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ططـات  ـي مـن ا ليـج العر نا اخوتنا العـرب وخصوصـا أقطـار ا طاملا ن
بـــت إليـــھ  ة ماذ ـــ ـــت االيـــام  ة، وقـــد أثب س الفارســـية الـــصفو والدســـا
ك  ــــــي املــــــش ـــــي اإليرا ـ اقيــــــة الوطنيــــــة قبــــــل االحتــــــالل األم القيــــــادة العر
تلفــــــة قائمــــــة ضــــــد  عــــــده، مــــــن أن االعتــــــداءات االيرانيــــــة املتنوعــــــة وا و
ــــم مــــن  م جيــــوش الفتــــح اإلســــالمي ونقل ن منــــذ أن حــــرر العــــرب واملــــسلم

 عبادة النار ا اإليمان با الواحد األحد.
 

يـــة الـــسعودية،  ـــي، وخصوصـــًا اململكـــة العر ليـــج العر وتتعـــرض أقطـــار ا
ــ  ــا االعتــداء ع ــان آخر ايــدة،  س مــستمرة م ــ مؤامــرات ودســا اليــوم ا
ـــس  ـــ منطقـــة بقيـــق، حيـــث  عـــة لـــشركة أرامكـــو  ـــشآت النفطيـــة التا امل

ــا، ــل ثقل ب غــزوه   إيــران و ــس ــا،  ــة مع عــد أن خــرج العــراق مــن املواج
ــــــ  خيــــــة  ــــــا التار ــــــ أطماع وتكبيلـــــھ بقيــــــود االحتــــــالل البغيــــــض، للتفــــــرغ إ
ـــ العـــراق  ـــ ذلـــك بالـــسيطرة ع عـــد أن عملـــت ع ـــي،  ليـــج العر منطقـــة ا

ا ولبنان واليمن.  وسور
 

ــي  ا ــ لتحقيــق مــشروعھ العنــصري الطــائفي اإلر لقــد أعــّد النظــام الفار
ــ  ــشد الــشع  ــا العــدة مــع فــصائل ا ل دف األمــة  ــس التوســ الــذي 
ا  ــــ ســــور ــــي وفــــصائل أفغانيــــة ولبنانيــــة  ــــرس الثــــوري االيرا العــــراق وا
ا  ن  اليمن ع إضعاف السعودية واشغال وثي وحزب هللا  لبنان وا
ـــ اليمـــن واثـــارة الفتنـــة الطائفيـــة داخـــل  ـــرب  يـــة مثـــل ا بـــصراعات جان
ــ البحــرن، فيمــا يواصــل تنظيــم املنــاورات العــسكرة  املــدن الــسعودية و
ــــــست  وميــــــة ول ــــــا فعاليــــــات  ل ـــــي و ليــــــج العر ــــــ ميــــــاه ا ــــــا  الـــــ يجر

 دفاعية .
 

يم حفظـــة هللا  ـــر الرفيـــق عـــزة ابـــرا ـــاد والتحر ـــ ل لقـــد نبـــھ القائـــد االع
ــــ  ــــ نفــــس املؤامــــرة ال ــــاض  ــــا الر ــــ ان املؤامــــرة الــــ تتعــــرض ل عــــا ا
ــ مناســبات  نــا مــع الــسعودية وكــرر  غــداد، واعلــن وقــوف حز ــا  عرضــت ل
ـ  رة ع و القوة الوحيدة القادرة وا عديدة، واكد لالشقاء ان البعث 
ــــا وتمــــددت  يــــة الــــ احتل اب مــــن أقطارنــــا العر ــــ ــــ اال إجبــــار ايــــران ع

ا. س ا ودسا ع افة مشار ا القادرة ع إحباط  ا، و وحد  ف
 

ـــ  ـــ الـــدعوات ال بـــھ القيـــادة الـــسعودية إ إنـــھ ملـــن املؤســـف حقـــًا اذا لـــم تن
يم، ـــد عـــزة ابـــرا ا ـــا القائـــد ا ـــا ســـتكون النتائـــج   أعل حفظـــھ هللا، حي

ـ "البعـث" وال يتمنـاه أي  ـو مـا ال نتمنـاه  مؤملة لنا جميعا، أفـرادا ودوال، و
 عري مخلص.
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يــة املعروفــة  ف العر ــا احــدى الــ ــذه املقابلــة التارخيــة اجر
ـي  ـزب البعـث العر ـن العـام  يم االم مع الرفيق القائد عـزة ابـرا
ـــــــا والســـــــباب  ـــــــر ، ولك ـــــــاد والتحر ـــــــ ل ي والقائـــــــد االع ا االشـــــــ
ا ففقدت فرصة ان تكون اول من يقـدم اجابـات  شر ا لم ت ل نج
ــــــــ اســــــــئلة  ن ع افيــــــــة مــــــــن صــــــــناع االحــــــــداث امليــــــــداني ة و ــــــــ وا
ـس افـضل  ـا، ول ـن سـماع الـرد عل رة وحساسـة تتمـ املالي جو
يم النـھ القائـد  ا مـن الرفيـق القائـد عـزة ابـرا قـدم ا و من يو
نــدس املقاومــة  عــد الغــزو وم اقيــة  ركــة الوطنيــة العر ــ ل الفع
ـــــــ  ـــــــ النظـــــــام الوط ي  ـــــــ انـــــــھ الرجـــــــل الثـــــــا اقيـــــــة ،اضـــــــافة ا العر
ــا منــذ ســنوات  ــ تلــك االســئلة الــ يتكــرر طرح ،فعنــدما يجيــب ع
مـــــا عمـــــاد االعـــــالم املعـــــادي  ھ والـــــشيطنة و ـــــشو غلـــــق ابـــــواب ال

ي . ي والغري وااليرا يو  الص
 

ـ تتـضمن  ا حقا كـذلك ف وعندما نؤكد بان املقابلة تارخية فال
ــــــ  يم ع ــــــد عــــــزة ابــــــرا ا ــــــسليط االضــــــواء مــــــن قبــــــل القائــــــد ا
ـا  ـن عمـدا مـن معرفـة الـرد عل مختلف القضايا الـ حرمـت املالي
ة التخمينـات والتـضليل املتعمـد ،خصوصـا مـا حـدث  قيـت اسـ و
ـ  ن العراق والكوت وطبيعة النظام الوطـ وقواعـد العمـل ال ب
ن االنجازات التارخيـة لنظـام البعـث  تھ والتناسب ب حكمت مس
عقيـــــدة  ـــــا  ـــــشرة والصـــــلھ ل ـــــ اخطـــــاء  واالخطـــــاء الـــــ وقعـــــت و
زب وتأكيده ع ان النظام الوط قد حقق انجازات عظيمـة  ا
ــــ اســــس متقدمــــة  تمــــع والدولــــة ع ــــسان وا ــــ بنــــاء اال تمثلــــت 
ـو سـاحة  ـ ان العـراق  د ع ة، كما اكد القائد وقـدم الـشوا وقو
ـــا وانـــھ اليمكــــن  ل يـــة واملنطقــــة  ــــ االمـــة العر اســـمة  املعركـــة ا
ـــر العـــراق وعودتـــھ قلعـــة  ـــالص والنـــصر اال بتحر لالمـــة تحقيـــق ا

وسية. افة اعداء االمة خصوصا ايران ا  للصمود والردع ل
 

ــــــت  ــــــو انــــــھ يحمــــــل الكو ومــــــن ابــــــرز مــــــا نبــــــھ اليــــــھ الرفيــــــق القائــــــد 
اقية مسؤولية معا ما حدث  عام  وما تبعھ  ١٩٩٠والقيادة العر

اقــــــب  افــــــة املنطقــــــة عو ــــــت والعــــــراق و ــــــب الكو ــــــد تجن ،وانــــــھ ير
ـــــ التحـــــرض ضـــــد العـــــراق ، كمـــــا انـــــھ نـــــ بـــــضرورة  االســـــتمرار 
يح تجــــاه  يــــة الــــسعودية غــــ الــــ ــــة موقــــف اململكــــة العر معا

ـــ  ـــا ف ـــ رموز ـــل ع ـــ العـــراق بتجنـــب التعو العمليـــة السياســـية 
طـوة  ـا بـال تـردد، ولـذلك فـان ا عة اليران وتنفذ اوامر ا تا امل ب
ــ عــودة العــراق القــوي الــذي يمكنــھ  ــا  ل الــشرطية النقــاذ االمــة 
يـــة، فكمـــا ان القادســـية  ـــ االقطـــار العر ـــي ع طـــر االيرا ـــاء ا ا
ــــــاب  ــــــا مــــــن خطــــــر تــــــصدير االر ل يــــــة  الثانيــــــة انقــــــذت االمــــــة العر
ـ  غي شر الثورة االسالمية ) فان  و (  ي تحت غطاء زائف  االيرا
ـــر  ـــن بتحر ـــي العـــام ر ـــوم الـــدفا العر ـــدأ ال مجـــرى الـــصراع و

 العراق اوال .
 

ليـــج  يم يـــدعو دول ا ـــد عـــزة ابـــرا ا نـــاء عليـــھ فـــان القائـــد ا و
ـــ  يحة  طـــوة الـــ ـــ اتخـــاذ ا يـــة ا افـــة االقطـــار العر ـــي و العر
اقية،خصوصـا  ـ دعـم نـضال القـوى الوطنيـة العر انقاذ االمـة و
ــــي تحـــــرر  ـ اقيـــــة،  ي واملقاومـــــة العر ا ـــــي االشـــــ حـــــزب البعـــــث العر
عيــده مــصدا ورادعــا للمطــامع االيرانيــة املتطرفــة وركنــا  العــراق و

 اساسيا الستقرار وامن االمة العرية .
 

ـل  ـ  ـي  يـح لـشعبنا العر ـذه املقابلـة لن ـشر  ناء ع ما تقدم ن و
ـ اسـئلة  مـة جـدا ع صول ع اجابـات م ا وا ان االطالع عل م
ات املغرضــة الــ روجــت مــن خــالل اســتغالل  ة ونــزح التفــس كثــ
ــدة  ا ــ وطليعتــھ ا ــ نــضال الــشعب العرا التعتيــم االعالمــي ع

ي . ا  حزب البعث العري االش
 

 الرفيق املشرف ع االعالم  قيادة قطر العراق
 

 سم هللا الرحمن الرحيم
 

ـ طـلـبـھ  ـيـفـة عـ ـ ـ لـلـ زل لألخ املديـر األقـلـيـ ابتداًء شكري ا
ا االمة العرية ،  ش ع بة ال  ذه املرحلة العص وار معنا   ا
ــل مــا يــقــولــھ  ــا  ــ ــ جــمــع فــ ــ أســئــلــتــھ الــ وشــكــري أجــزل وأبــلــغ عــ
ـًال  ـدف شـيـطـنـتـھ واجـتـثـاثـھ فـأ ـ اعداء البعث واالمة عن البعـث 
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 سم هللا الرحمن الرحيم

ـــــ طلبـــــھ  يفة ع ـــــ للـــــ ـــــل لـــــألخ املـــــدير األقلي ز ابتـــــداًء شـــــكري ا
يـــة ،  ا االمـــة العر ـــش ع بة الـــ  ـــذه املرحلـــة العـــص ـــ  ـــوار معنـــا  ا
ــل مــا يقولــھ اعــداء  ــا  ــ أســئلتھ الــ جمــع ف وشــكري أجــزل وأبلــغ ع
ًال بــك  ًال وســ ــدف شــيطنتھ واجتثاثــھ فــأ البعــث واالمــة عــن البعــث 

يفتك   : و

 

ــس عليكــم ، رغــم إن األحتــالل  ١س ــسائل النــاس أيــن أنتــم ومــن ي : ي
ي يبحثون عنكم ؟ ي واإليرا  األمر

نا  ١ج  ـ العظيـم يحتـض يـد وعنـد شـعبنا العرا نـا ا : نحـن عنـد حز
طليعتـھ  ده نتصدى بھ و ع ودنا فأو لنا  ع لتف حولنا أوفينا لھ  و
ـــــم  ي لقـــــوى الغـــــزو واالحتـــــالل وعمال ا ـــــي االشـــــ حـــــزب البعـــــث العر
ـــ وطننـــا الكبـــ ان  ـــي  علـــم شـــعبنا العر م ، ارجـــوا ان تتـــذكر و وأذنـــا
ن عـام والـست سـنوات عنـد غـزو العـراق  ن عمر الـست شعب العراق ب
ـم الـشعب الـذي صـاغھ وأعـده  م شعب الثورة و م شعب البعث و
ــة حــضارة  ــة تنمو ــ وأعظــم تجر ــم الــشعب الــذي بــ أغ البعــث و
ــــم الــــذين حطمــــوا العــــدوان  ــــ العــــراق بقيــــادة البعــــث ، و ــــسانية  ا
عقيـدة البعـث  ؤالء يؤمنـون  مي الفار ع العراق واالمة ، ف ا
يـــة عقيـــدة الرســـالة االســـالمية  ـــ عقيـــدة االمـــة العر ـــا و ـــشؤوا عل و
ــــن  ــــم و م االحتــــالل جميعــــًا ولــــم يفــــرق بي دف الــــدة ولــــذلك اســــ ا
ن ونـــــصف املليـــــون  ـــــم مليـــــون ـــــزب ، فقتلـــــوا م ـــــ ا البعـــــ املنظـــــم 
ـ وشـردوا  ون الرسمية والسرة اكـ مـن مليـون عرا ووضعوا  ال
ن  ـص ـم حـص ا ـؤالء جميعـًا ف م، فأنـا عنـد  ن ودمروا حيـا املالي
ـأذن هللا وقوتـھ  ـم أقاتـل و م اصول وأجـول و عد هللا القوي العزز 
ــات االعــالم  ــ واج ــ العــراق ع رًا  ــم سأنتــصر، أمــا الــذي تــراه ظــا و
ونــة ال  ــؤالء حفنـــة مـــن العمـــالء وا ــف املعـــادي للبعـــث واالمــة ف املز

ـــوا ٩٠% مـــن شـــعب العـــراق ، ١يمثلـــون  ـــارج تر ـــم جـــاءوا مـــن ا % م
أقـود  ئـًا وانمـا أديـر و ا وأنا لست مخت ع موائد اعداء االمة ورسال
ــــا العــــسكرة والسياســــية والــــشعبية  ــــل ميادي ــــ  ــــر و معركــــة التحر
تطلـــــب  ـــــار وأتنقـــــل حيـــــث أشـــــاء و واالعالميـــــة واالمنيـــــة وأعـــــ ليـــــل 

 .العمل

أنــك  ٢س ، و ــ : إن خطــابكم األخــ ، فــسر بإنــھ يمثــل آخــر خطــاب ودا
فـــــوات أثنـــــاء حكمكـــــم  ـــــل ماحـــــصل مـــــن  أ مـــــن  ـــــة وتتـــــ تطلـــــب التو

ــذا  مــة  للعــراق، فمــن املــسؤول عــن إحتــالل العــراق وتحطيمــة وتقز
ل املأساوي ؟  الش

ـشر معانيـھ  ٢ج  م للغاية الذي أشـاع و ذا السؤال امل : أشكرك ع 
ومقاصـــده قـــوى االحتـــالل وقـــوى االجتثـــاث للنيـــل مـــن البعـــث وثورتـــھ 
ـــم  تـــھ العظيمـــة وللنيـــل مـــن قيادتـــھ الباســـلة وقائـــده الـــذي دوخ وتجر

ار وع مدى ستة عشر عامًا أقول  م ليل  تحدا م و   : وقزم

ــ  طــاب االخــ عنــدي يمثــل قمــة االســتقرار النفــ والرو أوًال ان ا
ــــاد ملــــا حققنــــا مــــن انتــــصارات  ــــزب وا ة ا ــــ مــــس واالطمئنــــان ع
ـو يمثـل  وتقدم خالل الستة عشر عام من النضال والكفاح املـس و
الــصاعقة العنيفــة الــ ضــرت رؤوس وقلــوب االعــداء وخاصــة ايــران 
ــي ال  ـ ا فقـــط ل عـــض د أذكـــر  ـــا وعنـــدي مئـــات الـــشوا ـــا واذنا وعمال

  : أثقل عليكم

ـــة تحـــت وطـــأة ضـــرات املقاومـــة  يـــوش الغاز ـــروب ا د االول  الــشا
ـان  عـد اليـوم باالم ا خـسائر فادحـة لـم  عـد تكبـد الوطنية والبعثيـة 
ــي الرســـمية ان  ـ ـــش االمر فـــت احـــدى مؤســـسات ا ـــا أذ اع غطي

م بلغـوا (  ) الـف قتيـل  ٧٥) الـف قتيـل واحـصائياتنا تقـول (  ٧٣قتال
ي ترامب رسميًا  س االمر ف الرئ انب االقتصادي فقد اع أما  ا
ـسارة ان  ـذه ا ـادت  بخسائر اقتصادية بلغت ثـالث ترليونـات دوالر 

ا واالقتصاد العاملي  .تطيح باقتصاد امر

ـروب  عـد  ة الـ اسـتلمت العـراق  ي فـأن ايـران الـصفو د الثـا الشا
ـ  ي  يطا ا االسـتعماري االسـ ا  أمتنـا ومـشروع ان  وأذرع االمر
ــا منــذ  ــ أســوء احوال ــا السياســية  ــا وعملي ــا واذنا العــراق وعمال
تفض شـــــعب العـــــراق  عـــــرف مـــــ ســـــي ـــــ اليـــــوم وال احـــــد  االحتـــــالل ا

ا السياسية ا وعملي ا واذنا ك ايران وعمال  .و

ــن  ا ا ــد ــة التارخيــة الرســالية ال تز علــم ان االحــزاب الثور وأنــت 
ــــارًة ونقــــاًء وايمانــــًا  واملــــصاعب واملــــشاق وطــــول املــــس اال صــــقًال وط
كفيــ اســتقرارًا واطمئنانــًا وعــزًا  ا و ــداف ا وتحقيــق ا بحتميــة نــصر
ــم  ــًا لوجــھ واتحدا م وج ــ مــدى ســتة عــشر عامــًا اقــاتل ــي ع ــوًا أ وز
ًا ومجيــدًا للبعـث ولــشعب  خيــًا كبـ لـھ يمثــل انتـصارًا تار ــذا  ـل يـوم 
ــ  ــ العــراق وأنــام م ــ البعــث وع ــن ع العــراق العظيــم يجعلــ اطم

اثر املطاردون  الب االعداء وت ما ت  .عي م

مناســـبة أســـئلتكم الـــ تنقـــل الينـــا مـــا يقولـــھ الغـــزاة  فـــاقول اليـــوم و
مـــزة ابـــن عبـــد  ـــر والتـــضليل كمـــا قـــال ســـيدنا ا و ـــم حـــ ال وعمال
ـا أنـا ذا  ن عند املنازلة (  املطلب ر هللا عنھ  معركة بدر للمشرك
ـــن عـــام حـــزب البعـــث  ـــا انـــا ذا ام ـــذا عبيـــدة ) فـــأقول (  ـــ و ـــذا ع و
ــاد  ــ ل ــن ســر قيــادة قطــر العــراق القائــد االع ي ام ا ــي االشــ العر
ـ  ـ  ـذا البعـث م ة الوطنيـة و والتحرر القائد العام للقوات املـس
ــا السياســية  ــا وعملي ــا واذنا ميــدان املنازلــة ) أتحــدى ايــران وعمال
التفــــاف الــــشعب حــــول البعــــث  ــــدين و ا مــــة ا بــــأذن هللا وقوتــــھ و
علــم لقــد  ــ مــدى ســتة عــشر عــام مــن فــضل هللا وأنــت  واحتــضانھ ع
ـــــا وايــــــران  ـ ن امر ن والــــــسر ن الرســــــمي ــــــن مــــــن املقــــــاتل عبئــــــوا املالي
ـن العـام فبـاءوا  واسرائيل وعض الدول العرية لألسف ملطاردة االم
ـــم يرتجفـــون اليـــوم مـــن البعـــث وأمينـــھ العـــام  ـــسران و بالفـــشل وا

ى يؤفكون  م هللا أ م العدو قاتل م  ل صيحة عل حسبون   .و

ــو تــارخ مجيــد  ــزب وثورتــھ ف ــ العــراق خــالل حكــم ا أمــا مــا حــصل 
عــ بــھ ونقدســھ  يــة نفتخــر بـھ و ـز وعــز وشــرف للعـراق واالمــة العر وعز
ـــــضة وتطـــــور  ـــــ العـــــراق مـــــن  ـــــ مـــــا حـــــصل  وال يمكـــــن ان اجيـــــب ع

ـ سـؤالك ألن  ـواب ع ـذا ا ـ  وحضارة وقوة ومنعـة للعـراق واالمـة 
ر لالمـــة بـــأذن هللا  ـــھ مجلـــدات وســـيظ ـــستوعبھ وال تحو مـــا حـــصل ال 
يد ، أما االخطاء  ا ا ا العزز وتارخ ا وجزًء من ترا ألنھ أصبح ملك
ة وسـبحان مـن ال يخطـئ بقـول  ة وصغ ة كب فقد حصلت اخطاء كث
ـــ  ـــل أبـــن آدم خطـــاء وخ ـــب املـــصطفى صـــ هللا عليـــھ وســـلم (  ب ا
ة  ـــذه املــــس ـــ مثـــل  طـــأ  ن التوابـــون ) كيـــف ال يحـــصل ا طـــائ ا
ـ  العمالقة ونحن  البعث مطلوب منا ومفروض علينا  دستورنا و
ــا  ص ايجابيا ــ تنا و تقــد مــس ــ عقيــدتنا ومبادئنــا ان ن نظامنــا و
ًا  ــي تكـــون لنـــا دروســـًا وعـــ ـ ـــا ل فوا ـــا و ص اخطا ـــ ا و وســـلبيا
ـة التارخيـة الرسـالية وأن  ـات الثور ر ـل ا كذا شـأن  للمستقبل و
ــــــ درجــــــات  ــــــا يمثــــــل أع فوا ــــــا و يص اخطا ــــــ ــــــة و نقــــــد التجر
مثــــــل قمـــــة الـــــصدق مــــــع هللا ومــــــع  ــــــرأة واملـــــسؤولية و اعة وا الـــــ
مد  تھ الصاعدة، فأنا وا مثل قمة االخالص للبعث وملس الشعب و
ا مـن  ـل تفاصـيل ة وأتحمل املـسؤولية ب ي عن املس  املسؤول الثا
ـ ذلـك لومـة  ا وال أخاف  ا وسلبيا زي والرس بايجابيا موق ا
ــــــ البعــــــث حــــــسب عقيدتــــــھ ودســــــتوره ونظامــــــھ  الئــــــم ألن املــــــسؤولية 
ميــــع حــــ لــــو  ــــو يمثــــل ا ــــس فرديــــة ، أي قــــرار يــــصدر ف جماعيــــة ول
ـــا  ل أختلـــف البعـــض مـــع الـــذين قـــرروا ذلـــك القـــرار فأنـــا أؤكـــد للـــدنيا 
ــــان نــــوع  مــــا  ــــ أي قــــرار للقيــــادة وم ض ع كنــــت وال زلــــت عنــــدما أعــــ
ـــذا القـــرار مـــن القيـــادة  ميـــة عنـــدما يـــصدر  ـــ مـــن القـــوة واأل ا اع
ن حماســًا لتنفيــذه  ــصبح قــرار رســ كنــت وال زلــت مــن أكــ املــسؤول و
ــزب ونظامــھ وليعلــم شــعبنا وأمتنــا ان  كــذا يفــرض علينــا دســتور ا
ـا املناضـلون وقيـادات  ة حزب البعث يرتك فوات  مس االخطاء وال

ا داف بريء م زب كعقيدة ومبادئ وا زب وا  .ا

 

و   : اما املسؤول عن احتالل العراق ف

ي واالستعمار الغري – ١ يو يالية االمركية والكيان الص  االم

ا – ٢ ا واذنا وسية وعمال ة ا  ايران الصفو

ـــ  – ٣ ـــ و لي ـــي وخاصـــة دول مجلـــس التعـــاون ا ـــل النظـــام العر
ن  ن الـشرف ـرم ا الكوت عدا اململكة ألن أعلم ان خـادم ا مقدم
 .امللك عبد هللا ابن عبد العزز رحمة هللا عليھ رفض احتالل العراق

ى ع  – ٤ ا لم ُتحسن إحباط املؤامرة الدولية الك قيادة العراق أل
عـــض الثغـــرات لقـــوى الغـــزو واالحتـــالل وخاصـــة  ـــا أعطـــت  العـــراق أل
ــو  ــ مــن احتــالل العــراق  ــ والرئ ــدف االسا ــت ، وال دخـول الكو
وضــــــھ  اقــــــصاء قيادتــــــھ الفـــــذة وايقــــــاف  تــــــھ الرائـــــدة و لتـــــدم تجر
ا القـــــــوى  مـــــــر الـــــــ تـــــــضع طـــــــوط ا عـــــــد ان تجـــــــاوز ا ـــــــضاري  ا
يــــــة وأصــــــبح يمثــــــل مركــــــز اشــــــعاع لالمــــــة  االســــــتعمارة لالنظمــــــة العر
ــــ ان الغــــزاة  ــــا  قيقــــة الــــ ال جــــدال ف ــــة، وان ا ا التحرر وملــــس
ن ، قــرروا غــزو العــراق منــذ  ــسن ــذا الوقــت  قــرروا غــزو العــراق قبــل 

يــدة عــام  ٣٠  -  ١٧نجــاح ثــورة  ومنــذ أمــم البعــث نفــط  ١٩٦٨تمــوز ا
ـة ومنـذ ان  العراق ومنذ اليوم االول الـذي اطلـق فيـھ تنميتـھ االنفجار
ب السدود واملشارع الصناعية والزراعيـة العمالقـة ومنـذ أن أنتـصر 

ـــ  ـــ  ـــ الغـــزو الفار ـــشھ  ١٩٨٨/    ٨/    ٨ع ومنـــذ ان اســـتكمل بنـــاء ج
ــم  اء ولقــد أرع ــ ــش العلمــاء وا الوطــ العقائــدي ومنــذ ان بــ ج
ل لقـوى  ـت سـ ـ الكو اك ملا صـار مثـًال الحـرار االمـة ودخـول العـراق ا

عد ان تجرد من عمقھ القومي  .الغزو التحشيد لغزوه 
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ستخدمونكم  ٣س  ان اليردون القبض عليكم ، و : يقال بأن األمر
عليق سيادتكم ؟؟ و   كورقة ضغط م ما ارادوا ما

ه و املسؤول  ٣ج  ا  املسؤول االول عن غزو العراق وتدم : امر
ادره  االول عن اجتثاث البعث وحظره ومحاصرتھ ومطاردة قيادتھ و
اد والتحرر و  ن سر القطر القائد االع ل م ام و مقدم
يد القائد  م الش ع يتقدم املسؤولة عن قتل مئة وسبعون الف 
ا علينا ملا  ا ولوال حصار ن وال زالت ا اليوم ولوال صدام حس
حاصرنا االشقاء  النظام العري ولو ان عمقنا العري ساندنا 
ذا الوقت ولعاد العراق  ا قبل  ساندنا اليوم لطردت ايران وعمال و
ية  ي البي صيًا وفق تر ًا ، وأنا  ردءًا لالمة العرية ونص
ن اال  ولن نكون اداة اال   والبعثية الوطنية القومية ال نر
يائھ ع الطغاة والظلمة  سلطنا ع اعدائھ كما سلط رسولھ وان

بابرة.  وا
 

ي السرع، وغ  ٤س  ل الدراماتي ذا الش : ملاذا أحتل العراق 
يانة لعبت دور سل وكب ، أم سوء إدارة من  ل ا املتوقع ؟ ف

ا ؟؟ بوؤ اقية ال كنتم ت  القيادة العر
ش  ٤ج  عًا قياسًا  معادلة القوى وحا ج س سر : االحتالل ل

يانة ، ثالثة عشر  ن ان تحصل  صفوفھ ا يدت ن ا ت القادس
شھ البطل وقبل ذلك سبعة  صار املطبق ع العراق وج عام من ا
ا حرب القادسية ثمان سنوات  روب وع رأس عشر عاما من ا
ا دفاعًا عن االمة  يات وأوسع ش العراق اغ الت ا ج قدم ف
علم ما مع  ل خاص وجنابك  ش ليج العري  وعن منطقة ا
حصار ثالثة عشر عام  زمن التقدم والتطور فيھ بااليام والساعات 
ش  ا قاتل ج وض يح ل ضة  بداية الطرق ال ولدولة نا
حرًا وجوًا  ء برًا و ل  العراق البطل قوى الغزو واملتفوقة عليھ  
عض املعارك ا  اسًال ومجيدًا ح أج الغزاة   قتاًال شرسًا و
رمة دوليًا كما حصل  معركة املطار ، لقد  ة ا استخدام االس
روحية  سالح االيمان با والوطن و يد  شنا ا ذا الدور ج أدى 
ا  ندية ال تم  شرف ا ي و مة الصدق واالخالص والتفا و
رب  سلمت فرسا ألملانيا  ا ش العراق العظيم لقد اس ج
انت فرسا دولة  سيط الملانيا و سبعة ايام بتفوق  العاملية الثانية 
م قاتلوا  ش العراق العظيم وقيادتھ الباسلة فخرًا أ عظ يكفي ج
ش القطب األوحد  يوش ج شًا وع رأس تلك ا ن ج اك من ارع
ش العرا  ل تارخنا وقفة ا ش برطانيا العظ لقد  وج
ضد قوى الغزو والعدوان وضد االحتالل  حرب التحرر بأحرف من 

سالتھ ر قيمة ادائھ و  نور وستظ
ل جيوش االمة الدروس  ن وست عد ح ا  ياتھ ع حقيق وت
ش  كفي ج ل معاركھ و البليغة من وقفتھ وعبقرتھ وابداعھ  
روب الكونية  ل ا سلم كما   س العراق وقيادتھ أنھ لم 
سلم  س ا لم  كفي قيادة البعث والثورة عزًا وشرفًا ا واالقليمية و
ا فورًا ا حرب تحرر  ا وحز ا وشع ش ن بل قادت ج تل للغزاة ا
مجيدة حققت اك واعظم انتصار  تارخ االمة املعاصر كذلك 
عد ان تتوقف او تخف  ا  ر تأث معركة حرب التحرر وحقيق سيظ
ي كنت  صار ، فأنا سعيد أ شوش وا ر وال و حملة التضليل وال
ة  ي كنت نائبًا للقائد العام لقواتنا املس جزء من تلك القيادة وا

ا  ي القائد العام ل الباسلة وأنا اليوم أسعد من أي يوم م بأ
ا  حرب  أدا ا الرس ضد قوى الغزو والعدوان و وسعيد بأدا
و  ش العراق  ا ، وليعلم أبناء أمتنا العرية ان ج يا التحرر وت
ا  سار ا من اق  ا والوا ال ل اش الذي خطط وقاد املقاومة ب

ا  .ا اق يمي
 

تھ  ٥س  كذا ، وفجأة تخ عن وطن تمع العرا  : ملاذا انقسم ا
ل ؟ ذا الش تھ   وعرو

ضارة لم  ٥ج  يد صاحب التارخ وا : حا شعب العراق ا
ضارة  ينقسم الشعب العرا وال يمكن لشعب العراق صاحب ا
يد ان ينقسم وانما الغزاة أرادوا تقسيمھ  العظيمة والتارخ ا
ا وسلموا العراق ا ايران  ا ا وأشعلوا ن و فأدخلوا الطائفية وأ
ا فباءوا  سع ية و ة لتأ الطائفية والعرقية والدي الصفو
ن لقد أصطدموا بوحدة الشعب التارخية  سران املب بالفشل وا
ن من العمالء  ن والعنصر وانحصر االنقسام  صفوف الطائفي
م االحتالل وع رأس مشروع االنقسام  ونة الذين جاء  وا
يون والسنة  ون الفرس التكف م الصفو والتخرب والتدم 
يون وأي طائفي او عنصري شوفي  السلفية املتطرفون التكف
عد وال ُيحسب ع الشعب العرا ،  ُ و ال  غيض او دي متعصب ف
بقى الشعب العرا جمجمة العرب ورمح هللا  االرض بأذن هللا ،  س
و تجزئة الشعب والوطن ففشلوا امام  داف االحتالل  م ا ان من ا
وحدة الشعب العرا وانت حضرتك اعالمي ومثقف فأنظر ا 
موقف الشعب املوحد ضد االحتالل وضد عمليتھ السياسية املقيتة 
و نفس صوت ابن  راتھ  ى صوت ابن البصرة  حراكھ ومظا فس
و نفس رأي وموقف أبن  نوى وصوت ابن االنبار ورأيھ وموقفھ  ن
تھ  ًا بوطن النجف وكرالء وال يوجد  الدنيا شعب اك تمس
يد دفاعًا عن  ن ونصف املليون ش وقوميتھ من شعب قدم مليون

تھ ووحدتھ ووحدة ارضھ  .وطنھ وعرو
 

: ملاذا غزتم الكوت أثناء ماكنتم بالسلطة ، وملاذا اآلن تطلبون  ٦س 
 الصفح وطي صفحة املا وانتم خارج السلطة ؟

ى  ٦ج  ان يمثل جزء من املؤامرة الك : ان موضوع العراق والكوت 
ضاري ثم ع االمة العرية ، دفعوا  ع العراق أوًال ونظامھ ا
ك  دفع العراق  اقية اليھ بقوة لدخول الكوت وأش القيادة العر
سع  واجباره ع دخول الكوت القوى ال غزت العراق ، ولو ي
اء حرب  عد ان ال وأشرح لك موقف الكوت وتصرف قيادتھ  ا
ف جراحھ فحوصر فورًا  رب ت القادسية خرج العراق من تلك ا
ودفعوا الكوت لتكون أحد االدوات االساسية  حصار العراق ثم 
عرف ذلك حتمًا ولكن  ا وانت  ا وحلفاء امر ل ا وان موقف امر
اقية ان تتحمل  ان املطلوب من القيادة العر لھ  بالرغم من ذلك 

ت أ ا دخول الكو  .اك وال ت
ا االخ العزز أننا ال نطلب الصفح اال من خالقنا ألننا ع  وأعلم ا
ن ولو أننا  البعث من الذين يطلبون الصفح والعفو  ق املب ا
م  م لطلبنا العفو من الذين  م وحقوق م واوطا دلسون ع دي و
تنا ، ان  لتنا وقض م أساس مش اك من الكوت االف املرات و
و حرصنا ع  الذي دفعنا لدعوة الكوت لطي صفحة املا 

عت  الكوت أوًال ثم ع العراق واالمة ، ألن البعث وشعب العراق 
ل ما حصل للعراق والبعث من غزو  الكوت شرك أساس  
ب طلبنا من الكوت ان  ذا الس شرد وتدم ، ل واحتالل وقتل و
ا ع البعث وشعبھ الذي أمتد منذ دخول الكوت ا  توقف عدوا
ستطيع تخفيف التعبئة  ي  ة  اليوم وتمد للبعث يد االخوة واملصا
النفسية لدى البعث والشعب ضد الكوت ، ألن البعث سيعود  
أ  العراق و اقطار عرية اخرى عاجًال أم آجًال وان بقيت الكوت تن
ن الكوت والعراق  تكرر ما حصل ب م س ن وشع جراح البعثي
و  ذا  خسر البعث وتخسر االمة ،  خسر العراق و فتخسر الكوت و

ت  .دف رسال ا الكو
 

: اين قادة املقاومة وقادة حزكم ، وملاذا تالشت املقاومة تحت  ٧س 
 أك من مس ؟

نا وقادتھ  ٧ج  ا ومع حز ا ع أرض العراق مع شع : املقاومة وقاد
انت عليھ من  عدون العدة ليوم التحرر ، و اليوم أفضل مما 
ا مستفيدة من أعظم وأوسع وأعمق  قبل أذ اعادت تنظيم نفس
ن غ  ا مسميات وعناو س ل ا مع الغزاة ، واملقاومة ل تجرة خاض
أسم وعنوان املقاومة الوطنية مقاومة الغزاة لتحرر الوطن 
ا بمالھ وابنائھ يحلم اعداء هللا واعداء  مد ا شعب العراق و يحتض
م  ي و تقف ل تمنون ع هللا االما البعث ان تتال املقاومة و

الطود الشامخ  .باملرصاد 
 

عتقدون أنھ اصبح من املا ، أم  ٨س  ل  عد إجتثاث حزكم   :
شاطة تحت مسميات أخرى ؟  عاود 

أقول يخ اعداء البعث  ٨ج  ذا السؤال و : اشكرك جدًا ع 
الدة  ا ا ي حزب االمة ورسال ا واالمة إن حزب البعث العري االش
ة ، واجتثاثھ  ع اجتثاث العرو ٌ ع االجتثاث ألن اجتثاثھ  ع
ذا االمر مستحيل، وانظر ا  ع اجتثاث الشعب العرا برمتھ و
نتائج الصراع ع امتداد ستة عشر عامًا من االجتثاث كيف أنتصر 
م ، انظر ا قوى  م وقزم شعبھ فأجتث الغزاة وعمال زب  ا
ا القطب االوحد  ا العمالق املتمرد ع العالم ، امر االجتثاث امر
ا واليمن ،  شيات ايران  العراق ولبنان وسور ترتجف من ميل
ا ايران  عط ا من العراق تتوسل وت ان  عد طرد واصبحت 

عض الوجود االستعماري  العراق ا  شيا  .وميل
م  البصرة  دد وتضرب ، ضرت قنصلي شيات االيرانية  امليل
ا ولم تحرك ساكنًا اتجاه  غداد ولم ترد امر م   وضرت سفار
ف من ضرات املقاومة  ا ت ا ال زالت جراح انة ، امر ذه امل
ا  يا اوى ب رقاء كيف ي الباسلة وانظر ا العملية السياسية ا
ل ما فعلوا  ا من حزب البعث ومقاومتھ رغم  وترعد وترتجف عناو
نا ال يختفي تحت أي  زب واملقاومة ، حز ن ومتحدين ضد ا مجتمع
عنوان غ عنوان ( امة عرية واحدة ذات رسالة خالدة ) ، حزب 
ارج  و الالعب االسا بل الوحيد  الداخل و ا البعث اليوم 
معھ املعارضة الوطنية والقومية واالسالمية الواسعة ضد الغزو 

 .واالحتالل الفار الصفوي 
 

Ä{{{{{{fjè



 

 

 4ص

ــــان ذلــــك  ٩س  ــــل  ــــ شــــطرن ؟  ــــ نفــــسھ ا ــــزب ع ــــشق ا : ملــــاذا ا
الفات املادية ؟ ب ا س الف العقائدي أم  ب ا  س

ــ  ٩ج  ــشق ا ــ اليــوم وســوف لــن ي ــسھ ا ــشق منــذ تأس ــزب لــم ي : ا
ونــــــــة والعمــــــــالء  ــــــــساقط مــــــــن صــــــــفوفھ ا قيــــــــام الــــــــساعة وانمــــــــا ي
م  ـــساقط زب ب ن ، فـــا ـــزم بنـــاء وامل ن وا ـــس ي والعـــاجزن واملس
ــــذه  ــــزداد قــــوة وصــــالبة و ــــزداد صــــفاًء ونقــــاًء و يــــزداد تألقــــًا وســــموًا و
ـــذه  ـــث مثـــل  ـــا ولكـــن مـــن يـــروج و ل قيقـــة معروفـــة لـــدى الـــدنيا  ا
ج مثـل  ا وان اشـاعة وتـرو الطروحات  قوى االجتثاث ايران وعمال

ي  العراق واالمة  .ذه الطروحات يخدم املشروع االيرا
 

ـت ، مـاذا  ١٠س  :  خطابكم األخ تقولون أن العراق جـزء مـن الكو
 تقصدون بذلك ؟

يـط  ١٠ج : نقصد نحن  البعث أن وطننا العري وطٌن واحـد مـن ا
ليج العري ونقصد ان شعبنا العري شعٌب واحد من  االطل ا ا
ــي فأنــت مــ وأنــا منــك ومــا حــصل  ليــج العر ــ ا يــط االطلــ ا ا
ـــت قامـــت بـــھ قـــوى  ـــي ووطنـــھ مـــن تجزئـــھ وتقـــسيم وتفت للـــشعب العر
ــو مرفــوض عنــدنا رفــض مطلــق وزائــل  ــ والعــدوان واالســتعمار ف الب
توحــــد  ي اليــــوم الــــذي يتوحــــد فيــــھ الــــوطن الكبــــ و بــــأذن هللا وســــيأ
ي  ــسا ــضاري واال ــا ا ــ دور يــة ا عــود االمــة العر الــشعب العظيــم و

انت ع مر العصور  ن االمم كما   .ب
 

ـرض ضـد  ١١س  ـان لكـم دور ا ـ رأس الـسلطة ،  : يقال ملـا كنتـم ع
رون ذلك ؟؟؟  الكوت ، كيف ت

 
قال أيضا ملا كنتم تقـودون املفاوضـات تحـت رعايـة اململكـة  ١٢س  : و

ان دوركم غ وا وغ مقنع للطرف اآلخر ؟؟  العرية السعودية ، 
 . مع واحد ١٢والسؤال  ١١: السؤال  ١٢و  ١١ج 

نـا وفـق  ـ حز لـھ ان املـسائل االساسـية  علـم العـالم  علم و أرجوا ان 
ص  ــ ــصيًا مــن أي  ــا  دســتوره ونظامــھ غــ مــسموح التعامــل مع
ــي  ــزب ، ولــذلك فأ ــن العــام ل ــان موقعــھ حــ االم مــا  ــزب م ــ ا
ن احمــــــل رأي القيـــــــادة  ي ــــــ اململكــــــة للقــــــاء االشــــــقاء الكــــــو جئــــــُت ا
ــ  ــ والعــدوان املتــآمرة ع ــا قــوى الب لة الــ أثار ــا مــن املــش وموقف
ـــ تخفيـــض ســـعر  ـــا  ـــم م ـــزء امل ـــت لتنفيـــذ ا العـــراق وحركـــت الكو
مـــة  النفـــط وقطـــع املـــساعدات إليـــذاء العـــراق الـــذي خـــرج تـــوًا مـــن م
ـك ومثقـل بالـديون ،  ليج العري م الدفاع عن االمة وخاصة دول ا
ــ اململكـــة أحمــل مـــشروع مكتــوب عنوانــھ ( قطــع االعنــاق وال  جئــت ا
ـستمع الينـا مـدفوعًا  و الذي ال  ان  انب الكو  قطع االرزاق ) وا
ــــــ مطالــــــب العــــــراق  قــــــوة ضــــــد االســــــتماع ا مــــــن قبــــــل قــــــوى الغــــــزو و

ة  . املشروعة وامل
 

ــــــل إنكــــــم  ١٣س  ــــــ ، لــــــو دارت عقــــــارب الــــــساعة ،  ا : ســــــؤال اف
ــ ، ام انكــم اســتفدتم مــن دروس  ــ املا ــان  ســتقودون العــراق كمــا 

 املا ؟؟
اق ، سيعود البعـث بـأذن  ١٣ج  و و ا وانما  س اف : السؤال ل

عيـــدة املـــدى مـــستفيدًا مـــن  اتيجيتھ  عـــود وفـــق عقيدتـــھ واســـ هللا و

ائلـــــــة  ـــــــا ال كـــــــم بايجابيا ـــــــة ا ا تجر ـــــــ راســـــــ ـــــــ وع تجـــــــارب املا
ا صنا اخطا مة تقييم التجرة و ا وقد انجزنا م سلبيا  .و

ـــل تتواصـــلون مـــع اي دولـــة  ١٤س  يـــة ، و : مـــاذا عـــن عالقـــاتكم العر
 عرية ؟؟

يـــــة عـــــدا  ١٤ج  ـــــل الـــــدول العر عـــــم عالقتنـــــا طيبـــــة وطبيعيـــــة مـــــع   :
عــاون  ا ولنــا عالقــات  عــض ــت والنظــام الــسوري ونتواصــل مــع  الكو
غـض النظـر عـن  ا والبعث مفتوح ع جميع الدول العرية  عض مع 

ا منھ  .موقف
 

ــــ خطــــاب لكــــم ســــابق أمتــــدحتم تنظيــــم القاعــــدة، وايدتــــم  ١٥س   :
ـذا  م ، كيـف وملـاذا  نكرتم اعمـال ة أسـ عـد فـ ( داعش ) صـراحة ، و

 التحول ؟؟
ـــد داعـــش ولـــم يـــذكر اســـم  ١٥ج  : لـــم أمتـــدح تنظيـــم القاعـــدة ولـــم نؤ

طاب  .داعش  ا
م  ن الذين حرروا املوصل وصالح الدين وذكر وانما امتدحت املقاتل
ندية والفــصائل  قــة النقــش ــش رجــال الطر م ج ــ رأســ باالســماء وع
طــــاب القاعــــدة  ــــ نفــــس ا االســــالمية ومقــــات القاعــــدة ، وحــــذرت 
ش العرا ولقوى االمن وملوظفي  س با وداعش من التعرض ملا 
ـــؤالء  م ان  نــوب والفــرات االوســـط وذكــر الدولــة وخاصــًة البنـــاء ا

مي السم الزعاف  .م الذين ركعوا الفرس وجرعوا ا
ي عـــــداء  ـــــن البعـــــث والفكـــــر االســـــالمي املتطـــــرف التكفـــــ ان العـــــداء ب
م مــن اخطــر اعــداء  عتــ ــم يكفــرون البعــث والبعــث  عميــق ودائــم 
اقـــرأه جيـــدًا ، لكـــن االعـــالم  طـــاب و ـــ ا ـــ االطـــالق وارجـــع ا االمـــة ع
يـــة وأخـــص منـــھ اعـــالم  املعـــادي للبعـــث ولـــشعب العـــراق ولالمـــة العر
طـــاب ، واليـــوم  ـــ ا ـــو الـــذي حـــّرف وزور وشـــوش ع ـــا  ايـــران وعمال
ي لطــــرد الفــــرس  ــــ الكــــون تــــأ لــــھ لــــو ان أي قــــوة  أؤكــــد لــــك وللعــــالم 
ـ  ـم وقاتلنـا ا م من العراق عدا اسـرائيل وداعـش لوقفنـا مع وعمال

ون  م لتحرر بلدنا من الفرس الصفو  .جان
 

 : كيف ترون مستقبل العراق اآلن ؟ ١٦س 
ـ األبـد ان  ١٦ج  تلعـھ ايـران ا : العراق اليوم ع كف عفرت  ان ت

ــــ  ــــض شــــعب العــــراق وقــــواه الوطنيــــة والقوميــــة واالســــالمية و لــــم ي
ــا ومــن احــرار العالــم  ــة مــن االمــة ودول مــساندة قو م البعــث و مقــدم
عـــد ان يتأكـــد  ـــضة والثـــورة قادمـــة بـــأذن هللا وذلـــك  ـــذه ال وارى ان 

م ان لم يتحرر العراق قتنع النظام العري ان الفرس قادمون ال  .و
 

اليـــــة أي  ١٧س  اقيـــــة ا كومـــــة العر ـــــن ا نكـــــم و ـــــل حـــــصل ب  :
 مفاوضات مثال ؟

ف بالعمليـــة السياســـية اساســـًا فكيـــف نتـــصل او  ١٧ج  عـــ : نحـــن ال 
ونــة والعمــالء  ــم زمــرة مــن الــسراق وا ــا الــذين  نتفــاوض مــع حكوم
ــــــ  ــــــ الــــــصفوي االحتال ــــــم االساســــــية تنفيــــــذ املــــــشروع الفار م وم
ـــم االداة االساســـية لتنفيـــذ مـــشروع حظـــر  ـــ العـــراق، و ي  يطا االســـ

 . البعث واجتثاثھ
 

ــــــا  ١٨س  ـــــستمر نفوذ ـــــل س ـــــارتكم ( ايــــــران )  : مـــــاذا تتوقعــــــون 

 بالعراق ؟
ا ع العراق ا ان  ١٨ج  ستمر سيطر ا بل س ستمر نفوذ عم س  :

ـ العـالم وأرى  ـ االمـة و ـ  ا شعب العراق أوًال ثم قوى ا يتصدى ل
ــــي  و النظــــام العر ــــن يــــ ــــذا التــــصدي قــــادم بــــأذن هللا وخاصــــة ح
ــــ االمــــة  ــــم وع ــــ دول ــــ العــــراق ع ــــي  ـــم خطــــورة الوجــــود االيرا ف و
م  ـــ راســـ ـــي وع ليـــج العر ل عـــام وخاصـــة دول ا ـــش ـــا الكبـــ  ووط
يــة الــسعودية فيقــدموا الــدعم الــشامل لــشعب العــراق  اململكــة العر

ا حزب البعث  .ومقاومتھ و طليع
 

يـة الـسعودية ، خصوصـا  ١٩س  ـ دور اململكـة العر : كيـف تنظـرون ا
ا للعراق اآلن ؟ ا ودعم  عد تقار

ـــ  ١٩ج  ـــ دور اململكـــة مـــن حيـــث املبـــدأ دورًا رائـــدًا وحاســـمًا  : ننظـــر ا
اليــة  ــا ا ــ يــد قياد ا العليــا وخاصــة ع الــدفاع عــن االمــة ومــصا
ـ ان تتمـازج  ـا  ا وقيادا صيًا ألمتنا ودول ال تمثل اك ما اتمناه 
ـــــن  رم ة بمـــــا يمثلـــــھ خـــــادم ا ـــــ ـــــة وا كمـــــة والتجر ـــــا ا ـــــ قيادا
ــوض واالنفتــاح والتجديــد  ن امللــك ســلمان وروح الــشباب وال الــشرف
ــد ، واعتقــد ان اململكــة خــالل  ــ الع الــذي يمثلــھ ســمو االمــ محمــد و
ى  ا هللا ســــــبحانھ مــــــن املؤامــــــرة الكــــــ ن أذا ســــــلم العقــــــدين القــــــادم
مـــــا  دف اململكـــــة اوًال ثـــــم مـــــصر لثقل ـــــس ـــــ االمـــــة والـــــ  القائمـــــة ع
ـــــ  ن  ـــــ االمـــــة ستـــــصبح اململكـــــة خـــــالل العقـــــدين القـــــادم املعـــــروف 
ًا ونحـــــن مـــــع  ًا وحـــــضار ـــــ أقتـــــصاديًا وعـــــسكر مـــــصاف الـــــدول العظ

ا ا وتطور وض ا و ما اختلفنا ، اقصد مع استقرار  .اململكة م
ًا  ـــا للعـــراق فقـــد أضـــر ضـــررًا بليغـــًا وخطـــ ـــا ودعم امـــا موضـــوع تقار
ــس مجــرد  ــشعب العــراق ومقاومتــھ ومعارضــتھ ، ونحــن متأكــدون ول
ونــــة  كومــــة العمــــالء وا ــــة نظــــر ان دعــــم اململكــــة للعــــراق أي  وج
ة ايــران مباشــرًة ، ألن حكومــة العمليــة السياســية  ــ مــص سيــصب 
ـا  س موالية اليران فقط ، ايران الـ تقود حكومة ايرانية صرف ول
ا السياســــية واالقتــــصادية والعــــسكرة واالمنيــــة ومــــا  ــــل تفاصــــل ــــ 
ـو يقـع تحـت رعايـة ايـران  االت ونقاشـات ف ـ ـ الـسطح مـن  ر ع يظ
افــــًا  ــــس جز ن الــــ  ــــا ، ان معلوماتنــــا املؤكــــدة حــــ العنــــاو وترتي
م بالقتـــــل مـــــن  ديـــــد عـــــد  ( ســـــنة ) وقعـــــوا اليـــــران بـــــالوالء املطلـــــق 

شيات  .امليل
ـ  ا و ـ تـصرف قيقة واململكـة حـرة  ذه ا بھ اململكة ا  أم ان تن
ا العليــا ولكــن أؤكــد ان الــضرر النــاتج عــن موقــف  أعلــم منــا بمــصا
ـــــستغرب  ـــــ وصـــــارخ و ة وا اململكـــــة مـــــن حكومـــــة العمـــــالء الـــــصفو
كــــــت  ــــــا وان ــــــرة والــــــ قتــــــل ابنا اقيــــــة املــــــشردة وامل ــــــن العر املالي
ــــ خدمــــة مــــشروع  ــــذا املوقــــف الــــذي يــــصب مباشــــرة  ا مــــن  اعراضــــ

ي الصفوي للعراق  .االحتالل االيرا
 

ل ما زالت فصائل املقاومة موجودة  العراق وفاعلة ؟ ٢٠س   : 

عم موجودة وقائمة ع افضل  ٢٠ج  ذا السؤال ،  : لقد اجبنا ع 
ــا مــستفيدة  ام بًا واســتعدادًا لتنفيــذ م انــت عليــھ تنظيمــًا وتــدر ممــا 

 . من تجرة املا
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ـــ  ٢١س  م  ا ـــ عـــد ا ــان  ـ م ،  ٢٠١١: انتـــم اوقفتـــم مقاومـــة االمر
ي احتالال اخرا فلماذا لم تقاوموه ؟  سمون التواجد االيرا  و

ــش  ٢١ج  ــ ج ــر و ــاد والتحر ــ القيــادة العليــا ل ــزب و ــ ا : نحــن 
ــــ منــــذ اليــــوم  ندية حرمنــــا ســــفك الــــدم العرا قــــة النقــــش رجــــال الطر

ـــ اطـــار الــــدفاع عـــن النفــــس ،  ٢٠٠٣االول النطـــالق املقاومـــة عــــام  اال 
ــــــل رعايــــــا الــــــدول  ــــــان و ــــــم مــــــن االمر ن او خطف وحرمنـــــا قتــــــل املــــــدني

 .الغازة
ـش  ـش الفـرس حـ نقاتلـھ بـل ج س مـن قبـل ج واالحتالل الفار ل
اقيـــة ومـــسؤو  ـــزة االمـــن عر ــ واج ـــش عرا ـــ ، ا ـــو عرا االحتــالل 
ـــــم اليـــــران مطلـــــق ، والقـــــسم  ن ولكـــــن وال اقي االدارة واالقتـــــصاد عـــــر
يانـة ،  دفـھ العمالـة وا ـس  ش ول دفھ الع زة  ذه االج االك من 
ــام  ا م ن قلــة قليلــة واملقاومــة لــد ونــة معــروف مجموعــة العمــالء وا

ا يومياً  ذه الصورة وتنفذ  .وفق 
 

ــــزب الواحــــد . وان حــــزب  ٢٢س  : اال تــــرى ان العــــراق تجــــاوز مرحلــــة ا
اقية ؟ عد مؤثرا  الساحة العر  البعث لم 

ـــزب الواحـــد  ٢٢ج ـــ يـــوم مــن االيـــام يـــؤمن بحكـــم ا : لــم يكـــن البعـــث 
وانمــــا يــــؤمن وفــــق عقيدتــــھ ومبادئــــھ بحكــــم الــــشعب مــــن خــــالل قــــواه 
الوطنيـــــة والقوميـــــة وعـــــ الـــــصيغ والوســـــائل الديمقراطيـــــة الـــــشعبية 
ــــــــــــست ديمقراطيــــــــــــة الغــــــــــــرب االســــــــــــتعماري ، والعمــــــــــــود االســــــــــــاس  ول
ــر الــشفاف ، فيختــار  اع ا ــ صــناديق االقــ للديمقراطيــة الــشعبية 
ـــ  ودة  ة ومـــش ـــا مـــن يقـــوده وللبعـــث انجـــازات كبـــ الـــشعب مـــن خالل
ـــــوي واســـــع مـــــع مجموعـــــة  ـــــذا امليـــــدان ، فقـــــد حقـــــق أول تحـــــالف ج
ـــزب الـــشيو  ا ا ـــ رأســـ اقيـــة الوطنيـــة والقوميـــة وع االحـــزاب العر

ــ قبــل ثــورة تمــوز  كــم حــ انحــرف  ١٩٥٨العرا ــة ا ــذه ا وتولــت 
عـــــد ثـــــورة  ـــــة، و ـــــزب الـــــشيو فانفرطـــــت ا تمـــــوز عـــــام  ٣٠  -  ١٧ا

ـة وطنيــة  ١٩٦٨ ـ إقامــة ج ـسرعة ع ا البعــث وحـده عمــَل  الـ نفـذ
ـــــــل االحـــــــــزاب الوطنيــــــــة والقوميـــــــــة  ـ ـــــــــا  كت ف وقوميــــــــة واســـــــــعة اشــــــــ
ــــــة مــــــع حــــــزب البعــــــث  ــــــ رأس ا ــــــان ع ناء و التقدميــــــة بــــــدون اســــــت
ـــــــزب الديمقراطـــــــي  ــــــ وا ــــــزب الـــــــشيو العرا ي ا ا ــــــي االشـــــــ العر
ــــ  ــــم االنجــــازات  ــــة ا ي والقوميــــون العــــرب وحققــــت ا الكردســــتا
ي لــشعبنا الكــردي  كــم الــذا ــا تــم تــأميم النفــط واصــدار قــانون ا زم
ـــــة  ـــــسان الـــــشيو والـــــديمقراطي عـــــن ا ـــــان الرئ ز ـــــ ا حـــــ تخ
ـــ  ـــزب الـــشيو  ـــ الـــشمال ومـــع ا ـــدأ القتـــال مـــع االكـــراد  وتمـــردا و

 .جنوب العراق أذ أعلنا حرب عصابات ضد الثورة
وقبــــل االحتــــالل قــــد أعلــــن البعــــث عــــن اعــــداد قــــانون جديــــد لالحــــزاب 
ـــصيات الوطنيـــة  افة ودعـــا جميـــع االحـــزاب واملنظمـــات وال والـــ
ــــــة أو لتوســــــيع  ــــــ العــــــراق القامــــــة ا والقوميــــــة املعارضــــــة للعــــــودة ا
عــض االحــزاب ولكــن املؤامــرة  انــت قائمــة ، وفعــًال عــادت  ــة الــ  ا
حــــــشد خلفــــــھ قــــــوى  تقــــــدم و ـــــض و ــــــسمح للعــــــراق ان ي الدوليـــــة لــــــم 

لوا ع غزوه  .الشعب التحررة قوى الثورة فاست
ــــل القـــــوى  ـــــ االتــــصال ب ــــزب فــــورًا ا عــــد االحتــــالل فقـــــد بــــادر ا امــــا 
ــــة كفــــاح ضــــد  ــــ اقامــــة ج ــــا ا الوطنيــــة والقوميــــة واالســــالمية ودعا
ـة وال زالـت قائمـة وقـد لعبـت دورًا  الغزو واالحتـالل ، وفعـًال قامـت ا
ــ حــشد الــشعب وطاقاتــھ خلــف املقاومــة الــ حطمــت جيــوش  مــًا  م

ارةً   . الغزو فولت 

عيـــــدة املـــــدى  اتيجيتھ  ـــــو البعـــــث وفـــــق عقيدتـــــھ وفكـــــره واســـــ ـــــذا 
ــــــ برنامــــــج  اتيجيتھ و ــــــ اســــــ ودســــــتوره ونظامــــــھ ، لقــــــد أكــــــد البعــــــث 
ــــل  ــــ املــــأل ان ا ــــ املــــشروع الوطــــ املعلــــن ع ــــر واالســــتقالل و التحر
ـي والـصفوي  ـن االمر ـره مـن االحتالل و تحر لة العراق  الشامل ملش
عـــــددي تتـــــاح فيـــــھ الفرصـــــة لـــــشعب  اقامـــــة نظـــــام وطـــــ ديمقراطـــــي  و
اع  العــراق الختيــار نظامــھ وقيادتــھ وحكومتــھ مــن خــالل صــناديق االقــ
كم الشمو والتفرد بالسلطة ف مما يزوره االعداء  ، اما وصمة ا

ضللھ لشيطنة البعث  .و
نـاك مـن يقـول  ـ قولـك ان  ي مـن الـسؤال  ـ الـشطر الثـا اما مـا جـاء 
ـن  ي أطمئنـك وأطم اقيـة فـا ـ الـساحة العر عد مؤثرًا  عن البعث لم 
ـ  اء عـن البعـث ف ـذا االفـ ين االحرار  أمتنا ان من يقـول  ل ا
قوى االجتثاث ، ألن البعث  العراق نار ع علـم يـصرخ عمـالء ايـران 
ـا وايـران  ـا امر ف ـرائم الـ اق عـد ا ـار وخاصـة  من وجوده ليـل 
ـ  ـن  ـن ووضـع املالي ـشرد املالي ـن و بحق شعب العراق من قتـل املالي
ـــــــــن  ـــــــــذه املالي ـــــــــا االخ ان  ـــــــــل تظـــــــــن ا ون العلنيـــــــــة والـــــــــسرة  الـــــــــ
ــــذه  عــــت  ــــسور، لقــــد با ــــا البعــــث ا ا وأمام ب ــــ مــــص ــــسكت ع س
ــو  ــا و ــو الــذي يقود ــ لالحتــالل ف ــن البعــث منــذ الــسنوات االو املالي
نــوب والوســط ، انــت حــضرتك اعالمــي  ــ الــشمال وا ــا  الــذي يحرك
قيقــــة  ــــذه ا نتــــك كيــــف فاتــــك ان تــــرى  ــــ م ــــ  كبــــ ومتمــــرس ورا
اقيــــون يتمنــــون يومــــًا مــــن ايــــام  ــــ امليــــدان؟! لقــــد اصــــبح العر ــــا  وفعل
ــل مــا يحــصل  البعــث ايــام االمــن والــسالم واالمــان والعــزة والكرامــة ، 
ــــة سياســـــية وشــــعبية للعمليـــــة  ـــــ الــــداخل مـــــن مواج اليــــوم وخاصــــة 
ا البعث ورجالھ االبطال ، ان اسـألتك  السياسية الفاسدة يقف خلف
ــــــز مــــــأخوذه ممــــــا تــــــضلل وتــــــزور وتــــــدجل بــــــھ قــــــوى  ــــــا االخ العز ــــــذه ا
تحـــدث  تـــف باســـم البعـــث و االحتـــالل ، اليـــوم اصـــبح شـــعب العـــراق 
نھ  راتھ وتجمعاتھ و دواو عن ايامھ علنًا دون خوف او وجل  تظا
يـــــــة  ـــــــ دوائـــــــر الدولـــــــة وان شـــــــعب العـــــــراق واحـــــــرار االمـــــــة العر وحـــــــ 
ــــــ البعـــــــث ان يحــــــرر العـــــــراق ثــــــم االمـــــــة بـــــــأذن هللا  م ع عقــــــدون امـــــــال
ــــم داخــــل العــــراق والوطــــن  م وادوا ــــم واذنــــا وســــيعلم الغــــزاة وعمال

 .العري الكب أي منقلب ينقلبون 
 

ـــــسان  ٢٣س  عـــــد التاســـــع مـــــن ن نـــــاك مـــــن يقـــــول ان حـــــزب البعـــــث   :
، قد تحول ا حـزب شـعارات وخطابـات واسـتدعاءات لتارخـھ  ٢٠٠٣

اقـع  ـ ارض الو قيقـي ع ـو وجـوده ا ذا  س اال ، واصبح  ل ل الطو
 الذي ال تأث لھ ، فما رأيكم ؟

واب  السؤال الذي سبقھ ٢٣ج  : مندرج ا
 

نـاك  ٢٤س ـ خطاباتـك الـسابقة ان  : قلت  خطابك قبل ايـام كمـا 
ــا  ن ، وم س الراحــل صــدام حــس ة حــدثت زمــن حكــم الــرئ اخطــاء كثــ
ــت العتــذارك ال يمكــن ان  عتقــد ان قبــول الكو ــت اال  خطــأ غــزو الكو
ـــت مـــا خلفـــھ  ــي تتجـــاوز الكو ـ ـــل  ـــ زمـــن طو عا بـــل يحتـــاج ا يكـــون ســـر

اقليمية ودولية ؟  الغزو من تداعيات محلية و
ــي لــم أقــل زمــن  ٢٤ج ــ لــك أ ــذا الــسؤال أ ــ  : قبــل ان أجيبــك ع

ن وانما قلت زمن حكم البعث س صدام حس  .حكم الرئ
ص وانمـــا حكـــم الـــشعب  ـــ حكـــم البعـــث لـــم يكـــن ولـــن يكـــون حكـــم 
ـــــذا الـــــسؤال منـــــك وانـــــت  بقيـــــادة البعـــــث وأســـــتغرب جـــــدًا ان يـــــصدر 

ل  الـدفاع عـن االمـة  املعروف لدينا العري االصيل الذي لھ باع طو
ــــــ ميــــــدان االعــــــالم ، فــــــأقول عفــــــى هللا عنــــــك  ا االساســــــية  ومــــــصا
ــــــــــت  وحاشــــــــــاك ان تكــــــــــون جنابــــــــــك مقتنــــــــــع بقولــــــــــك ( ان قبــــــــــول الكو
ـــي  ـ ــــل ل ــــ زمــــن طو عًا بــــل يحتــــاج ا العتــــذارك ال يمكــــن ان يكــــون ســــر
اقليميـــــــة  ـــــــت مـــــــا خلفـــــــھ الغـــــــزو مـــــــن تـــــــداعيات محليـــــــة و تتجـــــــاوز الكو
ـــت كنـــصيحة مـــن  ـــذه املقولـــة تقـــدم يوميـــًا لقيـــادة الكو ودوليـــة ) ألن 
ــدف معــروف  ة وال ــا ومــن ايــران الــصفو ي ومــن امر يو الكيــان الــص
ي يبقى حزب البعـث وشـعب العـراق  ذه النصيحة و ل ووا من 
ـــت ملـــا أصـــابھ مـــن احتـــالل بلـــده وتحطيمـــھ  نفر ضـــد الكو معـــ ومـــس
ــــي  ـ س حرماتـــــھ ومقدســــاتھ ، ول ــــشرده وتــــدن ه وقتــــل شـــــعبھ و وتــــدم
ــــت  ــــت أي قيــــادة الكو عتــــ الكو يبقــــى حــــزب البعــــث وشــــعب العــــراق 
ــــل مــــا حــــصل للعــــراق واالمــــة واملنطقــــة ، ومــــن  ــــ  ــــ  الفاعــــل االسا
ــت ال يمثــل واحــد باأللــف  عــرف ان مــا حــصل للكو املؤكــد ان جنابــك 
ـــــت  ـــــسب ، الكو ء يـــــذكر حـــــ نـــــذكر ال ـــــ ممـــــا حـــــصل للعـــــراق بـــــل ال 
ـــــــا ومـــــــا خـــــــسرتھ مـــــــضاعفا ولـــــــم تحـــــــصل أي  جعت مـــــــا حـــــــصل ل اســـــــ
ــــــــت ، امــــــــا  ــــــــ احتــــــــالل الكو اقليميــــــــة ودوليــــــــة ع تــــــــداعيات محليــــــــة و
ارثيـــة حـــصلت  ة وال طـــ ليـــة واالقليميـــة والدوليـــة ا التـــداعيات ا
وس نحو االمة والـذي  باحتالل العراق السد املنيع لزحف الفرس ا
ـــذا الزحـــف مـــشرق االمـــة حـــ بـــدون قتـــال ، انظـــر مـــا حـــصل  اجتـــاح 
يـــا ولبنـــان مـــن تـــداعيات احتـــالل العـــراق ثـــم وضـــع  ا واليمـــن ولي لـــسور
ـ كـف عفرـت وصـلت صـوارخ ايـران  ـا ع ـي برم ليـج العر منطقة ا
ــا  ن واململكــة ومــن مع ــرام وقبلــة املــسلم ــت هللا ا ــ مكــة املكرمــة ب ا
ــ اليمــن  ــ حــرب طاحنــة منــذ ســنوات مــع ذراع صــغ مــن أذرع ايــران 

رب ذه ا ت  عرف كيف ست  .وال أحد 
ليــج واململكــة  ــ دول ا قيقــي ع طــر ا ــز إن ا ــا االخ العز وأعلــم ا
يـــا  ـــ لي ا وال  ـــ ســـور ـــ اليمـــن وال  ـــس  ـــ العـــراق ول ـــو  ل خـــاص  ـــش
ـــــ العـــــراق خـــــالل  والـــــصومال ، اآلن لـــــدى ايـــــران أو مـــــا حققتـــــھ ايـــــران 
الــــستة عــــشر عامــــًا مــــن تفــــرس وخمئنــــة ومرجعيــــات فارســــية طائفيــــة 
ن لغــزو  اقي ن والعـر ـن االيـراني عــ مالي ـستطيع ان  غيـضة  مقيتـة و
ا وايقـــاف أي تطـــور  ا واضـــعاف اف اململكـــة او إلشـــغال اململكـــة واســـت
ـ  ا ، فأنا لم أعتذر من قيادة الكوت وأنـا لـم أنتقـد خطئنـا  وتقدم ف
انــــــت شــــــركنا  ــــــا  ــــــت أل ــــــ قيــــــادة الكو ـــــي اس ـ ــــــت ل دخــــــول الكو
ــ  ــت تلــك الرســالة بحكــم واج طــأ وانمــا وج ــ حــصول ا ــ  االسا
ـــت واتجـــاه االمـــة فأنـــا  ومـــسؤولي اتجـــاه شـــعب العـــراق وشـــعب الكو
ـ االمـة  ـي تـار رسـا يم أقود حزب قومي عر مناضل قومي عري و
ـو الوطـن  ن العراق والكوت ، وطـن البعـث  بفكره ووجوده ال يفرق ب
ــــا الكبــــ وال زال  ــــو شــــعب االمــــة ووط ــــي الكبــــ وشــــعب البعــــث  العر
ـــ مقدمتـــھ  ليـــج و ـــ ا ـــي وخاصـــة  و النظـــام العر ـــ كبـــ ان يـــ أم
ـم  ـاطر  ـذه ا الكوت ع ما يحيق باالمـة مـن مخـاطر سـوف تبـدأ 

م ث احد م س  .وال 
 

ن ســــــــنة القادمــــــــة  مــــــــس ــــــــي ل ليــــــــج العر يجــــــــب ان تتحــــــــسب دول ا
نــــضب النفــــط وتتغــــ املعــــادالت الدوليــــة فــــال احــــد ينفــــع العــــرب او  س

م م وشع م واستقالل م اال وحد  .يدافع ع
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ل من املمكن برأيـك ان تـ الواليـات املتحـدة االمركيـة  ٢٥س  :
ـــا للعـــراق وحكمـــھ مـــن قبـــل اتبـــاع ايـــران بقلـــب الطاولـــة  خطـــأ احتالل

شكيل حكومة انقاذ وط ؟  ضة ب  ومساعدة القوى املنا

لفـــة وانمـــا بمجـــرد رفـــع  ٢٥ج ـــدون ت ـــ وقـــادرة و ـــا دولـــة عظ عـــم ا  :
ــ العــراق ودعــم  ــا السياســية  كومــة ايــران وعملي ــا  ــا وحماي دعم
ــا اال اذا تــضررت  اقيــة ولكــن ســوف لــن تفعل املقاومــة واملعارضــة العر
ـــ  ـــا  ب ايـــران وعمال ـــس ـــ العـــراق واملنطقـــة  ا االساســـية  مـــصا

 .العراق

 

ـــــــ كـــــــسب اصـــــــوات  ٢٦س عتقـــــــد ان حـــــــزب البعـــــــث قـــــــادر ع ـــــــل   :
ن لو قدر لھ دخول االنتخابات باشراف دو ؟ اقي  العر

عــود البعــث  ٢٦ج تمــ ان  عــم قــادر ألن شــعب العــراق مــع البعــث و  :
عــود زمــن االمــن واالمــان والــسالم والعــزة  ــ عــودة البعــث و حــن ا بــل و
ــــل  يــــة ان  ــــي أؤكــــد البنــــاء امتنــــا العر ــــش الرغيــــد وأ والكرامــــة والع

ــا  ب االحتــالل وايــران وحكوم ــس ــ العــراق  ــن الــذين تــضرروا  املالي
ـــــ عالقـــــة عقديـــــة  ـــــم مـــــع البعـــــث  ا  ـــــشيا ـــــا وميل العميلـــــة وعمال
ــــن  ية واملتــــضررون مــــن شــــعب العــــراق اكــــ مــــن ثالث ومبدئيــــة ومــــص

 .مليون عرا

 

ــ  ٢٧س ــدتنا ا ــا مــن خــالل جر ــل لــديكم أيــة رســائل تــودون توج  :
ات عرية او دولية ؟  ج

كيمـة الراشـدة  ٢٧ج : رسال ا قيادة اململكة العرية السعودية ا
ـل ميـادين البنـاء والتقـدم والتطـور والـ حطمـت اغـالل  ضة   النا
ــا مــن  ــ موقف عيــد النظــر  ــضارة ان  ا ا ــض ــ  التخلــف والتــأخر 
ـا تمثـل دعمـًا  ـ العـراق أل ـم السياسـية  حكومة عمـالء ايـران وعملي
ي ال سـمح هللا ان  يطا ـ احتاللـھ االسـ ـي يمـ  ـي ل للمشروع االيرا
ــــــ  ــــــ لالمــــــة ع ابتلعـــــت ايــــــران العــــــراق ســــــتفتح ابــــــواب الغــــــزو الفار
ــا تمثــل اليــوم  ــ اململكــة أل ــ ع ا ، وأؤكــد مــن منطلــق حر ع مــصار

امــي  ا ومــن منطلــق اح عــد العــراق وســور مــع مــصر آخــر معاقــل االمــة 
ـــــ  وتقـــــديري لرجـــــال العائلـــــة الـــــسعودية الـــــذي لـــــم يتـــــأثر بـــــل ازداد ح
ـي أؤكـد ان  ـن اململكــة والعـراق رغــم ا ـل مـا جـرى ب ـم رغــم  وتقـديري ل
ـــا ولكـــن البـــد أن  ا وأم قيـــادة اململكـــة اعـــرف مـــ بمـــا يحقـــق مـــصا
يحًا وأضــعھ امــام قــادة دول االمــة وخاصــة اململكــة  ــ أقــول مــا اراه 
ليـج  العرية السعودية والبعث سوف لن يتخ عن اململكـة ودول ا
ل خــــاص  ــــش ن دفاعــــًا عــــن اململكــــة  ــــ طليعــــة املقــــاتل بــــل ســــيكون 
ـــ حكمـــھ  ـــا  ل عـــام وقـــد فعل ـــش ـــ الـــدول االخـــرى  ا وع صوصـــي

ـ يـوم احتـالل العـراق ،  ١٩٤٨وقبل حكمھ قاتل مع العرب منذ عام  ا
ـــ  زائـــر و ـــ ا ن و ـــ فلـــسط ـــ االردن و ـــ لبنـــان و ا و ـــ ســـور قاتـــل 
ـ الـصومال دفاعـًا عـن  يـا و ـ ارت تانيـا و ـ مور مصر و الـسودان و
ـــا ان عزنـــا  ء يحرج ـــ ـــد مـــن اململكـــة أي  ا وال نر ـــا وشـــع االمـــة ووط
وســــندنا وفخرنــــا شــــعب العــــراق العظيــــم بــــھ نــــصول ونجــــول ونقاتــــل 
ائــھ  عــشائره ووج ــشھ  عمالــھ وفالحيــھ ومثقفيــھ وجنــوده وضــباط ج

.وعلمائھ
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 سم هللا الرحمن الرحيم
الل واالكرام )) بقى وجھ رك ذو ا ا فان و ل من عل  )) 

 صدق هللا العظيم
 

ي ا زب البعث العري االش ن سر واعضاء قيادة قطر لبنان   الرفاق االعزاء ام
اتھ ر  السالم عليكم ورحمة هللا و

 
اتــــــب  ــــــ وال قو ــــــ تلقينــــــا نبــــــأ وفــــــاة الرفيــــــق املناضــــــل وا ــــــزن واال ــــــد مــــــن ا بمز
ن بقضاء هللا وقدره . ن صابرن مسلم اد كرم رحمة هللا عليھ مؤمن  والدبلوما ج

 
كـذا عرفـھ رفاقكـم  ان املناضل كرم محبا لوطنھ وأمتھ مخلصا ووفيًا ملبادئـھ،  لقد 
نـد. أسـأل هللا  ـ ال ـة العـراق  ور م ا  د الوطـ سـف  العراق عندما خدم  الع
ــل الفقيــد الكــرام الــص  مكــم وأ ــ القــدير ان يتغمــده برحمتــھ الواســعة وان يل الع

ا خاتمة السوء واالحزان.  والسلوان وان يجعل
 

ـــ  ـــزب  ـــ العـــراق وجميـــع تنظيمـــات ا عـــازي رفـــاقكم  اصـــة و عـــازّيِ ا ارجـــو ابـــالغ 
ارج لعائلة املناضل الراحل كرم.  الوطن العري وا

 وانا  وانا اليھ راجعون 
 

 اخوكم 
يم  عزة ابرا

ي ا زب البعث العري االش ن العام   االم
اد والتحرر  القائد االع ل
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ي ،ان  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر اكــدت القيــادة القوميــة 
ــــسعة  ــــ العــــراق منــــذ  ا ع ــــستطعھ ايــــران عــــ عــــدوا مــــالم 
ـــــــا االمنيـــــــة  ـــــــا واذرع ـــــــن ســـــــنھ تنفـــــــذه اليـــــــوم عـــــــ ادوا وثالث
تمعيـة  يـة الوطنيـة وا ة و تمعن  تدم الب شياو واملل
ــــــ بيــــــان  يــــــاة فيــــــھ. جــــــاء ذلــــــك  للعــــــراق وتفــــــرس معــــــالم ا
ن لبدء العدوان  للقيادةالقومية  الذكرى التاسعة والثالث

ع من ايلول   . ١٩٨٠ع العراق يوم الرا
 

ــن ســنة خلــت ، بــدأت ايــران  ــسعة وثالث ــذه االيــام ل ــ مثــل 
ي ســـنوات،ولم تـــضع  ـــ العـــراق الـــذي اســـتمر ثمـــا ا ع عـــدوا
ـــــــــ  عـــــــــد ان وئـــــــــد املـــــــــشروع الفار ـــــــــا اال ـــــــــرب اوزار تلـــــــــك ا
ــرب  ــذه ا  . مــة. ً ز ــأس ســم ال ميــ  ي وتجــرع ا العــدوا
ـ  ـسقف خطـاب سيا ـًا مقتـدرا و ـا قو ال خرج العـراق م
ــــــــــــــا القــــــــــــــضية  عــــــــــــــال باتجــــــــــــــاه القــــــــــــــضايا القوميــــــــــــــة وطليع
يـة املتعـددي  ا اعـداء االمـة العر ية، لم ترح نتائج الفلسطي
ًا  ًا ليباشــــرواحر اقــــع ،بحيــــث لــــم يتــــأخروا كثــــ املــــشارب واملو
ـــــــ  ـــــــة وتـــــــصاعدت تـــــــدرجًا ا شـــــــاملة ضـــــــدالعراق بـــــــدأت تجار
ـــــــستطع اســـــــقاط النظـــــــام الوطـــــــ وال  عـــــــدوان ثالثيـــــــ لـــــــم 
ـــــــصار االقتـــــــصادي الظـــــــالم، ممـــــــا حـــــــدا بقـــــــوى العـــــــدوان  ا
يل  ـــــس ائلـــــة و ــــا قـــــوات  ـ يـــــا الـــــذي حـــــشدت لـــــھ ام االم
ان النظـــــام  يـــــة ودول اقليميـــــة وتواطـــــؤ مـــــن قبـــــل انظمـــــة عر
ــذا االحتــالل  ا ، لغــزو العــراق واحتاللــھ.  ــ رأســ ــي ع االيرا
ـــ  كيـــًا منـــذ ســـتة عـــشر عامـــًا وانـــدحر تحـــت تأث الـــذي بـــدأ ام
ــي  ــال للنظــام االيرا اقيــة افــ ا املقاومــة الوطنيــة العر
ــــ  ــــذا التغــــول ا ــــ بحيــــث تحــــول  ــــ الــــداخل العرا للتغــــول 
ـي الـذي اسـتعاد حـضوره  احتالل مباشر  ظل الرا االم
ابية وقوى التكف الدي والذي  بذرعة مقاومة القوى االر

ـــي ـ ــــذه القــــوى لــــم تكــــن ســــوى منتــــج ام ــــت بــــأن  ــــي  -ث ايرا

الـــة الـــ ينـــوء  ـــ ا ثمار بـــھ للوصـــول بـــالعراق ا جـــرى االســـ
امنذسنوات.  تحت عب

ـــــ صـــــدر العـــــراق ككيـــــان  ان عـــــبء االحتـــــالل الـــــذي يجثـــــم ع
ــــ  انــــب السيا ــــ ا عــــد يقتــــصر ع ــــ شــــعبھ لــــم  وطــــ وع
ــــــ باســــــقاط نظامــــــھ الوطــــــ والفــــــساد  وحــــــسب والــــــذي تج
ـــــــــ واالقتـــــــــصادي الـــــــــذي تـــــــــديره منظومـــــــــة منخـــــــــورة  السيا
ديات  الھ ،بــــل بــــات يتجــــسد باشــــد املــــش ــــل اشــــ بالفــــساد ب
ــــــــــسيجھ  ــــــــــ وحــــــــــدة العــــــــــراق الوطنيــــــــــة ووحــــــــــدة  خطــــــــــورة ع
ــ ارض العــراق اليــوم  تــھ. ان الــذي ينفــذ ع االجتمــا وعرو
ـــــاوامر مباشـــــرة مـــــن نظـــــام  ـــــشيات الطائفيـــــة و مـــــن قبـــــل املل
ـ حاضـر العـراق  طورة ع ـو شـديدا ـران انمـا  ـ ط املال 
تــــــــــــــــھ القوميــــــــــــــــة كونــــــــــــــــھ يتعــــــــــــــــرض  و ــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــستقبلھ وع
ـ الواسـعة  ة من خالل عمليـات الت لعمليةتفرس ممن
افغــــــان  ي واســــــتقدام فــــــرس و ا ــــــ منــــــاطق االختــــــالط الــــــس
ــــرون مــــن  ان الــــذين ي ـــان الــــس ـ م م ن لتــــوطي اكــــستاني و
ـة  ـة مواج عرضـت للتـدم ب م وخاصة تلك الـ  مناطق

ابية.  القوى االر
تــھ الوطنيــة  دة ســاحة العــراق اليــوم مــن تــدم لبن ــش ان ما
ـــــاب  ـ افيــــــة وارت تــــــھ الديموغر ــــــ تركي غيــــــ  تمعيــــــة ، و وا
ـــــــــــــن  ماعيـــــــــــــة بحـــــــــــــق شـــــــــــــعبھ وتـــــــــــــصفية املعتقل ـــــــــــــازر ا ا
ـــشيات املرتبطـــة بمركـــز  تجـــزن قـــسرًا والـــ تنفـــذه امليل وا
ـــو استحـــضار للمـــشروع  ـــي ، انمـــا  التوجيـــھ والتحكـــم االيرا
طـــــط  ي ضـــــد العـــــراق بـــــذات ســـــياقات ا ـــــ الـــــشعو الفار
ن ومـــــا زال . ان القيـــــادة  ـــــ فلـــــسط ي الـــــذي نفـــــذ ع يو الـــــص
ــــــــ الــــــــذكرى  ي و ا ــــــــي االشــــــــ ــــــــزب البعــــــــث العر القوميــــــــة 
ا ايران ع العراق  رب ال شن ن لبدء ا التاسعة والثالث
ــ الغــزو واالحتــالل الــذي بــدأ  عــد نيــف وســتة عــشر عامــًا ع و
ــــ  عرض لــــھ العــــراق مــــن تتا ــــ ايرانيــــًا تــــرى مــــا كيــــًا وانت ام
ــــ  ــــصار ومــــا يتعــــرض لــــھ اليــــوم مــــن تدم العــــدوان عليــــھ وا
يــاة فيــھ بــات يتجــاوز ضــرب النتائــج  ــل مقومــات ا شــامل ل
ـــــرب الـــــ فرضـــــت  النتـــــائج الـــــ تمخـــــضت عـــــن ســـــياقات ا

ديد االمن القومي العري برمتھ.  عليھ ا 
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عـدما انكـشف امـن العـراق الوطـ ، وكثـ مـن االقطـار  ان االمة العرية باتت اليوم  حال انكشاف تام 
ن لـم  اقية، وفلسط ن الذي اصاب الوحدة الوطنية العر عد الو ا الوطنية  ددة بوحد العرية باتت م
ــ  ــان يمثلــھ العــراق  ا القومــي الــذي  ــا وســند عــدما فقــدت ظ ــضن القومــي الــدا  ــا ا عــد يتوفــر ل
ي الذى ائتلف ضده الغرب البعيـد والـشرق القرـب  ا ظل نظامھ الوط نظام حزب البعث العري االش
ي الـذي  ـي مـن مخـاطر املـشروع الـشعو لضرب القاعدة القومية ال حمت البوابة الـشرقية للـوطن العر
ـــ  ـــ ا ـــةمع وصـــول املال ـــ عقـــول ابـــاطرة فـــارس والـــذي انفجـــر ببعـــد شـــمو ضـــد العرو اســـتوطن لقـــرون 
ــــ اصـــدار قــــرارت االجتثــــاث  ــــش الوطـــ وع ــــ حـــل ا ــي ع ـ تــــل االم ـــران . ًلقــــد اقـــدم ا ــــ ط كـــم  ا
ـست االنموذجـًا ..واليـوم يكمـل النظـام  ـي غرـب ل سان واساليبھ  ا قوق اال ة  ات خط ا وارتكب ان
ـ الـضيم  م الـسكوت ع ـا عـد بام معن تنكيًال بابناء العـراق الـذين لـم  ي و تل االم ي مابدأه ا االيرا
ـل  م االجتماعيـة وتجا ـاوي وتفـرس حيـا ـي امل ـ خدمـة االقتـصاد االيرا ا  م وتوظيف ب ثروات بلد و
ـــــسانية.لكن  يـــــة واال رمـــــات الدي ـــــاك خطـــــ ل ـــــ ان ـــــش القبـــــور  ـــــن قـــــسرًا ون في ـــــن وا تطف مـــــص ا
ـــن  ـــي والـــدو وتز ـــ غفلـــة مـــن االعـــالم العر ـــو ان املمارســـات االيرانيـــة العـــراق تنفـــذ  مايلفـــت النظـــر 
ــــ وقــــت ترتكــــب العــــصابات  ــــران  ـــام ط ـ اقــــف ح يــــة مو ا وطنيــــة وعرو عــــض القــــوى الــــ تــــصنف نفــــس
ــا تقــع  ل ــسانية و ــ مــستوى التوجيــھ والتفيــذ جــرائم حــرب وجــرائم ضداال ــي ع املرتبطــة بالنظــام االيرا

نائية الدولية. كمة ا ي ونظام ا سا  تحت مساءلة القانون الدو اال
 

ـرائم الـ ترتكـب بحـق  ـا الـشديدة ل ل ادان ـ ي اذ  ا ـي االشـ زب البعث العر ان القيادة القومية 
ــا  ــي ل ية دفاعــًا عــن امــن العــراق الوطــ واالمــن القومــي العر جمــا العــراق والــ مابخلــت يومــًا بتــ
ـــذه االمـــة الن تطلـــق املوقـــف الـــذي  ـــ  ة  ـــ ـــل القـــوى ا ـــا تـــدعو  ـــذا فإ يـــة ول ـــ ابنـــاء االمـــة العر حـــق ع
ـى مـن شـعور انتمـاء املواطنـة  ـد االد ـ ا اامليلـشيات الـ تفتقـر ا رائم الـ تنفذ سلط الضوء ع ا
ـ ظـل منظومـة الفـسادال  ـي وحيـث اصـبح العـراق  ـداف النظـام االيرا اتت مجرد دمى تنفذ اجنـدة ا و
انـت مفخـرة  ـ الـ  اقيـة و ادة العر افـھ بالـش ـسكو اع ب االون ا  د تديره دولة فاشلة واخر شوا
ــي  ــزب بقــدر ماتطالــب بفــ طبيعــة الــدور االيرا . ان القيــادة القوميــة ل ــا ظــل نظامــھ الوطــ امل
يــة وخاصــة الــشعبية  افــة القــوى السياســية العر ــي تــدعو  ــ مــستوى العــراق والــوطن العر ي ع العــدوا
ي  مفاصل العراق والعديد من االقطار العرية  ذا التغول االيرا ة  ا ا تحرك سرع وفاعل ملواج م
ــ  ــسان للتحــرك الــسرع  يــة والدوليــة ذات الــصلة بقــضاياحقوق اال يئــات العر كمــا تــدعو املنظمــات وال
ــسانية بحــق شــعب العــراق امــام القــضاء  يــة والدوليــة ملقاضــاةمن يرتكــب جــرائم ضــد اال املنتــديات العر
غيــــة  ــــي الــــدو واطــــالق اوســــع حملــــة سياســــية واعالميــــة وقــــضائية لوضــــع حــــد لعمليــــة التفــــرس  زا ا
ــ جديــد وللكــشف عــن  اقــع ديموغرا ــل االجــراءات الــ نفــذت لفــرض و ــا  ا ومع ا مــن جــذور ئــصال اس
تعرضــــون للتــــصفية ولــــش انــــواع التعذيــــب  عــــشرات االالف و ــــم  ــــن قــــسرًا و تف مــــص املفقــــودين وا

. سدي والنف  ا
غـــداد  ـــ غـــرب العـــراق ومحيـــط  ـــا التـــدم  ان مـــاتتعرض لـــھ العديـــد مـــدن العـــراق خاصـــة تلـــك الـــ طال

ــؤول دون  م وا ــ امــاكن ســك ا مــن العــودة ا ا ر ومنــع ســ واملوصــل وصــالح الــدين وديــاال وجــرف الــ
عـاد سياسـة وحقوقيةانتـصارًا لـشعب العـراق ولوحدتـھ  ل منطلقـًا لتحـرك با ـش ـاف الن  م  ترميم منازل
ــــ العــــراق  ــــرب الــــ فرضــــت ع ــــن ل ــــ الــــذكرى التاســــعة والثالث تــــھ .  ــــ ولعرو تم والمنــــھ الوطــــ وا
ة  يات جـــسيمة مـــع خـــ اقتـــدارا وقـــدم الجـــل حمايـــة امنـــھ الوطـــ وامـــن االمـــة تـــ ـــا بكفـــاءة و وتـــصدى ل

تھ. دده بوحدتھ وحرتھ وعرو م الذي  طر الدا  شبابھ ،حق لشعبھ ع امتھ ان تطلق مبادرة لدرءا
 

اصـة ضـد  ـة م ل ج ذه الـذكرى توجـھ التحيـة لـشعب العـراق الـذي شـ زب و  ان القيادة القومية ل
ـــ  اقيـــة ال انـــت احـــدى عوامـــل االنتـــصار،كما توجـــھ التحيـــة للمقاومـــة الوطنيـــة العر ـــي و العـــدوان االيرا
ـــ الـــذي  عتـــ ان املـــشروع السيا ـــي و ــي وااليرا ـ افئـــة لالحتـــالل بطرفيـــھ االم ـــ ظـــروف غـــ مت تـــصدت 
ــا  ــل نتــائج العمليــة السياســية الــ افرز ــ  ــ االســس الــ تل ــو املــشروع الــذي ينطــوي ع ــزب  طرحــھ ا
ـستجيب للـشروط الوطنيـة  ا وتفتح الطرق امام انتاج عملية سياسية جديـدة  ل يا ا و االحتالل برموز
ـ  يـاة السياسـية ع لـة ا ي ا العـراق انطالقـًا مـن وحـدة ارضـھ ومؤسـساتھ وشـعبھ واعـادة  ال يب عل
ــسقط بالتقــادم  ــ جــرائم ال ــا االحتــالل  ــرائم الــ ارتك قواعــد التعدديــة والديمقراطيــة واعتبــار ان ا
و حـــق ثابـــت لـــشعبھ  ـــة ـــشعبھ مـــن اضـــرار ماديـــة ومعنو ـــق بـــالعراق ككيـــان وطـــ و وان التعـــوض عمـــا 
ـــذا الـــشعب العظيـــم الـــصامد الـــصابر . ان القيـــادة القوميـــة اذ  ـــل مـــن ارتكـــب اذًى بحـــق  ـــ  ومفـــروض ع
ــ  تمعيــة وع وحدتــھ الوطنيــة وا تــھ و عرو ــدد  ــا تــدرك جيــدًاان العــراق م ــذا املوقــف فإل ــ  تؤكــد ع
ـ  ـدد العـراق و ـل املـشارع املعاديـة الـ  ة ايـذانًا ببـدء معركـة وأد  تصر لعراق العرو االمة العرية ان ت

ـــا  ـــ ذكرا عـــاد االعتبـــار لنتـــائج القادســـية الثانيـــة  ي املتجـــدد وحـــ  ـــ الـــشعو ااملـــشروع الفار  ٣٩طليع
ــي . وتوظــف نتــائج الفعــل املقــاوم ضــد  ــة الــشرقية للــوطن العر ــ طــول ا ــا ابطــال العــراق ع الــ خط

ر الديموقراطي املوحد. ديد ، العراق العري ا  االحتالل  بناءالعراق ا
 

 عاش العراق العظيم ،عاشت مقاومتھ الوطنية البطلة . عاشت االمة العرية.
ــــة  ر ن. ا ــــ االكــــ القائــــد صــــدام حــــس يد ا م شــــ ــــ رأســــ رة وع داء العــــراق الــــ لــــود لــــش ــــد وا ا

ن وللكشف عن مص املفقودين.  لالسرى واملعتقل
 

يم زب الرفيق عزة ابرا ن العام ل نا املناضل ولقائده االم ز  تحية 
يـــــاة  ـــــة وا ر افحـــــة مـــــن اجـــــل ا ونـــــة واملتـــــآمرن ومـــــا النـــــصر االحليـــــف الـــــشعوب امل ـــــزي والعـــــار ل ا

 الكرمة.
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠١٩/ أيلول /  ٣ 
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ــي الــسور    ــ جمــا القطرالعر ــي الكبــ و ــ مــساحة الــوطن العر ــ مناضــ البعــث ع ي إ ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ــ القيــادة القوميــة  افتــھ ي و تن كيــم الــذي و يــة،الرفيق املناضــل خالــد ا ــل أبنــاء األمــة العر

ة حافلة بالعطاء النضا ع الصعد السياسية والنقابية٢٠١٩املنية آواخر آب  عد مس  ، . 
  
ا واتحاد العمال العرب،وشغل موقع عـضو    س اتحاد عمال سور ان لھ دور بارز  تأس زب و س ل كيم من جيل التأس ان الرفيق خالد ا عـد قيـالقد  ـة  قـي طيلـة حياتـھ بجانـب الـشرعية ١٩٦٣آذار ٨دة قطر ،و

عرض لھ من عسف االعتقال واملالحقة زية رغم ما  .ا
   
ذ   ـا القوميـة والوطنيـة واالجتماعيـة،و عاد ـل املعـارك النـضالية بأ ـ  ن الـذين شـاركوا  زب واحدًا مـن رمـوزه التـارخي فقدانھ يفقد ا ة يفتو عـد مـس ـذه الظـرف بالـذات و ـ  ـي  ـزب وحركـة النـضال العر قـده ا

ي الذ ان يجسد عنوانًا للمناضل العصامي املتفا و الذي  ا و بقى حاضرًا  وجدان رفاقھ وذاكرة شعبنا  سور لة،إال أنھ س ة أعداء األمةي لكفاحية طو ظة عن تأدية واجب نضا  مواج  . م يتوان 
  
افتھ املنية   –،دوما ١٩٣١الرفيق الفقيد من مواليد    . ٢٠١٩/  ٨/  ٢٦رف دمشق و
ھ ومحبيھ ورفاقھ الص والسلوان  م ذو ن ،وأل داءوالصديق رة،وأسكنھ هللا فسيح جنانھ بجانب الش  . تحية إ روحھ الطا
  

ي  ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
  ٢٠١٩/  ٩/  ٥ 
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ا واسرائيل الغرية عران  من يتغطى بامر
كم  ام ا

 
 

ـــــــــم يـــــــــوم  ــــــــا اكـــــــــدت بـــــــــان الـــــــــصوارخ  ٩  -  ١٧التطـــــــــور امل ـ ـــــــــو ان امر
ـ  ـشأت ارامكـو  والطائرات انطلقت من اسرائيل الـشرقية لـضرب م
ــي مــازال غامــضا ،ولذلــك  الــسعودية، ورغــم ذلــك فــان املوقــف االمر
عـــة ايـــام  ــا فقـــد انتظـــرت ار ـ افع امر ـــو مبعـــث شـــكوك عميقـــة بـــدو ف
ـ الـسعودية  عرف من ضرب مراكز النفط  ا ال ر با ا تتظا انت ف
ن بــــاقوال  ر اقــــ ــــذا التظــــا عــــرف بالــــضبط مــــن قــــام بــــھ، و ــــا  مــــع ا
نـاك طـرق  عزز الشكوك حيـث انـھ اكـد "ان  ي ترامب  س االمر للرئ
ــوم ) وتــوج جبــل الــشكوك بقولــھ :  لنعــرف بالــضبط مــن أيــن جــاء ال
ــم  ة م تطلب ذلــك مــشاركة ماليــة كبــ م، فــس ــساعد ــ حــال كنــا   )
ـس بالـضرة بـل باملـال الـسعودي  تمـام ترامـب ل ودفع ثمـن ذلـك ) ! ا
ليـــج  ــأن الـــسعودية ودول  ـ الـــذي يجـــب ان يـــدفع! ومـــن كالمـــھ يبـــدو 
ليـــون دوالر لـــھ فقـــط ! لكنـــھ  ـــا دفعـــت تر عـــد رغـــم ا ـــي لـــم تـــدفع  العر

 االن يقول انھ يرد املزد من املال !
 

ـــ لعبـــة دوليـــة  ـــي خطـــوة  ـــوم االيرا ـــل ال فمـــا الـــذي يجـــري حقـــا ؟ 
ى؟ لنفكر بما ي :  اقليمية ك  و

 
ء تجــاوز مباشــر  - ١ ــ ــل  ــو قبــل  ــشأت النفــط الــسعودية  ضــرب م

ـــ عنـــھ  ا ولـــم يتـــم التخ ــارتر ) والـــذي مـــازال ســـار ـ ـــ ( مبـــدأ  وخطـــ ع
عـد تفجـر  ما قيل عكس ذلك بدليل انـھ اسـتخدم لـضرب العـراق  وم
قــــول بــــان اي محاولــــة ملنــــع  ــــو مبــــدا و ــــت وغــــزوه الحقــــا ، و ازمــــة الكو
ـا  ھ امر ليج العري ا الغرب وحلفـاءه سـتواج تدفق النفط من ا
ــو  ــشأت النفطيــة  ــا العــسكرة، فــضرب امل افــة الوســائل وم بــالرد ب
ــ  كــة  ـارتر وتحــد مباشــر للمــصا االمر ـ ــ املقــام االول ضــرب ملبــدأ 
مـا مـن يجـب  تمع الدو )  س ( ا ا وما  ذا فان امر املنطقة، ل
ــس الــسعودية،ومجلس االمــن  ــ اســرائيل الــشرقية ول ان يــرد اوال ع
ـــو مـــن  ـــ امـــدادات النفـــط  مـــات ع ـــ متـــضرر مـــن ال او تحـــالف دو

مية االن . ذه نقطة بالغة اال ما و  يجب ان يقوم بالردا
 
ـــا  - ٢ ـــوم فتقـــول ا عـــد ال عـــة ايـــام  ــا ار ـ تظـــر امر ـــ ان ت ـــل طبي

ـ نفـس اليـوم  تاغون يؤكد  ى من ايران ) ، والب  ٩  -  ١٧عتقد بانھ ( ا
كيــة رصـدت قيــام إيــران بتحــض طــائرات  بـان األقمــار الــصناعية األم
ـــشآت النفطيـــة الـــسعودية؟  ـــ امل مـــات ع ة وصـــوارخ قبـــل ال مـــس
ة ؟ ولـــم  ـــ اذا : لـــم عـــدم التـــصرح بمـــن قـــام بـــھ بـــصورة رســـمية ووا
ــــل يمكــــن  ا؟ باقية تتق ـــا منــــع الــــضرات بــــضرات اســــ ـ ــــت امر تجن
ـ  ـ ال عرف حقيقـة مـا جـرى و ا ال ح للسذج ان يصدقوا ان امر
ظــــــات مــــــن  عــــــد  ــــــا  ــــــ صــــــور اقمار ــــــة بنــــــاء ع نفــــــذت عمليــــــات فور
ـــــــا بالطـــــــائرات  ـــــــ اليمـــــــن وغ ر او اثنـــــــاءه مثـــــــل االغتيـــــــاالت  التـــــــصو
وم وراقبـت وقوعـھ ولـم تتـصدى  ا عرفـت مـسبقا بـال ة؟ امر املس

ــــــــ القــــــــادرة واخفــــــــت مــــــــصدره عــــــــدة ايــــــــام كجــــــــزء مــــــــن اللعبــــــــة  لــــــــھ و
 االمركية .

 
ـــــ اليمـــــن لـــــھ  - ٣ ايـــــد للـــــسعودية  ـــــ الغـــــرق امل ــــي ع ـ الـــــصمت االمر

اف الــسعودي  ــدا مــن االســت ــد مز ــا تر ــل الــشكوك با دالالت تؤكــد 
ا ونفــسيا وسياســيا واجتماعيــا، ومــا قالــھ ترامــب يؤكــد  ماليــا وعــسكر
ن مــــــن تفــــــس ســــــوى  ــــــوثي ـــــي مــــــع ا ـ ــــــس للتفــــــاوض االمر ذلــــــك ! ول
س مـــن تفـــس ملوقـــف املبعـــوث الـــدو الـــذي  اضـــعاف الـــسعودية،ول
اقــع ) ســوى اضــعاف للــدور الــسعودي!  ن حكومــة امــر و ــوثي عــد ( ا
ــــ  ـــا تتفــــرج ع ـ ــــا وامر قــــة قاتلــــة الرحمــــة ف ف بطر ــــست الــــسعودية 
ـــــد مـــــن املـــــال الحميكـــــم،  ـــــي املز علـــــق ترامـــــب ســـــاخرا : اعطو ـــــا و ف نز
عــود ملغازلــة ( حــضارة  ليــون اخــر حــ  ولكنــھ مــا ان يقبــض نــصف تر

ا عظيم ) !  ايران وان مستقبل
 
اك الــسعودية  - ٤ ــ حالــة وجــود خطــوة عمليــة للــرد الــدو فــان اشــ

ــــــا الن الــــــرد  طــــــر ان تــــــرد الــــــسعودية بمفرد ــــــل ا فيــــــھ ممكــــــن لكــــــن 
ــشأت االقتــصادية الــسعودية  ــ تــدم امل الفــردي فــخ خطــ ســيؤدي ا
ـــشأت تحليـــة امليـــاه  ـــشمل م امـــل بـــضرات صـــاروخية ايرانيـــة وس بال
ــ الــسعودية ، وكمــا  ــ حــصول خلــل خطــ  ــو مــا ســيؤدي ا ــا و وغ
ة  ـــ تـــدم الـــسعودية مـــص ع ومـــسارات االحـــداث فـــان  تؤكـــد الوقـــا
عكس مــــــا  ــــــ ان واحــــــد، كيــــــة  يونية وامر اتيجية ايرانيــــــة وصــــــ ســــــ
ـو اال مقدمـة البـد  يتصور البعض،خصوصـا الن تـدم الـسعودية مـا 
ــــ  ــــل االحتياطيــــات ال ــــك  ــــا وتحر الكــــة ف ــــ ال ــــا الطــــالق الفو م
ــــ ذلــــك خالفــــات داخــــل االســــرة  ا منــــذ ســــنوات بمــــا  اّجــــل اســــتخدام
عـد  ـ تقـسيم الـسعودية  السعودية، واذا حصل ذلك فانـھ سـيؤدي ا
ـــ العـــراق  جـــري  ا اقتـــصاديا. انـــھ دون شـــك اكمـــال ملـــا جـــرى و تـــدم

يا . ا واليمن ولي  وسور
 
ـــــامي للكيـــــان الوطـــــ الـــــسعودي مـــــن  - ٥ ـــــل االوحـــــد النـــــا وا ا

ن الــــشرقية  ـــا واالســــرائيليت ـ ــــشرذم والكفيــــل بتحييــــد خطــــط امر ال
عـــــد  ـــــي والــــ لــــم  ليــــج العر افــــة دول ا يــــة ضــــد الـــــسعودية و والغر
ـــ العـــراق،  نـــق اســـرائيل الـــشرقية  ـــود  افـــة ا ـــو دعـــم  ســـرة ،
 ، ــــ اطوري الفار ه مقتــــل املــــشروع االمــــ ــــ غــــ ــــس  ففــــي العــــراق ول
عــد غــزوه  ــي انطلــق مــن العــراق  وكمــا ان التوســع االســتعماري االيرا
ـا ليـد اسـرائيل الـشرقية فيـھ فـان اعـادة  ا واطالق امر من قبل امر
ـن  ا مجـددا ر ا م ا ومنع خروج اسرائيل الشرقية ا داخل حدود
ا مــــع  ــــق تواصــــل ا وقطــــع طر ــــا جيوشــــ ــــسللت م غلــــق البوابــــة الــــ 
ـــــــا العـــــــرب، وتحقـــــــق ذلـــــــك مـــــــشروط بتحـــــــرر العـــــــراق مـــــــن الغـــــــزو  غول

ي الشامل لھ.  االيرا
 

ــدف يمكــن تحقيقــھ بــدعم الــسعودية ودول خليجيــة للقــوى  ــذا ال و
اقيــة ورفــض الــضغوط االمركيــة  اقيــة واملقاومــة العر الوطنيــة العر
ـر  ـ تحر ذه القوى قـادرة ع ذا التعاون،الن  ال تتمحور حول منع 
ـم  ن ذلـك بـالتخ عـن الو قـ ـا الـدعم املطلـوب، و العراق لـو قـدم ل
ــم  ــ العــراق ال غــول اســرائيل الــشرقية  ــ كــسب  املميــت القــائم ع
ـ سـنة  نـة ع تروا التبعية املطلقة السـرائيل الـشرقية، كمـا ان املرا

ران . ن ذباب تحركة ط م عبارة عن طن م ال  خامن و

ــــــــــذه  - ٦ ــــــــــي مــــــــــن  ليــــــــــج العر املطلــــــــــوب النقــــــــــاذ الــــــــــسعودية ودول ا
ـــو واجـــب  يونية، و يـــة والـــص نميـــة الفارســـية والغر ططـــات ا ا
ـــو اقفـــال تفكـــ وخيـــارات قـــادة الـــسعودية ودول  قومـــي الغـــ عنـــھ، 
ــو  ـ اي خيـار اخر،ف س ع ـر العــراق،ول ــ خيـار تحر ـي ع ليـج العر ا
ــل  ــ  ــم  ة ل ــو املنقــذ مــن الفخــاخ املنــصو لفــة و االضــمن واالقــل ت
ــل  ــ ا ــي مــصرة ع ليــج العر عــرف ان دول ا ــا عنــدما  ان،وامر م
ــــذه املرحلــــة  ــــ  ــــد  ــــا تر ــــر العــــراق ســــتقبل ذلــــك ال انطالقــــا مــــن تحر
ن ملنــع  ن االمــركيت ــن الــسكت ــ الــس مــا ب اعــادة اســرائيل الــشرقية ا
ا ال خططت الحتاللھ وفقدت املال  ا ع العراق، الن امر سيطر
ا  كھ السـرائيل الـشرقية وانمـا اسـتخدم شر من اجل ذلك لن ت وال
ــدد  ــا ا ــ ممارســة دور عــاد ا الكمــال خطــة تــدم العــراق فقــط ثــم 
ـــــق طـــــرد  ـــــ طر ـــــو خطـــــوة اوليـــــة ع ن . واذا تحقـــــق ذلـــــك ف ـــــن ســـــكت ب

كة.  الفرس ولكن بارادة عرية مش
 

ــــ ان  ة و ــــ قــــائق الرا ــــم ا ــــسيان احــــدى ا مــــن الــــضروري عــــدم 
ـد  تلـة ير ن ا ا  فلـسط يونية وكيا ا والص الغرب خصوصا امر
ـــ العـــراق مـــن  يـــة خصوصـــا  ـــي داخـــل االقطـــار العر ابقـــاء نفـــوذ ايرا
ا ملنـــــع  ـــــت العـــــرب طائفيـــــا وعنـــــصر اجـــــل اســـــتخدامھ باســـــتمرار لتفت
ــشوء  ــذه االطــراف تــرفض  م ولكــن  م ووحــد ــضة العــرب وتقــدم
و  عا، فاالصل  س تا سا ول ا رئ ا شر عد نفس اطورة فارسية  ام
ــــو الــــذي يحــــدد  ــــستخدم اســــرائيل الــــشرقية و ــــو الــــذي  ان الغــــرب 

س العكس. ا وحدوده ول  دور
 
مايـــة انتحـــار حقيقـــي يكـــرر  - ٧ ــي با ـ ـــ الـــدعم االمر ـــل ع عو ان اي 

ــ الذيــن  ــن ع التجــارب املــرة لــشاه ايــران والــسادات وحــس مبــارك و
ـــــم،  ـــــم تخلـــــت ع اجـــــة ل ـــــت ا ا وعنـــــدما ان ـــــدم ــــا  ـ ـــــم امر دعم
عــــد خــــراب البــــصرة ) بــــان  ــــذا قــــال حــــس مبــــارك متعظــــا ولكــــن (  ول
يــع  يات ر ــم بــد ــان ) ، واالن نــذّكر باحــدى ا ــا عر ( مــن يتغطــى بامر
ـان ) !  يـة عر ا واسرائيل الغر يون و ( ان من يتغطى بامر ب ص
ــــــشتعل  ــــــران  ـــــا فقــــــط عنــــــدما تــــــرون ط ـ لــــــذلك يمكــــــن تــــــصديق امر
ــش  ــ الر مــات ع س ب غــداد،ول يــة،مثلما اشــتعلت  مــات تدم ب
لـــــھ مـــــع عمليـــــات  ا يمكـــــن رمـــــي الثقـــــل  ، وعنـــــد ـــــامن عيـــــد القـــــوة 

 ضرب اسرائيل الشرقية .
 
ـــــ داخـــــل  - ٨ ـــــا ا ـــــ باعاد ت معركتنـــــا مـــــع اســـــرائيل الـــــشرقية لـــــن ت

ــــؤالء النغــــول،  ــــان و ــــل م ــــ  ــــا  غول ا االصــــلية فقــــد زرعــــت  حــــدود
ـــــضون  ـــــة ينـــــامون تجنبـــــا للعاصـــــفة عقـــــودا ثـــــم ي ـــــت التجر وكمـــــا تث
ـــ  ، وعنـــدما مـــرغ العـــراق انـــف خمي ـــ مجـــددا العـــادة التوســـع الفار
زمة املرة  القادسية الثانية نام مـع خميـ مـشروع التوسـع  بذل ال
اليــــــــــــا  ــــــــــــ ا عــــــــــــد غــــــــــــزو العــــــــــــراق معتمــــــــــــدا ع بالقوة،ولكنــــــــــــھ عــــــــــــاد 
ـ  ـي  ـاء الغـزو االيرا تمية التالية ال طوة ا النائمة،لذلك فان ا
يــة مثلمــا تجتــث  ــل االقطــار العر ــ  اليــا النائمــة بــال تــردد  اجتثــاث ا
ــسد وتتواصــل عمليــات العــالج الكيميــاوي  اليــا الــسرطانية مــن ا ا
ــا  ـا. ولنتــذكر دائمــا بــان امر ــسد م ه حــ ينظــف ا واالشـعا وغــ
غـــــول الفـــــرس بـــــل الـــــسيطرة  ـــــدان اجتثـــــاث  يـــــة التر واســـــرائيل الغر
ــــــ  يــــــة كمــــــا نــــــرى االن، ومــــــن اك م ضــــــد االمــــــة العر ــــــم الســــــتخدام عل

طايا تصور عكس ذلك .  ا
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ديـــــدة الـــــ بـــــات  ال املتنوعـــــة وا ب االشـــــ ـــــس ة  تمـــــر امتنـــــا ومنـــــذ احتـــــالل العـــــراق بمرحلـــــة حساســـــة وخطـــــ
ان عـدد  ال مختلفة .. فبعد ان  ي الصفوي وتمدده  وطننا العري باش يو ي الص ا التحالف االم يتخذ
عـده  ـي و ـط التقـدمي تـصطف مـع النظـام االيرا ـ ا ة ع ا احزاب محسو قليل من االطراف العرية بما ف
ـ حقيقتـھ  ـس ع ـذا النظـام الـصفوي ال ـان  عـد بام يونية ،لـم  كيـة الـص ططـات االم  خـط مقاومـة ا
ملـــة العـــسكرة  م مـــع ا ـــا وقـــوف ـــ اعـــالن اقطا ا الـــ تجلـــت  التوســـعية العنـــصرة وعدائـــھ لالمـــة ولرســـال
ــي  يــة حــزب البعــث العر ــا حــزب الرســالة العر ــة الــ بنا داف قاعدتــھ الثور كيــة الحتــالل العــراق واســ االم
ـ عـدد  ـا والـسماح لـھ بالتمـدد  ران واتباع غة لط سليم العراق لقمة سا كية  عمد االدارة االم ي و ا االش
ديــده امــن املنطقــة  ــ  ة والــسكوت ع ــشياو ا ولبنــان واليمــن مــن خــالل اذرعــھ امليل مــن اقطــار وطننــا كــسور

ي الصفوي ! داع االم داف ارامكو واحدة من صورا مكن عد اس ليج و  وخاصة السعودية وا
 

ـــ  ـــ الـــسلطة  ء خميـــ ا ـــ ـــ مل ـــ الـــسنوات االو ـــف  ١٩٧٩وعـــودة بالـــذاكرة ا ـــ ز عطينـــا اكـــ مـــن مؤشـــر ع
م الـــشررة .. فقـــد ناصـــب  ـــداف ـــ الـــشعوب االيرانيـــة حقيقـــة ا ـــسلطون ع ـــا امل االدعـــاءات الـــ يخفـــي وراء
ـــران مـــن  ـــ ط ي  ا عـــن عـــن اســـوأ مـــا تحملـــھ عقليـــة قيـــادة النظـــام الـــشعو عبـــ نـــا املناضـــل وثورتـــھ العـــداء  حز

و عري ..  ل ما  اقدة ع  م ا  حقد متأصل  نفوس
 

ـ  ـل لـھ دور ان قد او ذا النظام  م وان  لقد اكدت تجرة العرب مع النظام الصفوي  ايران خطأ تقديرا
انــت تطرحــھ  عــد احتــالل العــراق تؤكــد صــدق مــا  ــا االحــداث خاصــة مــا  ــي .. و ــق النــضال العر اعاقــة طر

ز اعداء االمة جميعا من تحقيقـھ مـن خـالل بثـھ سـموم الطائفيـة  ون ما  قيادة البعث ، فقد حقق الصفو
ــــي الــــذي اضــــ  ــــادة ضــــعف االمــــن العر ــــ ز مت  ــــم اســــ ــــ مــــا بي يــــة  ــــ صــــراعات جان وادخــــال ابنــــاء االمــــة 
ية  ن حاقــدين .. فباســم الوقــوف مــع الثــورة الفلــسطي اينة وصــفو ــان وصــ ميــع االعــداء مــن ام مكــشوفا 
ـــ العـــراق  ـــة الـــشيطان االكـــ تـــم توجيـــھ افـــ الطعنـــات ا اســـم محار ـــق وحـــدة الـــصف الفلـــسطي و تـــم تمز

 ونظامھ الوط .. 
 

انيــة  ــام العــرب املتمثلــة بام ــ عقليــة ا ــش  ع ــام الــ مــا زالــت  ان جميـع الــدالئل واملؤشــرات تــدحض االو
ـ مخـاطر جـسيمة  ل عـام ا ـش ـي  م واالمـن العر عـرض امـن اوطـا م  ـاو م مع النظام الـصفوي وان  التفا

ا ..   التحمد عقبا
 

و املطلوب ؟  فما
ــساؤل تقليـديا غــ ان االجابـة اليمكــن اال ان تكـون عنــد مـستوى التحــدي الـذي يواجــھ االمــة  ـذا ال قـد يكــون 
ي  يو ــــي الـــــص ـ ـــــ التحـــــالف االم انيـــــة النـــــصر ع ـــــ وعقيـــــدة ثابتـــــة وارادة صـــــلبة بام منطلقـــــا مـــــن ايمـــــان را
عيدا عن املزايـدة  ا  ما العرية . . ونقول زمة امام نضال وارادة ا م ع الرضوخ وال الصفوي واجبار
ـا ،  ا ومـن دون انتقـاص لـدور اي م ـسميا ل القوى الوطنية والقومية بمختلف  ام والتقدير ل ل االح ومع 
م  ـس ـو الـذي خـ دسا ـة اطمـاع النظـام الـصفوي ف ي اليمكـن مواج ا ـي االشـ انھ من غ حزب البعث العر
يــة ومــن القــوى والتيــارات  ــم الــسم الزعــاف ، لــذا فــان املطلــوب مــن االنظمــة العر م واذاق افــشل مخططــا و
يمنـــة االحـــزاب الطائفيـــة  م مـــن  ـــ العـــراق وتخليـــص الوطنيـــة والقوميـــة الوقـــوف مـــع تطلعـــات جمـــا االمـــة 
ـا تخـدم عمـالء  اقـف الوسـطية ال ـران .. واالبتعـاد عـن املو م  قـم وط ات اسياد املنصاعة واملنفذة لتوج
ــز االمــن  ــره مــن يــراثن املــد الــصفوي كفيــل بتعز ــ العــراق وتحر ــ املنطقــة .. ان انتــصار ارادة الــشعب  ايــران 
لنــا ثقــة بــان  قــدرة شــعبنا  ــ املنطقــة .. واننــا وانطالقــا مــن ايماننــا بــا و ــي وايقــاف التمــدد الــصفوي  العر

 النصر ات ات ان شاء هللا . 
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اليھ و خضم االجراءات االمركيـھ ضـد نظـام  ليج ا  بدايھ ازمة ا
ــــــات اقتــــــصاديھ متنوعــــــھ بــــــدأء بمنــــــع  ــــــا فــــــرض عقو ــــــ ايــــــران وابرز مال
مـھ  صيات م ات اخرى شملت  سب عاليھ ا عقو تصدير النفط ب
ـشيات  عـض قـادة املل ـارج مثـل حـزب نـصر هللا و ا  ا  ايران وحلفا
اليــــــھ تــــــم فــــــرض  ه ا ــــــ الفــــــ ــــــ العــــــراق املواليــــــھ اليــــــران .. و ابيــــــھ  االر
ــــي الــــذي  ــــو البنــــك املركــــزي االيرا ــــات شــــملت عــــصب االقتــــصاد و عقو

ـــ املنطقـــھ والعـــالم  ـــاب  ـــم ممـــول لالر تـــھ ادارة ترامـــب ا ـــذه …  اعت و
عــد  يجتــھ ســيكون املــوت البطــئ للنظــام  نــق ون ســتكون ايــران تحــت ا

ائيا .. واء    ان يقطع عليھ ال
ــــات رادعــــھ .. لكننــــا نــــرى ومــــن خــــالل امــــور  نــــا قــــد تكــــون تلــــك العقو ــــ  ا

ـا .. ســمعنا الكثـ مــن  ــا وخالل ا ـا عقو ه وقعــت قبـل ان تتخــذ امر كثـ
ـ  ـارا وخاصـة ترامـب ان ادارتـھ عازمـھ ع قادة ادارة ترامب تصرح ليال و
ـا  ردع ايران بضرھ عسكرھ فيمـا اذا حاولـت ان تتعـرض الي مـن حلفا
ـــا .. اذا  قيقــھ تقــول عكـــس مــا صــرح بـــھ قــادة امر ــ املنطقــھ .. لكـــن ا
ليــــــج  ــــــ منطقــــــة ا سلــــــسلھ مــــــن اعمــــــال عدائيــــــھ  ان نظــــــام ايــــــران قــــــام 
ـــــــئ  ـــــــ موا ـــــــھ راســـــــيھ  ـــــــ ســـــــفن تجار ـــــــا عـــــــدوانا ســـــــافرا ع ـــــــي .. م العر
ـــــــھ االيرانيـــــــھ بطلعـــــــات  عـــــــھ لـــــــسفن للبحر ـــــــات تا االمـــــــارات .. وقيـــــــام دور
ه .. مـع  ا اسقاط طائره امركيھ مس عد ليج .. و استفزازھ  مياه ا
ـــــي بتوجيـــــھ مـــــن ايـــــران بـــــضرات مباشـــــرة  و ـــــشيات ا قيـــــام عناصـــــر مل
وم الكبـ بالـصوارخ  ـا قيـام ايـران بـال داخل عمـق الـسعوديھ .. واخر
ــ شــركة  ــ العــالم و ــ اكــ مجمــع نفطــي  ه ع ــھ والطــائرات املــس املوج

ائلـــــھ ـــــل ذلـــــك تـــــم وجـــــرى تحـــــت …  ارامكـــــو واحـــــدثت بـــــھ اضـــــرار ماديـــــھ 
عـــــد ان رأت  كيـــــھ بـــــالرد .. !! ومــــع ذلـــــك تمـــــادت ايــــران اكـــــ  ديــــدات امر
امـــــب وادارتـــــھ .. فـــــصرحت مؤخـــــرا بـــــان اي  وملـــــست املوقـــــف املتخـــــاذل ل

ا ستقوم باشعال حرب  املنطقھ ال تبقي وال تـذر!!  عمل عسكري ضد
ديــدات  انــت تطلــق  اقع امللمــوس ان ادارة ترامــب  ــالو ــت و ــل ذلــك اث
ـي  ـذا سـيمنع ايـران مـن القيـام بـاي عمـل عدوا ـا ان  جوفاء تصورت ف
ــوارج  ــا حــشدت اســاطيل وجيــوش وطــائرات و ــا .. خاصــة وا ضــد حلفا
ـــــــــــستطع ردع عـــــــــــدوان  ـــــــــــا لـــــــــــم  ل ليـــــــــــج قبالـــــــــــة ســـــــــــواحل ايـــــــــــران  ـــــــــــ ا

ا ..   واستفزاز
 

ف  ـ ـ  اف الـسعوديھ كتبـوا مقـاالت  ـ عض  ح وصل االمر ان 
امب وادارتھ!! ا من مواقف التخاذليھ ل ت عن خيبة امل  سعوديھ ع

ــــم  ن وحلفا ــــ االيــــراني ــــ املنطقــــھ مــــن تمــــادي املال ان مــــا يجــــري اليــــوم 
م بــضرھ  ــستمر بقــوة اكــ نحــو االيــذاء لالخــرن اذا لــم لــم تتــم معــاقب س
ميـــع واذا لـــم  م عـــن ا م وتبعـــد شـــر ـــم صـــوا عيـــد ل عــسكرھ موجعـــھ 
ــا  ــ وعند لھ بفــم نظــام املال ــذا فــان املنطقــھ ســتكون لقمــھ ســ يحــدث 

  ال ينفع الندم ..
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ــس بــصفقة  ــل الوســائل إلنجــاح مــا  يــة ب ي ودول عر يو ــس الواليــات املتحــدة األمركيــة والكيــان الــص
لغـاء حـق العـودة  ية و ـاء القـضية الفلـسطي ططـات إل انت الـصفقات املعلنـة والـسرة ووضـع ا القرن ف
ـــــو  يونية  كيـــــة والـــــص م واخـــــر مـــــا تفقـــــت عنـــــھ العقليـــــة األمر ا يجـــــاد أمـــــاكن جديـــــدة إلســـــ ن و ي للفلـــــسطي
ا  ة تبلــغ مــساح راو ــ ــن و مــصر والــسودان عبــارة عــن منطقــة  بــل االصــفر ب االعــالن عــن قيــام مملكــة ا

ا.التقارر  ٢٠٦٠ ــــــا جــــــزءا مــــــن اراضــــــ عت ا وكــــــذاك مــــــصر ال  عائــــــدي ف الــــــسودان  عــــــ ــــــع ال  كيلــــــو مــــــ مر
ـــ  ي تد ـــسة وزراء مـــن أصـــل لبنـــا ـــا رئ ـــن ل ا ع ـــشاؤ ـــذه اململكـــة املزمـــع إ ـــ أن  ـــش إ ـــة واإلعالميـــة  اإلخبار
ــــسة وزارة  ــــب واملالحــــظ ان رئ ــــا املرتقــــب بيانــــھ االول عمــــا قر علــــن ملك تظــــر ان  الــــدكتورة نــــادرة ناصــــيف و
ـا  بـل االصـفر والتمتـع باالمتيـازات وم ـ مملكـة ا ء ا ـ ـس لـھ وطـن امل مملكة املستقبل االسود دعت مـن ل
ديـــدة  كـــذا يروجـــون للمملكـــة ا ـــل دول العـــالم مـــا عـــدا ثـــالث دول  ـــسمح بـــدخول  ان جـــواز ســـفر اململكـــة 

ــ اختيــار علــم  ــذه الدولــة  ــ تــأث  ــل قــوة فبــدى وا ــذا املــشروع ب يــة نفطيــة تــدعم  والــ يبــدو ان دولــة عر
ديد الذي سيكون خنجرا جديـدا  ذا الكيان ا ديدة عالوة ع الدعم املا واالعالمي املنتظر ل اململكة ا
ـا  ر يـة ظا ي جديـد بمقاسـات عر يو ـي وكيـان صـ ـ االمـن القومـي العر ـؤرة للتـأمر ع ن مصر والسودان و ب
ي.ان  يو ـــة الكيــــان الــــص ـــي ودعــــم وتقو ـــا زعزعــــة االمـــن القومــــي العر اط ن و ايجـــاد وطــــن بـــديل للفلــــسطين
يـــة  ي بمـــساندة دول عر يو ــا والكيـــان الـــص ـ ـــ وتقـــف وراءه أمر ـــب تخر بـــل االصـــفر مـــشروع مر مملكـــة ا
ا القومي.ان غياب القوى العرية األصـيلة  عودت االنبطاح وتقديم التنازالت ع حساب األمة العري وأم
ـم  ـوض األمـة مـن قبـل الغـزاة واعوا عد غزو واحتالل العراق وضرب قاعدة  الفاعلة عن الساحة العرية 
ــــ الــــسطح دون حيــــاء أو خــــوف مــــن ردة  ــــر ع ديــــدة تظ ــــذه املــــشارع االســــتعمارة ا ــــل  خونــــة األمــــة جعــــل 
ــــي  ــــوض العر ــــل قــــوى الثــــورة وال ــــ  ــــ مــــستوى الــــوطن العري.والواجــــب اليــــوم يحتــــم ع الفعــــل الــــشع ع
ــة  ــز مــن ارض العرو ــ جــزء عز ي جديــد  يو ــس لــزرع كيــان صــ ديــد والــذي  ــذا املــشروع ا الوقــوف أمــام 
ـــذا املـــشروع ومـــن يقـــف خلفـــھ  ـــة  ا يـــة الوقـــوف بـــصف واحـــد  ـــ الـــساحة العر ـــ القـــوى الفاعلـــة ع وع

ا القومي. دد مصا األمة وأم ا املركزة فال وقت للسكوت عندما ت ن وقضي  دفاعا عن العرب وفلسط
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ر الكرم  يا ابناء شعبنا العرا ا
يدة   يا ابناء امتنا العرية ا
ــا خــراب العــراق   ــا.ولم يكف ــي امام ــو عر ــل مــا  ة بتــدم  ــستمر مخالــب وأذرع ايــران الفارســية الــصفو

ـ خـضم صـراع املـصا  ـا ، و ل ـ املنطقـة  ا واليمن ولبنان ومـا جرتـھ سياسـات خـامن الرعنـاء ع وسور
ـستمع  افـھ املعروفـة ، ولـم  االمركية االيرانية يحاولون وضع ساحة العراق  خدمة ذلك الـصراع وأطر
ــــــ نــــــصائح العقــــــالء مــــــن ان تنــــــأى تلــــــك  ي ومرتزقتــــــھ وحرســــــھ الالثــــــوري ا ــــــشيات فيلــــــق قاســــــم ســــــليما مل
ـــا  ـــة شـــر خـــامن واطماع اطور عيـــدا عـــن جـــرائم ومخططـــات ام مقـــاء بـــالعراق  السياســـات املغـــامرة ا
ية، وقد حـذرنا مـرارا  ران فوق مصا شعبنا العرا وامتنا العر التوسعية، وان ال تضع مصا نظام ط

ية  املشرق العري. ا التوسعية والتخر  من مغبة زج العراق  أتون حروب ايران ومعارك
  
ــش   ــب والقــصف  ــ العــراق واجــزاءه منطلقــا للعبــور والتخر ــستخدم ارا ــ ان  ــذه املــرة االو ــست  ول

يـــة ســـعودية، انطالقـــا مـــن جنـــوب  ـــشآت اقتـــصادية عر من مـــرة بالقـــصف م ة، فطالـــت اكـــ انـــواع االســـ
. ي الفار  العراق، خدمة للمخطط االيرا

  

ة لشعبنا العرا بھ أمر خطـ تتحمـل مـسؤوليتھ اوال حكومـة عـادل عبـد   ان زج العراق  صراع ال مص
ـشد الطائفـي  ـشيات وا ل قادة املل ضراء، وسيحاسب عليھ  ارتونية، املنصبة  املنطقة ا دي ال امل

 ومرتزقة ايران.
  
ـــران   ـــ خدمـــة نظـــام ط ـــذه املغـــامرة واالجـــرام  ـــق  ميـــع ، ان طر اقيـــة تـــذكر ا ـــة الوطنيـــة العر ان ا

ي وقواه الوطنية. ه وا االبد شعب العراق اال  سيق
  
ــــ   ا، ومنــــع ان تكــــون ارا ــــذر والتوحــــد لقــــ مخططــــات ايــــران ودحــــر عــــصابا ــــ شــــعبنا اليقظــــة وا وع

 العراق وشعبھ منطلقا للعدوان.
  
ـــران.واذ   كومـــة ط ـــضوع  ـــي ورفـــض ا ـــق العر ـــ صـــف ا اقيـــة تقـــف دائمـــا  ـــة الوطنيـــة العر ان ا

ــي ضــد  ليــج العر يــة الــسعودية واليمــن وا ــ اململكــة العر امــل التــضامن مــع اخوتنــا  ــة عــن  عــرب ا
ا.  عدوان وتخرب االيادي الفارسية ومرتزق

  
 وان غدا لناظره قرب. 
  

اقية  ة الوطنية العر  االمانة العامة ل
  ٢٠١٩/ أيلول /  ١٥ 
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ن مــد ندســ ــ الغــاز، والحظنــا نحــن امل عمــل ع ائيــة الــ  ر ن لتوليــد الطاقــة الك ن جديــدت ــ شــركة النفــط تــم نــصب وحــدت ظافــة الغــاز كطاقــة قياســا بــالنفط الــذي يولــد األدخنــة امللوثــة ى نذات يــوم خــالل خــدم 
ـا ـا ونظاف ـا ورخـص ثم ا نظـرا لوفر ـا عـن أسـباب عـدم اسـتغالل يـوي، وتحـدثنا حي ـال ا ـذا ا ـ  ن  ـ العـامل يا ع ئة واملؤثرة  ـارج تلقائيـا مـن ، فللب العمليـة اقتـصادية بحتـة، حيـث يتـم اسـتغالل الغـاز ا

طر. سان ل عرض حياة اإل سرھ خاصة وأنھ غاز سام   اآلبار والذي عادة ما يتم حرقھ لتال 
 

شآت ال با  أغلب امل و متوفر تقر شري، و الك ال ام ا غاز قابل لالس ل الغاز ا سيطة لتحو شأة غاز  ديثة.نفطاألمر لم يكن يحتاج سوى مل  ية ا
 

نـا وجـود طاقـة بديلـة يمكـ ـم  ـو زمـن يطـول أو يقـصر، لكـن امل ـ املـستقبل، وعنـدما نقـول املـستقبل ف مية الغـاز  رن أو ثالثـة، ألن ن اتلك فقط مقدمة فنية ملدى أ عـد شـ ـا قادمـة  ا مـستقبال، وال نقـول إ سـتغالل
اوالت ا ين، لكن  علم االقتصاد وا ما ال تقلق كث ن القادمة، و فرضية ر ش إ احتمال نضوب النفط خالل مئات السن سابات مقلقة.ثاألبحاث   ثة للسيطرة ع مصادر الطاقة فستكون ا

 
ـة نـضو  ـس إلثبـات نظر ـ منطقتنـا اليـوم، ول ـسات حـول مـا يجـري مـن مخططـات  عـض املال ميـة مـشروع الغـاز القـادم لكـشف  ت مقالـة سـابقة عـن أ نـا، واملقالـة لـم ب اكت ء  ـ لنفـط مـن عدمـھ، فـذلك ال يفيـد 

علـم بـأ ـصوص، ونحـن  ـذا ا ون  ـ مـا كتبـھ كثـ ـسليط الـضوء ع ـ  ـذه الطاقـة وتلـك بقـدر مـا  ـن  اتيجيات  متكن دراسـة اقتـصادية بحتـة تمـارس التفـضيل ب ـا االسـ ـضعون ل ـصدرون األبحـاث و يدرسـون و
. عيدا عن التنظ م ما يجري  نا سوى ف س لنا  ا، ول ن من تنفيذ  قبل عشرات السن

 
ــ مجــال النفــط، و ــي املتواضــعة  ــا مــا لــم أذكــره مــن خــالل خ ــ مقــال وم ــا  نــدس نفــط أعلــم جيــدا بــان الغــاز طاقــة قادمــة ألســباب ذكر ديــدة عــن ايــة مخططــات ن اكم ــذه الطاقــة ا بعاد وجــود اســتغالل ل ســ

ا منقوصة وتفتقد للمصداقية. اتيجية ستجعل  سياسية ودراسات اس
 

ــس مــن أجــل الغــاز فحــ ــ املنطقــة، ل ــن  ــ مقدمــة الالعب ــا حــصرا، لكــن اقتــصاديا ســوف تكــون  ــسيل لعــاب أمر علــم بــأن الغــاز ال  نــا أن  ــ  ب ا االقتــصادية الرحبــة، لكــن بالتأكيــد  سب،ي عتــ دولنــا ســاح ــا  بــل أل
ا ترك ا من جانب وروسيا من جانب آخر، مركزه الغاز القادم من روسيا، أك مورد للغاز  العالم اليوم، ومع ـا بـالد يا ناك صراع تدخل فيھ أورو لـم عـن أورو ب الغـاز تلـك، وعنـدما نت س ألناب عت املع الرئ ال 

عـدم تـرك أي  ميـة املـشروع القـادم، الـذي سـيدفع روسـيا للتفكـ جـديا  ا الك ع الغاز فـسنعلم مـدى أ ـ املنطقـة الـ سـتكون بمثابـة البـديل الغـازي القـادم، والـذي  دور الطقس البارد أو املنجمد واعتماد قـادم 
عيد عن النفط وحاجة العالم إليھ. ذا املوضوع  ، وكما قلنا   حتما سيضعف الطلب ع الغاز الرو

 
ما جدا  خ ذه الفكرة ألن أي مصدر للطاقة اليوم سيكون م بعدوا  س ون ولم  ما كتب عنھ كث اقع حال ر نا عن االلغاز، بل و لم  روب ضم ال أت ل ا ن  الصراع السيا واالقتصادي والعسكري، خاصة و

ل الطاقــة البديلــة عــن  ــش ــل مــا يمكــن أن  تم اســتغالل  ــال للــصدف، وســ ا االقتــصاد، وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال تــرك ا ــ العــالم، وال بــأس النحــول العــالم أساســ ــم مــصدر للطاقــة  ــو اليــوم أ فــط الــذي 
ل فعالية  بالدنا. نفذون ب  بالتفك بمستوى من يخططون و

 
ا يمكن أن تكون نواة  ا أساس وأصل، و عيدة عن املنطق فالبد أن يكون ل ة أو  انت غربة أو صغ ما  ار م ا  بالدنـا، ومـا نكتـب عنـھ لـن يكـون سـوى ططعلينا ان ندرك بأن األف شنا ا وعا ى قرأنا ع ات ك

ما اآلخر بالتأكيد. ، ال يل أحد ن الكث و مجرد مخطط من ب كتبھ آخرون، و  توضيح ملا كتبھ و
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ـــــــشر حـــــــوار  اجع عـــــــن  اقعـــــــة الـــــــ ( مـــــــن و
ـن العـام  يم األم الرفيق القائد عزة إبـرا
ي وقائـــــد  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر
انــــــت أجرتــــــھ معــــــھ  اقيــــــة  املقاومــــــة العر

ف العرية )   إحدى ال
  

ــن  ناول املقابلــة اإلعالميــة التارخيــة للرفيــق القائــد األم ــھ : ســن ( تنو
ـــر شـــيخ  ـــاد والتحر ي وقائـــد ا ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر العـــام 
ا  ــشر ــان منتظــرا  يــة والــ  يفة عر ــ يم مــع  ــدين عــزة إبــرا ا ا

معـــة  ـــ  ٢٠١٩  -  ٠٩  -  ٢٠يـــوم ا اجع ع ـــذا املقـــال مـــن حيـــث الـــ ـــ 
ــذا األســبوع بــإذن هللا  ــ مقــاالت الحقــة  ــا  ا، لنتــاول مــا جــاء ف ــشر

 عا ) 
 
ــان مقــروءا أو   مــن نافلــة القــول إن اإلعــالم بأصــنافھ املتنوعــة ســواء 

ــــو أنــــھ  ع و فــــھ التقليــــدي والــــشا عر ــــ  مــــسموعا أو مرئيــــا، وعــــالوة ع
ة الـ باتـت تحـرص  اقـع أحـد أخطـر األسـ ـ الو عة، فإنـھ  سلطة را
ـا  ع ا وتطو األمم املتحضرة والشعوب املتقدمة ع إجادة اسـتعمال
ا  ج لقــضايا و ا محليــا والــ ا العامــة وإلنجــاح سياسـا خدمـة لــشؤو

 خارجيا.
 
نھ ال مبالغة وال مجانبة للصواب  القول إن اإلعالم سالح حيـوي   و

ــــ العــــالم، حــــ أن  يــــاة السياســــية  ك ا ــــ معــــ ميــــة  بــــل وفــــائق األ
ــا مــن قيمــة  عــد ل يــة املعروفــة واملتطــورة لــم  ر ة ا ترســانات األســ
ا وحــــــسن  ــــــ إســــــناد ــــــ وقــــــادر ع ا إعــــــالم مــــــسؤول حر مــــــا لــــــم يرفــــــد

ا.  توظيف
 
ــــــا   غطيــــــة األحــــــداث والتعامــــــل مع ــــــ  فمــــــا عــــــاد اإلعــــــالم مقتــــــصرا ع

ـ  م واألخطـر متمثـال  ا، بل بات دوره األ عد حدو بالتحليل والقراءة 
ــــا وتحديــــد املــــزاج الــــشع ومعاملــــھ ومــــن ثــــم  ــــ توج ا بــــل و باق اســــ
ـــو مرســـوم ومخطـــط لـــھ إعالميـــا بمـــا  يـــارات واآلراء وفـــق مـــا  صـــنع ا

ن. اتيجي ن أم اس انا تكتيكي دف سواء أ ة أو  افق مع مص  يتو
 

ى  طــات التارخيــة واملعــارك الكــ عــداد ا ــسر مــن  إنــھ مــا مــن أمــر أ
ـــ  ـــ التـــارخ املعاصـــر، ح ـــا  ا وحـــسم نتائج الــ حـــدد اإلعـــالم مـــسار
ــــــا وجــــــودا مــــــن العــــــدم  عــــــت ل ــــــا ان ا أبيــــــدت وكيانــــــات بحال أن شــــــعو
ـــ مـــسائل  ـــا ع افق ـــارات والسياســـات اإلعالميـــة وتو بفـــضل توفـــر امل
ـــــــو مــــــــا حققتــــــــھ  ــــــــذا  ة زعمنـــــــا  ــــــــ ــــــــ  كفــــــــي للتـــــــدليل ع ـــــــا، و عي
اذيــب وقلــب حقائــق  يــت األ ــ تث يونية العامليــة مــن نجــاح كبــ  الــص
ـــا، مـــا جعـــل  ـــر منطقيـــا ونظر و ـــ ال افيـــا العـــصية ع غر التـــارخ وا
ـس بإسـرائيل ) قـضية  ن ( شـعب مـا  اينة الغاصـب من قضية الـص
ــ العــالم وحــ طيفــا واســعا جــدا مــن  ــن الكبــار  عــاطف الالعب ع  تتــ
ية  ــــم املظلمــــة الفلــــسطي ــــ املقابــــل بخــــس أولئــــك جميع م، و شــــعو

ا. ادون يئدو ا و مشو ا و  التارخية حق
ـــذه الوضـــعية  نـــا : مـــا الفـــارق الـــذي خلـــق مثـــل  ـــسأل  ولـــسائل أن 

 ع األرض؟
ن لم تكن الوحيدة طبعا، ستكون بال تردد أنھ   إن اإلجابة املنطقية و

 اإلعالم وال شك.
عـد،  ـا فيمـا  رب العاملية الثانية ونتائج وملن أراد أن ينظر  مسار ا
ــــسبة للمحــــور أو  ــــا ســــواء بال يــــوي لإلعــــالم ف فإنــــھ ســــيدرك الــــدور ا

لفاء.  ا
 
ــ أغلــب مــا   اســم  ــ دور اإلعــالم ا ذا مــا رمنــا نحــن العــرب النظــر إ و

ا، فإننـا سـنع  عـد ن أو مـا  حل بنا من مآ سواء قبل نكبـة فلـسط
د ع أحداث وتوارخ ومنعطفات مرعبة من تارخ  ع مئات الشوا
ـا  زنا عـن اسـتخدامنا لـسالح اإلعـالم مـن ترديا لنا و أمتنا عمق ج

ا. اسا ع  وا
 
ــ لــوال   ــذا التنا ــا  انــت ليلف ــسية مــا  يــة امل إن مأســاة األحــواز العر

نـــا  ـــ مـــن جما ـــل الغالبيـــة العظ ن ج ـــا، و الـــصمت اإلعالمـــي حول
ل  ــــــذا الــــــش ـــــان ليكــــــون  ـ ــــــي لألحــــــواز مــــــا  بتفاصــــــيل االحتــــــالل اإليرا

 املفجع لو امتلك العرب سياسة إعالمية عرت ذلك.
 
عـــد منـــذ عـــام   ن الزلـــزال الـــذي ضـــرب العـــراق واألمـــة جمعـــاء فيمـــا  و

يـــــة لـــــوال اإلعـــــالم، ٢٠٠٣ ــــان لـــــھ أن يبلـــــغ أعنـــــف درجاتـــــھ التدم ـ ، مـــــا 
ــــ وســــيطرة شــــبھ  ـــي الغــــازي تنفــــل بمــــا لــــھ مــــن يــــد طو ـ فالعــــدو األمر
ــ مجمــوع الذبــذبات اإلعالميــة العامليــة وكــذلك اســتحاوذه  مطبقــة ع
ـــــــا مـــــــن وســـــــائل  ونيـــــــة وغ اقـــــــع اإللك ف واملو يـــــــات الـــــــ ـــــــ ك ع
وجـاء  ـرب النفـسية ال ر ذلك جليا من خـالل ا ظ اإلعالم األخرى، و
ــ عمــوم  ــ العــراق وع ــ شــعبنا  ــا ع ا اإلدارة األمركيــة وق الــ شــن
ــان  ـ ا، و ـــ املعتمـــدة لوحـــد كيـــة  انـــت الروايـــة األمر العـــرب، حيـــث 
ــــــ مقتـــــل حــــــ أن  يـــــة  ـــــات العر ـــــ ضــــــرب املعنو لـــــذلك األثـــــر البــــــالغ 
ـب اليـأس  ـم دب سلموا قبل انطالق غزو العراق فـدب ف ين اس الكث

ي. ل دراماتي  ش
 
ــــــــ   ة التوغــــــــل الفار ــــــــسارع وتــــــــ ــــــــي و ن التنفــــــــذ والتمطــــــــط اإليرا و

ــــ  يـــة اليــــوم، إنمـــا مـــرده رأســــا الفـــارق  ـــ جــــسد األمـــة العر الـــصفوي 
كيفيــــــــــــة اســــــــــــتخدام اإلعــــــــــــالم عنــــــــــــدنا نحــــــــــــن العــــــــــــرب وعنــــــــــــد العــــــــــــدو 
ــة  ــران عــشرات القنــوات التلفز ر ط ــ .ففي الوقــت الــذي  ــ الفار
ا  ج ملــــــــــشروع و ا للــــــــــ ر ــــــــــ ونيــــــــــة و اقــــــــــع اإللك واإلذاعــــــــــات واملو
ــا قــصفا  ثــة وأســاليب مــاكرة وتوجــھ مــن خالل ي بطــرق خب يطا االســ
ـ  ـ االنكفـاء ع غـرق اإلعـالم عنـدنا  عشوائيا يوميا للمتلقي العري، 
ـــوامش حـــ غـــدا إعالمنـــا مفرخـــة  ـــ ال ـــسكع ع سفاســـف األمـــور، و
ـــــ إعالمنـــــا  غيـــــب  ـــــل ومـــــسطحا للعقـــــول، إذ  ـــــات ومروجـــــا ل للتفا
ى  ى دونما أد مل فيھ العلوم، لتبقى الطامة الك العناية بالثقافة و
ز الك عن االرتقاء ملقتضيات  و فعليا ال عا إعالمنا ( و شك  
يـك عـن  ـا نا م ة القومية العرية العليا وعدم القدرة ع ف املص
اتــــــــھ  كرا اقــــــــع و ــــــــ تبــــــــ قــــــــضايا العــــــــرب ) عــــــــن الو غيــــــــاب الرغبــــــــة 
عـ حـصرا بانتظـارات  ـ مؤسـسة إعالميـة  ع ع اد  وحقائقھ، فال ن
ــا  ر ــا تحر ــرامج وخطابــا ون ا و ــا وســلو درا مــا وترتقــي يقينــا و ا

عصف بنا. اري الذي   ملا يمليھ املنعطف الوجودي ال
 
ظل انخراط اإلعالم العري  التعتيم ع فاجعـة احتـالل العـراق   و

ــــا تنــــاوال عرضــــيا  ناول حــــدثا وترديــــات ونتــــائج وغــــ ذلــــك، واالكتفــــاء ب
ل حلقــات  ــ شــ ل ومــضات أو حــ  ــ شــ عا  ــا ســر استعراضــيا إخبار

ل ســـط وتافـــھ غالبـــا، أمـــرا ذا دالالت  ـــش ـــ اســـتحياء و موتـــورة وع
ــي مــن معــضالت حقيقيــة  عانيــھ اإلعــالم العر عكــس مــا  ة جــدا  خطــ
ـــــ خـــــد ذاتـــــھ مـــــسألة  ـــــي  ـــــديث عـــــن إعـــــالم عر تجعـــــل مـــــن فرضـــــية ا

ـا مـن األسـاس، كمـا أنـھ   -أي ذلـك االنخـراط  -بحاجة إلعادة النظـر ف
ــــــــة ذلــــــــك اإلعــــــــالم ورداءتــــــــھ  ة شــــــــديدة الــــــــسواد عــــــــن تفا عبــــــــ يمثــــــــل 

ى شروط املسؤولية. ن عليھ ألد افتقار القائم  ومحدوديتھ و
 
ــي الظالــم   بــري الكو يــر العــدوان ال ــ ت ــي  ن انخــراط اإلعــالم العر و

يـــة  ر ــا لـــم يتوقـــف عنـــد عتبـــات األعمـــال ا ـ ـــ العـــراق بقيـــادة أمر ع
ـــــا، بـــــل تواصـــــل خصوصـــــًا إبـــــان احتـــــدام الفعـــــل املقـــــاوم  ـــــ فظاع ع
ـــ األرواح واملعـــدات،  ـــ الـــذي كبـــد الغـــزاة خـــسائر فادحـــة جـــدا  العرا
ـــ ســـطح  ـــاق أشـــد األذى بـــالقوة األعظـــم ع ـــ إ يـــك عـــن نجاحـــھ  نا
ــن  ر ــن ال ــة مــن بــالد مــا ب اب مكر ــ ــ اال ــا ع األرض مــا أجــ أمر
ــــــ  ــــــاوالت املتواتــــــرة  ــــــ ا ــــــ مــــــأزق اقتــــــصادي كبــــــ لــــــن تف لتغــــــرق 

با.  التخفيف منھ ولن تحول دون انكشاف حقيقتھ قر
 
ــا رغــم   ا حق خــس اقيــة و ــ املقاومــة العر ــي ع لقــد عتــم اإلعــالم العر

ـــــسانية، ولـــــم  ـــــ تـــــارخ اإل ـــــا أكـــــ وأعظـــــم وأوســـــع وأســـــرع مقاومـــــة  أ
ا  ــــــي للمقاومــــــة عنــــــد ذلــــــك بــــــل شــــــيط يتوقــــــف خــــــذالن اإلعــــــالم العر
ـــ دوامـــة مـــن  ـــي  ع العر ھ وأغـــرق املتـــا ـــشو ـــش صـــنوف ال ا  ووســـم
ا  ا والطعــــن بمــــصداقي غيــــة ضــــرب مــــشروع الــــشكوك واملغالطــــات 

ي. ما ا من الدعم الشع والتأييد ا  رما
 
عــرض لــھ العــراق مــن مظالــم   ــ مــا  ــي ع ــذا، وكمــا عتــم اإلعــالم العر

ـــا املـــدبرة  ـــ عقول ـــ املقاومـــة وع ومـــذابح غـــ مـــسبوقة، فإنـــھ عتـــم ع
ي  ا ـي االشـ ـ حـزب البعـث العر ة، وعتـم أيـضا ع ا الـضار وسـواعد
دف األول  اعتبــــاره أيــــضا املــــس اقيــــة و باعتبــــاره عمــــاد املقاومــــة العر

 من مشروع العزو.
 
اء عليــھ مــن خــالل مباركــة   ــ حــزب البعــث واالفــ وتواصــل التعتيــم ع

حـق رجاالتـھ ومناضـليھ ومـا  مـة االجتثـاث بحقـھ و ر ـي  اإلعالم العر
ا من جرائم أخرى عنصرة ومتخلفة.  تفرع ع

 
ا الـــــــدنيا إزاء مـــــــا حـــــــل بـــــــالعراق  ـــــــ حـــــــدود ام باملوضـــــــوعية  إن االلـــــــ
ـــــــ  مقاومتـــــــھ الباســـــــلة، يحتـــــــم  ي و ا ـــــــي االشـــــــ حـــــــزب البعـــــــث العر و
ــ رجاالتــھ وقياداتــھ  ــي ع ــسابق اإلعــالم العر الظــروف الطبيعيــة أن ي
ــسطوا تفاصــيل مــا  فھ لي ــ ــم أبوابــھ ومنــابره و فتــح ل ومناضــليھ و
ــب العــراق بمــا للعــراق  حــل ومــا جــرى ومــا يجــري بــالعراق يوميا.فتخر
افدين بحـضاراتھ  ن الر ن، وتدم بالد ما ب اتيجي من وزن وثقل اس
ـــــــس أمـــــــرا  الـــــــدة، ل ـــــــسانية الرائـــــــدة وا ـــــــضارة واإل ومنجزاتـــــــھ ا
ـم صـوم  ـب، وال يمكـن ف ـو حـدث جلـل وال ر ساغا وال عاديـا، بـل  مس
ـــــھ إال مـــــن بـــــاب التقـــــص  يـــــصاد األبـــــواب تجا ـــــي عنـــــھ و اإلعـــــالم العر
ــي  ــا وال يــزال اإلعــالم العر غتفــر الــذي يرتك طيئــة الــ ال  ــب وا املر

ة جمعاء.  بحق العراق والبعث واألمة والعرو
 

ـــــزب البعـــــث  ـــــره  ـــــي ظ إنـــــھ مـــــن املفجـــــع حقـــــا أن يـــــدير اإلعـــــالم العر
م  ــت أصــال ــدة وملناضــليھ الــذين أثب ا ي وقيادتــھ ا ا ــي االشــ العر
ي لألمــة  م املتفــا ن إخالصــ ــر م و م ومبــدئي م ونــزا ونظافــة أيــاد

م  يا م ال والغزر وت  وعطاؤ
JJJ Ä{{{{fjè
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ا الـــدماء الزكيـــة ألكـــ مـــن  نائية والـــ عمـــد يد  ١٦٠االســـت ألـــف شـــ
يد  م شــــ ــــ رأســــ خيــــة وع م نــــصف قيادتــــھ التار مــــن رجاالتــــھ تتقــــدم
يــك عـــن  ن وكوكبــة رفاقــھ نا ــ األكــ الرفيــق القائــد صـــدام حــس ا
ــي  ـ ـــن األمر ـــ معتقـــالت االحتالل ن  آالف األســـرى مـــن أبنائـــھ الرابـــض
ــــــــزب وفرســــــــانھ جــــــــديرون بــــــــأن  ــــــــذا ا ــــــــ أن  ــــــــي للعــــــــراق، ع واإليرا
ــــــــــشيع  الت مــــــــــال املتعمــــــــــد و تمــــــــــام ال أن يقــــــــــابلوا باإل يتــــــــــصدروا اال

ن.  والشيطنة الرخيص
 
ذا أغمــض عيونــھ عــن قــضايا   إن اإلعــالم إذا مــا انحرفــت بوصــلتھ، و

ــو أخــر  ن  ية، و ن املنــازالت املــص ــ عــن عنــاو ن تل ارقــة، و أمتــھ ا
ـــــة  ا الطليعـــــة الثور بـــــارة الـــــ تبـــــذل ـــــودات ا ـــــ ا غافـــــل وتنا و
ــــ دق  ــــسابق أعــــداء األمــــة ع ــــو  ــــ جمــــر املبــــادئ، فإنمــــا  القابــــضة ع
ــــرول ليتقـــدم فيـــالق مبغــــ  عـــش األمـــة، و ــــ  ن  ـــد مـــن األســـاف مز
ـــة وغبـــاء  ا، بال ـــ خاصـــر ن املـــسمومة  اك ـــ غـــرس الـــس ـــة ع العرو

 ووضاعة وخسة وحقارا.
 
فية الــ أجــرت   ــة الــ ل فــضيحة تراجــع ا ــذا اإلطــار، تتــ ــ  و

ــن  يم األم ــدين عــزة إبــرا ا حــوارا مطــوال مــع الرفيــق القائــد شــيخ ا
اقيــــــة  ي وقائــــــد املقاومــــــة العر ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر العــــــام 
ظــات  ــ ال ــشر تلــك املقابلــة  ــر، عــن  ــاد والتحر ــ ل والقائــد األع

ا. عدما تم اإلعالن ع ة   األخ
 
ــذه املقابلــة   عــد أن اشــرأبت أعنــاق العــرب األوفيــاء صــوب  حيــث، و

وا معدنــــــھ  ــــــا لتلقــــــف قــــــراءة رجــــــل خــــــ فــــــون ع املنتظــــــرة والــــــ يتل
تــھ ودقــة قراءاتــھ وصــوابية رأيــھ  وعلمــوا فعلــھ وتأكــدوا مــن واســع خ

ــــ وطننــــا  ملامــــھ املتفــــرد بمــــا يجــــري  تــــھ و اعتھ ومبدئ ــــ وا  كمــــا خــــ
ــــــــذه  ــــــــ العــــــــالم، تفــــــــا  ــــــــ و ــــــــ محيطــــــــھ اإلقلي ــــــــز و ــــــــي العز العر

شر اللقاء املوعود. ا عن  ام ن واملنتظرن بإ ع يفة املتا  ال
 
كـــــــذا، ودون ســـــــابق إنـــــــذار، ودونمـــــــا مراعـــــــاة لـــــــضوابط أخالقيـــــــات  

ــ ثوابــت املــصداقية واملــسؤولية، تتفــ  العمــل اإلعالمــي، وقفــزا ع
ــ  ــع اللقــاء مــع ضــيف غ عــدل عــن توز ــا، و ام يفة مــن ال ــذه الــ
ــــ  ــــ حتمــــا ظــــروف غ ــــ ظــــروف خاصــــة بــــھ،  س،  ــــل املقــــاي عــــادي ب

 عادية باملرة  األخرى.
ــــل جــــواب عــــن    ، ــــ ت كــــذا، نجــــد أنفــــسنا محاصــــرن بأســــئلة ال ت و

ة أسئلة جديدة. ا، يفتح متا  واحد م
 
يفة؟ بـــل ومــــا   ـــذه الــــ ـــ ل ـــذا الــــسلوك ا فكيـــف يمكـــن تفــــس 

؟ ذا القرار املفا  دالالت 
ا؟  يفة نفس امية ال  وماذا عن اح
اور؟  في ا  وماذا عن ال
؟  عد لھ من مع  ماذا عن السبق، أم لم 

 
كــــــذا قـــــرار مبتـــــذل تبحــــــث عـــــن ضــــــرب   يفة  ــــــذه الـــــ انـــــت  فـــــإن 

ـــوار وموعـــد  ـــة اإلعـــالن عـــن تحقـــق ا ـــزب باعتبـــاره ج مـــصداقية ا
في ذاتــھ، أن مــصداقية البعــث  ــا والــ ــشره، فليعلــم القــائمون عل
حـزح  يم، ال ت دين عزة إبـرا ا وقائده ورأسھ الرفيق القائد شيخ ا
ـسبق أن أخلـف البعـث وال فارسـھ البطـل وعـدا قطعـھ  ، إذ لـم  وال 

 ما األمة.
 

عرضــــــا لــــــضغوط   مــــــا قــــــد  في أو كال يفة أو الــــــ انــــــت الــــــ ن  و
ــــــــس املؤســــــــسة  ــــــــوار، فب ــــــــشر ا عاليــــــــة أو متوســــــــطة للعــــــــودة عــــــــن 
انـــت  مـــا  ديـــد م از وال ـــ لالبـــ ـــس اإلعالمـــي الـــذي ير اإلعالميـــة و

تھ.  ج
 
علمـــــان أن   مـــــا، ال  ما أو كال في أحـــــد يفة والـــــ انـــــت الـــــ ن  و

ما، فإن األمر  ان غ ما قبل أي  و مكسب ل ذه املقابلة  شر مثل 
رة وال رب. ا مدعاة لل  حي

 
ما   ل في أو  يفة أو ال ز عن إدراك ال و  ان األمر  ن  أما و

ا ع شفا حفـرة مـن  ي اليوم معاناة مركبة، وأ عا قيقة أن األمة 
ــــى، وأن أفــــضل مــــن يمكـــــن االستفــــسار منــــھ حــــول مـــــا  الــــسقوط أو أد
ــة  بــصون بالعرو ــ مــن ي ــت الفرصــة ع تــھ وتفو يجــري وســبل مواج
ـــن  يم األم ـــدين عـــزة إبـــرا ا ـــو يقينـــا الرفيـــق القائـــد شـــيخ ا شـــرا، 
ـا أكـ مـن أن  بة وق ي، فـإن املـص ا ـي االشـ زب البعث العر العام 

 تحتمل.
 
ـشر   افع ال أدت للرجوع عن  انت الدو ما  االت، وم ل ا إنھ و 

ــــي مؤســــسات  ادثــــة تؤكــــد أن اإلعــــالم العر ــــذه ا ــــوار فــــإن  ــــذا ا
تظـــره  ـــى ممـــا ت ـــد األد عـــد ل أفـــرادا، لـــم يرتـــق  ـــل وسياســـات و يا و
ـــ الـــذود  خيـــة  عـــد مـــسؤوليتھ التار يـــة، ولـــم يتحمـــل  منـــھ األمـــة العر

ا.  ع
 
ة وضـاءة إلعـالم   اللـة، ومـ ينحتـون مـس ل صـاحبة ا فم يثور أ

ما العرية؟  عري ملتصق بقضايا األمة مع عن انتظارات ا
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تھ ومقدســاتھ وعمــق  منــذ اليــوم األول الحتــالل العــراق وجــدت املقاومــة ولــم تتوقــف .. ذلــك ان العــراق بقدســ
ــــ العــــراق تتقــــد  ية والعطــــاء .. فاملقاومــــة  مــــا للتــــ ــــا برنامجــــا مل ل بحــــد ذا ــــش ــــن  ــــ قلــــوب املالي انتــــھ  م
ـــام  يـــة للعـــراق مـــصدر ال ـــة العر و غـــداد ، وال ظـــل العـــراق ، وتظـــل  ـــ ال تنطفـــيء وال تتوقـــف .. و ا ، ف جـــذو
ــذالن  ــ الــذي أثخنتــھ جــراح االحتــالل وأوجعــھ ا ــسد العرا ية مــن أجلــھ .. فا عبئــة وحــافزا دائمــا للتــ و
تل ما زال قادرا ع البذل والعطاء  ا ا كومات العميلة ال جاء  عاقب ا لھ  ا العري وأغضبھ وأثقل 

ية ..   والصمود والت
 

يــة  افظــات الغر غــداد واعتــصامات ا ــا انتفاضــة  نــوب ، وقبل ــ الفــرات األوســط وا ان انتفاضــة شــعبنا 
يل وطنــھ .. كمــا أن املــدى الــذي وصــلت  ــ ســ ية  ــذا الــشعب واســتعداده للتــ ت عــن أصــالة  املنتفــضة عــ
عــد مــن املمكــن احتمالــھ ، ولــم  ــ العــراق ومقدســاتھ بلــغ حــدا لــم  تــل والعــدوان ع رفــة ا اليــھ غطرســة و
ـــ التـــصدي لالحتـــالل ومـــن جـــاء معـــھ مـــن  ـــم قـــادرون ع ـــم ، ف مم ض  ـــست ـــ مـــن  ن بحاجـــة ا اقي عـــد العـــر

 خونة وعمالء مرتزقة .. 
 

ـا ، وان  ـ جميـع مراحل اقيـة  ت أبـرز االنتفاضـات العر ية مـ ان الفعل الشع الواسـع وروح املبـادرة والتـ
ائـل يكـون عـادة أكـ مـن  ـراك الـشع ال يبـة وسـيادة وطنـھ ، وا جاع  ـ اسـ الشعب العرا شـعب قـادر ع
انـــة  ــا طعـــم خــاص ، فم ـــ العــراق ل ــ التعبئـــة .. فاالنتفاضــة واملقاومــة  ــم وشــعبية أي فـــصيل وقدرتــھ ع

ــــــي  ـ ـــــــي غيـــــــور ، والعـــــــداء العميـــــــق للمـــــــشروع األمر ـــــــ وعر ـــــــل عرا ـــــــ قلـــــــب  ة  ـــــــ ي  -العـــــــراق الرا يو  -الـــــــص
ـ  الفار  ى للفعـل املقـاوم .. وان حالـة االدراك والو ة كـ عطـي مـ ـة ،  ر ل مح العـدل وا م ولدى  لد

ــي  ــو املــشروع األمر قيقــي للعــراق واألمــة  ت بــأن العــدو ا ــ مــ ي   -لــدى الــشعب العرا يو ــ ،  -الــص الفار
ا . ا ووحد ا وتقدم ض سية أمام  يل عقبة رئ ا ، وأن زوالھ س ا وآالم ب أسا  معانا   وأنھ س
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شرن األول عام  امس عشر من  ع  ١٩٩٥ ا ي عن بكرة أبيھ يبا خرج الشعب العرا األ
اينة وفـــرس ،  ـــان وصـــ ـــل أعـــداء العـــراق مـــن أمر انـــت تلـــك البيعـــة تحـــديا ل قائـــده الفـــذ ، ف
ـ العـراق  ـسانية ع رة واال ائر الذي فرضھ أعداء ا صار ا فبعد خمسة سنوات من ا

عم .. ا  : " ن األصالء مدو اقي  ان رد العر
 عم ..

ــ العــراق  اقــدين ع عــم" صــرخة بوجــھ العمــالء وا لمــة " انــت  ن" ، ف للقائــد صــدام حــس
ونـة وأعـداء العـراق واألمـة مـن خـالل التمـسك  ـل العمـالء وا ة ل ـ ة ، ورسالة وا والعرو
ــــ وحــــدة  فــــاظ ع قــــة وســــيادتھ وا يــــد وحــــضارتھ العر خــــھ ا يــــة وتأر ــــة العــــراق العر و

 ..  شعبھ وأرضھ
 

يا شعبيا .. فقـد خرجـت جمـا الـشعب مـن زاخـو  ان يوم الزحف الكب عرسا جما لقد 
ـــو مـــشروع  ن"  ـــن بـــأن "صـــدام حـــس ـــ واليق ـــا الرا ا الـــضرورة أليما ع قائـــد ـــ الفـــاو تبـــا ا
ـــس  ن ضـــد األطمـــاع االســـتعمارة ل ـــص ـــو الـــسد املنيـــع وا العـــراق ورمـــز تحـــرره وتقدمـــھ ، و

 للعراق فحسب بل لألمة العرية ..
 

ا  عــــم" الــــ وضــــع لمــــة " اليــــوم نقــــول بحــــق نحــــن البعثيــــون مــــع جمــــا شــــعبنا األبيــــة ان 
اع   يعتھ للقائد ١٩٩٥/  ١٠/  ١٥الشعب العرا الغيور  صناديق االق ا اليوم ب ، يردد

ــــــا  كومــــــة االحتــــــالل الفاســــــدة وأحزا يم ، ليقــــــول  ــــــد الرفيــــــق املناضــــــل عــــــزة ابــــــرا ا ا
 اللقيطة "ال" ثم "ال" ..

   عم للعراق الواحد املوحد ولشعبھ العرق و طليعتھ مناض البعث األشاوس .
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ا اليوم )  السادس من أيلول  شر موقع ( اور  دراسة موجزة ٢٠١٩و

ـــــا الـــــسيد نـــــا حـــــرج مـــــدير مركـــــز جنيـــــف الـــــدو للعدالـــــة تحـــــت  كت
مــــة  ــــ جر ــــا ا قــــائق ( تتطــــرق ف ثــــث ام طمــــس ل عنــــوان ) دفــــن ل

ـع  ٢٥٠االختفاء القسري ألك من  ـ الر ألف عرا  ضـوء مـا أعلـن 
ر اب  ة  ٢٠١٩األول مـــن شـــ ـــ مقـــ ولـــة  ـــا مج عـــن دفـــن جثـــث زعـــم ا

املة :  ا  شر مية ما جاء  الدراسة توخينا   كرالء .. وأل
 

 بقلم : نا حرج
 مدير مركز جنيف الدو للعدالة

 
ــــــ  ــــــا  ٢٠١٩/    ٨/    ١١لـــــم يكــــــن اإلعــــــالن  ّ عــــــن دفــــــن جثــــــٍث وصــــــفت با

ر مـــن جبـــل  ـــزء الظـــا ـــ كـــرالء العـــراق ســـوى ا ـــة )  وّ ولـــة ال ( مج
لة اختفــــــاء  اشــــــفًا عــــــن مــــــش ــــــ الــــــسطح  ــــــر ا ليــــــد الــــــذي بــــــات يظ ا
اك مؤســــسات  ًا.وقد بــــات جلّيــــًا اشــــ عــــشرات او مئــــات، االالف قــــسر
ــــّرب مــــن مجــــرّد  ــــ ت مــــة، ف ر ــــذه ا عــــاظم  ــــ اســــتمرار و الــــسلطة 

ا. ا يك عن محاولة ا ا نا اف   االع
 

ـــسانّية، غالبـــًا مـــا يبـــدأ باالعتقـــال  مـــة ضـــّد اإل األختفـــاء القـــسري، جر
ــــة الــــ قامــــت بــــذلك عــــن املــــسؤولّية وعــــن  التعــــسّفي ثــــم تنــــصّل ا

م. يان مص من اعتقل  ت
 

ــــي عـــــام  ـ لوام ، اختفـــــى عـــــدٌد ال ُيحـــــ مـــــن ٢٠٠٣ومنـــــذ الغـــــزو االن
ـــان  ـ عــــد اعتقــــاالت عــــشوائّية.و حالــــة عديــــدة  ــــاء  ن األبر اقي العــــر

ايا.ففي عـــــام  ة مـــــن الـــــ  ٢٠٠٤يختفـــــي دفعـــــًة واحـــــدة اعـــــدادًا كبـــــ
ــم او  ١٥٠٠اختفــى اكــ مــن  عــ عل ُ مــواطن مــن مدينــة الفلوجــة ولــم 

ن مــــن  ــــ ذلــــك اختفــــاء املئــــات مــــن املــــواطن ــــد اآلن، وت ــــم  ــــ جث ع
ـــــ  ين  انـــــت ُترمـــــى جثـــــث الكثـــــ ا.وغالبًا مـــــا  غـــــداد وضـــــواح منـــــاطق 
م مــن قبــل القــوات  ات مــن اعتقــال عــد فــ الــشوارع واألمــاكن العامــة 
ـــشيات.و ظـــّل غيـــاب إحـــصاٍء رســـ حقيقـــي فـــان  كوميـــة او امليل ا
ــــــا عــــــّدة منظمــــــات غــــــ حكومّيــــــة دوليــــــة  التقــــــديرات الــــــ اتفقــــــت عل
ـن  اوح ب س ووج ومركز جنيف الـدو للعدالـة ) تـ يومان راي ا  ( وم

 الف ا مليون مغّيب. ٢٥٠
 

ــــشعة ان أقــــارب  ــــذه املمارســــة ال ن ل ــــ الــــذ ر العالقــــة  ومــــن املظــــا
غّيبون ايضًا اذا ما قاموا بمراجعة الدوائر  عتقلون و ُ انوا  ايا  ال
م.وحــــ أولئــــك الذيــــن  م او إخوا م اوآبــــا الرســــمّية بحثــــًا عــــن أبنــــا
ــــــشفى الطــــــب العــــــد ببغــــــداد إلســــــتالم جثــــــث  ــــــ مس بون ا ــــــان يــــــذ

ون املص ذاتھ. انوا يواج م   أقار
 

ييـج الطـائفي عـامي  ن وال عد عمليـات الـ ، جـرت  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦و
ــــــــــ  ــــــــــاء  حمــــــــــالت اعتقــــــــــاالت وتــــــــــصفية واســــــــــعة النطــــــــــاق الالف األبر

ة تقف  الـشوارع  شياوّ انت املفارز االمنّية وامليل غداد.و العاصمة 
انـــــت  امعـــــات والعمل. ـــــ املـــــدارس وا ن ا صـــــباحًا لتعتقـــــل املتـــــوج
ـــــــــدف ) حـــــــــسب  ـــــــــة الطائفّيـــــــــة ( لل وّ ـــــــــ ال ـــــــــستدّل ع ـــــــــذه املفـــــــــارز 
ـــ الـــشوارع.وملّا  ـــم  ـــم، ورمـــي جث ة يجـــري قتل ة وجـــ عد فـــ األســـماء.و
غـــــداد  ـــــ  ـــــد الطـــــب العـــــد  ـــــس ســـــلمان مـــــدير مع صـــــّرح الـــــدكتور ق

عــــــّرض  ٢٠٠٦( أواخــــــر العــــــام  ثــــــث  ) بــــــان الثالّجــــــات قــــــد امتــــــألت با
روب خارج العراق.  ملضايقاٍت اّدت بھ ا ال

 
ــــ  ــــب اّنــــھ عوضــــًا عــــن ان تقــــوم الــــسلطات بالعمــــل للتعــــّرف ع والغر
ـ  ع ُ ثـث الـ  ايا، باتت تنقل معظم ا ا لذوي ال سليم ثث و ا
ـــــٍة طائفّيـــــة  وّ جـــــري التـــــصرح  ة النجـــــف و ـــــ مقـــــ غـــــداد ا ـــــ  ـــــا  عل
ـــــ مقـــــابر جماعيـــــة بمناطـــــق  ـــــن ُيـــــدفن آخـــــرون  ايا. ح أخـــــرى للـــــ
ايا  ـــ ـــم مـــن  ّ عـــد االدعـــاء ا متفرقـــة مـــن العـــراق حيـــث يجـــري فيمـــا 
ايا  حـــرم ذوو الـــ قـــائق وُ كذا، يجـــري طمـــس ا النظـــام الـــسابق.و
م مــن اّيــة  بع ذلــك حرمــا ــم بكرامــة.و م ودف ــ أبنــا مــن التعــّرف ع

ن الدولة. ا قوان  حقوٍق توج
 

ـــران عـــام  ـــ حز ـــ العـــراق  عـــد دخـــول ــــ او ادخـــال ــــ داعـــش ا ، ٢٠١٤و
ــــشأت مــــا اســــمتھ  ة.ورغم ان الــــسلطات أ ــــشيات املــــسّ ـــاثرت امليل ـ ت
ـــشيات، إّال  ـــذه امليل ـــا  ـــشد الـــشع ) كمظّلـــة تنظـــوي تح يئـــة ا  )
ـــــا الـــــذين لـــــم  ـــــا، تتـــــصّرف وفـــــق اجنـــــدات قاد ـــــ معظم ـــــا بقيـــــت،  ا
ــــــــــــــــ  ا الطائفّيــــــــــــــــة  م ألجتــــــــــــــــد ــــــــــــــــم إليــــــــــــــــران وتنفيــــــــــــــــذ يخفــــــــــــــــوا تبعي
عسفّية ضّد مناطق معينـة  املنطقة.وراحت ُتطلق حمالٍت العتقاالت 

م. عتقل  ثم يختفي أثر من 
 

داف طائفي  اس
ــش  ــھ لغــرض تجي ــ اســتخدام خطــاٍب طــائفّي كر ــشيات  ك امليل ــش
ــخ  ھ التأر ــشو اذيــب  ــم أ وكــسب االتبــاع مــن الرعــاع ومــن انطلــت عل
ــــــــــــب  ا عقلــــــــــــھ وُتذ اع القــــــــــــصص الــــــــــــ تفقــــــــــــد مــــــــــــن يــــــــــــصّدق واخــــــــــــ
ن  ن الــسادي ــرم ــّم مــن نــوع ا ــشات،  ــذه امليل ه.معظم قــادة  تفكــ
ن مــــــع  م مــــــصّطف ــــــ قتــــــال أبنــــــاء بلــــــد م  الــــــشاّذين.لقد قــــــضوا حيــــــا
ــــــــــش صــــــــــنوف  وا  ــــــــــشّر اجمــــــــــة للعــــــــــراق، ف القــــــــــوات اإليرانيــــــــــة امل
ـــ العـــراق لـــم يتمكّنـــوا  اقـــع الـــسلطة  ـــ مو اإلجرام.وعنـــدما اصـــبحوا 
ــــــ  ــــــ  ــــــق الطبي ــــــا الطر ّ ــــــ عــــــن تلــــــك العقلّيــــــة بــــــل ظّنــــــوا ا ّ مــــــن التخ
يـــــــاة الطبيعيـــــــة. ولعـــــــّل مقـــــــاطع الفيديـــــــو  التعامـــــــل مـــــــع متطلّبـــــــات ا
ـــــذه  ـــــا  بـــــا  ، الـــــ ت ـــــ وســـــائط التواصـــــل االجتمـــــا ـــــشرة ع املن
ـــــ  ــــاز ع ـــــد قولــــھ، إذا غالبــــًا مـــــا يجــــري االج ــــ مــــا نر ّ ــــشات، تو امليل
ـل  غـال بالتمثيـل بجثتـھ.و  املعتقل بمئات البنادق ثـم تقطيعـھ واال

ة يتحّلقـون  ـة مـن اعـداٍد كثـ تافات الطائفّية الكر املراحل تتعا ال
ــــشياوي والــــشرطي والعــــسكري ورجــــل  ــــم امليل حــــول جثــــة املغــــدور، ف

 األمن واحيانًا رجل دين!.
 

عــّد  ــ العــراق، لــم  ومــن تفُحــص مؤشــّرات حــاالت اإلختفــاء القــسري 
تم قـــــــوات  دف ـــــــن، الـــــــذين اســـــــ تف ـــــــن او ا خافّيـــــــًا ان معظـــــــم املغيب
ـم مـن املكـّون  ا،  ـشيا كومّيـة وميل ي ثـّم القـوات ا االحتالل األمر
ّية.واحيانًا، تتــــــــم  ا غالبّيــــــــة ســــــــ ــــــــسك ّ ومــــــــن مــــــــدن ومنــــــــاطق  الــــــــس
م وحــرق مـــا  ان ثــم تــدم منـــازل ّ ــ قـــسري ألولئــك الـــس العمليــات بت
ـّل  ـ  م، والقـضاء ع م ومـزارع ـساتي ـ  ان  ضرام النـ ا، و بقى ف ي
ـــا ثانّيــــة  ـــم مــــن العـــودة ال ـــ تلــــك املنـــاطق، ثـــّم منع يـــاة  مقومـــات ا

. ّ ع ش  بذرا
ثث،  كرالء، خالية مـن رسـائل  ولم تكن عمليات دفن مجموعة ا
طـــــــــــف والقتـــــــــــل والدفـــــــــــن  ـــــــــــ عمليـــــــــــة ا كون  طائفّيـــــــــــة، أراد املـــــــــــش
ـــــــــّم  و اليـــــــــوم األول مــــــــن أيـــــــــام عيــــــــد األضـــــــــ املبــــــــارك، ا ا.ف ايــــــــصال
ل خاّص.فقــد تــصوّرت  ــش ن عامــًة، والــسّنة  املناســبات لــدى املــسلم
كــــذا جــــرى  ــــا. و مــــا تكــــون البنا ثــــث رّ ا مغّيــــب ان ا ــــل عائلــــة لــــد
ـــشأ الـــدافن،  يع.فلم  ـــسميم فرحـــة العيـــد املُنتظـــرة بفعـــٍل طـــائفّي شـــ
ز  ي، إّال ان ُيـــ ـــسا عمـــٍل ا ا بلغـــٍة مـــن يقـــوم  ــام ـ ـــو يتحـــّدث امـــام ال و
ـــ الوقـــت  تـــھ الطائفيـــة بوضـــوٍح ســـاطع،  و د املـــصدوم  امـــام املـــشا
ـان يمكـن  ايا الـذين  ة الطائفّيـة للـ و نفسھ الذي أشار فيھ ا ال
ــن  ــانوا محفوظ ــى الــ  ــ ثالجــة املو ان يبقــوا أيامــًا او أســابيع أخــرى 
ــ نفــوس  ــا  ــا وقع ــم ضــمن مناســبة ل ــا لــوال الرغبــة بــان يكــون دف ف

م.  عوائل
 

ــــ العــــراق تؤكــــّد ان مــــن جــــرى  ة  نالــــك دالئــــل كثــــ قــــائق :  طمــــس ل
ــــــــن عــــــــامي  م ب مــــــــن مواطــــــــ الــــــــدور وســــــــامّراء  ٢٠١٧و ٢٠١٤اعتقــــــــال

ة والفلوجــة والرمــادي ومــدن ديــا واملوصــل، وآخــرن مــن  والــصقالو
ـــ  غـــداد ) ، قـــد وضـــعوا جميعـــًا  يطـــة ببغـــداد ( مـــدن حـــزام  املـــدن ا
ر، فـــــضال عـــــن أولئـــــك الذيـــــن  ـــــ مدينـــــة جـــــرف الـــــ ة  ون ســـــّر ـــــ
ـــــــ  عـــــــد الت ا مـــــــن الـــــــشباب والرجـــــــال  اعتقلـــــــوا مـــــــن املدينـــــــة نفـــــــس

ن  ا البـالغ ا ـسمة عـام  ١٢٠القسري لس ع ٢٠١٤الـف  .وتتجـھ أصـا
ـ جنـب  ـس، جنبـًا ا ـ ) كفاعـٍل رئ شا حـزب هللا ( العرا ام ا ميل اال
ـــــــش معظـــــــم  ن. و ـــــــرمت ـــــــق ا ـــــــل ا ـــــــشا بـــــــدر وعـــــــصائب ا مـــــــع ميل

ـــؤالء يقــّدر بــاك مـــن  ــ ان عــدد  ــ جـــرف  ٧٠٠٠التقــديرات ا معتقــل 
ــ  ــم معتقلــون  ّ عتقــد ا ُ نالــك االالف الــذين  بقى  ا.و ر وحــد الــ

ة  مناطق متفّرقة أخرى حول العراق. ة كب  ون سّر
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ــــــــ العــــــــراق  ن  ي ــــــــ الفلــــــــسطي داف وت وعــــــــن جــــــــرائم قتــــــــل واســــــــ
ي  ــ بــارس والء ســعيد الــسامرا اقيــة املقيمــة  اتبــة العر ــساءلت ال
ــ فلــسطي العــراق  عــذيب وت افع وراء قتــل واختطــاف و عــن الــدو
ا  ـشيات سـنو ـذه املل ـستعرض  نمـا  ـشيات الطائفيـة ب من قبل املل
رتــدي  ن لنــصرة القــدس كمــا تــزعم و ــ الــشارع املــس باســم فلــسط
ــــــ يــــــوم القــــــدس املزعــــــوم!  ية  ا الكوفيــــــة الفلــــــسطي عــــــض عناصــــــر
ي ا القرار الذي اتخذتھ حكومة املنطقـة  اتبة السامرا وتطرقت ال
ــس  يد القائــد الرئ ا الــش ــل القــرارات الــ أصــدر ــضراء بإلغــاء  ا
ن وحكومـــــــة البعـــــــث قبـــــــل االحتـــــــالل ألنـــــــصاف ورعايـــــــة  صـــــــدام حـــــــس
قــوق واعتمــاد أســوأ  ــ ا ن  اقي م بــالعر فلــسطي العــراق ومــساوا
ـــسمح  نمـــا  م مـــن العـــراق ب ـــ ـــدف ت ـــم  يق عل إجـــراءات التـــض
ن واالفغـان بـدخول العـراق  ن والباكـستاني ملئات االالف من اإليـراني
ـــــــــارة  ـــــــــم للز يالت ل ـــــــــس مــــــــن غـــــــــ ســـــــــمة دخـــــــــول وتقـــــــــديم اقـــــــــ ال
ـــــ األســـــواق والتحكـــــم باالقتـــــصاد  واالســـــتقرار والعمـــــل والـــــسيطرة ع
اقية من غ شروط! وفيما ي نص املقالة :  سية العر م ا  ومنح

 
اقيــــة  كومــــة العر غــــداد شــــيدت ا ــــ احيــــاء العاصـــمة  ـــ أحــــدى ار

مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن العمــــــــــــــارات الــــــــــــــسكنية اليــــــــــــــواء  1968عــــــــــــــد عــــــــــــــام 
ــدون مقابــل  ــا و ن ف ي ــذه املنطقــة ٬الفلــسطي ــ  وقــد ترعــرع وشــب 

ــــم  نــــاك أي فــــرق بي اقيــــة لــــم يكــــن  ية وعر أجيــــال واجيــــال فلــــسطي
افــــق  ــــل مر ــــ  ــــل املراحــــل معــــا وتخرجــــوا وعملــــوا  ــــ  حيــــث درســــوا 
الفــات السياســية  لة رغــم ا ــسمع بحــدوث ايــة مــش الدولــة دون ان 
ـذه املنطقـة  ـ  ـ ذلـك الوقـت ــ  ن التنظيمات القومية واملاركـسية  ب
ــــــــ  الــــــــسكنية تجــــــــد الفلــــــــسطي البعــــــــ والقومــــــــي واملاركــــــــ والدي
ـــــ لقـــــد شـــــمل القـــــانون  ـــــ وعوائلـــــھ ـ تمـــــع العرا ـــــ ا واملـــــستقل كمـــــا 

ـس  202العرا رقم  الصادر من مجلـس قيـادة الثـورة موقعـا مـن الرئ
ن عــام  ــاجر مــن فلــسط ن بمــساواة الفلــسطي امل  1948صــدام حــس

ـــــ  ـــــ ســـــواء  ـــــا العرا قـــــوق الـــــ يتمتـــــع  ـــــل ا املقيـــــم الفلـــــسطي ب
ـــ خارجـــھ  ـــا العـــراق  ٬العـــراق او  ـــسية الـــ اعت مـــا عـــدا قـــضية ا

 ومعظم الدول العرية امرا حساساـ
 

م من قبل الواليات  عد غزو العراق ال ن  ي فماذا حدث للفلسطي
 املتحدة االمركية؟

 
ــــا  ت حر ــــا شــــ كيــــة العــــراق أل لقــــد قــــصفت الواليــــات املتحــــدة االمر
ــــا وقتلــــت القــــوات  عــــھ ل ــــا منظومــــة دول تا ــــ حــــشدت ل ضــــده ب
ـــن  اقي ا مـــن العر ـــا ورفـــع الـــسالح ضـــد نت مـــن قاوم ـــ االمركيـــة و
ــــسن  ــــادي وا ــــ ال مــــن بدايــــة الغــــزو حــــ حــــادث تفجــــ مرقــــدي ع
افـــات قائـــد  ـــ ســـامراء الـــذي قامـــت بـــھ ايـــران حـــسب اع العـــسكري 
ده  ـش لوكوسـت لـم  د العراق  ش القوات االمركية جورج ك ل

ـــــــــستمر منـــــــــذ  ـــــــــ 2004التـــــــــارخ  ـــــــــذا صـــــــــفحاتھ اليـــــــــوم  ـــــــــ يومنـــــــــا  ا
ــــم  ــــن الــــذين وصــــلت اعداد ناء اإلدار ــــن والــــ ــــن واملغيب تطف ا
ــــــ لــــــم يقتــــــصر  ص ـ ــــــ ــــــ مليــــــون  ــــــس ا يــــــومن راي بحــــــسب منظمــــــة 

نفـــــس  ـــــ بـــــل طـــــال و ـــــ الـــــشعب العرا ــــا وايـــــران ع ـ لوكوســـــت أمر
ن فيـــھ وخاصـــة  ن القـــاطن ي ـــشاعة واالجـــرام والفظاعـــة الفلـــسطي ال
ـــــــشيات أحـــــــزاب  اجمـــــــت مل ـــــــ فقـــــــد  ـــــــذه املنطقـــــــة املـــــــذكورة اعـــــــاله ـ
ــــــدي  ــــــشيا امل ــــــادي العــــــامري ومل ــــــا  االحتــــــالل مثــــــل بــــــدر الــــــ يقود
ا مقتـــــدى الـــــصدر  أســـــ ـــــات منـــــا الذلـــــة ( الـــــ ي اب شـــــعار )  ـــــ أ
م  ن ــــــــــ ية وخطفــــــــــت الــــــــــشباب والرجــــــــــال و العمــــــــــارات الفلــــــــــسطي
ــــ لقــــد قامــــت  م ـ ا لعــــوائل م وارســــل عــــض م وقطعــــت أجــــساد  وعــــذب
ــــشيات وملــــرات عديــــدة بأقتحــــام العمــــارات الــــسكنية باحثــــة  ــــذه املل
ـــس  مـــة ــــ ل م دون توجيـــھ أي  ـــ م و عـــن الرجـــال لتقـــوم باعتقـــال

ن الرجـــال بـــل  ٬ذلـــك فحـــسب  ـــ ـــشيات لـــم تكتـــف  ـــذه املل بـــل ان 
راء حيـــث بقيـــت  ـــ الـــ ية ا ـــ العوائـــل الفلـــسطي ـــا قامـــت بت ا
ـــدود الـــسورة واالردنيـــة  يـــام قـــرب ا ـــ ا ـــش  ع لـــسنوات عديـــدة 
ــــ ان  ــــا ـ م ال ــــو يــــة بقبــــول  ـــا الالتي ـ عــــض دول أمر قبــــل ان تقــــوم 
م  جرمة حرب ضـد الـشعب  م وت عذي ن و ي قتل الفلسطي
ــرس  عــة ل ــشيات الطائفيــة التا ــ جــرائم املل الفلــسطي تــضاف ا
ــ  ــشيات ال ــذه املل ــان" ل ــ لكــن اذا " ــ ـ ــي بحــق الــشعب العرا اإليرا
نــات  ــ الثمان اقيــة  ــرب اإليرانيــة العر ــت ضــد العــراق خــالل ا حار
ــــس عــــن  ــــا ول م املــــستميت عــــن ايــــران ونظام ــــا بــــدفاع فتخــــر قاد و
م "ماركـــة " اتبـــاع  ـــار ـــ الفقيـــھ واحت ـــم الطائفيـــة للو العـــراق وتبعي
ــة للــرح وخــزن املليــارات  ــت "أســباب" الــ امــست ماركــة تجار ال الب

ء اخر ـ ٬اك من أي  ن  ٬ضد الـشعب العرا ي فمـا دخـل الفلـسطي
فوه بحـسب قـادة  و الذنب الذي اق ن  البلد ؟ ما  ن املقيم الالجئ

م ؟ م وقائد حرس شيات ومرشد  ذه املل
 

ـــشيات اإلســـالمية جـــدا جـــدا الـــ جـــاءت خلـــف  ـــذه املل ـــاجم  ملـــاذا 
ــ  م و ــر م وت عــذ ــم و ن وتختطف ي الدبابــة االمركيــة الفلــسطي
ــــش القــــدس  س ج ــــا وتأســــ ر ن وتحر مــــن تــــد الــــدفاع عــــن فلــــسط
د األقــ وتقــوم  ــا املــ ية املرســوم عل ــس الكيفيــة الفلــسطي وتل
ــ االعــالم اإلســرائيلية  ــا ع ا ف ــشيا ــة تــدوس مل باستعراضــات دور
ــــر لألعــــالم وال  ــــ الفقيــــھ الــــذي ال يظ ــــو موقــــف الو كيــــة ؟ مــــا  واألمر
د  ية وصــــورة املــــ طــــة الفلــــسطي يــــا اال با ــــستقبل مــــسؤوال اجن

ـ العـراق  ٬األق  ن  ي عـذيب الفلـسطي ن و من عمليات قتل و
ل  ـــش ـــرس الثـــوري املوجـــود  ـــو رأي قائـــد ا مـــن قبـــل اتباعـــھ؟ ومـــا 
ـ الفقيـھ مـع قـادة حمـاس  دائم ع ارض العراق ؟ كيـف يتعامـل الو
ـــ العـــراق ؟  ن  ي عـــذيب الفلـــسطي ن و ـــ ـــسمح بقتـــل و م و ـــدعم و

رائــــــم  ــــــذه ا ــــــ  ــــــؤالء جوابــــــا ع ــــــل  ــــــسمع مــــــن  ــــــذا لــــــم  ليومنــــــا 
مناســـبة  ـــضراء الـــ اصـــبحت فجـــأة و املوثقـــة؟ حكومـــة املنطقـــة ا
ـــ  عـــة " ال ـــ ايـــران مـــن دول "املقاومـــة واملما كيـــة ع ـــات االمر العقو
ـــذه األســـئلة  ـــواب عـــن  ي قـــدمت ا يو تقـــف بوجـــھ االحتـــالل الـــص
كومــــة  قــــوق املمنوحــــة ســــابقا مــــن ا ــــل ا ــــ  ا قــــرارا يل باصــــدار

اقيــــــــــــة قبــــــــــــل  ن  2003العر س صــــــــــــدام حــــــــــــس واملوقعــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــرئ
ن  ي ـم  ٬للفلسطي ـا تـضيق اإلقامـة عل إضافة ا إجـراءات أخـرى م

ـذا االجـراء  عبـارة أدق  لـة ــ  ـم اقامـات طو ا اق حد وعدم منح
ـــ  م والـــسطو ع ـــب أمـــوال ن مـــن العـــراق و ي ـــو اجتثـــاث للفلـــسطي
م  ــــ ن و اقي ــــا اجتثــــاث العــــر قــــة الــــ تــــم  م بنفــــس الطر حقــــوق
ـــــشيات بمعيـــــة قـــــوات االحتـــــالل  م مـــــن املل ـــــ م وت عـــــذي بـــــاالف و
ـل  م من ذلك فالقرار بامتياز قرار قومي عنـصري ضـد  ي ـ واال األمر

ـــــل فـــــصيل حـــــر ومقـــــاوم  ـــــي و ـــــسمح حكومـــــة العمليـــــة  ٬عر واال ملـــــاذا 
ن واالفغان مـن دخـول  ن والباكستاني السياسية ملئات االف اإليراني
ـــــ  ـــــارة واالســـــتقرار والـــــسيطرة ع ا للز ـــــدون فـــــ اقيـــــة و ـــــ العر األرا
ـم  ل امور س السوق واالقتصاد ومراكز مدن العتبات "املقدسة "و
ــــــــ غالــــــــب األحيــــــــان  م  ن انفــــــــس اقي ــــــــ العــــــــر م ع ــــــــة وتقــــــــدم اإلدار
يون مـن االسـتمرار باإلقامـة  نما يمنع الفلـسطي سية ب م ا وتمنح

ر من العراق من ولد وعاش فيھ مع اسرتھ ؟  و
 

عـــــة  ـــــشيات التا اليـــــوم أكـــــ مـــــن أي وقـــــت مـــــ تنكـــــشف لعبـــــة املل
ـــستخدم  ـــرس الثـــوري الـــ جـــاءت خلـــف الدبابـــة االمركيـــة الـــ  ل
ــــــا  ــــــداف ومخططــــــات ال عالقــــــھ ل ية لتحقيــــــق ا القــــــضية الفلــــــسطي
عــد ســتة عــشر عامــا مــن جرائــم  ــ  ن وال بالــشعب الفلــسطي ـ بفلــسط

ن  ي ن والفلسطي اقي رب ضد العر  ٬ا
ـــ مـــن  ـــي  ـــرس الثـــوري اإليرا عـــة ل ـــشيات الطائفيـــة التا فـــأن املل
بيــة الــ ســالت  ــا الفتنــة املذ ن بخلق حرفــت بوصــلة قــضية فلــسط
ــن ومــا زالــت مــن  ن واليمني ن واللبنــاني ن والــسور اقي ــا دمــاء العــر ف

س العكس ـ  اجل مصا ايران  املنطقة ول
 

ــــ  ــــ العــــراق يــــدعو ا ورغــــم ذلــــك مــــا يــــزال البعــــض مــــن املــــستفيدين 
ــ العمليـة السياســية  ـرس الثــوري بــدل ٬االنخـراط  يخـضع ألوامــر ا

قامـــــة  غيـــــ جـــــذري و ـــــ  ــــ  ـــــ مطالـــــب الـــــشعب العرا مــــن اصـــــغائھ ا
ــت  ي انتــھ الــ مرغــت وا عيــد للعــراق اســتقاللھ وم حكومــة وطنيــة 

شيات والفساد ـ   ظل االحتالل واملل
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ـــــادي عـــــشر  ١٩٧٧ـــــشرن األول عـــــام  ١۞ عقـــــد املؤتمـــــر القومـــــي ا ا
غـــداد وقـــد نـــاقش املؤتمـــر العديـــد  ـــ  ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر
ـ قـوى املقاومـة  من القضايا  ضوء ما يجري  لبنان من مؤامرة ع
ركة الوطنية اللبنانية ومخططات تـصفية القـضية  ية وا الفلسطي

ن والسالم والتطبيع س حل الدولت ية عن طرق ما   الفلسطي
 

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

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

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

ي يو ي للكيان الص ا  األمركية املستمر للن االر
 

ـــــــر القـــــــدس مـــــــن احتـــــــالل مـــــــن  ١١٨٧ـــــــشرن األول عـــــــام  ٢۞ تـــــــم تحر
ـــــي  ـــــ يـــــد البطـــــل العر ن ) ع ي م مـــــس ( الـــــصلي ـــــ أنفـــــس أطلقـــــوا ع

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

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

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

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

 ضد قوات االحتالل
 

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

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

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

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

 
ـ رحمـة هللا الرفيـق األب القائـد  ١٩٨٢شرن األول عـام  ٤۞ انتقـل إ

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

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

ــــزب والدولــــة وأعلــــن  ــــ قيــــادة ا تحققــــت ابــــان شــــغلھ للموقــــع األول 
عــاه الرفيــق  ــ الفقيــد الراحــل كمــا  ــ العــراق ملــدة أســبوع ع ــداد  ا
ــــــ  ن  ــــــشيل عفلـــــق والعديــــــد مـــــن املــــــسؤول القائـــــد املؤســــــس أحمـــــد م

زب  الدولة وا
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ـــزب  ١٩٦٣ــشرن األول عـــام  ٥۞ عقـــد املؤتمـــر القومـــي الـــسادس  ا

ــــ دمــــشق وقــــد نــــاقش املؤتمــــر العديــــد مــــن  ي  ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ــــ قطــــري العــــراق  ــــزب  ن ل ن ثــــورت ــــ ضــــوء قيــــام ســــلطت القــــضايا 

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

 
ــــــــ للمجلــــــــس  ١٩٧٤ـــــــشرن األول عــــــــام  ٥۞ تــــــــم افتتـــــــاح الــــــــدورة األو

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

ي    ١٩٧٤آذار  ١١الذا
 

يونية ع  ١٩٧٣شرن األول عام  ٦۞ رب العرية الص اندلعت ا
ــــــل ثقلــــــھ دعمــــــًا  ــــــن الــــــسورة واملــــــصرة وقــــــد شــــــارك العــــــراق ب ت ا
اقيــــة  ة العر مت القــــوات املــــس ــــي وقــــد ســــا ــــي العر ر ــــود ا للمج

اينة ل رئ  انتصار العرب ع الص  ش
 

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

ن يحرض الشعب ع قتلھ  املناضل
 

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

ية ي من أمتنا العر  العدا
 

ـ بمنـح  ١٩٩١شرن األول عام  ٧۞ ـوري عرا تم اصـدار مرسـوم جم
ـــ الزئبـــق وحـــاتم حمـــدان  ـــري وســـليم ع ـــاب الغر يد عبـــد الو الـــش

العزاوي وسم عبد العزز النجم وعبد الكـرم عبـد الـستار الـشيخ 
افـــدين مـــن الدرجـــة  ـــ وأحمـــد طـــھ العـــزوز وســـام الر ن الع وطـــھ ياســـ
ـوري آخـر  اعة، ومرسـوم جم ـ ي وثالثة أنواط  األو من النوع املد
افدين من الدرجة األو مـن  بمنح ع حسون ع الكروي وسام الر
م البطوليــــــة  اقف اعة، وذلــــــك تقــــــديرًا ملــــــو ــــــ ي ونوطــــــي  النــــــوع املــــــد
ـ تنفيـذ  م مـشاركة فعليـة ومباشـرة  ة اثنـاء مـشارك م املتم اع و
ــم  ية عبــد الكر ــ الـشعو دفت رأس األف العمليـة البطوليــة الـ اســ

 ١٩٥٩شرن األول  ٧قاسم مساء يوم 
 

غــــداد  ١٩٦٣ــــشرن األول عــــام  ٨۞ ــــ  أعلنــــت الــــسلطات الرســــمية 
ــــش واحــــد  ا بج ــــن العــــراق وســــور ودمــــشق عــــن الوحــــدة العــــسكرة ب
ــــ موحــــد  ــــا مجلــــس عــــسكري أع ــــشرف عل ة واحــــدة  وقــــوات مــــس
ة  يــــضم أعــــضاء مــــن القطــــرن برئاســــة القائــــد العــــام للقــــوات املــــس
ـــان آنـــذاك  ـــدي عمـــاش الـــذي  املوحـــدة، وتـــم اختيـــار الرفيـــق صـــا م
ــــ العــــراق قائــــدًا عامــــًا  ــــر الــــدفاع  ــــشغل موقــــع وز ــــق ركــــن و برتبــــة فر
ت دمــــــــشق كمقــــــــر للقيــــــــادة  نمــــــــا اختــــــــ ة املوحــــــــدة ب للقــــــــوات املــــــــس
ــــق  ــــ طر امــــة ع ــــة ال طــــوة الوحدو ــــذه ا ــــش، اال أن  املوحــــدة ل

ــا ردة  ــن القطــرن اغتال ي  ١٨الوحــدة االتحاديــة ب  ١٩٦٣ــشرن الثــا
 السوداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ÛÂ ë‚ãÚ ^‘ ÐéÊ†Ö]

 
ـــــــ  ١٩٧٤ــــــشرن األول عـــــــام  ٨۞ ـــــــوري عرا تــــــم اصـــــــدار مرســــــوم جم

اشـــــم  ي برئاســـــة  كـــــم الـــــذا لـــــس التنفيـــــذي ملنطقـــــة ا ـــــشكيل ا ب
ـــــشر ملنطقـــــة كردســـــتان  لـــــس ال عـــــد اعتمـــــاد ا حـــــسن عقـــــراوي 

لس التنفيذي ة ا ن لعضو  لقائمة املر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‹× ]‹éñ… ëæ]†ÏÂ àŠu Ü ^â Ýçu†¹] ØfÏjŠè °Šu Ý]‚‘ ‚ñ^ÏÖ] ‚éã Ö] ÐéÊ†Ö]
êi]„Ö] ÜÓv×Ö á^j‰ †Ò íÏŞß¹ ë„éËßjÖ]

ــن األول عــام  ٨۞ ــ رحــمــة هللا الــدكــتــور ســعــدي  ١٩٧٥شــر انــتــقــل إ
يم وزر املالية العرا  ابرا
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ـــــادي عـــــشر  ١٩٧٧ـــــشرن األول عـــــام  ٨۞ اختتـــــم املؤتمـــــر القومـــــي ا
ـــــ  غـــــداد أعمالـــــھ وأو ـــــ  ي املنعقـــــد  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر
ركـــــة الوطنيـــــة  ية وا ـــــ دعـــــم قـــــوى املقاومـــــة الفلـــــسطي باالســـــتمرار 
ـــــ  يونية ال يـــــة والـــــص ياليـــــة الغر ططـــــات االم ـــــة ا ا اللبنانيـــــة 

ية  دف لتصفية القضية الفلسطي
 

اد الرفيــــــــق محمــــــــود أحمــــــــد  ١٩٧٨ــــــــشرن األول عــــــــام  ١٠۞ ــــــــش اس
ــــ منطقــــة امليــــة  يــــة  ــــر العر ــــة التحر ــــاج املــــسؤول العــــسكري  ا

 ومية
 

ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل  ٢٠١٠ـــشرن األول عـــام  ١١۞ انتقـــل إ
ــــــزب  ارجيــــــة  الــــــدكتور محــــــسن خليــــــل عــــــضو مكتــــــب العالقــــــات ا
ـ مـصر منـدوب العـراق الدائـم  ي سـف العـراق  ا البعث العري االش

 لدى جامعة الدول العرية قبل االحتالل
 
 
 
 
 
 
 
 

Øé×} àŠ¦ÐéÊ†Ö]

 
ـــــ ) وقـــــع عـــــدوان  ١٩٨٧ـــــشرن األول عـــــام  ١٣۞ ( يـــــوم الطفـــــل العرا

اد العــشرات  ــش داء ممــا نتــج عنــھ اس ــ مدرســة بــالط الــش ــي ع إيرا
ن بالقرب من املدرسة  من األطفال واملقيم

 
 ١تدفق النفط ألول مرة مـن البـ  رقـم  ١٩٢٧شرن األول عام  ١٤۞

  بابا كركر
 

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

 ١٩٦٧والشرقية عام 
 

ن  ١٩٦٤ــشرن األول عــام  ١٤۞ يد صــدام حــس عــرض الرفيــق الــش
ـــــ  ن ح ية لعـــــام ـــــشر ون زمـــــرة الـــــردة ال ـــــ ـــــ  ًا  لألســـــر وظـــــل أســـــ

ــــــر نفــــــسھ مــــــن األســــــر عــــــام  ا  ١٩٦٦اســــــتطاع تحر دت ســــــور وقــــــد شــــــ
ــ أســبوع التــضامن مــع العــراق طالبــت بــاالفراج عــن الرفيــق  ات  مــس
قيـــــة الرفـــــاق األســـــرى ونـــــددت بنظـــــام عبـــــد الـــــسالم  ن و صـــــدام حـــــس

ن ابية املسعورة ضد البعث والبعثي  محمد عارف وحملتھ االر
 

ـن  ١٩٩٥شرن األول عام  ١٥۞ ( يوم الزحـف الكبـ  ) توجـھ الناخب
اع للمشاركة  االستفتاء الرئا ن إ صناديق االق اقي  العر

 
ــن  ٢٠٠٢ــشرن األول عــام  ١٥۞ ى ) توجــھ الناخب ( يــوم البيعــة الكــ

اع للمشاركة  االستفتاء الرئا ن إ صناديق االق اقي  العر
 

ــــ  ١٩٤٥ــــشرن األول عــــام  ١٦۞ ــــ العــــراق ع ـــي  ـ أقــــدم النظــــام املل
يد العقيــد الــركن صــالح الــدين الــصباغ لكونــھ أحــد قــادة  اعــدام الــش

س التحررة عام   ١٩٤١ثورة ما
 

اد اللــــواء الــــركن خالــــد حاتــــم  ٢٠١٢ــــشرن األول عــــام  ١٦۞ ــــش اس
اشـــ قائـــد الفرقـــة اآلليـــة  ـــش  ٥١ال بـــل با قائـــد قـــوات ســـارة ا

ــ الــسابق قبــل االحتــالل بطــل معركــة أم قــصر ضــد الغــزاة عــام  العرا
ــــ  ٢٠٠٣ عــــد أن امتــــدت اليــــھ أيــــادي الغــــدر االجراميــــة أثنــــاء تواجــــده 
 صنعاء

 
س االتحـاد العـام لـشباب العـراق  ١٩٧٢شرن األول عام  ١٧۞ تأسـ

ـــ واالجتمـــا والثقـــا لـــشباب  ـــ والتنظي ـــان الوعـــاء السيا الـــذي 
 العراق

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

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

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

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

 
ن  ١٩٨٣ــشرن األول عــام  ١٨۞ ــسلم الرفيــق املناضــل صــدام حــس

ــــام  ي م ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ــــن ســــر قيــــادة قطــــر العــــراق  أم
ـــ فـــرع أبـــو جعفـــر املنـــصور ضـــمن تنظيمـــات  أمانـــة ســـر شـــعبة املـــأمون 
ـا تطبـق  ـدة مـن نوع ـة فر ـ تجر ـى  ـزب مـن موقـع أد غداد الكـرخ ل

زب  ألول مرة  تارخ ا
 

غـــداد  ١٩٦٣ـــشرن األول عـــام  ١٩۞ ـــ  أعلنـــت الـــسلطات الرســـمية 
ـــ  ــي العرا ـ عـــض فلـــول النظـــام املل ـــا  عـــن احبـــاط مؤامـــرة خططـــت ل

ة  البائد لالطاحة بالسلطة الثور
 

اتـــب واألديـــب  ١٩٧٤ـــشرن األول عـــام  ٢٠۞ ـــ رحمـــة هللا ال انتقـــل إ
ـــاط أثنـــاء حـــضوره  ـــ الر ـــ  ارجيـــة العرا ـــر ا الرفيـــق شـــاذل طاقـــة وز
ـر ومـن أعـالم  و أحد رواد الـشعر ا ارجية العرب و اجتماع وزراء ا

ديث  مدرسة الشعر العري ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íÎ^ Ùƒ^ ÐéÊ†Ö]

 
ـ رحمـة هللا الرفيـق خالـد عبـد  ١٩٩٥شرن األول عام  ٢٠۞ انتقل إ

ــــ عــــضو مكتــــب العالقــــات  ــــر الزراعــــة العرا ي وز نــــا املنعــــم رشــــيد ا

ي وقــد ســبق للفقيــد أن عمــل  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ارجيــة  ا
ة ور م سًا لديوان رئاسة ا غداد ورئ  أمينًا للعاصمة 

 

 ( يوم الشعب العرا )  ١٩٩٧شرن األول عام  ٢٠۞
 

قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تــأميم حــصة  ١٩٧٣ــشرن األول عــام  ٢١۞
ية ي من أمتنا العر ا العدا  ولندا  شركة نفط البصرة ملوقف

 

ـــــا املوصـــــل  ١٧٤٣ـــــشرن األول عـــــام  ٢٢۞ نـــــوى ) تمكـــــن أ ( يـــــوم ن
ـــــش نـــــادر شــــاه حـــــاكم بـــــالد فــــارس الـــــذي حـــــاول  البواســــل مـــــن دحــــر ج

 احتالل املدينة واجباره ع الفرار إ دياره
 

ـزب  ١٩٦٣شرن األول عام  ٢٣۞ اختتم املؤتمر القومـي الـسادس 
عــض  عــد أن أقــر  ــ دمــشق أعمالـھ  ي املنعقـد  ا ــي االشــ البعـث العر
ـــــن قطـــــري  ـــــ باتمـــــام الوحـــــدة االتحاديـــــة ب ـــــة وأو املنطلقـــــات النظر

ة  العراق وسور
 

ــــ العــــراق ) يــــوم الوفــــاء والعرفــــان  ٢٥۞ ــــشرن األول ( يــــوم الــــضاد 
الدة م ا و  للغة العرية رمز وحدة العرب و

 

ـــاء مـــن حملـــة اعمـــار الفـــاو مدينـــة  ١٩٨٩ـــشرن األول عـــام  ٢٥۞ االن
وابة النصر العظيم  الفداء و

 

ـــ ميثـــاق العمـــل  ١٩٧٨ـــشرن األول عـــام  ٢٦۞ غـــداد ع ـــ  التوقيـــع 
ـــــ والـــــذي أراد منــــــھ  ـــــن القطــــــرن الـــــسوري والعرا ك ب القومـــــي املـــــش
ن العـراق وسـورة اال أن  العراق أن يكون منطلق للوحدة االتحادية ب

ابھ من امليثاق عام   ١٩٧٩النظام السوري أعلن ا
 

يـم  ٢٠١٠شرن األول عام  ٢٨۞ ـق األول الـركن ابرا اد الفر ش اس
ـــــ  ـــــ البطـــــل قبـــــل االحتـــــالل  ـــــش العرا ـــــان ا ـــــس أر عبـــــد الـــــستار رئ

كومة العميلة  ون ا
 

ـــــــــي  ١٩٥٦ـــــــــشرن األول عـــــــــام  ٢٩۞ عرضـــــــــت مـــــــــصر للعـــــــــدوان الثال
ـــھ  عـــًا حيـــث جو ي الـــذي فـــشل فـــشًال ذر يو ـــ الـــص ي الفر يطـــا ال
ن العرب ن واملتطوع ن وعسكر ن مدني  بمقاومة باسلة من املصر

 

ــــــــشرن  ١٩٥٦ــــــــشرن األول عــــــــام  ٣١۞ انــــــــدلعت شــــــــرارة انتفاضــــــــة 
يطانيـــــــا  ـــــــ ل ــــــي العرا ـ عـــــــد أن ســـــــمح النظـــــــام املل الـــــــشعبية الباســـــــلة 
ـــــ مـــــصر ممـــــا  ـــــوي للعـــــدوان ع باســـــتخدام أرض العـــــراق ومجالـــــھ ا
ــ  ــم  ــم دور م ــان ل م و ن الــذين ثــأروا لكــرام اقي اســتفز مــشاعر العــر
ـــن  ـــ مـــصر وقـــد شـــارك أبطـــال البعـــث امليام ـــي ع فـــشل العـــدوان الثال

 بفعالية  االنتفاضة
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د ا  يا ابناء شعبنا ا

ـي للعـراق يـوم  ٣٩تمر علينا اليوم الذكرى الـ  ـي  ١٩٨٠/    ٩/    ٤لبدأ محـاوالت الغـزو االيرا ان االيرا ـا ومـشاركة الطـ ـ قـسم م دوديـة مـع الـسيطرة ع ـافر ا عنـدما قامـت ايـران بقـصف مـدف كثيـف للمـدن وا

ـشكري ) وقـد قـدم العـراق مئـات االحتجاجـات ن  ا الطيار ( حس ة باسقاط احدى طائراتھ واسر قائد و كومـة االيرانيـة قـدمت للمنظمـات الدوليـة امل لتلك االعتداءات اذ تمكنت دفاعاتنا ا وثقـة الـ تـدين ا

كــم عــام  ــ مقاليــد ا ميــ ع ــسلط ا ــي ومنــذ  يــة لكــن دون جــدوى , كمــا ان النظــام االيرا امعــة العر ــ داخــل  ١٩٧٩ومنظمــة املؤتمــر االســالمي وا لــم يكتفــي بمحاوالتــھ العدوانيــة وانمــا قــام بتحــرض عمالئــھ 

اد واصابة عدد ش نصرة الذي ادى ا اس امعة املس ا ما حصل من اعتداء  ا ات م ية من اغتياالت وتفج عـض  من القطر بالقيام باعمال تخر عد يوم مـن ذلـك حيـث القـى  ا ومن ثم االعتداء االخر  طال

م الرفيق طارق عزز رحمھ هللا. ن بجروح وم داء مما ادى ا اصابة عدد من املشارك شيع الش ة ع موكب   العمالء قنابل يدو

 

 يا احرار شعبنا الصامد 

ــ ايـــران يــوم  اعا بـــالرد ع ـــ ـــ ان تتخــذ القيـــادة قــرارا  ـــث لزعزعـــة  ١٩٨٠/    ٩/    ٢٢ان تلــك االفعـــال الــشررة واالعتـــداءات الــسافرة ادت ا ب ميــ ا طـــط ا ــاض ا مـــن اجـــل الــدفاع عـــن الــشعب والـــوطن واج

ـة الدفاعيـة املقدسـة لـردع اطمـاع ايـران واسـتمرت  ـا فخـاض العـراق حر ـان ردا مزلـزال قو ـاستقرار وامن البلد وتصدير ما سماه ( الثورة ) ف ـا ا ـ الـدول االسـالمية بالتوسـط لوقف رب وتـدخل عـدد مـن الرؤسـاء 

يتــھ حــ اســت ميــ اســتمر بتعنتــھ وعنج ــا اال ان ا افــق العــراق عل يــا وو ــس غي ــس باكــستان واحمــد ســيكوتوري رئ ــق رئ س ضــياء ا ــم الــرئ ــال  ١٩٨٦عــام  طاعوم ــذا طو ــستمر  بــاحتالل مدينــة الفــاو لكــن لــم 

ـــر الفـــاو مـــن بـــراث ـــا وتـــم تحر ـــسال مقاتل ة واست يات الكبـــ عـــد ان قـــدمت التـــ اعة باســـتعادت تلـــك املدينـــة  ة الـــ لفـــرس .. اســـتمر القتـــال ثمـــان ســـنوات رغـــم تلـــك املناشـــدات ن اعنـــدما قامـــت قواتنـــا املـــس

للـت بـالظفر والنـصر حـ تحقـق نصــــــرنا ـدود ت ـ طـول ا ميـ , وخـضنا معـارك باسـلة ع ا ا ا العراق ورفض ميـ تجرعـھ الـسم  ١٩٨٨/    ٨/    ٨تـار الكبـ يـــوم ال والوساطات الدولية ال قبل عنـدما اعلـن ا

افقة ع اطالق النار.  واملو

 

يدة   يا احرار امتنا ا

ــل املــ ــ  ــة العظيمــة ع ــش التنميــة االنفجار ع ــان  ــ نفــس الوقــت  ــا و ا ــرب فــان العــراق لــم يتوقــف عــن البحــث عــن الــسالم وا ــة واالقتــصادية ستو رغــم انــدالع ا بو ات العلميــة والــصناعيةي والزراعيــة وال

ل التخصصات.  والصناعات الثقيلة والعسكرة و جيوش من العلماء  

 

 يا ابناء شعبنا الصامد 

يئة لتدم الب انت م ططات ال  افشلت تلك ا شنا وشعبنا و ا ثانيـة وفجـرت لد لقد تحقق النصر العظيم للعراق واالمة العرية بتلك الوقفة البطولية  ذا ال يروق لقوى الشر والعدوان فنظمت صفوف و

ا عــام  ــم  ٢٠٠٣االلغــام واحــدة اثــر اخــرى حــ غــزت العــراق عــسكر م وعرق ــد اقيــون بج ــ بنــاه العر ــل  افقــر واذل شــعبھ ودمــر  وات و ــب الــ اقامــت نظامــا طائفيــا فاســدا عميــال  واســقطت النظــام الوطــ و

ـذا االح ـ حيـث فتـك  ـي الفار اب لكـن الـوطن بقـي تحـت ضـل االحتـالل االيرا ـ ـ اال م ع ل مـا يملـك واجـ م وقد قاوم شعبنا الغزاة ب ـشردا واعتقـاال واصـبح تـالومال ن مـن شـعبنا قتـال و ل البغيـض بـاملالي

ب والسلب. شارا للفقر والقتل وال  العراق اليوم من اك بلدان العالم تخلفا وان

 

يدة   يا ابناء امتنا العرية ا

د ا  يا ابناء شعبنا ا

عيـد النظــر تجـاه قـضية العـراق وان تــدرك بـان مـن دون تحر  يـة ان  كومـات العر يــب با ي  ا ـي االشـ ــزب البعـث العر ـي الــشامل .. فـان اي محاولـة النقـاذ بقيــة ـر ان قيـادة قطـر العـراق  العــراق مـن الغـزو االيرا

سة لدعم نضال شعب العراق وقواه الوطنية ضد االحتـالل اال  ود العرية الرئ ي مستحيلة .. فالتتجھ ا طر االيرا ازا القـوى الدوليـة والـ تـضغط ملنـع ير اقطارنا العرية من ا ـضوع البـ ـ حالـة ا ـي ولتن ا

اقية.  التعاون مع القوى الوطنية العر

 

ــ ــن عــام ا يم ام ــد القائــد الرفيــق عــزة ابــرا ا ــا بقيــادة ا ــشياتھ االجراميــة مــن اجــل دحر ــي وضــد مل ــازم ضــد الغــزو االيرا ــ النــضال ا ــر الــشامل للعــراق زب ا ــر وتحقيــق التحر ــاد والتحر ــ ل والقائــد االع

اكية. رة واالش داف البعث والشعب واالمة  الوحدة وا بات ع طرق تحقيق ا  واستعادة استقاللھ السيا واالقتصادي والس ب

 

ي ا زب البعث العري االش  قيادة قطر العراق 

ع من ايلول   ٢٠١٩ الرا
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ـھ مـن دالالت سياسـية  Deep State"الدولة العميقة"   ـذا االصـطالح ومـا يحتو ة غـ محـدد املعـ أو املعالم.لـذا تطلـب معرفـة مـضمون  ـ الـسنوات األخـ ـر  ـ ظ ا.وعنـد وااصطالح سيا جتماعيـة وغ

اليـة، أي دولـة االحتـالل منـ ا "دولـة العـراق" ا عض الدول وم ن انھ ينطبق انطباقا مباشرًا وشامًال ع  عرـف  ٢٠٠٣ذ االطالع ع ما كتب عنھ، تب .ومن أجـل توضـيح ذلـك، ال بـد مـن  ـا ـد وقتنـا ا و

ن مختصرن : عرف ا  عرفات للدولة نورد م  الدولة أوال قبل الدخول  صلب املوضوع. وردت عدة 

 

ــ تــدب شــؤون الدولــة السياســية واالقتــصاد ــ يتو افيــة تحــت رايــة ونظــام سيا يــاة الطبيعيــة ضــمن حــدود جغر ــار ية األول : الدولــة أنــاٌس يمارســون ا واالجتماعيــة والعــسكرة، مــن أجــل التقــدم واالزد

ل والتخلف واملرض.  عيدًا عن ا ياة  ن مستوى ا  وتحس

 

وم "الدولة الع ذا الكيان سلطة سياسية ذات سيادة. مف افية بحيث يكون ل ي : الدولة كيان معنوي يرمز إ شعب مستقر ع رقعة جغر ذا املوضوع ان "الدولة العميقـة" ميقالثا ة" يرى الباحثون  

ا من مؤسـس كومة واألمنية واالقتصادية والسياسية وغ ا  الدوائر ا غلغلت ضمن مؤسسات الدولة ومفاصل اب املـصا ورؤوس األمـوال والتجـار ات عبارة عن شبكة سرة متداخلة  ـ ـا أ يمتلك

كومية الرسمية ال ي تبدو املؤسسات والدوائر ا اب"، ل ذه الشبكة ع سياسات الدولة "من وراء  سيطر  سة املسؤولة عن عمليات أولئك الذين يقفون واجورجال الدين، والعمالء، بحيث  ة الرئ

ـذا امل ا خيوط الشبكة "العميقة".واذا ما قبلنـا  شرة تحرك سوا اال دمى  ن  دوائر الدولة الرسمية ل س، أي ان املسؤول ـو خلف الكوال ـ ف ـسمية الفعليـة "للدولـة العميقـة"  ـستطيع القـول ان ال م، 

ــذ ــ العــالم، لكــن أرى ان  ــ العديــد مــن الــدول العميقــة  ــسمية أو الفكــرة ع ــذه ال مــا ال تنطبــق  ــداع"! ر اء والــدجل وا ــ عــراق اليــوم ه ا"دولــة املكــر والــد ــ الوضــع القــائم  ــسمية تنطبــق قــوًال وفعــال ع ل

تج إذن أن الدولـة العميقـة دولـة غـ منتخبـة ( دي“الذي تتحكم فيھ قوى خارجية،  ـست اقنـا املظلـوم.  ـ عر افـة  يـاة  افـق ا غلغلت  مر فـاء، أي موقإيران" لتحرك خيوط الدمى ال  عمـل با راطيـًا ) 

ـا والدة غـ شـرعية.أي ان العمليـة ( ال ـارم نتـج ع انـت عمليـة زنـا با ـة وشـرفة، انمـا  س بالعملية الديمقراطية لم تكـن نز ـن ديمأن ما  لت شـبكة معقـدة مـن العالقـات والتـداخالت ب قراطيـة ) قـد شـ

ـا ة ال يتوقف عل يو دد املصا ا غي من شأنھ أن  ية ملقاومة أي  اقتصادية وسياسية ومدنية ودي زة وتكتالت عسكرة وأمنية و ـستطيع أن نـرى ذلـك وجـ أج ـا، و ن عل ود الدولـة العميقـة والقـائم

ن تحت رحمة عد االحتالل وما يزال الشعب ي اء.ست عشرة سنة  ر ا وضوحًا وزارة الك ا وأك اقعية عديدة  العراق، من أفضل ـاء دولـة ذ  أمثلة و ر ـا.وزارة الك ا وتبعا صة ومـساو لة العو ه املش

ا  ذا دمية تحرك ر، ف س الوز داع والتآمر ع الوطن.بالتأكيد انھ ل ا زعيم عصابة ال يفقھ اال اساليب السرقة والغش وا أس ا. خيو عميقة ي  ط الشبكة ال أشرنا ال

 

ـم الوحيـد الكـسب غـ املـشروع وار  م ـا تجـار  ـة الـ يمتلك شمل ديوان الوزارة واملؤسـسات التجار اء  ر ات املكونة لدولة وزارة الك افـة مؤسـسات الدولة.يدخـل  ضـاءا ـ  ـم  ـ ايـران وعمال م  اسـياد

ائيــة؛ ر ــا املــواطن لــرط مــسكنھ او معملــھ باملولــدة الك ائيــة الــ يحتاج ر ــذا املثــال تجــار االســالك الك ــ  احــھ وم ضــمن مكونــات الدولــة العميقــة  اســبھ وأر ــادة م ــاد لز عمــل بجــد واج الــك املولــدة الــذي 

.يـصر مالـك املولـدة  ـ الدولـة االو ـ دولـة عميقـة ثانيـة.دعونا نبقـى  نـا دخلنـا ا ـ وزارة النفط. ا مع مموليـھ مـن الوقـود  احـھ املرتبطـة بالتاجـر او ال يتقاسم ـي تبقـى ار عمـل ل ـ إبقـاء املولـدة  ا ع مـشغل

ـؤالء ا ـل  ـل يـا تـرى يرغـب  ـ إيران. وزة املرتبطـة اساسـا  ن ل ع ا رجال الدين التا شيات ال يتحكم  م امليل ؤالء تحم ل  ـدون بنـاء محطـة لتوليـد الطاقـة للـصقائمة.و ؤ ـاء و ر لة الك وص بحـل مـش

كومـة ( املنتخبـة ) املرتبطـة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا دون رادع، بل بمباركـة ا َا و ذه "الدولة العميقة" إدار عمل  ائية؟ إذن  ر ـاء وال تأبـھ باملواطـن بـإ الك ر عمـ الك ـد  يران.دائرة محكمـة ومغلقـة.ال تر

ذا الك الذي يدر امواال طائلة ع حـساب الـوطن واملـواطن.ان مؤسـسات  التأكيد ال ترد التفرط  ـا ( الـوزارات واملؤسـسات  ـذهوال تجرؤ ع عصيان أوامر إيران، و ـاورة ل الدولـة العميقـة، والـدول ا

افية  غر ديـد قـد  –األخرى ) ، ضمن الرقعة ا م ضـد أي  ـ مـصا فاظ ع و ا دف واحد  انت تلك املؤسسات عسكرة او امنية او قضائية أو إعالمية يجتمعون ع  ـم يقـ العراق، سواء  وض عمل

ارجية، بما  ذلك املواطن نفسھ.  ديدات ا فاظ ع األمن القومي ضد ال و ا م  ابطة، ودعوا م امل ا فكك شب م و طيح   و

 

اكمة ع افقة السلطة ا ا ع مو ا مسؤولو الدولة العميقة مبدأ "السيادة"، حيث يحصل رأس الشبكة املشار ال ـذا  من املبادئ ال يتحدث ف ـ النظـام العام.و فـظ ع اسـتخدام العنـف والقـوة ل

ن " ـشرع قـوان تج عنھ  ذا ي م.و م واطماع داف م وا ه حسب رغبا سي ـذا معنـاه مفـصع ان الدولة العميقة ال تتحكم بالسلطة فقط، بل  املواطن و ا.و ـ خرق لة حـسب املقـاس" ال يجـرؤ أحـد ع

ع "شر  ية، اي يكون الطا ده املؤسسات الدي ي تؤ ع قانو ـشابكة   –اضفاء طا . طبقـًا ملـا تقـدم فالدولـة العميقـة شـبكة مـصا م سالم والصمت، وال حـول وال قـوة اال بـا " يدفع باملواطن ا االس دي

ــم دولــة داخــل م خــارج نطــاق القــانون، اي ا ــو الــدفاع عــن مــصا ك  ــدف مــش عملــون لتحقيــق  ــم  عــضا، لك م  عــض ــا  عــرف افراد ابطــة، ال  ــذه الدولــة ال وم ــ  تحكم  ــا.و يئــة اقــوى م دولــة، و

ي و  ـشر والقـضا ـ واملـا وال نـاك النظـام السيا ـا. ف ـا تختلـف ع كومـة الرسـمية، ولك ة ألنظمـة ا ـذه االنظمـة يقبـع تحـت قيـادة توجـھ اال العميقة أنظمة مبتكـرة تبـدو مـشا ـل مـن  . عالمـي واألم

ــ الــرغم مــن عــد ــ مــصا تلــك االنظمــة ع كــذا نجــد عــدم تــضارب  ا.و ن  ــسية املــرتبط ــة الرئ م ومــصا ا ــ عمــار م مذلــك النظــام وتقــوده مــن اجــل مــصا م البعض.ولــو نظرنــا بتمعــن ا عــض عرفــة 

ا.نرى احيانــا ت ــداف ــو ارضــاء ايــران وتحقيــق ا ك  ــدف مــش عملــون مــن اجــل  ــم  ــن عــن مقتــدى الــصدر، لك ــا مختلف ر م ظا كيــم وجماعتــھ، نــرا ـ ا ـ يــاة حر افــق ا ــ مر ب شــلال  ــس ات مقتــدى الــ 

عــود تحر  ــذا  يح ذلــك الــشلل، و ــم لغــرض تــ ــادي العــامري يــؤدون مــا يطلــب م كيــم و ديــدا حقيقيــا ــاالعامــة، لكــن كيانــات الدولــة العميقــة االخــرى مــن عمــار ا ل موحــدة  ــش م جميعــا متناغمــة ل

 للمواطن والوطن برمتھ. 
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