق � هذا الوجود وان طر و< �� h:ا6ضارة ا
�y :ن وحــدة قــوى  ا GMا:شــ � I7مــة حــزب البعــث العــرh:ــا حــزب الــشعب وا ا0قدمــة م\�
ــ^ص  يــب ســاعة ا�6 � تقر �� Gالكفيــ� �È � ا�7 �8 ي�É وا:9 � ا:hمــر ̂حتــ^ل&� الـشعب ا0ناهــضة ل

 وليس ذلك ببعيد.
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ا  I8:̂ء ا:شـداء ا ون ا0ضحون ا0عطون الباذلون الفادون ا:صـ I8ون ا0نتجون ا0بدعون الصا I8ادون ا0ثا I6يقـدمون اغـ5 مـا ر و يواصل ا0ثقفون العراقيون ا � الـذ��
د والرفعة و  I®ات القتال وخنادق العز وا I\ج � � النشا¤ �� � ا:بطال الشجعان الفاد�� ية ونضالية مضنية لد¼ ا0قاتل&� ود فكر IÊ رامة الوطنية والقومية الكعند� من

يـدة العظيمـ I®بيـة ا � نفـوس ابنـاء امتنـا العر اهـد ا0عطـاء و�� I®ا �Ë²0نفوس ابناء شعبنا الباسل البطل ا0ناضل ا � ة والغالية �� � 0ـضحية الـصبورة الفاديـة ة االعز�8
 �y ا GMالقو¤� وا:شـ �Âقرا �jالواحد ا0وحد ا6ر الد � I7تمع العر I®لتحقيق ا � I7ة النضال القو¤� العر �Mمس � �� Gة وا0ناض� I8الفاعـل الـشامل  و الصامدة والصا � ا:نـسا�7

� :فاعل الشامل لتحقيـق ا � والقو¤� وا:نسا�7 �qوض الوط تمع التح>� والتقدم والتطور والصعود وال\� IJ كية ا GMية وا:ش تمع الوحدة وا6ر IJالعليـا الـسامية 0ـص Ìا
عاء .  IL للشعب وا:مة بل ل^نسانية 

 
   

 
يفـات ببعـض ا0ـصطلحات  � تعـرض تعر Gqهذه الزاوية ال �Eتواصل الثورة تقد
� والقــو¤�  �qــوط � الفكــر ال ــستقاة مــن مــع&� ــة والسياســية ا0 ي ــاه�� الفكر وا0ف
يبـة مـن فكـر  ـا �È قر �jيفًا بعثيًا نـصيًا وإ ورة تعر ل>� IO ثل Gj : � Gqوال � نسا�7 وا:9
ـا ، بـل أن  G©اتيجيته السياسـية ومواقفـه وتطبيقا GMا6زب وعقيدة البعث واس
ــة  ي ــه الفكر ــزب ورؤيت ــف ا6 ــن موق ً̂ ع ــام ــًا وش ًا دقيق �Mــعب ــعIM ت ا ي �Íــ بع

اتيجية GMوا:س . 
 

ــوم  � ̈و اهــد�� I®وا � � البــعث&� ــدف هــذه الزاويــة ا< إغنــاء ثقافــة ا0ناضــل&� G©و
ـوم أبنـاء  ̂حتـ^ل بـل ̈و � ل � العـرب ا0ناهـض&� � وا0ناضـل&� � العراقي&� الوطن&�
� ظل التشويه الفكري والسيا¦�  �� � اهد الصاI8 ولتكن �م خ�M مع&� I®شعبنا ا
ييـف  � GMابـشع صـور ال � ـم �� h©^ ارسـه ا®تلـون ̈و �j ع^¤� الـذي � وا:9 والثقا��

ية ضد العراق وا:مة �Mم التدم G©ططا �J ا يساعد هؤ:ء ع5 تنفيذ Ij والتضليل . 
 

مـا  GÑي ا ينـ�M طر Ijاسًا 0مارساتنا السياسية و IMا نÒ � Gqوعقيدتنا ال �Oذلك أن فكر

ـا  �Xة لبلـوغ أهدا �Mـ � ا0ـسارات الـصائبة وا�6 ويلهمهما العـزم عـ5 أن تكـون ��
ة شـعبنا الظـافرة  �Mهاديـة مـن مـس I6ا Gهذه ا0ـرح� � ة و�� �M الوطنية والقومية ا�6
بيـة ا< ابـشع صـيغ التـشويه  وم ا6زب وا0مارسات ا6ز �Ñا م � يتعرض ف\� Gqال
ئــة  GMرســات ¨^ئــه عــ5 صــعيد العمليــة السياســية ا0هÔظـل ا:حتــ^ل و � ��

وم (  �Ñهذا العدد م � كية البعثية  وسنتناول �� ا GMا:ش( 
 

íénÃfÖ]íéÒ]÷]



�  صـيغ   � الفكـر و�� يق خـاص  �� كية  ذات طر ا GMاش �È  كية البعثية ا GMا:ش
  B  ـهLر � يد ا6ج ا:كIM صدام حس&� r� اهد I®التطبيق  وقد طور الرفيق  ا
يقنــا  ة (( طر �Mالــدة  ا:ثــ كية   عــIM مقولتــه  الرائعــة ا�6 ا GM̂شــ ــوم  البعــد ل �Ñم
 � كية  خاصة  �� ا GMاش �È   كية البعثية ا GMوا:ش  (( �y ا r :البناء ا � خاص  ��
وم  وتصور  �Ñم � كية   ف�� ا GMية  وا:ش � الوحدة  وا6ر اطار  اهداف البعث   ��

̂مــة  ان تتحــرر  وتتوحــد  وتتقــدم   كــن  ل �j : نــه IO  وفكــر ومنظــور  البعــث
م البعــض  ا:خــر وبــذلك   فــأن  �Íارســون   ا:ســتغ^ل  لبعــ Ij  ــا h©وابنا
 � � اطار  النضال  لتحقيق  اهداف البعث  �� كية  البعثية    تتحقق  �� ا GMا:ش

كية ا GMية وا:ش  الوحدة  وا6ر



 

 

”ML 
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، إن أمكـن، يـشابه   � الف ي�� دول العا� العـر�� �عداد تصور عن � '( �ا-وضوع *او(

ــاتو ) . لغــرض الوصــول ا0 هــذا  ــ�8 ( الن ل ا);طل ــف => ــه حل � مــضمونه ورؤيت �D
تL مفيد عن حلف الناتو او)، ومن J> تسليط الضوء عـن  التصور، يقدم الNتب *�

يبًا. مل ان يكون قر ; �U زمن � �D ا تتحقق �Yرؤية ر 
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لنـاتو  �U تعـرف � �ل ا)طلـ�8 الـ\ سست منظمة حلف => ; �UNorth Atlantic Treaty 

Organization  ـا. بلـغ  ١٩٤٩عام �qـت راي �� إنظمـت � �للدفاع عن مـصاs الـدول الـ\
ديـدات  ٢٩عدد دول التحالف  �. |نت الغاية من هذا التحـالف الـدفاع ضـد } �دو(

� حـصار  �D ديـد جليـا �qر ذلك ال � ودول حلف وارشو آنذاك. وقد �� �اد السوفي\ �ا)�
� عام  ل�� ��سيس هذا ا�لف لـسنا بـصددها ١٩٤٨ ; �U � �D هناك عوامل اخرى سا�ت .

� هـذا التحالـف  �D دخلـت � �تL. وخ�صة القـول ان الـدول الـ\ � هذا البحث ا�� �D
� وا-ـد  �ـاد الـسوفي\ �كة لـردع ا)� �بيـة مـش� ية غر اتيجية عسكر �دفت تطو�� س� �qاس

.  الشيو��
� البنتاغون عام   �D ارجيـة  ١٩٤٨|نت نقطة البداية عقد لقاء بناء عـ� طلـب وز�� ا��

ــاع  ــون ووزراء دف بي ــادة اور ه ق �Lــذي حــ ــاء ال ــر اللق <Yجــورج مارشــال. أ �� ا)مــ��
ت ا-تحدة  �U(ل ا);طل�8 من اعضاء � الو ودبلوماسيون عن توقيع معاهدة حلف =>
رك وايـسلندا ولوكـسمبورغ  �Yوالدا   و¡� تغال وإيطاليا وال�� ا وال�� �ل� � وبلجيN وكندا وإ��
ــاد  �بيــة. وبعــد ســقوط ا)� وهولنــدا، J> انظمــت اليــه دول اخــرى مــن اورو�U الغر

قية. � انظمت اليه دول من اورو�U ال£> � السوفي\
 

 � �D ا ¥ليات حفظ الـس�م الدوليـة وا-ـشاركة �qتلفة م شارك حلف الناتو بعمليات *�
� حا)ت الز)زل والكوارث الطبيعية. �D ا-ساعدات و ا)غاثة ا)نسانية �Jتقد 

 

اتيجياته وفلسفته :  � هناك نقاط مة تلخص حلف الناتو واس�
عتداء ١ سس ا�لف �ماية الدول ا)عضاء. ومن مبادئه ان ا)' ; �U : ك �. الدفاع ا-ش�

متــه ويتيــح لــدول  ��عــ� أي دو(� مــن الــدول ا)عــضاء يعــد اعتــداءًا عــ� ا�لــف 
ا مناسبة. ان الغاية مـن هذاا-بـدأ  و}� �� � �يقة ال\ لطر �U ا�لف حق الرد ع� ا-عتدي

� الدول، وليس ا)ستفزاز.  �² منع حدوث ±اع ب��
 
� ارجــاء العــا� ٢ �D ــدف ا�لــف ا0 د³ ا)ســتقرار زمــات حــول العــا� : }� . أدارة ا);

يق µاية مناطق الLاع من التدخ�ت وا)رهاب.  وµاية الشعوب عن طر
 
ـا ٣ �qينـشط ف � �ة ا)رهاب : يعمل ا�لف ع� تقد�J ا-ـساعدات للـدول الـ\ �·Nم .

يب قـوات تلـك الـدول مـع تقـد�J مـساعدات  � ا-ـساعدات تـدر ا)رهاب، ومن ب��
 لوجستية. 

٤ � لس ا)من الدو�0 ومنظمة ا)مـن والتعـاون ا)ورو�� . التعاون مع ا)¸ ا-تحدة و*�
ها من ا-نظمات الدولية  وغ��

لقطعات وا-عـدات ٥ �U ويدها � ��ية و � ام و¥ليات عسكر �D تشارك � �. د³ الدول ال\
ية.  العسكر

ـة اي ¥ليـات ٦ ديث هي½ـه� قيـادة النـاتو وجعلهـا عـ� اهبـة ا)سـتعداد -وا«� �� .
. � *تم¾

 
ــه ٧ ــه وامNنيات ــسب قابليات ــسا�ات À ح ــد�J ا- ــق تق ي ــن طر ــف ع ــول ا�ل ّ �Â .

ية. ية وا)قتصادية وا-ادية والب£>  العسكر
 
نظمــام للحلــف عــ� ٨ ;( �U غــب ��. سياســة البــاب ا-فتــوح تــؤمن دخــول اي طــرف 

ية للحلف. وهر -بادئ ا�� �U امه � � اساس ال�
 
٩ �ـا بـش\ �q �·Nونيـة شـائعة ومـدمرة، لـذا ) بـد مـن م �لك� . اصبحت اÉجمات ا);

ــؤدي ا0 القــضاء عــ� هــذه  � ت �ــ\ ــادل ا-علومــات ال ــد مــن تب ــه ) ب الوســائل. وعلي
ول دون وقوÊا. � اÉجمات و�

 Ëمـن دول حلـف النـاتو تتـ �ـدر ا)شـارة ا0 ان À دو( � �� Lتـ بعد هذا ال£د ا��
سـيس  ; �U موحـدة عنـد �ا ( � تكن العمـ¾ �qا و¥ل �qن �Uا عقائدها ودÉا، و اصة }� ا ا�� �qلغ
هـا  � وا«� �ت الـ\ �Uا ر�³ الصعو ;Yنشأ هذ التحالف وما زال قا

ُ
. مع ذلك أ �sا�لف ) ، ا

ا اليه ف�Î بعد. � ور�³ إنسحاب بعض الدول J> عود}
 

êe†ÃÖ]^ÃÖ]Ì×uíÛ¿ßÚ
بية واحدة ذات رسا(� خالدة ) ، ينظر الNتـب ا0 اوجـه  إنط�قا من مبدأ ( أمة عر
� الوقـت ذاتـه ا0  �D إنـضمت ا0 حلـف النـاتو، وينظـر � �� الدول ال\ ا)خت�فات ب��
 À ة، وفـوق ا واحد، وتقاليدها متشا}� �qلغة واحدة، ودي Ëتت � �بية ال\ دول أمتنا العر
ـ�� و)  �Ñ ده اي ��اهـات )  � �وانـب وا)� ـا مـن À ا�� ـش }� �qك ي �هذا عـدوها مـش�

 يصده اي قريب.
 

� عـ� رأÔـم العـدو  �� ; �U � �Õعداء الـذ اذم العديد من ا); � مرتعا ل£> اصبح العا� العر��
قية  الفار�Ö الذي لن توقف طموحاته وسياساته اي قوة رادعة ما دامت البوابـة الـ£>
ا ا) وحدة ا)مة وقـدرة  � لن ينظ×� �اÔم ال\ � يليشيات العدو وذيوÉم وأ�� �Y قد أحتلت
رØـا  �� � �ق، وال\ ات الزاحفة القادمة من ال£> قية ع� الوقوف امام ا�£> البوابة ال£>

اد دو(� ك£ى البائدة. عادة أ*� ' �U آمال وخرافات زائفة 
 

، وانـه  �Ùك�> مـن أي وقـت مـ ا أ �اجة ا0 وحد} م أن أمة العرب �� �U لقد أثبتت ا);
ا وتفكÚـا  بية هدفا لÛ عدو غادر نتيجة ضـع×� � أقطار�U العرÜبدون هذه الوحدة تب
مـاه��  � أمـل ا��Üبيـة |نـت وسـتب ا عـ� µايـة نفـÝا. إن الوحـدة العر �وعدم قدر}

ميع مشاÀ ا)مة. بية الوطنية و�² ا�ل الوحيد ��  العر
 

� وجامعة الدول  ود حقيقية وبناءة وحثيثة تدعو دول عا-نا العر�� اجة ا0 «� ن �� ��
 � � فكرة منظمة حلف العا� العـر�� بية لتب\�  Arab World Treaty Organizationالعر

( AWTO )    عتبــار النقــاط ا-طروحــة � بنظــر ا)' �Õو تــشكيل جيــش موحــد آخــذ
 اع�ه.

ار  ��دائنا ا); <Ýلود ل د وا�� يدة وا�� بية ا��  عاشت امتنا العر

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMD
� مـن اذار  �Õ ـامس والعـ£> � ا�� �D لندن � �D الصادرة � ت âيفة القدس العر��  ٢٠١٩ن£>

 � ت عنـوان حـ�� �� ä الع�قات الدولية مث\� عبد � �D وا);ستاذ � �Dتب العراNمقا) لل
 � �ار� ع� خلية النحل اسـتعرض فيـه ا�جـج وا-ـسوغات الـ\ �æيكيون ا رç ا)مر
يطانيـا  ��� دفعت  �ا وغزوها للعراق ال\ يكية لتسويغ عدوا}� دارة ا)مر ا ا)' �qاستندت ال
� كتاب صادر  �D اون ��يطانية ا);سبق جوردون  اليوم للقول حسب رئيس ا�كومة ال��
� حرب ضد العراق،  �D يطانية يط ا�كومة ال�� ت ا-تحدة قامت بتور �U(ن الو ; �U ،عنه
 è ،لك أسلحة دمار شامل �Y ( ن بغداد ; �U م �U éيكية ع� ع و|نت وزارة الدفاع ا);مر
³ امت�ك هذا الـس�ح،  � ��، الذي |ن  �êي � التقر�� ال£ي ا);مر �D يطانيا ��ك  ا � ت£> أ}�

� عام  يطا�� ئب رئيس الوزراء ال�� �U ٢٠١٩بل يذهب  � �D يطانية  «لبيان  ٢٠١٩جون ال��
ور  عيــة الغــزو  »صــنداي مــ�� <í يفــة عــدمâ ا �{ � افتتاحيــة ( نــ£> �D ســكوت

 è .غلطـة |رثيـة � �D عيا، أوقع ا-ملكة ا-تحدة <í ن الغزو � يكن ; �U وا)حت�ل، فيقول
ر  �Uأ � �D ـاÉ حديث � �D ،ا رايس � ي�ê السابقة كوندال�� � مستشارة ا);من القو�ç ا);مر �Üتن

رع  ٢٠١٩مــايو  � ���� ذلــك الفعــل  قراطيــة إن تــ�� �Yــدف زرع الد �� الغــزو }� ، حــ\� تــ��
� البلد غ�� âيح <<  �D قراطية �Yجـراءات  »الد � البلد وتقول واستعرض الNتب ا)' �D

ت وقـد دفـع الـشعب  �Uتلف القطاعات وا-ستو �* � �D ا سلطات ا)حت�ل �ذ} � �� ا� �ال\

� حقبة الغزو وا)حت�ل ا-ستمرة مفاعيلها حـ\� اللحظـة،  �D ارا من الدماء � أ}� �Dالعرا
ا  �ــا بــسبب تفــاع�ت سياســا} �qا-رتــدة عل �ïيومــا مــن الفــو éــا �² أيــضا � تــس �qلك
 � �D فادحة ;�� العراق ودفعت خسا �D دميت

ُ
ا. فNن أن أ �qالعدوانية وردود ا)فعال عل

ــن  ــافر � يك ــدوان س ــة ع ــضا، نتيج اتيجية أي �ــ� ــوال وا)س ــدات وا);م ا)رواح وا-ع
  إط�قا، فقد |ن غرور صاحب القـرار الـسيا�Ö أµـق، لدرجـة أنـه  *سوب النتا¡;
ن  ; �U الزهور ع� رؤوس جنوده، لكنـه تفاجـأ � �Õ <� �U تصور أن أهل العراق سيخرجون

� ا-قال : �D جاء ðالنحل ضده. و �Uخ� À اره قد أيقظت �æأ 
 

م من عام  �U � مثل هذه ا); �Dـا، تنفيـذ  ٢٠٠٣ñيكيـة وا-تحالفـة م بـدأت القـوات ا);مر
ـد�J البـ\� ا-اديـة  �عـت بغـزو العـراق و} <í � � ا�ديث، حـ�� ا التار¡� �òة عر �Yك�� جر أ
� نظمـت  �óيـة الـ\ ائع ا); عـراف والـ£> � وا); وا-عنوية للدو(� فيه، خ�فا لـÛ القـوان��
ر القيـام بـه،  ا ي�� �Y ا�ديث. و� يكن هذا الفعل مشفوعا Lالع � �D الع�قات الدولية
 � �ـان التفتيـش الـ\ بة، من خ�ل �� ية الضار يد البلد من القوة العسكر ر � �� �J حيث

ية.  جابت À زاوية من العراق لتدم�� صناعاته ومعداته العسكر
 

يكية ع� مقدراته ا)قتـصادية، بعـد أن وضـعت،  ت ا-تحدة ا)مر �U(سيطرت الو è
ـة عـن صـادراته النفطيـة،  � �ومن خ�ل ا-نظمة الدولية يدها ع� وارداتـه ا-اليـة النا�
 ، ر اليـس�� � لـ�� �U شؤونه، فتمنع ما تعتقد أنـه يبقيـه حيـا، وتـسمح Ûب ôوراحت تتح
دارة  ; الـصيت. ومـع À ذلـك بقيـت ا)' õ  النفط مقابل الغذاء والدواء س\� �U وفقا ل��
طط ا-رسوم لدى صـانع  ططها. فا�� ن ا�صار � يعد |فيا لتنفيذ *� ; �U يكية تشعر ا);مر
، بـل |ن öـق  قليـ÷� والـدو�0 � وا)' ج�ø العراق وإلغـاء دوره العـر�� �القرار � يكن �
 ، � �ùعية ) تنـ �Îرميه ليكون أس�� أزمات أمنية واقتصادية وسياسية واج <J اما �Y البلد
ــا |ن )بــد مــن  �qاعــات أهليــة عــ� أســس طائفيــة وإثنيــة ودينيــة. حي � ��وحــروب و
يوهات  � تطلبـت العمـل الفعـ�� عـ� إعـداد سـينار �ا)نتقال إ0 ا-رح¾� الثانيـة الـ\
. فأنـشأت ورشـات  �úالعـا éديـد ل�;مـن والـس �كـ�� } نـه أ ; �U ار العراق الشيطنة، وإ��
ّكز ¥لها ع� بلـورة  ��ث استخباراتية،  كز �� التفك�� والفكر، كشبNت واسعة من مرا
تمع الدو�0 عـ�  ريض ا�� �� ُسبل � �D ا �Îاه L ، وا�� آليات ووسائل للتأث�� النف�8

� الدوليـة ا-فروضـة عليـه، ويطـور  ادع ويتحايل ع� القـوان�� � نه �� ; �U اره العراق، وإ��
� دقـائق معـدودة، حـسب ادعـاء  �D ية íا أسلحة دمار شامل قادرة ع� تدم�� الب£>

. لس ا)من الدو�0 ول أمام *� �U ا);سبق كولن �êي ارجية ا);مر  وز�� ا��
 

ــة  ذاع ــات ا)' ــ�ل *ط ــن خ ــوي م ــر الفوض ــ£> الفك ــات لن ــذه الورش ــت ه è ذهب
ــد�،  � بل ر¡� �U � �D ــشكيك ــ� الت � ع �Dــرا ــشعب الع ــريض ال �ــة، و� ــون ا-و«� ي والتلفز
م عـ� ا)ûخـر  �üيـة، واسـتعداء بعـ � م التار�� �ـصيا} � <öية من ُمثلهـم العليـا و والسخر
تمع  ا¡; معينة من ا�� <í دف من وراء ذلك، كسبÉلدوا�� طائفية أو إثنية. و|ن ا
هـم  �Yـارج وتقد � ا�� ع بعض ا);صوات من عراق\� �µ وع ا)حت�ل. سبقه � م£> �D ا وز«�

ثلهم طائفيا وإثنيا ودينيا. �Y � �م � النخبة ال\  إ0 الداخل ع� أ}�
 

�� بدوافـع  طـط الـ£> تمع الدو�0 بعýـه أو بـدون عýـه خلـف هـذا ا�� وقد انساق ا��
د حـا(� مـن القطبيـة  <Ýلتخطيـط للغـزو تـ �U ـا �qع ف ُ<í � �ة الـ\ �ة، حيث |نت الف� كث��
ا  �ييد خطوا} ; �U ع� � �Õخرû(لتا�0 |نت قادرة ع� إجبار ا �Uت ا-تحدة، و �U(الفردية للو
. وعـن  �Uـو ضـد �ò ا من خ�ل شعار مـن � يكـن معنـا �âديد |ن وا �qا. فال �ططا} و*�
ن  ; �U ،كتاب صـادر عنـه � �D اون ��� ا);سبق جوردون  يطا�� هذا يقول رئيس الوزراء ال��
� حـرب ضـد العـراق، و|نـت  �D يطانية يط ا�كومة ال�� ت ا-تحدة قامت بتور �U(الو
ـا �  لك أسلحة دمار شامل، è أ}� �Y ( ن بغداد ; �U م �U éيكية ع� ع وزارة الدفاع ا);مر
³ امتـ�ك هـذا الـس�ح، بـل  � ��، الـذي |ن  �êي � التقر�� ال£ي ا);مر �D يطانيا ��ك  ت£>

� عام  يطا�� ئب رئيس الوزراء ال�� �U ا  ٢٠٠٣يذهب �{ � افتتاحيـة ( نـ£> �D جون سكوت
ور»âيفة  �  «صنداي م�� �D يطانية عيـة الغـزو وا)حتـ�ل،  ٢٠١٦ال�� <í لبيـان عـدم

 � �Üتنــ è .غلطــة |رثيــة � �D عيــا، أوقــع ا-ملكــة ا-تحــدة <í ن الغــزو � يكــن ; �U فيقــول
� مايـو  �D ـاÉ حـديث � �D ،ا رايـس � ي�ê الـسابقة كونـدال�� مستشارة ا);من القـو�ç ا);مـر

� البلد وتقول ٢٠١٧ �D قراطية �Yدف زرع الد �� الغزو }� �� ذلك الفعـل »، ح\� ت�� إن ت��
� البلد غ�� âيح �D قراطية �Yرع الد � ��». 

 



 

 

”MM 

ى، فـ� شـك أن الغـزو �ن وسـي�� مـن  ة الـك�� ��ر ��و*ما قيل وسيقال عن هذه ا
ية ا.-من القو+�  قيق نظر � تتخذ �3 يكية، ال�7 قيق العقيدة السياسية ا.مر وسائل �3
لقـضية الفلـسطينية، و=  �C �C ـا. و.-ن العـراق ارتبـط مـص�� �Jائيلية جانبا *مـا فL M.ا
 Nنت السياسة العراقيـة عـ�دد، بل R �Sنظام سيا Nيكن هذا ا.رتباط حكرا ع
 W وإفـشال ، � Z[مدى عقود تـس�� وفـق حـا_� العـداء الـشامل مـع الكيـان الـ\يو
ية  ية والعـــسكر abنياتـــه البـــeإم W نـــه وضـــع ـــود التطبيـــع والقبـــول بـــه، و.- �g
 aكـ� ـر اسـتق�لية أ Ziنه أ � خدمة القضية الفلسطينية، و.- Zk وا.قتصادية والسياسية
يكيـة  من اmسموح به، فقد �ن .بد من إزاحة هذا الفاعـل اmـضاد للسياسـة ا.مر
ا عراب اmافيا ال\يونية واmافيا الدولية، فيقينا .بـد أن تنـشب  Zsا أ ��من اmنطقة. و
ـان  Zt أصبع قـدم هـذا العـراب Nهذه السياسة ع � Zk نه داس � العراق، .- Zk ا �Jال ZR
ي�y لـدى الرئيـس  ينس�y مستشار ا.-مـن القـو+� ا.-مـر � �3 وقت |قه. وقد كتب }�

� هذا اmآل فقال  Zk �{ر�اعـات »جي~�  ق أوسط مكون مـن �� aL سيكون هنالك
� اmنطقـة Zk ائيل أن تعيشLا يسمح لدو_� إ ��لكـن ا�ـديث عـن  .«عرقية ودينية و

، أمـر مبالـغ  ومة النجاح اmنقطع النظ�� ��يكية ال�متناهية، ذات د ا.مeنيات ا.مر
 � Zk Zلفـو� �C الغالـب � Zk �yي تبط الوجود ا.مـر � كث�� من ا.حيان، نعم }� Zk اما ��فيه 
� حقبـة الغـزو  Zk ارا مـن الـدماء Zsأ � �kن تتواجد فيه، وقد دفع الشعب العراeأي م
 Zا �� أيضا = تس� يوما من الفـو� ZJستمرة مفاعيلها ح�7 اللحظة، لكmوا.حت�ل ا
ـا. فـeن أن  �Jا العدوانيـة وردود ا.فعـال عل �sا بسبب تفاع�ت سياسـا �Jرتدة علmا
� ا.رواح واmعـــدات وا.-مـــوال  Zk العـــراق ودفعـــت خـــسا}- فادحـــة � Zk دميـــت

ُ
أ

� إط�قـا، فقـد �ن  اتيجية أيضا، نتيجة عدوان سافر = يكن Rسوب النتـا�- وا.س��
غرور صاحب القرار السيا�S أ�ق، لدرجة أنه تصور أن أهل العراق سيخرجون 
 �Cخـ� W ـاره قـد أيقـضت ن أ�� - �C رؤوس جنـوده، لكنـه تفاجـأ Nالزهور عـ Z �� a{ ZC

 النحل ضده.
 

 � Zk ،وصـلmمن مئة طفل وامرأة ورجل من أهـا�� ا aك� د أ aقدار أن يست� وتشاء ا.-
ن  ي�y للعـراق. و�- م ذكـرى الغـزو ا.-مـر �Cأ � Zk ، ر دجـ�� Zs � Zk حادث انق�ب عبارة
رجر� إ�  � تت �3 �Cو ، Z ا عN رقاب العراقي � �sابطة تشابكت حلقا اmآ�S سلس�� م��
Z ا.¢ اmتحـدة وحقـوق ا.نـسان،  تت W قوان � �C Z � ح � Zk .م زرافات زرافات Z£حت
ـا عـN هـذا  �Jرد مصطلحات ¤ء . تنطبـق معان �R ،ية abوصون كرامة النفس الب
ـا. مـن ذا  �s .أحسن ا.حوال أنه ليس مشمو � Zk أو ، Z � وادي الرافد�� Zk �¥ا Z -�eال
فع راية قداسة اmسؤولية ويعلن أنه هو اmـسؤول ¦ـا جـرى، فيثبـت أنـه  الذي س��
ف؟ ومــن ذا الــذي ينــ¨ هــذا  aL قــاموس السياســة العراقيــة بقيــة مــن � Zk مــازال
ع وقضاء . ينصف؟ . أحد  ّ abان . ُيm ¯ و}� كومة . �3 �3 Z الشعب اُ°كّبل اليد��

ميع يقبلون أن يكونوا بيادق عN رقعة ر²ها ا±تل. �� .ن ا
 

̈ة أنف�م إن أرادوا ذلك، وعقدوا  م العراقيون وحد� � القادرون عN ن Zsيقينا أ
ت  ZCلـو �C رد �R ،شعارات ´ ´ للفساد، وشلع قلع ³هم حرامية �µالعزم عليه. وستب

ا. �Jمن رؤوس مطلق Nتفع أع  ملونة . }�
 

END
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� التاسـع عـab مـن  Zk .مقـا � Z[و � ¶يفة قـريش ا.لـك�� Zk �Sراقب السياmوكتب ا
انتقد فيه السياسة السعودية ا�الية إزاء العراق وش¼ ان يكون هذا  ٢٠١٩نيسان 

� مقابـل  Zk هـديmرة عادل عبد ا �Cور لزbلبشاشة وال �C التوجه السعودي وما وصفه
سب ما يشاع وأو¾Z ( و. نظن ان ذلك هـو  � العراق ، �3 Zk � Z[ا التصدي للنفوذ ا.}�
ــاج ا.Àن ¿ف  ت ان . �3 ــدرك ا ن ا}� ــا ت Zsــه .ب د أ ن ــدا ، .- ــسعودية اب مــر+ ال
Z نفوذها بعد ستة عab عام ا من تغي�� البنية اÄيÃية للدو_� العراقية  مليارات لتعز}�
ت ا�ـ¯  �Åتنـظ � Zk ان ́ء ا}� � فع�N ا ، عـ�� و Z[ا بعة mؤسسات ا�¯ ا.}� �C علها � ا �3 ��
� أو  Z[ �Åسـل Æال قـا Zـ� ��ت مـن ا �Åان بعد ذلك سوى تعل تاج إ}� � العراق . و. �3 Zk
 Nا ومـا بطـن عـ ZJر م Zi السعودية ما Çصاmحراق اM. نفسه � ات من خامن7- ت¨�3
ون  ــوا }� ــا دام ــك م ــون ذل � اللحظــة اmناســبة. لكــن ا.ن . يفعل Zk ،ارض العــراق

رد حديقة خلفية Äم، فبا±ـص��  �R ليارات السعودية تتدفق ا� العراق، الذي هوmا
 .( aLيق غ�� مبا يكيا ( بطر ان )اmعاقبة امر �{ M. تدفع السعودية 

ه النص الeمل لËقال : ZCواد 
 

Z قيـادة وشـعبًا ، لـن  � Ëـسmقلوب العرب وا Nة ع Z أوً. ، ندرك اّن السعودية العز}�
�كومة العراقية . �C ا �Jن آخر حول تطورات ع�قeم من مÏتسمع مثل هذا ال 

 
 Ð ، العـراق � Zk كومـة�� ا.نفتـاح عـN ا Zk ا �s �Cض أيـضًا ،اّن للـسعودية حـسا ونف��
ا  ّ��ا العراق. فر ZJبية وم اه الدول العر � � النيات الطيبة للقيادة السعودية �3 Zk ¼نش.
تنقة حاليًا مع  Z±اجة، لتنفيس الع�قة ا�ا قناة خلفية ،قد تستخد*ا عند ا �Jرأت ف

ا . �Jا مطلقًا الوصول ا� نقطة ا.نفجار، *ما بلغ التصعيد فÄ اد �{ . � ان ، وال�7  ا}�
 

ملك السعودية، حفظه Ñ، استقبل رئيس ا�كومة العراقيـة عـادل عبداmهـدي ، 
، وجـرى توقيـع اتفاقيـات اقتـصادية ، سـتعزز مـن  Z وكذلك فعل و�� الÒـد ا.-مـ �
� اقامـة  Zk اعقـاب اطـ�ق هديـة العاهـل الـسعودي � Zk . بغداد � Zk �+كو�الوضع ا

ضية . �Cمدينة ر 
 

رة عبداmهـدي ، كونـه ذا  �C Z مل اmراقب أن . تكون بشاشة السعودية وLورها }� - �Cو
 �yالmطائفية نوري ا � Zk لقياس ا� الفارط الزائد �C ، اللسان والتعامل � Zk Z جانب ل �ّ
عفري �� �C ~العراق ، ما يس � Zk خرÀ.قيتة واضطهاد اmأو سابقه ا� رذي�� الطائفية ا 

سب مـا يـشاع . و. نظـن  � العراق ، �3 Zk � Z[ا � مقابل التصدي للنفوذ ا.}� Zk ذلك W
تـاج ا.Àن  ان . �3 ـا تـدرك اّن ا}� Zsنـه .بـّد أ ان ذلك هو مر+ الـسعودية ابـدًا ، .-
Z نفوذها بعد ستة عab عامًا من تـغي�� البنيـة اÄيÃيـة للـدو_�  ¿ف مليارات لتعز}�
ت  �Åتنـظ � Zk ان ́ء ا}� � فعليًا ، عـ�� و Z[ا بعة mؤسسات ا�¯ ا.}� �C علها � ا �3 ��العراقية 
 � Z[ �Åسل Æال قا Z� ��ت من ا �Åان بعد ذلك سوى تعل تاج ا}� � العراق . و. �3 Zk ¯�ا
ـا ومـا بطـن  ZJـر م Zi الـسعودية مـا Çصاmنفسه .حراق ا � ات من خامن7- أو ت¨�3
ون  � اللحظة اmناسبة . لكن ا.ن . يفعلون ذلك مـا دامـوا }� Zk ، ارض العراق Nع
رد حديقة خلفية Äم ، فبا±ص��  �R ليارات السعودية تتدفق ا� العراق، الذي هوmا

. aLيق غ�� مبا يكيًا ) بطر ان ( اmعاقبة امر  تدفع السعودية .}�
 

� ا.نبار  Zkك�� مدينة بعد بغداد ، و � أ Z[ aC وصلmا � Zk م Zsتدّمرت مد Z العراقيون الذ��
ضـية ، و�نـوا  �Cمن هديـة الـسعودية الر Z ح � �Cغ�� مر ، � �Cوبعض د Z وص�ح الد��
 �Åمن البطـا_� القـات�� .سـ � �kم .نتشال الشباب العرا Zsمد � Zk نشاء مصانع �C ملون - �C

� مدن مقصودة . Zk 
 

Äـا ، دو_� جديـدة مـن  aÔ � Zk �_وم قيام دو Z£طورة أن يتغ�� م Z �3 �Õ �s السعودية = تعد
ستثناء الـديكور  �C . بغداد � Zk ¯ �3 � � ) mفاه�Õ وأسس الدو_� ال�7 Z[ا خ�ل( تشييع ا}�
� ، كخميـس خنجـر واتباعـه  Z[ �Åيـد سـل Nسياسـيًا عـ Z � التافه ، من اmسّقط � Z7الس
بـط ، فإّنـه  ـل و. }� �3 . � � بعـض الـوزارات الـ�7 Zk ،وأضداده من ُسنة و.ية الفقيه
� البنــاء والــسلوك والتوظيــف  Zk ً̈ا � حــ Z[ا ــوم الــشي�Ø ا.}� Z£mا Nء عــ � aS W يقــوم

 والو.ء وا.ع�م .
 

� العـراق،  Zk يكيـة طوط ا�مر ا.مر Z� �C ليج Z�ام السعودية ودول ا Z هناك ادراك .ل��
ا  �Jفرشـ Æ Z{ـن نعـدها و Z3 بعـة لقـرارات �C كـن أن تكـون ��� منطقتنا  Zk eي لكن أمر
ـا .Rـا_� ، .سـ�Å إذا  ZJجزء م Nا أو ع �Jعل eي ية، وستس�� أمر السياسية وا.عتبار

 �نت . تتعارض مع مصا�ها .
 

� ا±رقة من دون اي مقابل سوى مـا  Zk اÚوبعد ذلك ³ه ، فقد رمت السعودية فلو
لية وحـدودها الـشيعية  aÛـا تطمينـًا معينـًا مـن حـدودها الـشيعية الـÄ قـق تظنه �3

قية . abنطقة الmا � Zk الداخلية 
 

يار هذه ا.تفاقات اÄشة مع َمن ليس Äم قرار وأمـان  Zsا � Zk واّن غدًا لناظره قريب

� سدة ا�¯ ببغداد . Zk واستق�لية 
EOD
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ــل  � اmوص Zk Z ــل � ــذيب اmعتق ــز تع ــصلية مرك ــن الفي ــة : |� ــة دولي ــة حقوقي منظم
ون ومعتقـ�ت العـراق انتبـاه  �| � Zk Z � تطال اmعتقل � عت جراÝ- التعذيب ال�7 واس��
� الثامن عab من نيسان  Zk قوقية وأصدرت�منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش ا

ــسجناء  ٢٠١٩ � تطــال ال ــ�7 ــاء عــن جــراÝ- التعــذيب ال ــه و�.ت ا.نب اعــ�ZC تناقلت
ـا  Zsلقـول: أ �C ـا �sنظمة كعادmكتفت ا دينة اmوصل وا ��ن الفيصلية  �| � Zk Z واmعتقل �
ارجيـة ووزارة الداخليـة،  Z�سة الوزراء ووز}� ا -Cأرسلت ا.دعاءات التفصيلية إ� ر

�� اmوسع:  Z�� ا Zk أي رد.... وجاء �µمن دون أن تتل- 
 

ــداد ــان   –(أ ف ب) -بغ � بي Zk ــة ــش ا�قوقي ــس ووت ــومن رايت ــة هي ــت منظم أعلن
ــون  � أحــد |� Zk Z Z واصــلوا ¦ليـات تعــذيب اmعتقــل � ميـس أن ضــباطا عــراقي � Z�ا
ـود  �g Zàل البـ�د، ر aÛسـ�مية بـ M.الـدو_� ا �Õنت معقـ� لتنـظ� � مدينة اmوصل ال�7
هـا  � تقر}� Zk ـا . ووثقـت هيـومن رايتـس ووتـشÒنm نـسان M.عن حقـوق ا Z مدافع �
ل العراق بدايـة العـام  aÔ � Zk ن الفيصلية �| � Zk ادعاءات جديدة لعمليات تعذيب

�ت  ا �Jن �C تقر}� حيال ما وصفته abر من ن aÚو ستة أ Z3 بعد ، ة“ا�ا�� هنـاك ”  كب��
. Z يب � Z قر � مرفق � Zkو 

 
سـة الـوزراء  -Cا أرسـلت ا.دعـاءات التفـصيلية إ� ر Zsقوقية أ�ت اmنظمة ا Z¶وأو
ة  ئبـة مـد}� ZC أي رد . وقالـت �µارجية ووزارة الداخليـة، مـن دون أن تتلـ Z�ووز}� ا

� اmنظمة mا فقيـه إنـه  Zk وسط ق ا.- abال äكومـة العراقيـة تقـار}� “ق�اهـل ا � مـع �3
�ت  ا �Jستغرب أن تستمر ا.نmموثوقة عن التعذيب، ليس من ا.” 

 
ــساءلت  ــة؟ “وت دي � ــسلطات لتأخــذ مــزاà التعــذيب �3 ــه ال ــاج إلي ت ــذي �3 ”. مــا ال

 � Zk ـن الفيـصلية �| � Zk سابق وصف مـا رآه Z �  ها إ� |� � تقر}� Zk نظمةmواستندت ا
Z عــN  ٢٠١٩أوائــل العــام  بون ا±تجــز�� Z̈ ، متحــدaC عــن مــشاهدته �ــراس و� يــ

س�مية . M.الدو_� ا �Õم لتنظ -s �Åن �C بيب ب�ستيكية إ� أن يقروا ZC - �C أقدا*م 
 

 Nـاء ويتنـاوبون عـm �C Z شـون اmعتقـل � Z نفسه أن ا�ـراس �نـوا }� وأضاف السج �
ــم، إضــافة إ� اســتخدام ¦ليــة  �s Z¿“لغــرق �C ــام �s M.م مــن أرجلهــم ”ا Zsيعلقــو aÝ ،

ق مدينــة  aL � Zk ــور� . وتقــع منطقــة الفيــصلية Zi م مــن خلــف Zsلــسقف ويقّيــدو �C
� �ن عاåة  �فة“اmوصل، ال�7 Z�� العراق عN مـدى ثـ�ث سـنوات، قبـل أن ”  ا Zk

وز/يوليــو  �� � Zk ــستعيدها القــوات العراقيــة è العــراق ٢٠١٧ت ، حــا Z . ومــذ ذاك ا�ــ �
ء للتنـظ�Õ اmتطـرف .  �Åمة ا.نـ �Jف من مواطنيه، إضافة إ� مئات ا.-جانب، ب. À.ا
Z غالبـًا مـا  ـم � �Jmا هيومن رايتس ووتش، تقـول إن ا ZJقوقية، وم�لكن اmنظمات ا
جــراءات  M.م . تــضمن اتبــاع ا �sÐ د_� ضــعيفة أو ظرفيــة، وأن Rــا - �C مÄاعتقــا �Õيــ

. � �kنظام السجون العرا � Zk نطاق واسع Nع abالقانونية ال�زمة، والتعذيب منت 
 

 . Z ــراقي � ــضاة الع ــس أن الق مي Z�ــا ا ه � تقر}� Zk ــش ــس ووت ــومن رايت ــت هي Z¶وأو
م  �Jعل � ZØينب �Åالتعذيب، ف àمزا � Zk ققون عادة � W مـزاà التعذيـب “�3 Zk التحقيق

Z إ�  ــا، وا.-مــر بنقــل ا±تجــز�� ZJــسؤو_� عmوثوقــة والتحقيــق مــع قــوات ا.-مــن اmا
م التعــرض إ� التعــذيب أو ســوء اmعــام��  -sمنــشآت احتجــاز أخــرى فــور ادعــا

م من ا.نتقام  �Jماي�.” 
 

، رّد  ر ا�ــا�� aولفتــت إ� أنــه بدايــة الــ�“Nعــ لــس القــضاء ا.- �R  ” Nعــ � �kالعــرا
 � Zk العراقيـة حققـت è موعـة مـن ا±ـا �R استفسار هيومن رايتـس ووتـش قـائ� إن

اية  ٢٧٥ Zs لول �3 Z لس أن  ٢٠١٩شكوى ضد Rقق � من هذه القضا�C  ٠٧١. وذكر ا±�
ال ” ح ّلت“  Z �{ . ZÅقضية قيد النظر . ٢٢بي 



 

 

”MN 
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ر ( عيد العمال العا�� ) ١۞   أ��
 

ر عام  ١۞  ا بوعد بلفور ١٩١٩أ�� ا�� يطانيا ر�يًا اع��  أعلنت "!
 

ــام  ١۞  ر ع ــادة  ١٩٧٨أ�� ــضو القي � ع ــدو.� ــ�1 0 ــد ع ــازي عب ــق غ اد الرفي ــ:9 است
بية ة التحر"� العر !@ !A ية  العسكر

 
ر عام  ٢۞  �  ١٩٤١أ�� يطـا.� � العراق ضد اHحتـFل ال�! �K ية اندHع ثورة مايس التحرر

� مـن  �Rالبـعثي � �RتطـوعTا Uضافة إH � العراق �! �Wول من بعث XHا الرعيل ا !Z شارك � �Wال
� السوري يتقدfم الرفيق القائد اTؤسس أ0د ميشيل عفلق وقد تصدى  القطر العر.!

م لقـوات اHحتـFل طـوال  �Zنياiام �jق �k٤الثوار ر  � �K سـة الثـورةiانت �Wأسـابيع حـ
ر اية ال:9 �Z 

 
ر عام  ٢۞  يـون  ١٩٥٦أ�� يـون بغـداد ) أول تلفز � ( تلفز �Kيون العرا انطلق بث التلفز

ي�s عام  � ع1 اHطFق والذي أوقف اHحتFل اXHمر  بثه ٢٠٠٣عر.!
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ر عام  ٢۞  مهـوري ر�y  ١٩٨٢أ�� !Aرسـوم اTالـذي نـص عـ1 تـغي�� ا|  ٢٣٧صدور ا
 � �K ا| قـضاء صـدام ومركـزه Uافظـة بغـداد إ� � �K قـضاء الثـورة ومركـزه �� الثـورة

� القضاء �Wمدينة صدام استجابًة لرغبة مواط 
 

ر عام  ٢۞  � العراق ١٩٤١افتتاح نصب ثورة مايس  ١٩٩٠أ�� �K ية  التحرر
 

ر عام  ٢۞  � ميناء أم قـ� ب�فـة  ١٩٩٠أ�� �K ديدة !Aة ا رصفة الع�9 XHوع ا افتتاح م�9
 مليون دوHر ٩٥
 

ر عام  ٥۞  داء  ١٩٤٢أ�� ـة اعـدام الـ:9 � العميـل جر�� �Kالعـرا �sلـTارتكـب النظـام ا
م من قادة ثورة مايس  �Zسعيد و�مود س�ان لكو ��

 �١٩٤١مد يونس السبعاوي و��
ية  التحرر

 
ر عام  ٥۞  ن خـ�� �  ١٩٨٩أ�� ول الـركن عـد�� XHيـق ا اد الرفيـق البطـل الفر است:9

لس قيـادة الثـورة  !� � �Kو �� ا � اHش�� � قيادة قطر العراق Aزب البعث العر.! �K العضو
ئب رئيس الوزراء ووز"� الدفاع . ئب القائد العام للقوات اTسلحة و�� �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر عام  ٦۞  � اTوصل ١٩٧٨أ�� �K �jمي !Aسيس م�د الفنون ا X �� 
 

ر عام  ٦۞  كنوا مـن قتـل  ١٩٨٢أ�� بية �لية اTط�j و�� ة التحر"� العر � ج@! �Wنفذ فدائ
م  ١٢ د م@� � واست:9  رفاق. ٤جندي �يو.�
 

ر عام  ٧۞  بيـة اHسـFمية  ٦٣٥أ�� سيس مدينة الب�ة و�� من أوائل اTـدن العر X ��
ر"� العراق من اHحتFل الفار��  � �� تشييدها بعد �� �Wال 

 
ر عام  ١٠۞  عـون الـذي  ١٩٥٨أ�� 9�اندلعت الثورة الشعبية اللبنانية ضد ح� �يـل 

بية والقوى الوطنيـة والقوميـة التقدميـة ونفـذ أجنـدة اHسـتعمار  حارب الوحدة العر
� الثـورة وقـدموا  �K بيـة وشـارك صـناديد البعـث بفعاليـة � وقـوى الرجعيـة العر الغـر.!

� سبيل انتصارها �K داء  ال:9
 

ر عام  ١٠۞  انتقل إU ر0ة � ها|9 حـسن عقـراوي أول رئيـس ل�جلـس  ١٩٩٠أ��
� عام  والذي شغل قبل ذلـك موقـع وز"�  ١٩٧٤التنفيذي Tنطقة كردستان للح� الذا.�

� العراق . �K ت  البلد��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°ŠuÝ]‚‘‚éãÖ]‚ñ^ÏÖ]‹éñ†Ö]ÐéÊ†Ö]
ëæ]†ÏÂàŠuÜ^âÝçu†¹]xÊ^’è

 
ر عام  ١٠۞  بيـة  ٢٠٠٢أ�� ـة التحـر"� العر !@ !A الوليـد التـابع � ر أبطال لـواء خالـد £! ! �¤

� خزاعة جنوب قطاع غزة �K ها رافة �يونية أدت لتدم�� !  عبوة �!
 

ر عام  ١٢۞  � قـدمت لXFمـة أبطـال  ١٩٢٤أ�� �Wية العراقيـة الـ سيس ال�يـة العـسكر X ��
فة  � والقادســية وأم اTعــارك واAــوا| وصــنعوا انتــصارات مــ�9 �£ ــرب تــ�9 شــاركوا �!
عـداء  XH والتـصدي � قية للـوطن العـر.! ف الدفاع عن البوابة الـ�9 ن §م ¦9 للعرب ̈و

 اXHمة
 

ر عام  ١٢۞  ��  ١٩٦٢أ�� ا � اHشـ�� امس Aزب البعـث العـر.! �Aر القو©� ا انعقد اTؤ��
� السوري � القطر العر.! �K نفصالHة ا ر قو©� ينعقد بعد جر�� � 0ص وهو أول مؤ�� �K 

 
ر عام  ١٢۞  بيـة: �ـ�� 0ـود وأ0ـد  ١٩٧٠أ�� ة التحـر"� العر � ج@! �K اد الرفاق است:9

� ملحمـة  �K وص�1 صقر البعثTا � �Kك من طرابلس لبنان والعرا هو¦9 و�مد ديب ال��
 � نوب اللبنا.� !Aدفاعًا عن ا �  العرقوب ضد العدو ال»يو.�

 
ر عام  ١٤۞  ��  ١٩٦٢أ�� ا � اHشـ�� امس Aزب البعـث العـر.! �Aر القو©� ا اخت¬� اTؤ��

ــر ردة  ــب اTؤ�� ! � 0ــص أ�ــا® وقــد 9 �K نعقــدTأ مــن  ١٩٦١أيلــول  ٢٨ا الــسوداء وتــ�!
ورة النــضال مــن أجــل عــودة الوحــدة  �̄ اTواقــف اTؤيــدة لFنفــصال وشــدد عــ1 
ـر  نع وقوع انتiسة جديدة لXFمـة ± أو° اTؤ�� ية ع1 أسس سليمة �� ا�Tية السور
اهـة  � ل�� ود §ـا �! � القطر الـسوري مـن الكـوادر الوحدويـة اTـ:9 �K زبAعادة تنظ¬� ا ² !�
ر بسياسات نظام عبد الكـر�� قـا| الـشعوبية اTعاديـة لXFمـة  واHستقامة ± ندد اTؤ��

 � �Kالقطر العرا � �K ماه�� الشعب !A عه  و́�
ر عام  ١٥۞  م الغاصـب اTـزروع عـ1 أرض  ١٩٤٨أ�� �Zأعلن ال»اينة عن قيـام كيـا

 � �Rبيـة واسـنادها ولكـن ثـوار فلـسط قية والغر بية عنوًة بدk الدول ال�9 � العر �Rفلسط
 � �Rـر"� فلـسط اس من أجل مبدأ �� ! �� XHمر الواقع وقاتلوا ال»اينة اXFوا ل � �· واXHمة ¸ "�
بطـال البعـث يتقـدfم الرفيـق  XH ن ـا ̈و يط بـش�! م@� ر دون التفـر من البحر إU ال@�
ت  ــصدي للعــصا�! � الت �K تHت وجــوHــق صــو ــشيل عفل ــد اTؤســس أ0ــد مي القائ

م النكبة ر�k ق�j اHمiنيات .  ال»يونية أ��
 

ر عــام  ١٥۞  ــة التحــر"�  ١٩٨٦أ�� اد الرفيــق مفلــح مــصط«� مفلــح عــضو ج@! استــ:9
 � �Rبية ورئيس رابطة الطلبة الثانوي  العر

 
ر عام  ١٦۞  يطانيـا  ١٩١٦أ�� !" � �Rشؤومة بTية ا ام اتفاقية سايكس بيكو اHستعمار ا"!

 �� ا � اHشـ�� � الواحد وما زال حـزب البعـث العـر.! � قسمت الوطن العر.! �Wوفرنسا ال
ا اAل اXHمثل لiفة مشا¼ اXHمة �Z XH بية  حامFً لواء الوحدة العر

 
ــام  ١٧۞  ر ع �  ٢٠٠١أ�� ــر.! ــث الع ــزب البع A 9ــ� � ع ــا.� ــري الث ــر القط ــد اTؤ�� انعق

ــر اTــستجدات ا½ليــة  قــش اTؤ�� ــر القــدس ) وقــد �� �� قطــر العــراق ( مؤ�� ا اHشــ��
ـا"X عـ1  !Aا �Uـصار الـدوAضـوء ا � �K باركـةTنتفاضـة الفلـسطينية اHارجية بعد ا �Aوا

يكية بغزو العراق ديدات اXHمر  العراق وال@�
 

ر عام  ١٧۞  � بعـد أن  ٢٠٠٣أ�� �Rالعـراقي � �Rنقيب الفنـان �Áاد الرفيق داود القي است:9
رمة دفته الزمرة العمي�j ا½!  اس@�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر عام  ١٨۞  � بقـرار  ١٩٦٥أ�� �Rايـ�1 كـوه � اسوس ال»يو.� !A �� تنفيذ ح� اHعدام �!
� اAافظ �Rسة السوري الرفيق �مد أم Xلس الر�  من رئيس �!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر عــام  ١٨۞  � ر�y  ١٩٦٩أ�� � �Ãالعــراق قــراره التــار � �K لــس قيــادة الثــورة  ١٨٦أصــدر �!
 �Äح الـزراFصـHشمو®� بقـانون اTا � را°� XHالذي نص ع1 إلغاء التعويض عن ¨فة ا

قيق اصFح زرا�Ä جذري ٥٠والذي ¨ن يبلغ   مليون دينار من أجل ��



 

 

”MO 

ر عام  ١٨۞  	
د  ٢٠١٨أ 	
ول الـركن ا يق ا�� اد بطل القادسية وأم ا�عارك الفر است)'
	 ا��سبق رئيس أر2ن جيـش القـدس قبـل  يش العرا56 فتيح الراوي رئيس أر2ن ا78
 	 ر<	 الفاو 6= ون حكومة ا�يليشيات العمي5F وهو أحد قادة Aلية ?5 7L 	 ا�حتMل 6=
طيـة  7
بيـدات وقـاطع زر نـون والز 7S ة وجـزر 7SMالـش 	ر< معركة رمضان مبارك و?5

= عـام  	U 'Vحـرب تـ 	 ان و6= بع ضـد إ<	 ر 	 معارك التو]ت ا�� =6 = ضـد  ١٩٧٣وخانق\	
 الcاينة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر عام  ٢٠۞  	
	 ر5e  ١٩٦٩أ = 	fالعـراق قـراره التـار 	 لـس قيـادة الثـورة 6= 7S ٢٠١أصـدر 
ـم مـن اختيـار  =lوالذي مك = الذي نص عq إلغاء حق ا�ختيار ا�منوح لMقطاعي\	
 = لفـMح\	 7
 =sأ t 	qيـع التفاضـ �ياه وا�ستيMء عـq الر 7
	 والتvف  =wرا أجود ا��
	 ُوزعـت أو  5zحـون عـن ا��رض الـMلغًا وإلغاء بدل ا��رض الذي يدفعه الف 7
رًا  =s

م 	lستوزع عل 
 

ر عام  ٢١۞  	
	  ١٩٦٩أ ة مـن الفوسـفات 6= كتـشاف �يـات كبـ�	 أعلن العراق عـن ا
 أراضيه

 
ر عام  ٢٢۞  	
	 طويـل و2ن  ١٩٩٠أ 7zقيـق الوحـدة اليمنيـة بعـد كفـاح شـع عيد ?5

ُ
أ

 	 5zوعوامـل التجزئـة الـ 	ضـد التـشط� 	 7zف قيادة النـضال الـشع لكوادر البعث �'
ا ا�ستعمار والدفاع عن الوحدة =� فر

ر عام  ٢٥۞  	
أعلنت بغداد عن احباط مؤامرة خططت �ـا بعـض القـوى  ١٩٦٣أ
ية التقدمية لسلطة الثور 7
= لMطاحة  = وا8ركي\	 ية من الذيلي\	 از 5lا�ن 

 
ر عام  ٢٥۞  	
	 ر5e  ١٩٧٥أ = 	fالعـراق قـراره التـار 	 لس قيادة الثـورة 6= 7S ٥٥١أصدر 

 5eوضع القانون ر q١٩٧٥لـسنة  ٩٠والذي نص ع  	 قـانون تنـظ�	 ا�لكيـة الزراعيـة 6=
 	 �8 الذا�5 7
 منطقة كردستان ا�شمو�5 

 
ر عام  ٢٥۞  	
ج  ١٩٨١أ يتq	 عضو قيادة منطقة <7 'L = اد الرفيق Sمد حس\	 است)'

ية �نظمة كفاح الطلبة والرفيق غـسان فـضة مـسؤول  اجنة وعضو القيادة ا�ركز ال�7
	 القطـري  7�Mكتب الطـ�بية وعضو ا ة التحر<	 العر 7lج 	 	 ا�ركزي 6= 7�Mكتب الط�ا
	 ا�ركزي للثورة الفلـسطينية  7�Mكتب الط��	 وعضو ا ا 	 ا�ش�5 8زب البعث العر�7
ان  	> �� 5Fما زمـرة أمـل العميـ 5lدف 5lبعـد أن اسـ = اد العام لطلبة فلـسط\	 وعضو ا�?5

 	 لتنسيق مع القوى التقسيمية والعدو الcيو�= 7
 
 

ر عام  ٢٥۞  	
�  ٢٠٠٠أ 	 كتتـو�	 نوبية مـن ا�حتـMل الـcيو�= 	 لبنان ا78 =wرر أرا 5?
م كـوادر  5lطليع 	 	 وقواه الوطنية والقومية التقدمية و6= لنضال طويل للشعب اللبنا�=

 البعث ا��شاوس
 

ر عام  ٢٩۞  	
	  ١٩٤٥أ تعرضت دمشق لعدوان فرن�	 غا�' قاومه الـشعب العـر�7
 	 قق �م النـv و2ن لـصناديد البعـث دور ¡ـم ورئيـ�	 6= 5? 5zالسوري ببسا�5 ح

 التصدي للعدوان وخوض ا�عارك مع الغزاة
 

ر عــام  ٢٩۞  	
	 ¤5 ابــدال  ١٩٧٥أ 5zيع النفطيــة الــ كة العامــة ل¥ــشار 'Vســيس الــ � 5

 	 ـــة 6= يع النفطي ـــشار �ـــة ا ك ـــا إ¦ �' ر  ١١ا¨ه 	
	  ١٩٩٨أ ـــصا6= �ـــشييد ا ـــت ت وتول

ت وتطـو<	 ا8قـول وشـيدت مينـاء البكـر لتحميـل النفـط  =
ـزا وا�ستودعات وا8=
ام والغاز بيب النفط ا8= =
ها من أ 	 وغ�	 7ªاتي  وا8=ط ا�س�5

 
ر عام  ٢٩۞  	
ن سـنو عـضو  ١٩٨١أ =
اد طبيب الفقراء الرفيـق الـدكتور عـد است)'

وت  �	 عضو قيادة فرع بـ�	 ا 	 ا�ش�5 قيادة قطر لبنان ا�حتياط 8زب البعث العر�7
بانة ائنة ا78 انية ا8= 	>  للحزب بعد أن امتدت إليه يد الغدر ا��

 

ر عام  ٢٩۞  	
مهـوري ر5e  ١٩٩٤أ الـذي نـص عـq تـشكيل  ١٢٥صدور ا�رسـوم ا78
= وهـو آخـر تـشكيل وزاري قبـل  سة الرفيق القائد صدام حـس\	 �
 لس الوزراء <7 7S

	 عام  ية آخرها 6= ة الوزار  ٢٠٠٣احتMل العراق وقد جرت عدة تعديMت عq القا¬�
 

ر عــام  ٣٠۞  	
	  ١٩٧٠لــسنة  ١١٧أصــبح قــانون ا�صــMح الــزرا	 ر5e  ١٩٧٠أ = 	fالتــار
 	 ر  ٢١الصادر 6= 	
	 حواهـا  ١٩٧٠أ 5z6= النواقص وا��خطاء الMفعول والذي ت�ساري ا

ً عنـد تطبيقـه t حـد مـن فعاليتـه �ـذا 5¤  	
يعيًا ورافقتـه تنفيـذ 'Vتـ 	القانون القـد¤
ديـد  ديد مستفيدًا من التجارب ا�اضية ومنطلقًا مـن الواقـع ا78 اصدار القانون ا78

وز  ٣٠-١٧الذي أفرزته ثورة  5¬١٩٦٨  = = ا�ـواطن\	 ـك\	 	 العـراق و¬5 لزراعـة 6= 7
ـوض  =lلل
 من ا�ستفادة من ا�صMح الزرا	 

 
ر عام  ٣٠۞  	
ول سـعدون غيـدان  ١٩٨٥أ يـق ا�� انتقـل إ¦ ر±ـة ° الرفيـق الفر

ئب رئيس الوزراء ووز<	 النقل وا�واصـMت  =
لس قيادة الثورة  7S 	 العضو السابق 6=
وز  ٣٠-١٧والداخلية سابقًا أحد ثوار  5¬١٩٦٨  	 7zفتاح الذه�طلق عليه لقب ا

ُ
والذي أ

 للثورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر عام  ٣١۞  	
= سـكة حديـد بغـداد _ القـا¤� _ ع²شـات وطو�ـا  ١٩٨٨أ ¤5 تدش\	
 كيلو م�5 . ٥١٩
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