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ـــــــ ميـــــــالد البعـــــــث  ثالثـــــــة وســـــــبعون عامـــــــًا مـــــــرت ع
ع مـــــن  ـــــ الـــــسا ـــــ االول  عقـــــاد املؤتمـــــر التأس با

ــــــسان عــــــام  ــــــ امتــــــداد  ١٩٤٧ن وخــــــاض البعــــــث ع
ـــ امتـــداد  ـــوادة فيـــھ ع العقـــود املاضـــية نـــضاًال ال 
يــة وحامــل  ــو حــزب االمــة العر يــة ف الــساحة العر
ــ  ديــد ع ــا ا الــدة وصــورة انبعا ا ا لــواء رســال
اقــــــع االســــــتعمار واالســــــتعباد والتجزئــــــة  رفــــــضھ لو
ـــــــــــــة  ر واالســـــــــــــتغالل عـــــــــــــ ايمانـــــــــــــھ بالوحـــــــــــــدة وا
يات  خيــــــة قـــــــدم التـــــــ ـــــــدافًا تار اكية ا واالشــــــ
ــــا  ــــق تحقيق ــــ طر داء ع افــــل الــــش ية وقو الــــ

ع عــشر  ــ العــراق ثــورة الــسا  -مفجــرًا ثــورة البعــث 
ـــن مـــن تمـــوز عـــام  الـــ شـــيدت القلعـــة  ١٩٦٨الثالث

ت  يـــة املعاصـــرة وعـــ ركـــة الثـــورة العر املتقدمـــة 
ـــــــ الـــــــصعد االقتـــــــصادية  ـــــــا العمالقـــــــة ع بمنجزا
واالجتماعيـــــة والسياســـــية والثقافيـــــة والعـــــسكرة 
ــــ  ا الفاعــــل  ام إســــ افــــة و ــــة والنفــــسية  واملعنو
ة  ــــــــــــسرع مــــــــــــس ية و دعــــــــــــم املقاومــــــــــــة الفلــــــــــــسطي
ـــــــــي  النـــــــــضال القومـــــــــي عـــــــــن حالـــــــــة االنبعـــــــــاث العر
يـــة  ديــد ممـــا اغـــاض معــسكر اعـــداء االمـــة العر ا
ـس  ـا ول ـان اخر ا العدوانات املتتاليـة  فشن عل

ـــــــــا عـــــــــدوان العـــــــــشرن مـــــــــن اذار عـــــــــام   ٢٠٠٣اخ
ـــ التاســـع مـــن  ـــ احتـــالل العـــراق  والـــذي افـــ ا
دفًا البعـــث والعـــراق  ـــسان مـــن العـــام ذاتـــھ مـــس ن
ــا حيــث واجــھ االحتــالل منــذ  ــان البعــث ل واالمــة ف
ـــــــــــي  ـــــــــــ امتـــــــــــداد الـــــــــــسنوات الثما يومـــــــــــھ االول وع
ن مليـالد  ـ الـذكرى الثاثلـة والـسبع ا  املنصرمة و
البعــث تجــسد تجــدد والدة البعــث وتــألق عنفوانــھ 
ـــــــــان واحــــــــــالل  ـ ــــــــــن األمر تل كيع ا ــــــــــادي بــــــــــ ا
ــــــي  ـ لـــــــف االم ـــــــم متـــــــصديًا ل ى  مـــــــة الكـــــــ ز ال
ـــــــــ وعمالئـــــــــھ مجـــــــــددًا تـــــــــصديھ  ي الفار يو الـــــــــص
ـــا ورافعـــًا  ل ـــ اقطـــار االمـــة  ديـــدة ع ماتـــھ ا ل
يـــــــة الـــــــ ســـــــتحقق  اديـــــــة العر رايـــــــة الوحـــــــدة ا
ـــــــــق  ـــــــــ طر ا ع ـــــــــوض والتقـــــــــدم لالمـــــــــة وتـــــــــضع ال
ـــــــــــرى  افـــــــــــد  ـــــــــــضاري املتجـــــــــــدد والر العطـــــــــــاء ا
ــــــــسع والــــــــسائر نحــــــــو ذرى  ــــــــسانية امل ــــــــضارة اال ا

د.  الرفعة وا
 

داء االمــة  دائھ االبــرار وشــ تحيــة للبعــث ولــروح شــ
ن  ــسھ الثالثــة والــسبع ــ ذكــرى تأس ــا  ل يــة  العر
ــــــــم  ــــــــن وحلفا تل ــــــــاده ضــــــــد ا ــــــــو يواصــــــــل ج و

اسم. م وح بزوغ فجر النصر ا  وعمال
ì…çnÖ]

»êÒ]÷]êe†ÃÖ]oÃfÖ]hˆu^ßeˆul^év–iáæ†Ò„jŠèå‚é]äée†ÃÖ]^ßjÚ]æ^ßfÃâ^¶
JJÙ^Şe÷]äi^ÏÖguæ†è‚Ïiäé JJ°ÃfŠÖ]æänÖ^nÖ]äŠé‰^iï†Òƒ

Üéâ]†e]ìˆÂ‚â^]å‚ñ^ÎæJJ°ŠuÝ]‚‘ØŞfÖ]‚éãÖ]æ†ÓfÖ]àŠu‚·_ÐéÊ†Ö]æ‹‰ö¹]‚ñ^ÏÖ]

Œæ^÷]°×i^Ï¹]æì^Ï×Öíé 
ì‚Ö^¤]æ^ËÖ]†è† íÒ†Ã¹°mønÖ]æíéÞ^nÖ]ï†Ò„Ö]»

عة عـــــــشر للغــــــــزو ، والعــــــــراق  تحـــــــل الــــــــذكرى الــــــــسا
ـــ  اقـــع سيا ـــش حالـــة انتفاضـــة شـــاملة ضـــد و ع
ــــــــــ مــــــــــزٍر ، افــــــــــرزه  اقتــــــــــصادي واجتمــــــــــا ومع و
عـــــــــده االحتـــــــــالل  ــــــــي وغـــــــــذاه مـــــــــن  ـ االحتـــــــــالل االم
ن ،ع عملية  اقي اثم ع صدور العر ي ا االيرا
ا الـــــذين قـــــدموا  وصـــــ ـــــا و ـــــ رموز سياســـــية تو
ــــــ  ــــــب لب تــــــل ، عمليــــــة تخر ــــــن دبابــــــات ا ــــــ م ع
ــب وســرقة مقــدرات البــالد  املؤســسات الوطنيــة و
ــــ  ــــارج الدو ــــان ل ــــل و االر عميــــم ثقافــــة ا ، و
ــــــ ظـــــــل نظامـــــــھ  ـــــان العـــــــراق  ـ عـــــــدما  ــــــ ،  واالقلي
از  الوطــــ منــــارًة للعلــــم والثقافــــة ، وعنوانــــًا لالعــــ
ـــ  خــھ ،منـــذ تأســست دولتـــھ الوطنيــة  الوطــ بتار

يات.  مطلع العشر
اقــــع بــــان احتــــالل العــــراق لــــم يكــــن  ــــت الو ولقــــد اث
ـــان ومــــا  ـ الســــقاط نظامــــھ الوطــــ وحــــسب وانمــــا 
يـــــة  داف االمـــــة العر ـــــ مـــــن اســـــ يـــــزال جـــــزء اسا
ـــــــداف متعـــــــددة  ـــــــ عوامـــــــل وا ـــــــا فـــــــانطوى ع برم
ـــــــــا القومـــــــــي  ـــــــــّد معاقـــــــــل ام ـــــــــا  ـــــــــس اقل مركبـــــــــة ل
يحھ قوى اقليمية ودوليـة ، وتقـسيم املقـسم  ست ل
ـــــــــــسيد دولـــــــــــة الكيـــــــــــان  يـــــــــــة لت مـــــــــــن االقطـــــــــــار العر

اف املـــــــوارد والطاقـــــــات  ـــــــا ، واســـــــت ي بي يو الـــــــص
يـة شـاذة ،  شرة واملادية ع نزاعات وحروب بي ال
ــــــــا لتخفيــــــــف الــــــــضغط  ــــــــن مــــــــن ابنا ــــــــ املالي وت
كيـب  ي حول دولة الكيان املـ واعـادة ال ا الس
ــ  ــدف اسا ــذا تحقيقــًا ل ــل  ا.و الــديموغرا ف
ـــي ومـــستقبل اجيالـــھ و  داف الوجـــود العر ـــو اســـ
ــا مــن  ــضاري ومنع يــة ا ــوض االمــة العر اعاقــة 
مــا يليــق  ــديث و ــ العــصر ا ا  ان تواصــل مــس

ن االمم. ا ب  بثقل
 

ال الذي وصل اليھ العراق  ظل االحتـالل  ان ا
الـــــذي ينـــــوء تحـــــت ثقلـــــھ منـــــذ ســـــبعة عـــــشر ســـــنة ، 
املــــٍة ملقدراتــــھ ولقيمــــھ  باحٍة  ــــ حالــــة اســــ جعلــــھ 
عدمـــــا  الوطنيـــــة واالجتماعيـــــة ،وقـــــد ازداد تفاقمـــــًا 
ــــ  ــــ  ــــي صــــاحب اليــــد الطو اصــــبح النظــــام االيرا
كيــــــــــــــــــــــــب  ة ذات ال ادارة املنظومــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــسلطو
ـــــــ  ـــــــشياوي الطـــــــائفي.ان االنتفاضةالـــــــشعبية  املل
ـــ  ع ،  ا الـــسا ر اليـــة والـــ تـــدخل شـــ ـــا ا جول
ـــا شـــعب العـــراق  الـــصفحة الثانيـــة الـــ يخـــط عل
ــــــي وعمالئــــــھ  تــــــل االيرا البطــــــل مقاومتــــــھ ضــــــد ا

ـــــــــ مـــــــــن مقاومتـــــــــھ  عـــــــــدما طـــــــــوى الـــــــــصفحة االو و
ــــ  أســــرع مقاومٍة ـــي الــــ انطلقــــت  ـ للمحتــــل االم
ــــذه االنتفاضــــة الــــ ينخــــرط  تــــارخ الــــشعوب.ان 
غطــــــــي  ــــــــ واجتمــــــــا واســــــــع، و ــــــــا طيــــــــف سيا ف
ستحضر  ل مدن العراق وحواضره ، و ا  بفعاليا
ن القـضية الوطنيـة  ـل عنـاو ـ  ا السيا  خطا
ن القــضية  ــر وتوحيــد ، وعنــاو ــ قــضية تحر ،بمــا 
ـــل مـــستلزمات  ـــ قـــضية توفـــ  االجتماعيـــة ، بمـــا 
ــشية  ي بمــضامينھ االقتــصادية واملع يــا االمــن ا
ــــــــن عــــــــن  ــــــــذه االنتفاضــــــــة، باتــــــــت املعــــــــ االم ، ان 
ــــــ  ــــــذا الــــــشعب الــــــذي ماســــــكت يومــــــًا ع حقيقــــــة 
ــــــن  تــــــل ومــــــستعمر، ومــــــا ار ــــــ  ضــــــيم ، ومــــــا ر
ــــــش حيــــــاًة حــــــرًة  ع ، ومــــــا قبــــــل يومــــــًا إال ان  الجنــــــ

مًة.  كر
 

ـل  تھ ، مقاومة  انت مس ذه  حقيقتھ ،  وألن 
ــــك حرماتــــھ  ــــل مــــن حــــاول ان ين ــــل طــــامع و غــــاٍز و
ده سـاحات  ـش ـذا الـذي  الوطنية واالجتماعية.و
ًا  عبــــــــ ــــــــس اال  مــــــــدن العــــــــراق وميادينــــــــھ اليــــــــوم ،ل
ــــذا الــــشعب ، الــــذي شــــيد  صــــادقًا عــــن مكنونــــات 
ـــــ ظـــــل نظامـــــھ الوطـــــ ، اســـــتفزت  ـــــًة رائـــــدًة  تجر
ــــــا العظيمــــــة اعــــــداءه املتعــــــددي املــــــشارب  بانجازا

اقع ،   واملو
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ــــــــ  ــــــــ حلــــــــف غــــــــ مقــــــــدس  ــــــــم ألن يــــــــأتلفوا  ممــــــــا دفع
ـــــــضوي ودوره  ٍ ملـــــــشروعھ الوطـــــــ ال ـــــــ داٍف وا اســـــــ
ـــًة للنـــضال القومـــي  از عـــدما بـــات قاعـــدًة ارت القومـــي و
ن العـــــــــرب ، وحـــــــــضنًا دافئـــــــــًا لثـــــــــورة  ،وقبلـــــــــًة للمناضـــــــــل
ـــــــا  ـــــــا الـــــــصامدة، الـــــــ تقاســـــــم مع ن وجما فلـــــــسط
ـان  لقمة الغذاء وحبة الدواء و اق الظـروف الـ 
ع  صار الظالم ،الذي فرض عليھ لتطو ا ابان ا يمر 
ارادتــــــــــــــھ وقــــــــــــــد اســــــــــــــتطاع كــــــــــــــسر حلقاتــــــــــــــھ بالــــــــــــــصمود 

 االسطوري.
 

ي  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر ان القيـــــادة القوميـــــة 
عة عــــشر لغـــزو العـــراق واحتاللــــھ ،  ـــ الـــذكرى الـــسا ،و
ــ التاســع مــن  تــرى ان املقاومــة الوطنيــة الــ انطلقــت 

ــــــــسان  انــــــــت انبعاثــــــــًا متجــــــــددًا لثــــــــورة  ٢٠٠٣ن  -  ١٧، و
ـــــــــــ ٣٠ ا  يـــــــــــدة، قـــــــــــد اعـــــــــــادت انتـــــــــــاج نفـــــــــــس تمـــــــــــوز ا

ـــــ بمـــــا  ع الثـــــوري ، و االنتفاضـــــة الـــــشعبية ذات الطـــــا
لت  ن ، انمــــــــا شــــــــ عــــــــاد ومــــــــضام تنطــــــــوي عليــــــــھ مــــــــن ا
اســـــتمرارًا لنـــــضال شـــــعب العـــــراق ومقاومتـــــھ وتـــــصديھ 
ـــــا منـــــذ حـــــصول  عـــــرض ل ال العـــــدوان الـــــ  ـــــل اشـــــ ل
ـــ الـــسلطة، وصـــوًال  ـــ ع ـــ ايـــران وســـيطرة املال التغي
ــــل  ــــ  غــــوًال ايرانيــــًا  دت  نــــة الــــ شــــ ــــ املرحلةالرا ا
ـــــ  اقيـــــة ، تمعيـــــة العر يـــــاة الوطنيـــــة وا مفاصـــــل ا
ـــــي العنــــــصري  محاولـــــة لثـــــأٍر متــــــأخٍر مـــــن النظــــــام االيرا
اقيــــة،  العر ما ــــ القادســــية الثانيــــة.ان ا متــــھ  ز ل
ـ  ا قـضية التحـرر الوط ال رطت مـن خـالل انتفاضـ
ــــــــــي  ـ قايــــــــــا االحتــــــــــالل االم ـــــــــــي و مــــــــــن االحتــــــــــالل االيرا
ــــــ واالجتمــــــا عــــــ اســــــقاط  ،بقــــــضية التحــــــرر السيا
ـــا  ـــل رموز ـــا االحتـــالل ب العمليـــة السياســـية الـــ افرز
ـــا ، اعـــادت تـــصوب االمـــور باتجـــاه تحديـــد ســـبل  وقوا
ـــــــ  ـــــــالص مـــــــن حـــــــال االســـــــتالب الوطـــــــ واالجتما ا
ـــت رســـالًة  ـــ وج مـــا مـــن تـــداعيات ، و ـــل مـــانتج ع ،و
ـــــشعبھ العظيـــــم الـــــذي  ي بـــــإن العـــــراق  ـــــ والـــــدا للقا
ــــصار الظــــالم ،وتــــصدى للغــــزو وقــــاوم  صــــمد وقــــاوم ا
يًا حـرًا وموحـدا ،وان  اقًا عر االحتالل ،لن يكون اال عر

افــــــــل  ه الــــــــذي يقــــــــرره ابنــــــــاؤه الــــــــذين قــــــــدموا قو مــــــــص
ــسمح لطغمــة  ــسكت او  داء ضــد الغــزاة لــم ولــن  الــش
ن وثـــــــــروات  اقي ـــــــــا بحيـــــــــاة العـــــــــر فاســـــــــدة اســـــــــتمرار عب

م.  بلد
خــــھ  ــــ تار غــــوص  عــــرف شــــعب العــــراق جيــــدًا و ومــــن 
خــــــھ وخاصــــــة  ــــــ تار ئية  طــــــات املــــــض ــــــ ا قــــــف ع و
ـــ  املعاصـــر منـــھ ، يـــدرك جيـــدًا ان االنتفاضـــة الـــ تخت
ــــ وســــطھ وعاصــــمتھ  ـــھ ا ـــا حواضــــر العــــراق مــــن جنو
ـــــــ  ائيـــــــة  ـــــــا ال ـــــــ مآال غـــــــداد ( الـــــــسالم ) ، ستـــــــصل ا
ـــــــا االحتـــــــالل  اســـــــقاط العمليـــــــة السياســـــــية الـــــــ افرز
اقعــــًا جديــــدًا ومنظومــــة سياســــية جديـــــدة ،  تج و وســــت
ـــــستعيد مـــــن  عيـــــد بنـــــاء العـــــراق بنـــــاء وطنيـــــًا متحـــــررًا ، 
ــــــــا دوره القومــــــــي كحــــــــاٍم للبوابــــــــة الــــــــشرقية مــــــــن  خالل
ل دعامـــة للنـــضال  ـــش عـــود ل اقـــات املعاديـــة ، و االخ
دقة باالمن القومي العري.ان  العري ضد االخطار ا
ـ  ي ، ال ا ـي االشـ زب البعـث العر القيادة القومية 
ـــة الـــ صـــمدت  ا الثور تكـــ بجمـــا العـــراق انتفاضـــ
ـا  م ـن عز ـشياوي ولـم  ل القمـع املل ـل اشـ وقاومت 
يــب  ــًا واملعــ عنــھ بمقاومــة ال ا قو ،بــل اســتمر نبــض
ـــــة املـــــشروع  ـــــ جذر غيـــــب بااللتفـــــاف ع ومحـــــاوالت ال
مـــا لـــن تقبـــل  ـــذه ا ـــن بـــأن  ـــ يق ـــ ع ـــ ، السيا
ــــــا  باقــــــل مــــــن اســــــقاط العمليــــــة السياســــــية الــــــ افرز
ا  ل القرارات واالجراءات ال اتخذ االحتالل، والغاء 
ـ  افـة البـ التحتيـة واآلليـات ال ا ازالـة  تل ، واول ا
ــة، وتكــرس  يمنــة والتبعيــة االيرانيــة مــن ج تؤســس لل
ـــــشيات وقـــــضاء  ـــــ البـــــالد مـــــن ميل ـــــشري  الفـــــساد املس
ن، والغـــاء واســـقاط مفاعيـــل قـــرارات االجتثـــاث  وقـــوان

ن املــــــــساءلة واملــــــــادة  ــــــــ وقــــــــوان ــــــــش العرا  ٤وحــــــــل ا
اب.  ار

 
ــــ الوطـــ الــــذي يــــضبط  ة بــــأن الو كمـــا ان الثقــــة كبـــ
ـــسقط  ـــ لقـــوى االنتفاضـــة س طـــاب السيا ايقـــاع ا
ـــــــــــ  ـــــــــــاض االنتفاضـــــــــــة ع ـــــــــــاوالت الراميـــــــــــة الج ـــــــــــل ا
ــــــــــ بيــــــــــان املــــــــــساومات  ــــــــــا  استحــــــــــضار مفــــــــــردات مطال
ــــــشكيل  والبــــــازارات السياســــــية املرتبطــــــة بمــــــسرحيات 
ـــا اال  ـــ احـــسن حاال حكومـــة جديـــدة والـــ لـــن تكـــون 

ا وان اختلفـــــــــــــت  ة عـــــــــــــن ســـــــــــــابقا ـــــــــــــ ة مست ـــــــــــــ
ـــ العـــراق  انـــت تـــرى  يـــة الـــ  ا.ان االمـــة العر مـــسميا
دف ،سـتعود  ـذا اسـ ا القومي القومي، والجـل  سند
ات  يــــــــــاةمن خــــــــــالل املتغــــــــــ ــــــــــا النابــــــــــضة با ــــــــــا روح ل
ا معطيـــــــات االنتفاضـــــــة ذات  االيجابيـــــــة الـــــــ ســـــــتفرز
ــراك  ع الثــوري انطالقــًا مــن ادراك عميــق ،ان ا الطــا
ــــــــ اكــــــــ مــــــــن ســــــــاحة  ــــــــي الــــــــذي انطلــــــــق  الــــــــشع العر
يـــــة انظمـــــة حاكمـــــة  ـــــ ب ًا  غيـــــ ،واســـــتطاع ان يحـــــدث 
ـــراك  ،وحـــال الـــسودان نموذجـــًا ، قـــد اعـــاد االعتبـــار ل
ــــا عوامــــل  ــــ ذا ن  ــــت ان االمــــة تخــــ ي ، واث مــــا ا
ـ مـن  زائر  امنة ،وانتفاضة العراق ولبنان وا قوة 
ــ  ــراك الــشع  ميــة ا ــة ، لكــن مــع ا يو ــا ا دالال
يـة ، تبقـى انتفاضـة العـراق  العديد من الساحات العر
ـــــا ، ألن العـــــراق  ـــــ نتائج ًا  ـــــ االكـــــ تـــــأث ـــــم و ـــــ اال
ـــة ، وعندمـــا  انـــت االمـــة قو ـــًا ومـــصانًا ، ـــان قو عنـــدما 
احتـــــــل العـــــــراق واســـــــقط نظامـــــــھ الوطـــــــ وانكـــــــشفت 
ال االحتـــالل والتـــدخل والتغـــول  ـــل اشـــ ســـاحتھ امـــام 
مـة العدائيـة  يـة واستفرسـت ال انكشفت االمـة العر
ان ترمب ليجرأ  ذا ما ن ، ول ا وخاصة ع فلسط عل
ف بالقـــــدس  عـــــ ـــــس بـــــصفقة القـــــرن و ـــــ طـــــرح ما ع
ــــــان  ــــــوالن ،لــــــو  ي وضــــــم ا يو عاصــــــمة للكيــــــان الــــــص
ــــ ظــــل  ـــان  ـ ــــة ومقتــــدرة كمــــا  العــــراق دولــــة وطنيــــة قو
ع عشر من  ت صرحھ ثورة السا نظامھ الوط الذي ب
ميـة  نا تكمـن ا ن سنة خلت.من  ن وخمس ت تموز الث
ـــائزه وادواتــــھ ،  ـ ــــل ر ــــي وتــــصفية  ــــزم املــــشروع االيرا

ي.  كما تحرر العراق من بقايا االحتالل االم
 

ي ،  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ان القيـــادة القوميـــة 
ــ  ــذه الــذكرى ، ذكــرى مــرور ســبعة عــشر عامــًا ع ــ  و
ثـھ  ـ االمـل الـذي ت ند ا س غزو العراق واحتاللھ ، واذ 
يـــــة ، توجـــــھ الـــــدعوة لالحـــــزاب  الثـــــورات الـــــشبابية العر
ـــــــة والوطنيـــــــة والقوميـــــــة الجـــــــراء مراجعـــــــة ذاتيـــــــة  الثور
غيـــــة االســـــتفادة مـــــن دروس املراحـــــل الـــــسابقة  ئـــــة  جر
ـــــــر الفكـــــــر والوســـــــائل  واالنطـــــــالق نحـــــــو التجديـــــــد وتطو
ــــ التآمـــــر  النــــضالية لتخــــرج مـــــن اطــــار ردود االفعـــــال ع
ــــــا  ل داف الــــــذي تتعــــــرض لــــــھ األمــــــة ، و بمــــــا يؤ واالســــــ

اصـــلة  اقتـــدار مـــع التطـــورات ا ـــل كفـــاءة و للتعامـــل ب
ده مــــن تحــــديات  ــــش ــــي والعــــاملي ومــــا  اقــــع العر ــــ الو
ــــروب  ــــة واجيــــال جديــــدة مــــن ا ات جذر ة ومتغــــ كبــــ
ـــل ذلـــك  اســـات  ع ديثـــة وا ـــا التقنيـــات ا الـــ تفرز
ـــ  ـــ الـــصعد االمنيـــة واالقتـــصادية واالجتماعيـــة وال ع

سانية. ياة اال افة جوانب ا  ستالمس 
 

كمــــا وتوجــــھ القيــــادة القوميــــة التحيــــة لــــشعب العــــراق 
ــ  العظيــم و ملقاومتــھ الرائــدة والنتفاضــتھ الــشعبية ال
ن واملناضـــــــالت تـــــــارخ العـــــــراق  تخـــــــط بانامـــــــل املناضـــــــل

ة والتقدم والتحرر. ديد ، عراق العرو  ا
 

ــ  ــ االك يد ا م شــ ــ رأســ داء العــراق وع تحيــة لــش
ــــــــل الرفــــــــاق  ن ومعــــــــھ  يد صــــــــدام حــــــــس الرفيــــــــق الــــــــش
ــــل الذيــــن  ة و ــــزب والقــــوات واملــــس ــــ ا ن  القيــــادي
ــــــــي  ـ ـــــــــن االم ـــــــــع عـــــــــسف االحتالل ـــــــــوا بـــــــــصمود را واج

ي.  وااليرا
 

ــزب  ــن العــام ل يم االم تحيــة للرفيــق القائــد عــزة ابــرا
ــــر والــــذي حمــــل االمانــــة  ــــاد التحر ــــ ل والقائــــد االع
ـي ومـا  ة املقاومة ال دحـرت االحتـالل االم وقاد مس
ـــــل  ـــــي و تـــــل االيرا يـــــزال حـــــامًال رايـــــة الكفـــــاح ضـــــد ا

ن. ذين االحتالل  افرازات 
 

داء  ــــــــــن ، والرحمــــــــــة لــــــــــش ن املعتقل ــــــــــة للمناضــــــــــل ر ا
ــزي والعــار  ــ ، وا ر االنتفاضــة االبطــال والــشفاء ل

. ل محتل واجن ن الرادة  ل من ار ونة و  ل
 

ـ  ـا املـشروع  حق د الواثـق بامتـھ و دنا بالعراق ع وع
ــــــــــــ التحــــــــــــرر والتقــــــــــــدم  ا  ــــــــــــداف النــــــــــــضال لتحقيــــــــــــق ا
ــــا وثورتــــھ  اق ــــا لعر تــــصر االمــــة وجما والوحدة.ولت
ا  ــل قــضايا تــصر المتــھ و ــان العــراق ي املتجــددة كمــا 

ن. ا فلسط  وع رأس
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠٢٠/  ٣/  ١٩ 
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ــس  ل ملفــت للنظــر موضــوع مــا  ــش ــذه االيــام و تتــداول وســائل االعــالم 
ــــدف  ــــ العــــراق  كيــــة القيــــام بــــانقالب عــــسكري مزعــــوم  يــــة االدارة االم ب
ـــــس واليـــــة  رمـــــة املواليـــــة لنظـــــام ما ا ا ه مـــــن االحـــــزاب وعـــــصابا ـــــ تط
ا  ــــسليم كيــــة ب ــــذه االدارة االم ــــا تنكــــرت لفــــضل  ــــران كو ــــ ط الفقيــــھ 
ــــسط قواعــــد  قــــة مخالفــــة ال عــــد غــــزوه بطر ــــ العــــراق  مقاليــــد الــــسلطة 
ـا  ن الدولية .. وقد تحدثت اخر االخبار عـن منـاورات عـسكرة تجر القوان
ية  كية مع قوات التحالف العري  دولة االمارات العر قوات املار االم
نارو االنقـــالب بمحاوروفـــصول لغـــرض خلـــط االوراق وطمـــس  ورســـمت ســـ
ــــــــابرات  عمــــــــل لــــــــصا ا قــــــــائق بااليحــــــــاء للقــــــــاريء بوجــــــــود عناصــــــــر  ا
افظات ال  كية  محافظات صالح الدين واالنبار واملوصل و ا االم
يات ومواقف معروفـة بـرغم عـدم  ا تارخ املقاومة الوطنية بت د ل ش
ن كمــا  ــان وصــفو ــن مــن ام ا للمحتل ــل وجــود عناصــر باعــت نفــس تجا
ة  سة الصفو يانة وا ات املعدة مسبقا  مطابخ ا نارو ذه الس ان 
ـــا  ـــ ســـاحات العـــز والكرامـــة بارتباط رن  ـــام املتظـــا ـــس مـــرة اخـــرى ال
ــ  زة للبعــث ومناضــليھ  ــا مــة ا ــا اضــافة لل كيــة ومخابرا بــاالدارة االم

ـــــ  قـــــائق ع ــــي التختلـــــط االوراق وتـــــضيع ا ـ ـــــذا االنقـــــالب املزعـــــوم ! .. ول
ـ القـول بـان  ب ل خـاص فانـھ ي ش ن  اقي ل عام والعر ش شعبنا العري 
ـــس بالعمليـــة السياســـية وان عمليـــة  ـــاوي مـــا  ـــ  ـــل املؤشـــرات تـــدلل ع
عــون هللا وثبــات وصــمود  ي بــات محتمــا ان اجــأل ام عــاجأل ،  ــا ا ال ســقوط
ــ  يمنـت ع ائنـة والفاسـدة الـ  ن ضـد االحـزاب ا ابنـاء شـعبنا املنتفـض
مقـــدرات العـــراق طيلـــة الـــسنوات الـــستة عـــشر املاضـــية ، لـــذا فـــان جيـــوش 
ا قد  م با ونية واالقالم االعالمية املأجورة تتو ائبة االلك ن ا الصفو
ـــ  ا  ھ حقيقــة ثـــورة الــشعب الواســـعة الــ انطلقـــت شــرارا ـــشو ــ  ــ  تن
ـــــــــــل الوســـــــــــائل  عـــــــــــد ان فـــــــــــشلت  ـــــــــــ االن  ـــــــــــشرن االول واســـــــــــتمرت ا اول 
ــــــــــا  كومــــــــــة العميلـــــــــة واحزا ا ا واالســـــــــاليب الوحـــــــــشية الــــــــــ اســـــــــتخدم
ـــــب لـــــوأد الثـــــورة  ا املتمثلـــــة بالقتـــــل والقمـــــع واالختطـــــاف والتغي ـــــشا وميل
تطــر بفــارغ الــصابر يــوم النــصر  ــ ي ــل مــواطن عرا ــان  ــا.واذا  ــاز عل واالج
ـــسلط الــصفوي واذنبابـــھ ، فانـــھ واثـــق بـــان  الكبــ وتخليـــص العـــراق مـــن ال
ــــ الوحيــــدة الكفيلــــة  ــــا القــــوى الوطنيــــة والقوميــــة  الثــــورة الــــشعبية ومع
ي  يو ـي الـص ا منـذ االحتـالل االم ـش ع ا الـ  باخراج العراق من مأسا

ــسان  ــ ن ــا  ٢٠٠٣الــصفوي  كيــة وعبيد ــ علــم السياســة االم ــ االن ..  ا
ـــسبة  ل  ـــش ـــو معـــروف فـــان الغـــاطس  ونـــة وكمـــا  ـــا بـــال ٩٠مـــن ا % كو

ــــــشرت قبــــــل  اذيــــــب  ــــــام واشــــــاعة اال عتمــــــد االو ــــــ  مبــــــاديء اخالقيــــــة ف
ة الــدمار الــشامل  ــا مــا اشــيع عــن امتــالك العــراق الســ احتــالل العــراق م
ي  ا ـــــــي االشـــــــ وعالقـــــــة نظامـــــــھ الوطـــــــ الـــــــذي يقـــــــوده حـــــــزب البعـــــــث العر

كيون  ف مــــــسؤولون امــــــ ــــــاب وغــــــ ذلــــــك مــــــن االدعــــــاءات الــــــ اعــــــ باالر
غي  بعد اجراء  س باملس نا فل ا.ومن  ف ا وز م ببطال رطانيون وغ و
كيـة  ا االدارة االم س بالعملية السياسية ت خيوط ي  ما  دراماتي
ـ انقـاذ  دف بحقيقتـھ ا ران ،  افق مصا مع النظام الصفوي  ط بتو
ـــ اال  ليـــف عـــدنان الزر ـــسة ، ومـــا ت ـــم السياســـية البا مـــا تبقـــى مـــن عملي
ــــــ  فــــــاظ ع ا بدقــــــة ل كيــــــا وصــــــفو ــــــسوب ام ــــــذا التغيــــــ ا وجــــــھ مــــــن 
ــ العــراق تدحظــھ  ـي  ـ ما.ان اي حــديث عــن انقــالب عــسكري ام مــصا
كيـــة مـــا زالـــت  ـــ ان االدارة االم ل اسا ـــش ـــا  ظـــة املعطيـــات وم ـــ ال ا
مــــا  ري بي ــــ االحــــزاب الطائفيــــة بــــرغم مــــا يبــــدو مــــن تقــــاطع ظــــا ن ع تــــرا
ا  ية وم ا لتواجد القوات االجن ذه االحزاب وعصابا ار  ن وصيحات اس
ـ طبـق  سليم العراق ا النظام الصفوي ع كية ال  من قامت ب االم

ب.  من ذ
 

اقية وعودتھ  و التأكيد بان شعبنا والتفافھ حول ثورتھ العر نا  منا  ما 
ــو فيــھ وطــرد  ــو الكفيــل بانقــاذ العــراق ممــا  ــ قيمــھ الوطنيــة والقوميــة  ا
ـــــــ اعـــــــادة  كيـــــــة ع ـــــــو الـــــــذي ســـــــيج االدارة االم ـــــــسة و زمـــــــر العمالـــــــة وا
سياسـة  ا اذا مـا اسـتمرت  شعر بفداحـة خـسار عد ان  ا مرغمة  حسابا
ة الفاســــــدة وان البــــــاري العظيــــــم املقتــــــدر  ــــــذه االحــــــزاب الــــــصفو الــــــدعم ل
ان بـ ( نصر من هللا وفتح  ل م سبحانھ سيقر عيون ابناء شعبنا العري  

ن ) صدق هللا العظيم. شر املؤمن  قرب و
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ة تناقـــش  تلقيـــت رســـائل كثـــ
اكية  مقـــــــا االخـــــــ ( االشـــــــ
عـــــــــــــد  والرأســـــــــــــمالية قبـــــــــــــل و
ــــــد  ا ير عــــــض ــــــان  كورونــــــا ) 
املزد من التوضيحات حول 

ميـــة املوضـــوع البـــد  عـــد كورونـــا ، وال طبيعـــة عـــالم مـــا 
ار التالية :  من طرح االف

 
ــــــاء  - ١ ــــــة ( ان لقــــــد ســــــقطت بالــــــضرة القاضــــــية نظر

ـــــد  ــــا لتجر ـ ـــــا امر عـــــصر االيـــــديولوجيات ) والـــــ روج
ـــالص  ـــق ا ـــا طر ـــشرة مـــن البوصـــلة الـــ تحـــدد ل ال
ـش رعـب كورونـا،  ع ـو  ي، و ـ االيـديولوجيا،فاالور و
ـــ  أملـــھ  تـــھ الـــصغ جـــدا  ن ب ـــ يجـــد نفـــسھ فجـــأة 
ب  انــــت عــــامرة بالــــ ــــرى مدنــــھ الــــ  يــــاة االن!و ا
ـا سـوى صـوت سـيارات  سمع ف ان وال خالية من الس
د  التلفزون سوى تطورات املوت  شا االسعاف وال
ــي  ــسع ســنوات اعا ــا منــذ  ــ اور ــش  واعــداده!وانا اع
ــــي خصوصــــا كبــــار الــــسن الذيــــن  عانيــــة جــــاري االور مــــا 
م اسرى خوف بل رعب الوحدة وضـعف  وجدوا انفس
يــــة  م!بفــــشل الــــدول االور الثقــــة بنجــــاح الدولةبحماي
ــــ البحــــث الفــــردي  ــــارت الكثــــ مــــن الــــضمانات وط ا
ـــــ  ـــــ ظـــــل نظـــــام حطـــــم ادوات الدولـــــة ال عـــــن خـــــالص 
ات  ا لـشر ـا وخـدما ـ املـواطن وسـلم انتاج انت تح
انـت الدولـة  نمـا  دف اك من الـرح ب ا  م خاصة ال
انــت تقــدم  انــت خاضـعة ايــضا لــرأس املـال  ــا  ورغـم ا
ــــــا االنتاجيــــــة  افــــــة ادوا ا و مايــــــة بواســــــطة شــــــرط ا
ــــــسليمھ  ــــــصة القطــــــاع العــــــام و ايــــــضا! عــــــصر خ
اليـة  و الرح، بل ان الدولة اللي ا االوحد  ات ر لشر
يـــب ان  ـــل  يوش،ف ـــصت حـــ الـــشرطة وا خ
ــ اغلــب  ــة حــ مــن الطعــام  ــازن شــبھ خاو نــرى ان ا
زة التنفـــــس  ــــاج ـ يـــــة؟ امـــــا املـــــواد الطبيـــــة  الـــــدول االور
ـــــــــــرت اول مؤشـــــــــــرات احتقـــــــــــار  ا فـــــــــــضيحة أظ فنقـــــــــــص
ــ الــشوراع او نــصب اســرة  ــ  ــو رمــي املر ــسان، و اال
ــــــــ  ــــــــز الدولــــــــة عــــــــن توف ــــــــدائق ل ــــــــ ا ــــــــم  عاديــــــــة ل
ـو مـا رأينـاه  ـ حـاالت الطـوارئ و ة  دمات الضرور ا
ـــا  ـــا رغـــم ا ـــا وغ ـــسا وامر ـــ اســـبانيا وايطاليـــا وفر

ية!  من الدول املتقدمة وال
 

ــي  ــا لــدى االور اليــة ونظام يــار الثقــة باللي وممــا زاد ا
ـة  ـا تقـف قو ن وروسـيا وكو و انھ راي الص ي  واالمر
ــــــــــــسرعة قياســــــــــــية بــــــــــــل وتتقــــــــــــدم  وتقيــــــــــــد الفــــــــــــايروس 
ـــــــــــــــــــا دون  مة اليطاليـــــــــــــــــــا وغ باملـــــــــــــــــــساعدات الـــــــــــــــــــ
ــان روســيا مثــال عــدم مــساعدة ايطاليــا  ــان بأم ا،و طل
مقارنـــــــة  ـــــــا !و ـــــــات عل ـــــــ فـــــــرض العقو ـــــــشارك  ـــــــا  ال
ـــي  خيـــة ادرك االور ظـــات التار ـــذه ال ـــ  ن و الوضـــع
ن بـــــان دور الدولـــــة القيـــــادي اليمكـــــن  عـــــض االمـــــركي و
ـــــــــ عـــــــــالم غـــــــــ مـــــــــضمون املـــــــــسارات  االســـــــــتغناء عنـــــــــھ 
تـــھ حـــرب كورونا.بـــل ان الدولـــة  ـــو مـــا اثب واملـــستقبل و
ــا الــ شــيطنت مــن  ن وروســيا وكو ــ الــص الــشمولية 
ـــ ضـــمن  ـــ الوحيـــدة القـــادرة ع ـــ  ا قبـــل الغـــرب اللي
ــــ  ــــم خصوصــــا  ة ل ــــدمات الــــضرور حيــــاة النــــاس وا

اليـــــة فلـــــم تخطـــــط  حـــــاالت الكـــــوارث، امـــــا النظـــــم اللي
ظـة، فوفـرت  ـل  ـ  ـ ممكنـة  الحتماالت الكوارث و
عمــــــل وتــــــرح فقــــــط فجــــــاء  ــــــا  مــــــا يكفــــــي البقــــــاء معامل
ـــــــو عاجـــــــز  ـــــــة و كورونـــــــا ليكـــــــشف مؤخـــــــرة امللـــــــك العار
ه ان  ــــــي وقبــــــل غــــــ ــــــا فــــــراي االور ــــــا مــــــن قاذورا تنظيف
ــــــــخ  ــــــــ التار ــــــــ النظــــــــام االكــــــــ وحــــــــشية  الرأســـــــمالية 

ي! سا  اال
 

ـ نقطـة الـصفر  ـي ا سان الغر اري اال اقع ال اعاد الو
ــــــ الزائــــــف واخــــــذ يبحــــــث عــــــن  عــــــد ان تحــــــرر مــــــن الو
ــن طــاغ  ــو اســ يق ة و قــھ مجــددا وســط الغــام كثــ طر
ــــس تجــــاه  ــــا متوحــــشة ل ــــت ا ــــو ان الرأســــمالية اثب و
ــي  ـ لـــت بـــاالوري واالمر ـــا ن العـــالم الثالـــث فقـــط بـــل ا
ــــسا  ــــ اســــبانيا وايطاليــــا وفر ــــو مــــا نــــراه االن  ــــشدة و
اليـــــــة  ية لب ـــــــ ـــــان  ـ ــــــي انـــــــھ  ـــــــشف االور ـــــا !اك ـ وامر
ــــــا ســــــمة االيديولوجيــــــا  تخفـــــت تحــــــت اســــــماء تبعــــــد ع
ـــــــــا الزمـــــــــت  اقـــــــــع ايـــــــــديولوجيا ال ـــــــــ الو انـــــــــت  ـــــــــا  لك
اليـة  ـار مـا، فاللي اف سان بموقـف مـا تجـاه نظـام و اال
عـــاطف محيطـــھ  ـــسان مـــن  ـــد اال ـــ ايـــديولوجيا تجر
معھ بتعميق االنانية والعزلة االجتماعية وحرمانـھ مـن 
س  ة والقاءه  احضان وحش مفـ رعاية الدولة القو
ـة لـوال الدولـة  ر ية الظا ل مدن الرفا لم يكن ليغزو 

 ال التتدخل بقوة.
 
الية عن  - ٢ ز الدولة اللي ساءل عن اسباب  و ي و

نفــــــس  ي مــــــاحق و ية مــــــوت مجــــــا ــــــ حمايتــــــھ وتركــــــھ 
ـــــ  ـــــ بتخ ي والفر الوقـــــت يـــــصعق االيطـــــا واالســـــبا
ـــرى  ـــي و ـــن عنـــھ رغـــم وجـــود االتحـــاد االور ي بقيـــة االور
ـــــا  ن ورغـــــم ا ـــــو ان الـــــص ـــــا و اقعـــــا ماديـــــا قو امامـــــھ و
ـــــا ســـــرعان مـــــا  ـــــ للفـــــايروس اال ا ية االو انـــــت الـــــ
ـة )  ـة شـمولية ( توتاليتار غلبت عليھ بفضل دولة قو
ـــــــــضمن ذلـــــــــك  ا للمـــــــــستقبل و ـــــــــشوء خططـــــــــت منـــــــــذ 
ـــــــا، وكذلـــــــك  ـــــــا ولغ وضـــــــعت احتياطـــــــات الكـــــــوارث ل
ــــــذه البلــــــدان ملــــــا  ــــــا فلــــــم تتعــــــرض  فعلــــــت روســــــيا وكو
عرضت لھ دول الغـرب الن االب يفكـر بالـشتاء القـادم 
تــــھ  ــــرمم ب فيوفــــر الطفالــــھ الغــــذاء والــــرداء املناســــب و

د. ي ال  قبل ان يأ
 
ـــة  - ٣ ـــة واملركز وممـــا لـــھ دالالت تؤكـــد ان الدولـــة القو

ــــو ان روســــيا  ــــ عــــالم غــــادر  ــــم شــــروط البقــــاء  احــــد ا
ــــرت اثنــــاء  ــــا، ورغــــم ذلــــك ظ ــــا راســــما مثــــل اور نظام
ـار  ـر املـستعد للطـوارئ القاسـية وا ازمة كورونا بمظ
ــــم  ــــصوم وم ــــسانيا حــــ مــــع ا القــــوي واملتعــــاطف ا
ايطاليا،وذلــــــك ثمــــــرة الثقافــــــة الروســــــية القوميــــــة ذات 
تلفــة عــن الثقافــات  ــشر وا ــن ال ي ب التعــاطف الغــ
ـ الفردية،كورونـا  ية القائمة ع ية الغر القومية االور
ـــا افـــضل بمراحـــل مـــن نظـــام  ـــة بمجمل اكـــد بـــأن املركز

قات الفردية واالنانية. ل مو بع منھ   راسما ت
 
ــــو انــــھ عندمــــا  - ٤ ــــي  ة املــــواطن االور ومــــا زاد مــــن حــــ

ـا يجـد  ن وروسـيا وكو اء الص يقارن ثراء دول الغرب ب
ــــ ان  ــــامن  لــــل  ى ان ا ان الغــــرب اغــــ بمراحــــل فــــ
ات  ـــست للدولـــة وانمـــا لعوائـــل وشـــر ثـــروات الغـــرب ل
ـــــس خدمـــــة  ــــا ول ـــــادة ثروا ز ا و تـــــم اال بنفــــس ــــ ال و
يعــــــھ الــــــسلع.الدرس  ــــــسان خــــــارج نطــــــاق انتاجــــــھ و اال
ة وقليلة املوارد  و ان الدولة الشمولية القو الوا 
ــــا حمايــــات متعــــددة مــــن كــــوارث محتملــــة  توفــــر ملواطن
انـــت  اليـــة وان  نمـــا الدولـــة اللي ـــساعد دول اخـــرى ب و

عـــض الــــضمانات االجتماعيــــة  ــــسان  غنيـــة ووفــــرت لال
ــسان  ي عــن اال ــا عــاد شـبح املــوت ا ــ ا ـا تفــشل  فا
ة! ــ شــقتھ الــصغ ن نفــسھ  ــ فــال يبقــى لديــھ ســوى 

مــا افــضل اذا  ــي االن اســ ســؤال ســاحق : ا نــرى الغر
ـ  ـا الوقاحـة  قـوق وابرز عـض ا الية تضمن لھ  لي
مايــــة حياتــــھ وحيــــاة  ــــا تفتقــــر  اجمــــة االخــــرن ولك م
ياتــــھ رغــــم ان  ــــة توفــــر ضــــمانات  عائلتــــھ ام دولــــة قو

 حرتھ الفردية اقل؟
ـــــ ضـــــوء مـــــا تقـــــدم فاننـــــا االن بـــــازاء تحـــــوالت قادمـــــة  و

ا : ة ابرز  مر
 
ـــة  -أ  نجـــاح الرأســـمالية الروســـية اكـــد ان الدولـــة القو

اليــــــة،  تمــــــع اكــــــ مــــــن الدولــــــة اللي تــــــضمن ســــــالمة ا
ي املطعــــم  ـــ النظـــام الرأســـما اليابـــا ـــذا ينطبـــق ع و

 بروح البوشيدو.
ـــــور عيـــــوب  -ب  عـــــد ظ ـــــدت قبـــــل عقـــــود و ن اج الـــــص

ــــــــت  ي فتب ا ــــــــ االقتــــــــصاد االشــــــــ ــــــــة الــــــــشديدة  املركز
ـــــــوم  ـــــــو مف ي ) و ا ـــــــوم ( اقتـــــــصاد الـــــــسوق االشـــــــ مف
ن اضــــــافت اليــــــھ ســــــمة  ــــــ اصــــــلھ لكــــــن الــــــص رأســــــما 
 ، ـــسعت فـــرص تحقيـــق تقـــدم كبـــ ـــذلك ا اكية و اشـــ
ــــــــا  اكية شــــــــمولية الــــــــسيطرة لك ــــــــضت بقــــــــوة اشــــــــ ف
ــــاص بالعمــــل  ســــمحت للمبــــادرة الفرديــــة والقطــــاع ا
كذا  اســــــــــب.و ــــــــــافز الفــــــــــردي لتحقيــــــــــق امل موفــــــــــرة ا
لـــــــھ ) كمـــــــا وصـــــــفت  ن ( مـــــــصنع العـــــــالم  صــــــارت الـــــــص
افة الدول.ومصنع العالم كـشف  تج وتصدر ل بحق، ت
لـة اثنـاء جائحـة كورونـا حيـث  قـة مذ عن طاقاتـھ بطر
ـشفيات وانتجــت االدوات الطبيــة  ن املس اقامـت الــص
ة وسـيطرت  ة جدا فلم تحدث نواقص كب ة قص بف
نية التكييــــف  اكية الـــص ـــت ان االشــــ ـــ كورونــــا وث ع

ا. س لنجاح ب الرئ  انت الس
 

اكية  -ج  ـــ مفخـــرة تـــارخ االشـــ ـــا  ـــا فنجاحا امـــا كو
اكية واكــ مــن  ــسانية لالشــ ــا اكــدت الطبيعــة اال ال
ــا  غرـب ع ــس  ـذا ل ية و نية والــسوفي ـة الـص التجر
انــت منــذ قيــام  ــا  وال ثمــرة مــا فرضــة كورونــا بــل ان كو
ـل  ـ  ـسانية  دمـة اال ـا سـباقة  ي ف ا النظام االشـ
ة الـــ قاتلـــت الفقـــر  ـــا املـــس ـــا وقوا القـــارات بأطباء
ـــــــــــة  واملـــــــــــرض واالنظمـــــــــــة الفاشـــــــــــية.لقد اكـــــــــــدت التجر
اكية  كيـــــــة ان االشـــــــ ـــــــات االمر يـــــــة ورغـــــــم العقو الكو
اجـــات املاديـــة،  ـــ اوال ثـــم توفـــر ا ـــسان االخال تبـــ اال
ي يناضــــــل ضــــــد  ــــــسان غــــــ ــــــو ا ي  ا ــــــسان االشــــــ فاال
بــــا ان  امحــــة لــــذلك لــــم يكــــن غر االنانيــــة والفرديــــة ا
ـــــــا  ـــــــ العـــــــالم بخ ا ثـــــــم تفيـــــــض ع ا ـــــــا ســـــــ غمـــــــر كو
ــسارع كمــا  ــا  اكية.وجدنا كو ــات اخالقيــات االشــ ر و
ـا  ـ محن ـا   فعلت  العقود الـسابقة ملـساعدة اور
ـــا.ولو تخيلنـــا ان  كيـــة عل ـــات االمر ـــا للعقو رغـــم دعم
ي  ا ــستا الــسابق للنظــام االشــ ــا نظــام بات ــا يحكم كو
ية لكورنـــــا مثـــــل بقيـــــة الـــــدول، والصـــــبحت  ـــــ انـــــت  ل

غالق.  تمارس انانية اال
 

عــــــد  ــــــ صــــــورة عــــــالم ما قــــــائق مــــــا  ــــــذه ا ــــــ ضــــــوء 
 كورونا ؟

 
ـــــ ان العـــــالم يتجـــــھ نحـــــو خيـــــارات  - ١ يجـــــة االبـــــرز  الن

ا الثــــوري واالصـــــال  ــــشق اكية  ــــا االشـــــ الطــــا ف
يـــــاران لـــــن  ـــــذان ا عقبـــــھ خيـــــار راســـــمالية الدولة،و ،
اكية  ـــــا خلفيـــــة اشـــــ ما كورونـــــا وحـــــده بـــــل الور يفرضـــــ
ــــــساعد كورونــــــا  متجــــــذرة وان قمعــــــت وحوصــــــرت، وس

ن  ن الـــــشيوعي ـــــز ـــــ ا ـــــر  ـــــ اعـــــادة االعتبـــــار ملـــــا ظ ع
ــ مــا  ــ و نــات القــرن املا ــ ثمان ــ  االيطــا والفر

يــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا بالــــــــــــــــشيوعية االور  Europeanســــــــــــــــميت وق
Communism   ــــــــة لدرجــــــــة مــــــــا شــــــــعبية قو انــــــــت ل و 

كـــــــــــم بوســـــــــــائل  ــــــــــ ا ن للوصـــــــــــول ا ـــــــــــ اصــــــــــبحا مر
يـــة  انـــت ابـــرزت ســـمات الـــشيوعية االور ديمقراطيـــة، و
عطــــــــــي للمبــــــــــادرة  ي )  ـــــــــسا اكية بوجــــــــــھ ا ـــــــــا ( اشــــــــــ ا
ــة  ــد حر عيــد للــشيو امل ة و ــسانية مــساحة كبــ اال
االيمــــــان الــــــدي مــــــن عدمــــــھ، اضــــــافة لــــــدعم القطــــــاع 
ـــــي  ـ ــــــاص!ولكن تطــــــورات االوضــــــاع واالصــــــرار االمر ا
ا.ا ذلــــــــك ان االحــــــــزاب  ــــــــاض ذلــــــــك اضــــــــعف ــــــــ اج ع
ـــــــــ  ا تجـــــــــارب حكـــــــــم  اكية الديمقراطيـــــــــة لـــــــــد االشـــــــــ
ـ  عد فشل النظام الرأسما  د والنمسا.االن و السو
وس كورونـــا سيفـــ  ـــن مـــن مخـــاطر فـــ ي حمايـــة االور
ـــــسار  ـــــات ال يـــــة وحر ـــــال النبعـــــاث الـــــشيوعية االور ا

كم. ا ل بعد وصول س  االوري معا،وال 
 
ـا  - ٢ ور امر د تزايـد تـد ـش عد كورونـا س مرحلھ ما 

ـــــت الـــــصورة  ـــــا ثب فكمـــــا ان كورونـــــا تقتـــــل الـــــشيوخ فا
ــــــا شــــــائخة وال  ـــــا واكــــــدت ا ـ الــــــسلبية لرأســــــمالية امر

عد كورونا. ا  عالم ما  ان ل  م
 
تجــــھ نحــــو  - ٣ عــــزز قــــواه و ــــي  ــــن االور ســــوف نــــرى اليم

ـــزت  عـــد ان  ـــة وسياســـات قوميـــة  ـــة قو دولـــة مركز
ية  ــــــة التحــــــديات املــــــص اليــــــة عــــــن مواج الدولــــــة اللي

 وغدر االتحاد االوري بدول عديدة اعضاء فيھ.
 
بعد  - ٤ ـس ـا الـدو وال  عـزز موقع اما روسيا فـسوف 

ع قومــــــــــــــي  اكيھ ولكــــــــــــــن بطــــــــــــــا ــــــــــــــ االشــــــــــــــ عــــــــــــــود ا ان 
يــــة  .وســــتكون روســــيا جــــزء مــــن التحالفــــات االور رو

ديدة.  ا
 
ـــن الجـــل  - ٥ ي ـــن االور ـــسار واليم عـــاون ال بعد  ـــس وال 

ــم  ــا احــد ا ــت ا ـا الــ اثب ـ ــا بامر تقليــص صــالت اور
ـــا  ور ـــي اضـــافة لتد ـــ االتحـــاد االور عوامـــل االزمـــات 
ــــــــوض روســــــــيا  ــــــــ والطــــــــا و ت ن ا وصــــــــعود الــــــــص
ـــــــا املتجـــــــددة نحـــــــو بنـــــــاء  فيكـــــــون طبيعيـــــــا ان تتجـــــــھ اور

ا. ن وروسيا وكو ة مع الص عاون قو  عالقات 
 
تظــــــر  - ٦ ديــــــد الــــــذي ت ــــــم ان النظــــــام العــــــاملي ا واال

يــــــــــــار االتحــــــــــــاد الــــــــــــسوفي  ــــــــــــوره منــــــــــــذ ا ــــــــــــشرة ظ ال
يــة  ل حتمــا وســيكون جمــا القيــادة مــع ار ــش سي

ن فيھ. ة للص  وا
 

ــ ضــوء مـا تقــدم عــن دروس  ـة االن و لمــة املطلو مـا ال
و تذكر ان  كورونا؟ لعل افضل ما يجب علينا تأكيده 
ـ  لـھ  ـا والعـالم  ان قد سبق اور شيل عفلق  احمد م
اكية ذات وجـــــــــھ  رفـــــــــض الرأســـــــــمالية والـــــــــدعوة الشـــــــــ
ام االيمــــــان  ــــــات واحــــــ ر ــــــ اتاحــــــة ا ي يتمثــــــل  ــــــسا ا
ـــــــاص جـــــــزء مـــــــن النظـــــــام  الـــــــدي واعتبـــــــار القطـــــــاع ا
ي، فعـــــل عفلـــــق ذلـــــك قبـــــل ســـــبعة عقـــــود مـــــن  ا االشـــــ
ـــ  اكية  ـــن ان االشـــ ي ـــور كورونـــا الـــذي علـــم االور ظ
م ،  ــس للعــرب وحــد ــا ول ل ــشرة  يــار االفــضل لل ا
ع مــــن  ــــ الــــسا ــــ ذكــــرى ميــــالد البعــــث  فتحيــــة لعفلــــق 

ــــسان عــــام  ـــــشدد تمــــسكنا بأصــــول عقيـــــدة  ١٩٤٧ن ول
اكية القومية.  البعث االش
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تحل علينا الذكرى الثالثھ 

ن مليـــــــــــالد حـــــــــــزب  والـــــــــــسبع

ـــذه  ـــ مثـــل  ـــي .. اطـــل  عر

ـذه االمـھ  ـي مقـسم مجـزا .. ليبعـث امـال بـان  االيام كمولدا جديد ا ع وطـن عر

دافـھ  ـل صـراحة ووضـوح .. ا شظية ا دول شـ .. فـاعلن ب اليمكن ان تبقى م

ـدود  ـق ا ـ تمز ـو االصـرار ع ـا كـشعار مركـزي لنـضالھ املـستقب و وال اطلق

ــــي .. منــــذ  ــــا القــــوى االســــتعمارھ وعــــالن وحــــدة الــــوطن العر ليھ الــــ زرع الــــش

عـد عـام مـن والدتـھ  تھ  ـدات مـس ا .. و زب نضالھ من اجل ظھ الوالده بدا ا

ا مــن  ن وطــرد شــع اينھ لفلــسط ــ اغتــصاب الــص ارثــة قوميــھ اصــابت العــرب 

اعھ شـاركت  ـ ـل  نـھ و ـذه ا ـة التـصدي ل ـ واج نا صار البعث  ارضھ .. و

ـ اول  ـو  داء و ي وقـدم عـدد مـن الـش يو كوادره  مقاومة ذلـك االحتـالل الـص

ـ اوسـاط شـرائح واسـعة  ـسرعة  ـشر  عـد ان ان طرقھ .. واستمر نضال البعـث 

ـــن وشـــرائح اخـــرى .. وانطلـــق  ـــم العمـــال والفالح ـــن والطـــالب ثـــم تبع مـــن املثقف

ــــ .. لقــــد فــــرض  ــــ العمــــل السيا ة ســــبقتھ  ــــن احــــزاب كثــــ ا ب ليكــــون رقمــــا كبــــ

ـ  شطھ والعمل السيا م  كث من اال عمل دؤوب لرفاقھ وسا البعث نفسھ 

ــــــق اقلقــــــت دوائــــــر االســــــتعمار  ــــــزب العر ــــــذا ا ــــــداف  العلــــــ والــــــسري .. ان ا

ــا فــشلت امــام صــمود  ــل الوســائل لك تــھ ب يــھ لــذلك بــدأت محار والرجعيــھ العر

اعھ الـــ قـــادت نـــضالھ منـــذ  ـــان  ١٩٤٧مناضـــليھ وقيادتـــھ الـــ وحـــ اليـــوم .. و

ــــ اليمــــن  ــــ قيادتــــھ لعــــدة ثــــورات وانتفاضــــات  ــــن دورا  اعة البعثي ــــ ــــسالة و ل

نــا البــد  ــل الــسبل .. و ــا ب زائــر حيــث دعــم ثورا ن وا ا والعــراق وفلــسط وســور

ـــ قيادتـــھ لثـــورة  ـــش ا ـــ العـــراق عنـــدما اســـقط حكمـــا  ١٩٦٣شـــباط  ٨مـــن ان 

ــو حكــم عبــد الكــرم قاســم .. وقــاد ايــضا ثــورة  ــا  ا  ١٩٦٣اذار عــام  ٨دمو ــ ســور

ن لــم  ن التجــرت ــات نــاك .. وعــا الــرغم ان  ن  عنــدما اســقط حكــم االنفــصالي

ـــــ  ـــــة البعـــــث  ما لظـــــروف معروفـــــھ .. اال ان تجر ما وتـــــم اســـــقاط ـــــداف يحققـــــا ا

عد ان قاد ثورة  ى  ١٩٦٨تموز عام  ١٧العراق  ـ االنجـازات الكـ دة ع تظـل شـا

ـــــــ مـــــــدى  ـــــــذه الثـــــــوره العمالقـــــــھ  ٣٥الـــــــ تحققـــــــت ع عامـــــــا.ا ان تمكـــــــن مـــــــن 

ـــــــا مــــــــع  ـ ــــــــي ممثــــــــال بامر ــــــــ  ٤٠االســــــــتعمار الغر ــــــــا اضــــــــافة ا دولــــــــھ متحالفــــــــھ مع

ـــم  ـــھ باحتالل ـــھ الثور م الســـقاط تلـــك التجر يـــأ ونـــھ اللـــذين  س وا واســـ ا

ــذا  ٢٠٠٣العــراق عــام  كــم الوطــ .. وقــام  ــسا محــل ا اقامــة حكمــا عميــال با و

ــــــا  كــــــم العميــــــل بالتعــــــاون مــــــع ايــــــران الــــــشر بــــــوأد تلــــــك االنجــــــازات الــــــ حقق ا

ــــ العمــــل الثــــوري الــــسري واطلــــق  ن فتحــــول ا ــــستك الــــشعب .. امــــا البعــــث فلــــم 

م .. منـــــذ يـــــوم االحتـــــالل ومـــــا زال  ـــــن واعـــــوا تل شـــــرارة املقاومـــــھ ضـــــد الغـــــزاة ا

نــا البــد مــن  اقامــة حكــم الــشعب .. و ــر العــراق و قــاوم حــ تحر ــد و البعــث يجا

م امينـــھ  داء تجـــاوز االالف تقـــدم ــاده مـــن شـــ ـــ ج ـــ مـــا قدمـــھ البعـــث  ــش ا ان 

ن رحمــھ هللا .. ان االمــل معقودبقائــده اليــوم  يد صــدام حــس العــام الرفيــق الــش

يم بتحقيق نصرنا القادم باذن هللا ..  د عزة ابرا ا  الرفيق ا
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تـل وحقـد  مجيـة ا مـة و رغم قساوة ال

ــــل  تــــل ورغــــم  ــــم ا العمــــالء الــــذين جــــاء 

أســــــــاليب القتــــــــل واالجتثــــــــاث للبعــــــــث فكــــــــرا 

عد مرور سبعة عشر عاما  وعقيدة ورجاال و

الت  مــن عمليــة سياســية عرجــاء جلبــت الــو

يجــــة ســــرقة ثــــروات العــــراق  ــــ الــــشعب ن ع

ـــل اســـتخبارات املنطقـــة  وفتـــح حـــدوده امـــا 

ــــل ذلــــك  عــــد  وخاصــــة إيــــران جــــارة الــــسوء 

ـل اصـبح البعـث مـن  ١٦٠ل استطاعت قوى الظالم ان تن البعث بقتل واغتيال  ة رجالھ وقيادتـھ و الفا من خ

ــ عقــول وضــمائر أبنــاء الــشعب الغيــارى  ء مــن تــراث البعــث  ــ ــل بقــى  تــل وايــران و ــ كمــا يــد عمــالء ا املا

ن ؟ لص  ا

 

يــا مــن  ي حــضورا فــاعال جما ا ــي االشــ عــد يــوم ان للبعــث العر ــ العــراق يتأكــد يومــا  جــري  ع ملــا جــرى و ان املتــا

كـــم الوطـــ ومـــا قدمتـــھ  ة ا ـــ فـــ ت أن أبنـــاء الـــشعب مـــا زالـــوا يحنـــون إ ـــ خـــالل العديـــد مـــن الفعاليـــات الـــ أو

غض النظر عن دينھ وعرقھ  سان العرا  ا بحفظ كرامة اإل ة خصوصا ما يتعلق م قيادة البعث من منجزات كب

ــــا مجموعــــة مــــن اللــــصوص  م ا ــــ رقــــا تــــل ع ا ا ــــذه الزمــــرة الــــ ســــلطا ــــ  بــــھ وان جمــــوع الــــشعب تــــرى  ومذ

ـ مـدى  سان العرا ع و من حفظ كرامة اإل ـ  ٣٥والفاسدين والقتلة العمالء وان البعث  عامـا مـن نظامـھ الوط

ـذا فـإن مـن أبـرز مـا انتجـھ  ـ ومدينـة ول ـل  ـ  ـ شـرف و ـت عرا ـل ب ـ  ـو موجـود  تمـع ف غـادر ا وان البعث لـم 

ـــس  ـــ املبـــادىء ولـــم يفـــرط بحقـــوق الـــشعب والـــوطن ولـــم  ـــساوم ع ة االحتـــالل املاضـــية انـــھ لـــم  البعـــث خـــالل فـــ

ــــل العمــــالء  ــــس  ــــل تــــراب الــــوطن العــــراق وك امــــل والــــشامل والعميــــق ل ــــر ال نمــــا ســــ للتحر للعــــودة للــــسلطة و

م بحق الشعب والـوطن.ان املواطـن  فتھ ايد م العادل ملا اق م ا القضاء العادل لينالوا جزاء حال املأجورن و

ــــ وراى كيــــف ســــرقت ثــــروة الــــوطن وحقــــوق أجيالــــھ  ــــذه املأ ــــل  عــــد أن خــــ ورأى  ــــ اليــــوم بــــات أكــــ وعيــــا  العرا

ـو اليـوم  ـذا ف الـة و ل ـل وا ـ التخلـف واألميـة وتفـ ا القادمة وضياع فرص التقدم والبناء ورجوع العراق إ

ــ  ــو اليــوم يــرى أن ال قــوة ع ــل ســاحات الــوطن و ــ  ــ  ــشرن االول املا يقــف مــع شــبابھ املنتفــض منــذ االول مــن 

لـــھ أيـــضا البـــد لنـــا مـــن مـــضاعفة  ـــذا  ـــ بـــر األمـــان ول ـــ قيـــادة العـــراق إ األرض غـــ حـــزب البعـــث ومناضـــليھ قـــادرة ع

ــــــــادة زخــــــــم  ــــــــ ز العمــــــــل الثــــــــوري املنظــــــــم والعمــــــــل ع

ســـــــــــقاط رمـــــــــــوز العمليـــــــــــة السياســـــــــــية  رات و التظــــــــــا

ـــــة مـــــا يمـــــر بـــــھ  ـــــ مواج ثمار الفـــــشل  البغيـــــضة واســـــ

العـــــراق مـــــن تفـــــ فـــــايروس الكورونـــــا وعـــــدم جديـــــة 

ـادة رفـض  تـھ لز ـ مواج كومـة  أحـزاب الـسلطة وا

ـــــــا  ـ قيعيــــــــة الــــــــ تتعــــــــاون أمر لــــــــول ال مــــــــا ل ا

اقــــة  ات الــــشارع مــــن خــــالل الوعــــود ال يــــران إلســــ و

اذبة.  وال

 

ـ  مـا يـصب  ي واذنا ي واإليرا تل األمر ل املناسبات للتذك بجرائم ا ثمار  ان ممارسة التوعية الشعبية واس

ن رأي  ـ تكـو ـسميات وقـرارات وصـوال إ ـل و يا ـا مـن  ـل مـا تمخـض ع ادة الرفض الشع للعملية السياسـية و ز

ــــ مــــسك زمــــام األمــــور مــــن قبــــل البعــــث والقــــوى  ـــسرع  ــــذه العمليــــة الطائفيــــة وال ــــ إســــقاط  ــــساعد  ــــ  عـــام جم

. عس  الوطنية األخرى الفاعلة ع الساحة الوطنية وما ذلك 
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ن منذ اليوم االول لالحتالل عام  ـ املقدمـة ومعـھ فـصائل عديـدة ،  ٢٠٠٣بدأت مقاومة العراقي ـان البعـث  و

ـ صـفحات بيانـات  نـاك قـسم اخـر يتواجـد ع ـسب متفاوتـة ، و ـاده وكفاحـھ ولكـن ب ـ ج ـا مـستمر  قسم م
نـوب ثـورة  غـداد وعـدد مـن محافظـات الفـرات األوسـط وا ـ  د سـاحات االعتـصام  ـش ار ، واليوم اذ  ن اس

ية. اكمة  العراق وخاصة االحزاب الدي ل الطبقة السياسية ا  شعبية عامة ضد 
 

ن منـــذ  ف منـــذ مئـــات الـــسن ـــ جـــرح يـــ ـــد ان أضـــع أصـــب ع ـــ احـــد او شـــاتمًا احـــد ، بـــل ار مـــًا ع لـــست مت
الفـــات والـــ ال مجـــال  ب ا ـــس عـــدت اقـــرب النـــاس  ـــة الـــ حكمـــت باســـم العائلـــة ، وعزلـــت وأ الدولـــة األمو

ا.  الستعراض
 

ـــــم  ـــــل خب ـــــ ذلـــــك الفـــــرس ب م ع ـــــة وســـــاعد ـــــ حيـــــاة الدولـــــة األمو ـــــون ،زرعـــــوا الغامـــــًا  والعباســـــيون والعلو
ــل اإلنجــازات  لــة الفتوحــات والتطــورات العلميــة و ــ  ــن والــردات ووضــعوا العــ  م وحــصلت الف وحقــد
ـ يـد ابـو العبـاس الـسفاح وأخـوه ابـو جعفـر  ـة ع ا بنوا أمية ا ان سقطت الدولـة األمو ضارة ال حقق ا
ـق يقـال ان بنـوا العبـاس  امكـة الفـرس ، وا ـساعده ال غـداد عاصـمة للدولـة و املنصور ، واختار ابو جعفر 
ــشار ، ولــم يتحقــق ذلــك اال  انــة و الــسعة واالن ــا مــن حيــث العلــم وامل ــ حي ــ بنــاء دولــة حديثــة  لــم يقــصروا 
ـان  ـ ار امكـة  ـ مـن خـالل تـصفية وجـود ال ن والتخلص من النفوذ الفار م العلو باالتفاق مع ابناء عموم
ـــــا ، فـــــان  ـــــا وأم م الدولـــــة وقرارا ـــــل دقـــــة ان العمامـــــة الـــــ ال تحـــــ الدولـــــة العباســـــية ، ورفعـــــوا شـــــعار طبـــــق ب
ام وتنفيـــذ التعليمـــات اال قلـــة  ـــ لومـــة الئـــم ، وأخـــذ اكـــ رجـــال الـــدين جانـــب االلـــ ز وال مخافـــة  العقـــاب جـــا

ا.  قليلة تم محاسب
 

ــ  ــشروا االســالم والعــدل  كــم و ــ ادارة ا ــة والعباســية قــدموا نموذجــا راقيــا  ن األمو ــق يقــال ان الــدولت وا
ى. نوا حضارات ك  اغلب بلدان العالم  الشرق والغرب و

 
ـــة واالســـالم  ـــ إطـــار العرو ام األديـــان والعمـــل  ـــ اإليمـــان بـــا واحـــ ـــ من ـــد البعـــث ســـارت القيـــادة ع ـــ ع و
ـــذا الوضـــوح وقفـــت تيـــارات االســـالم  ـــل  ـــاد ، ومـــع  ـــ مـــن اننـــا مـــع اإليمـــان ضـــد اال ـــن مـــن ايمـــان را منطلق

ذا التامر مستمر ح احتالل العراق عـام  ا ، وظل  ، وأصـبحوا  ٢٠٠٣السيا ضد ن الثورة وتآمرت عل
 جزء من العملية االحتاللية.

 
عد االحتالل :   رجال الدين 

ــسرعة ودون عنــاء  ــم مــن يكــشف  ــسان ، عــ اختبــارات متعــددة فم قيقــة لإل الــصعاب تكــشف املعــادن ا
ــف وخاصــة أولئــك  ــسان املز ــي يــرى معدنــھ واصــلھ ، وان كــشف اال ــس بالقليــل  ــ زمــن ل ــم مــن يحتــاج ا وم
ـا هللا  عيـد بالـدين وصـفاتھ الـ أوج م صلة ال من قرب وال من  ست ل م مع االسف ل ين بالدين ، و س امل
ـــــ  ا مـــــن حيـــــث الـــــسلوك ال عـــــد ا رســـــول هللا صـــــل هللا عليـــــھ وســـــلم قبـــــل الـــــدعوة االســـــالمية و و عكـــــس

ة  مــن احتــالل العــراق ، نجــد ان مــن حكمنــا  ١٨عامــًا ونحــن نــدخل بالعــام ال ١٧والعقيــدة ، وقــد كــشفت مــس

ـــ حـــد الـــشرك بـــا  ن بـــل تمـــادوا باإلســـاءة ا موا عمامـــة ســـيد املرســـل ـــم بـــراء لـــم يحـــ باســـم الـــدين ، والـــدين م
ا من سلطان. ابھ وممارسة طقوس ما انزل هللا   والطعن بأ

 
ـا ترتبـط  و ـ يـوم يبعثـون  بھ االخيـار مقدسـة ا ـ ـار و تـھ االط عمامة رسـول هللا وخلفـاءه الراشـدين وال ب

ل تقي. ة لوجھ هللا ، وكما قال رسول هللا صل هللا عليھ وسلم انا جد   باألفعال ا
 

ا رغم الوسـاطات الـ جـاءت تطلـب العفـو مـن رسـول  د عل زومية وتطبيق ا وال يمكن ان نتجاوز قصة ا
ـــم الـــشرف  ــانوا اذا ســـرق ف ـ ـــم  لـــك الـــذين مـــن قبلكـــم ا ـــ الـــصرح " إنمـــا ا ـــان رده العظيـــم الوا هللا ، ف
ـــت محمـــد ســـرقت لقطعـــت  ـــد، وأيـــم هللا : لـــو ان فاطمـــة ب ـــم الـــضعيف أقـــاموا عليـــھ ا ذا ســـرق ف ـــوه ، و تر

ا ".  يد
ن القتلــة ، مــصداقا لقــول ســيدي رســول  ن الــسارق ب الــشياط ــس ــ العــراق  ــالك  ــش مرحلــة ال ع ــل نحــن 

 هللا؟
 

ــ  ــة وحفــاظ ع ــاد و توحيــد وعمــل واتبــاع باحــسان ومعــروف ، عمامــة عفــة ونزا عمامــة رســول هللا عمامــة ج
ــ  ــل العمــائم الــ حافظــت ع نالــك قلــة قليلــة مــن أ ــ ســنة هللا ورســولھ ، ومــن االســف  ــذه  املــال العــام ، و
ــــم هللا "  ــــم مــــن الــــذين قــــال ع ــــوالء مــــن يخــــاف هللا واليــــوم اآلخــــر و ــــشرع هللا ، و ــــساب والعمــــل  شــــرف االن

م خصاصة". ان  م ولو  ؤثرون ع أنفس  و
 

ــل مــا فيــھ  ا بالطائفيــة ، دمــروا اقتــصاده ب بدلو ــل مافيــھ ســرقوا وحدتــھ االجتماعيــة واســ تــم ســرقت البلــد ب
ــ  ــ األميــة و غــرق  ع إليــران ، دمــروا التعليــم فأصــبح البلــد  فــال زراعــة وال صــناعة عراقيــة ، وجعلــوا البلــد تــا
ـــــــ  ــــــش العرا يــــــل شــــــعبھ ، كمــــــا تخلـــــــف جامعاتنــــــا فأصــــــبحت خــــــارج التقييـــــــم العــــــاملي ، دمــــــروا ا خطــــــة تج
يـة والدوليـة وأصـبحت السياسـة  انـة العـراق العر ـ يـوم يبعثـون، دمـروا م بدلوه بحـشد طـائفي ملعـون ا واس
ــد ومــال العــراق  عــرق وج ــ التبعيــة إليــران ، دمــروا البــ التحتيــة الــ شــيدت  عتمــد ع ارجيــة العراقيــة  ا
ــم رجــال ديــن ، ومــا  ن مــن ا ــ العــراقي قيقــي لإلســالم وكــذبوا ع ــوم ا اّيــام حكــم النظــام الوطــ ، دمــروا املف
ـــ اتبـــاع طقـــوس خـــزي وعـــار وشـــرك ، دمـــروا كرامـــة  وا ابنـــاء الـــشعب ع ـــم اال قتلـــة وســـراق ومنبـــوذين ، واجـــ
ــــم ومــــن خــــالل ثــــورة الــــشعب ثــــورة  ــــ غــــ مرغــــوب فيــــھ ، دمــــروا ودمــــروا ولك ــــواز العرا العراقيــــون فأصــــبح ا
ـس  ة تل ـان رؤوس كبـ ـ تـارخ العـراق  ـل العمـائم وألول مـرة  ر انتفض العراق ووقوفوا ضد سياسة أ اكتو
م  ــل رمــوز االحــزاب والكتــل االســالمية وأصــبحت صــور م الــدجال مقتــدى الــصدر ومعــھ  ــ مقــدم العمامــة و
ــــ شاشــــات الفــــضائيات ووســــائل التواصــــل  ــــ ع ــــر الكثــــ مــــن ابنــــاء الــــشعب العرا تحــــت اقــــدام الثــــوار ، وظ

ا العراقيون اّيام حكم البعث. ش ع ان  حموا ع اّيام العز والكرامة ال  م و سبو  االجتما 
 

س الوا اذا شبع والناس جياع ". ن قال " ب طاب ر هللا عنھ ح ليفة العادل عمر بن ا  صدق ا
 

ة :   الع
ـــ تـــارخ العـــراق والعـــرب واالســـالم لـــم يحكـــم العـــراق مثـــل  ـــل مراحلـــھ حـــ املظلمـــة جـــدا  ـــ  ـــ مـــر التـــارخ و ع
ب والعقيــــدة  ام الــــدين واملــــذ عــــدوا حــــدود الــــسقوط واالنحــــراف والتبعيــــة والذيليــــة وعــــدم احــــ ــــوالء فقــــد 

سانية.  واإل
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ــــسھ مــــن   وال ــــ  ــــ العراق،ومــــا يــــدور  ــــ  د السيا ع أحــــداث املــــش مــــن يتــــا
ـ عـن حقيقـة ،بـان أولئـك الـذين يـديرون  ممارسات ومشاورات ومناورات،
ـــھ ،ال يفكـــرون اال بمـــصا  كـــم الفاســـد ذي الـــروائح الفارســـية الكر دفـــة ا
م فاقــدو شــرف الوطنيــة والرجولــة  م،ف م وانتفــاخ جيــو أنفــس م و اســياد
ــ بثــورة عارمــة  غ ــ  ر والــشارع العرا ـسانية ،اذ ُمــذ اكــ مــن خمــسة أشــ واإل
ـــــــــن  ر ا قاتـــــــــل املتظا ـــــــــس ائبـــــــــة ورئ ومـــــــــة االحتـــــــــالل ا أطاحـــــــــت بـــــــــرؤوس ح

لعــــــــــا ممــــــــــا ســــــــــيحدث  ــــــــــق ،و ــــــــــ االنــــــــــصياع لــــــــــصوت ا م ع العزل،وأجــــــــــ
ـــي  م بانتظـــار القـــادم الـــذي لـــن يأ ـــ كراســـ مستقبال،فاســـتقالوا ،لكـــن بقـــوا 
ــــ رقابھ،،وألجــــل  ــــسلطة ع ــــوى الــــشعب اذا مــــا بقيــــت تلــــك الطغمــــة م ــــ  ع
كـــــب املوجـــــة ، أمثـــــال ( مقتـــــدى ونـــــوري وعمـــــار  ـــــرج ل ـــــر اكـــــ مـــــن م ذلـــــك ظ
ـــم يلـــوي عنقـــھ  ـــل م ـــم ) ، و ـــ وصـــا ومـــن لـــف لف ـــادي وعـــالوي وحلبو و
ـم  ـال ،،ال سـيما وأ ما بانھ املنقذ والقادر ع تجاوز ا نفخ أوداجھ متو و
ــم  ـون مقـدرات العديـد مـن وسـائل االعـالم الـ تحـاول ان تجمـل وجو يمتل
م ينــــادمون  ــــا،ف ــــم ال طعــــم ل ــــؤالء يتــــصورون ان الــــدنيا مــــن دو ــــة،  ا ال
ـق ومرديـھ  ـ حـساب ا انـت ع م حـ وان  الكفة ال تزد من ثقل مـواز
يحاء او  م االرض مـــــــــــــن دون اســـــــــــــ ـــــــــــــم مـــــــــــــستعدون الن يمرغـــــــــــــوا بكـــــــــــــرام ،و
ـ  م لطامو خدود  األفراح وسارقو جيوب  املوالد وراقـصو ردح  وجل،ف

ــــــم  ــــــا فأفقــــــدت عقول ــــــو عل بداد الــــــ تر ع مــــــن لغــــــة االســــــ ــــــذا نــــــا املــــــآتم، و
ـ  ذا ما انطبق تمامـا ع م باعوجاج ال قوام لھ،،و ا وصبغت تصرفا رجاح
ـــذا  ـــ  ـــ يتحـــدثون !والنمـــاذج  عـــرف عـــن اي  م فـــال  واقـــع حـــال تـــصرحا
ان  شكيل صورتھ مجددا  األذ م،أراد  ة،،فضال عن ان غالبي الشأن كث
ــا ونطــق بلــسان ظــن انــھ جديــد،لكن محاولتــھ لــم  وارتــدى ثيابــا غــ مــا عــرف 
يـــــة لـــــھ، النـــــھ  تحـــــض بالتجـــــاوب ،بـــــل بـــــالعكس مـــــن ذلـــــك ازدادت حـــــدة الكرا
ا،متـــــصورا سياســـــة  فـــــوه ال ردم عميــــق ا فـــــرة و عتمــــد سياســـــة توســـــيع ا
ــــ شــــر أعمالــــھ  ــــ التعامــــل مــــع اآلخــــرن ،فوقــــع  الــــة األمثــــل  ــــ ا التــــضليل 

س آثامھ،وان غدا لناظره قرب. ا تك ا  ثورتنا الشعبية وشبا  ،،و
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ن االو والثانية ،  ن العامليت ر فعلت كورونا بالعالم مالم تفعلھ ا
فبــدون خــسائر بــاالموال واالرواح تمكنــت مــن شــن حــرب عامليــة ثالثــة 
قـــــف العـــــالم خاســـــره ورابحـــــھ بموقـــــف املدافـــــع  ـــــ العـــــالم اليـــــوم ، و

اء ..  شار الو ذر من ان  ا
 

كيـــــــــة  ات االمر ا القاصـــــــــمة للـــــــــشر ن وضـــــــــرت ضـــــــــر ـــــــــا الـــــــــص فعل
ـــل  ت  ـــ االقتـــصاد الـــصي واشـــ ـــ  ـــا اليـــد الطو يـــة الـــ ل واالورو
ــــا  ا الفــــايروس ال ــــ ذلــــك بتــــصدير يــــدة وزادت ع ا بمبــــالغ ز اصــــول

ــ العــالم اجمــع .. وستحــصد مــن ذلــك الحقــا  عــد ان تمكنــت مــن  -وا
ـشاف الفـايروس  يوي  نفس وقـت اك شاف املضاد ا الـسوق  -اك

ا عن الدواء املضاد لفايروس كورونا ..  عد اعال ة   العاملية لالدو
ـــا ســـتخرج كقـــوة عامليـــة تـــوازي  ـــة ل ـــذه املعركـــة النا عـــد  ن  الـــص
يجــة  عــض االرواح كن مــا .. خــسرت  مــا تتفــوق عل ـا وروســيا ور ـ امر
ــــــب عــــــالم جديــــــد مــــــن القــــــوى  ــــــا ترت بدأ مع ــــــوض املعــــــارك .. وســــــ
ن  ن االقتـــــصادية والعـــــسكرة ، والـــــص ـــــ القـــــوت واالســـــواق يرتكـــــز ع

لة تماما لذلك ..   مؤ
ــــــــــا العــــــــــسكرة  ــــــــــا رغــــــــــم قو ا ــــــــــ مازالــــــــــت تــــــــــراوح م امــــــــــا روســــــــــيا ف
ــا لــم تخــرج مــن دائــرة  يع العــسكري النــا لك واالقتــصادية والتــص
ن واصــــبح  ـــا والــــص ـ ديــــدا المر ل  ــــش عــــد  ــــا الــــسابقة ولــــم  ا تحر
عكــــــس املــــــارد  ميــــــع ..  ا ل ــــــ ــــــا داخليــــــا وخارجيــــــا وا ا عامــــــل تحر
ـــا  ن مـــع قو ثـــر اكـــ ــا الـــ ت ـ لـــم ، وامر عمـــل واليت الـــصي الـــذي 

رية ..   االقتصادية وا
 

ا وتحـــاول تجنـــب  ـــساير ـــ حاليـــا  نية و مـــت الرســـالة الـــص ـــا ف أمر

ــــد التالعــــب  اء والتر ــــا التحــــب الــــشر ا ولك ــــشار الفــــايروس عنــــد ان
اة ومناكفاة مـع دول  ا دخلت  مماح ا  العالم السيما ا بخرائط
س ترامــــــب .. ،  ــــــسميھ الــــــرئ ب الفــــــايروس الــــــصي كمــــــا  ــــــس ــــــا  اورو
ــاء االزمــة وانحــسار املــرض  عــد ان ن  ــ الــص ــا بــالرد ع وســتقوم امر
ة  ـــــــــــ حـــــــــــساب الـــــــــــدول الناميـــــــــــة والفقـــــــــــ واكيـــــــــــد ســـــــــــيكون ذلـــــــــــك ع

 والضعيفة .. 
 

قــــــراءة متمعنــــــة  ــــــن أن العــــــالم اليــــــوم و ميــــــع املطلع ــــــ  مــــــن الوا
ـل  لة أن  ـرائط جديـدة ومـسارات جديـدة واملـش يأ  وعميقة أنھ م
ــــ  ــــ منطقــــة الــــشرق االوســــط و ا  تلــــك املــــسارات تــــصب جــــام غــــض
رائـــط  غيـــ ا ـــ  ـــا  م ـــل تلـــك املـــسارات وأ ا ب الـــساحة االكـــ تـــأث
ــم الن  ــو وا ــذه املرحلــة وقتيــة او مرحليــة ف العامليــة .. ومــن يظــن ان 
ن ســــنة  ــــ مااليقــــل عــــن خمــــس اتي العــــاملي ينظــــر ا طــــط االســــ ا

ا ..   قادمة وما ستؤول اليھ االمور حي

á^ÚˆÖ]…æ‚èæÝçèêi`è


àè‚{Ö]ˆ{{{{Â
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ــ عليــة الــسالم قــال  لــم هللا جــال جاللــھ مو ــن  ح
ا )  -لھ :  اد اخف نة أ  ( إن الساعة ات

ــــ الــــف عــــام نــــزل القــــرآن الكــــرم وفيــــة  عــــد حوا و
تظرون إال الساعة أن  -يقول جال جاللھ :  ل ي ( ف

ا ) ( ســــورة محمــــد  غتــــة فقــــد جــــاء اشــــراط م  تــــات
 )   ١٨اية

ـــم  أي جـــاء أشـــراط الـــساعة مـــع نـــزول القـــرآن الكر
ــــا القــــرآن ١٤منــــذ  قرنــــا وعالمــــات الــــساعة أشــــار ل

ــــا الرســــول العظيــــم محمــــد  ــــا ماذكر الكــــرم ، وم
يــــان ،  ــــ الب صـــ هللا عليــــھ وســـلم تطــــاول النـــاس 
علــم القاتــل  ــرج واملــرج ، القتــل حــ أنــة ال  ة ال كــ
مــــــــــور  ــــــــــى وا ــــــــــشار الز واملقتــــــــــول فيــــــــــم قتــــــــــل ، ان
ــــ  اقــــصات و ي واملغنيــــات والر والعازفــــات واألغــــا
آخـــر الزمـــان خـــسف ومـــ وقـــذف ، حفـــر االنفـــاق 
بال وتقـارب الزمـان ،  ا كعلو ا يا  مكة وعلو ب
اب الــــــساعة أن يرفــــــع  ومــــــوت الفجــــــأة ، ومــــــن اقــــــ
وضــــع األخيــــار يرفــــع الــــصوص والــــسراق  األشــــرار و
ن والعمالء  رم ن واملزورن وا ن واملنافق الكذاب

و حاصل اآلن  العراق ،  ، كما 
 

ــل  ــل الــشر و الباطــل والكــذب والنفــاق مــن  رفــع ا
ـاد بـآل  صنف  الدين والـدنيا ، رفعـوا بـال علـم وج
ـــــــم  ان عـــــــادل وصـــــــادق وتـــــــصدروا وأصـــــــبحوا  مـــــــ
ـــل  ـــدين ل ا ن وا ن واملناضـــل الـــسادة واملـــسوؤل

يانة والذل والعار ، ع وناعق وذيل ارت ا  تا
ـم  ق واإلنصاف ضـد الباطـل مـز أل فأصبح ا
ـ  ج الباطل ح صـدقوة ،ولـم يكـن  اعتادوا ترو
ـــر مـــن الباطـــل وال أكـــ مـــن  ـــق وال أظ اخـــف مـــن ا
ـــــــسوا ثـــــــوب العـــــــار والباطـــــــل  الكـــــــذب والفـــــــساد فل
ــــــــــق صــــــــــار  ــــــــــة ومخالفــــــــــة ا واستحــــــــــسنوه فمحار
ـ الباطـل  ق لـضعفة ورغبتـة  انة بـا م اسـ ديد

رتھ ،  لش
 

ــــــق مــــــن  ــــــل ا ــــــر وغيــــــب ا ــــــ املقابــــــل قتــــــل و و

ن  اء واملــــــــــــــــــسؤل ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدين والعلمــــــــــــــــــاء وا ا ا
ن عـــــــــــــن امليـــــــــــــدان بـــــــــــــالقوة  لـــــــــــــص ن ا واملناضـــــــــــــل
م  وة صـــــــــــور ديـــــــــــد والنـــــــــــار وشـــــــــــؤ والقـــــــــــسوة وا
م بفعــــــــــــــل ماكنــــــــــــــة االعــــــــــــــالم  م وأعمــــــــــــــال وتــــــــــــــارخ
ـ حقـل السياسـة واإلعـالم  ن  ن العـامل واملاجورج
ان  ـ مـ م والدوالر، ح أصبحوا  من عبدة الدر
ـــذة  ـــن خائنـــا  اذبـــا واألم ـــسران الـــصادق  ـــل ا أ
ـــــــا الـــــــصادق  نـــــــا  ـــــــداعات الـــــــ أخ الـــــــسنوات ا

 املصدوق ص هللا عليھ وسلم ،
ــا  ــ النــاس ســنوات خــداعات يــصدق ف ي ع (( يــآ
ائـن  ـا ا ـؤتمن ف ـا الـصادق و كـذب ف اذب و ال
بـضة )) ، قيـل  ـا الرو نطق ف ن و ا األم خون ف و
بـــضة يـــا رســـول هللا ، قـــال الرجـــل التافـــة  ومـــا الرو

لم  امور العامة ،  يت
 

ــا  ــسيد ف يم و ت فيــة املفــا غــ ــش زمــان  ع إننــا 
ـــــسوده  لـــــة الـــــذي  ثـــــاالت ،زمـــــان الغر ـــــال وا ا
ــــ  ــــ النــــاس و س ع ــــو نــــوع مــــن التــــدل ــــداع و ا
ـــق  ـــسون ا ن الـــذين يل ن واملنحـــرف نـــة الـــدجال م
ــــ دنيــــا  ــــق طمعــــا  ثــــوب الباطــــل والباطــــل ثــــوب أ
ــن فرعــون لقومــة الباطــل  غيــض ز زائــل ومنــصب 
م  عقول ستخف  عد ذلك  وتمادى فيھ ح صار 
بعونـــــھ قـــــال جالجاللـــــة ( فاســـــتخف قومـــــھ  ـــــم ي و

 )  ٥٤فاطاعوة ) ، ( الزخرف، 
 

 قال الن ص هللا عليھ وسلم،
كيــــــف بــــــك يــــــا عبــــــدهللا ، ( عبداللــــــة بــــــن عمــــــر ) إذآ 

 بقيت  حثالة من الناس.
 

 يقول ص هللا عليھ وسلم
ـــــسود مـــــن  ـــــ آخـــــر الزمـــــان وقبـــــل قيـــــام الـــــساعة ، 
ـ  ـو املمكـن  كـم فيكـون  ال بالقيـادة وا س بـا ل
ـــــــ  ـــــــا إ غ ـــــــذا مـــــــن تبـــــــدل األحـــــــوال و م و اوطـــــــا

 الفساد والشر ،
 

يقــــول أل تقــــوم الــــساعة حــــ يكــــون اســــعد النــــاس 
ء مـــن مغـــانم الدنيـــا  ـــ ـــل  ـــ  بالـــدنيا فيحـــصل ع
ـــــم منـــــصب  ـــــش واعال ـــــم ع يـــــاة واطي وفتـــــات ا

 وماال ،لكع بن لكع ، ( الئيم ابن الئيم ) 

ـــــ  والـــــذي نفـــــس محمـــــد بيـــــدة ال تقـــــوم الـــــساعة ح
ؤتمـــــــن  ـــــــن و خـــــــون األم ـــــــر الفحـــــــش والبخـــــــل و يظ

ر التحوت ، ك الوعول وتظ ائن و  ا
 قالوا يا رسول هللا ص هللا عليھ وسلم،

 وما الوعول والتحوت،
م والتحــــوت  اف قــــال الوعــــول وجــــوه النــــاس واشــــر

م، علم  انوا تحت اقدام الناس ال   الذين 
ـــو الزمـــان الـــذي علـــة فيـــة الـــسفلة التحـــوت  ـــذا 
تمكــــــن فيــــــة  ــــــسود فيــــــة الباطــــــل و واالراذل زمــــــان 
األشــــرار زمــــان يلقــــب فيــــة التحــــوت بالقــــاب الكبــــار 

الس، م ا عقد ل م الرايات و  وترفع ل
ـــــق  كوا أ اقيـــــون الـــــشرفاء التـــــ ـــــارم العر ـــــا األ أ
ــــــ إال  كوة ا ــــــق فــــــانكم ال تــــــ النكــــــم مــــــ تــــــركتم ا
ن ملتعــة وطمــع  ــ الباطــل ال تكونــوا محايــدين را
ـــق شـــرف مـــن طلـــب  يـــاة، فـــإن نـــصرة أ ـــق ا ر و

ق دولة، ق تقرب إ هللا عزوجل فا  ا
 

ــو  ــ باطــل ف ومـا جــاء بــة اإلحتــالل باطــل ومــا بــ ع
ـــــــس ثـــــــوب العـــــــار ومـــــــن  ـــــــق ل ـــــــ ا باطـــــــل ومـــــــن 
ـــــــق  ـــــــشغل عنـــــــة عـــــــاش دنـــــــ ذليـــــــل تنـــــــصروا أ ا
انتـــة  تـــة وم ي وادحـــروا الباطـــل واعيـــدوا للعـــراق 

ا قبل االحتالل  ان عل  ٢٠٠٣ال 
 

ـ  وض بحقوق شعبنا وللشعب دور كبـ  علينا ال
ــــــرة  ــــــالك بجر ــــــ عنــــــة اســــــتحق ال التغــــــ فــــــإذا تخ
ــ  اء فيــة ألن الــشعب عندئــذ شــرك اصــيل  الــسف
عمــل  تمــع حيــث لــم يتــصدى و يــار ا مــة وا ر ا

اقية، يار الدولة العر يلولة دون ا ئآ ل  ش
غافـــــل البعـــــض عـــــن جـــــرائم أولئـــــك الطغـــــاة  لقـــــد 

مزقون الوطن سرحون و م يمرحون و  وترك
ومــــــــن العــــــــ قــــــــصة ســــــــيدنا نــــــــ هللا صــــــــا عليــــــــة 
ـــــم  انــــت تتحكــــم ف الــــسالم وقومــــة لثمــــود الـــــذين 

م ا دفة امور وا  طغمة فاسدة تدير 
ــــــــوى أولئــــــــك  ــــــــسلم ملــــــــا  تمــــــــع مــــــــ مــــــــا اس أن ا
م ســــواء  ه مــــص اء املفــــسدين فــــإن مــــص الــــسف

 سواء ،
 

عــــــــا :  ( وأخــــــــذ الــــــــذين ظلمــــــــوا الــــــــصيحة  -قــــــــال 
ود،  ن ) ، (  م جثام  )  ٦٧فأصبحوا  ديار

ب  ا  العراق اليوم  س ش ع أن السلبية ال 
ـــن  ـــ تنحيـــة الظامل دمارنـــا فـــال بـــد للـــشعب مـــن دور 
تمــع عــن دورة فــال  ــ ا ــ زمــام األمــور فــإذا تخ وتو
ل العــــذاب الــــشامل وتحــــل  يلــــوم إال نفــــسة يــــوم يــــ

 النقمة العامة كتلك ال نزلت ع ثمود،
ـــــــــــــاد والعمـــــــــــــل والنـــــــــــــضال  ـــــــــــــوض وا علينـــــــــــــا ال
س الشر للعراق عزة  واللتفاف حول قيادة الرئ

عا يم حفظة هللا   ابرا
 

اقــف الوطنيــة الثابتــة  ع املــاثر التارخيــة واملو صــا
يلـــــــــة  عـــــــــ تـــــــــارخ العـــــــــراق صـــــــــاحب الـــــــــصفات الن
اعة واإلقــــــــــدام والقــــــــــدرة تمــــــــــ بالــــــــــصدق  والــــــــــ
ـــرأة  ـــة و ا لـــم وامتـــالك الرؤ ـــود وا واألمانــة وا
ان يوجـھ  اطر ف ة التحديات وا والقابلية ملواج
ـــــــــز الـــــــــسرايا لـــــــــدفاع عـــــــــن  ج بنفـــــــــسة الغـــــــــزوات و

ن، تل  العراق العظيم بوجھ الغزاة ا
 

مــــوم الــــشعب  ــــستمع ل ــــصية و يتمتــــع بقــــوة ال
اقيــــون والعــــرب شــــامخا صــــلدآ مؤمنــــآ  عرفــــة العر
ـــــو  مـــــًا للـــــشعب حاســـــمًا وموثـــــرًا ف امينـــــآ قائـــــدًا مل

 خالصنا الوحيد من النائبات
ــ العالــم  عــرف رجــل دولــة  ــو اننــا ال  أن فخرنــا بــة 
ـــد  ا ـــق أن يـــد تمثيـــل شـــعبھ أكـــ مـــن ا لـــھ ا
ـــــــس  ـــــــر الرئ ـــــــاد والتحر ـــــــ ل الكبــــــ القائـــــــد األع

عا يم حفظة هللا   الشر للعراق عزة ابرا
 

ــم الـــذين ســـيحققون  ــ األمانـــة  مــن يحـــافظون ع
ـــــــا ابنـــــــاءكم واخـــــــوانكم مـــــــن  املـــــــستقبل وقـــــــد حمل

 ٢٠٠٣ولغايــة ١٩٦٨الــذين قــادوا العــراق منــذ عــام 
، 

عز وشموخ وأمانة ا   وحافظوا عل
نـــا ال  ن الـــذين بي مـــالم ننظـــف العـــراق مـــن املنـــافق
ــــن  ـــستطيع النجـــاة مـــن العمـــالء واالقـــزام املأجور
ـــــــ العـــــــراق بفعـــــــل  أن بـــــــدأت روح النفـــــــاق تتجـــــــول 
ـسأل  اإلحتالل الفار الـصفوي ال ينفـع قبـل أن 

 الدم،
ادة، م، أما اإلستقالل أو الش  سنقلع اكباد

عون بـــــل مـــــن  ـــــس مـــــن يبـــــا مـــــن يحـــــدد املـــــستقبل ل
 يقاومون،
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ة ذات  قالــــــــت العــــــــرب .. ِحَكْمــــــــًا و أمثــــــــاًال كثــــــــ
ـا  اقع ـا عـصارة تجـارب و صـدقية عاليـة ، أل

ا ذاكرة التارخ.  االجتما ، فحفظ
 

ــــل مكــــة أدرى  ــــة تقــــول : " أ از كمــــة ا ا
ـــــ  ا " ، أروع وأصـــــدق مثـــــل ينطبـــــق ع ـــــشعا

ذا.  موضوعنا 
 

عـــض  ا  يـــة يـــدير ـــ كـــرالء مـــدارس دي انـــت 
ي للعــراق ،  يطــا يع مــن ســلطة االحتــالل ال ــ ــسة لالرتــزاق ، أســست ب ــ بيــوت با ــن  الــسادة املعمم
ة ، و مــن أكــ أوجــھ ذلــك الدعــم  صــصات واملنــح الــسنو ــا ا غــداد يقــدم ل ــ  ا الــسامي  ــان منــدو و
ـ النظـام  اقيـة  ا معفون من التجنيد ، حـسب قـرارات وزارة املعـارف العر ا اعتبار خرج واملساندة ل

ي.  املل
 

م صغ محدود. ش العرا ب ن األول : إبقاء ا ب  لس
 

ـــــ  ـــــش  ـــــل والتخلـــــف ، لت ـــــراثيم وفايروســـــات الظـــــالم واألميـــــة وا ي : اإلكثـــــار مـــــن صـــــناعة ا الثـــــا
ئــــة  ــــ ب ــــشوه الــــدين  اطئــــة الــــ  ــــشر الــــشعوذة واملمارســــات ا ــــم أدوات ل ــــ ، وجعل ــــسد العرا ا

 متخلفة.
 

ــــذه املــــدارس  ر عاشــــورا ء ل ــــل عــــام مــــن شــــ ــــ  ــــ العــــراق " يقــــدم  ي  يطــــا ـــان املنــــدوب الــــسامي ال ـ و
حـضور  يـة و ( قامات التطب مع قطع قماش األكفان ) ، مع مبلغ ما مغري ملدراء تلـك املـدارس الدي
ـ  افظـة " آنـذاك ، املـدعو عقيـد الـشرطة " صـا حمـام " ، ( كمـا ورد  ـس ا مدير شرطة " اللـواء ول
ــ شــباب تلــك املــدارس وشــباب  ــس ) ، لتــوزع ع اقيــة " لألســتاذ عبــد الــرزاق ا تــارخ الــوزارات العر
ــ ممارســة األســاليب والعــادات  م ع يع ــ ــ مدينــة " كــرالء والنجــف " بــدافع  ية  ــسي املواكــب ا
ـــــــان  ا ممارســــــة التطبــــــ صـــــــباح يــــــوم العاشــــــر ، و  ــــــ مقـــــــدم بــــــة عــــــن خلــــــق وســـــــلوك اإلســــــالم و الغر
مجيــــة  ــــ العــــالم ، ليعطــــوا صــــورة عــــن  ا ع ــــشرو لــــ يــــصورن تلــــك املمارســــات و فيون االن الــــ
ـــ قيـــادة  ي  يطـــا ر لبقـــاء االحتـــالل ال ـــ أمـــام العـــالم املتحـــضر ، و إلعطـــاء مـــ ـــسان العرا وتخلـــف اإل

 البلد.
 

عـــــد صـــــدور قـــــانون  ١٩٧٠عـــــام  ـــــ محافظـــــة كـــــرالء ، وتحديـــــدا  ـــــا  ـــــ واحـــــدة م أطلعتـــــ الـــــصدفة ع
تھ ثورتنـــا ثـــورة  ديـــد الـــذي ســـ دمـــة العـــسكرة ا ـــذا القـــانون  ٣٠  -  ١٧ا ـــة التقدميـــة , و تمـــوز الثور

ان تحصيلھ  ا  ة وم ل عرا بدًء من ابن الغف إ ابن الوزر أن يخدم  القوات املس أوجب ع 
 الدرا متقدما.

 
ــي  ــ الــسادس االبتدا عــ الفاشــل  يطانيــة تقدمــھ لتجــار الــدين ،  انــت الــسفارة ال ــذا اكــ دعــم  و 
ـــو أصـــًال فاشـــل  ـــش و ـــًا مـــن ا رو يـــة " ،  ـــسمية " دي ـــا  ـــذه املـــدارس الـــ يطلقـــون عل ـــ  ب إ يـــذ

 سلوكيًا أخالقيًا.
 

ــــب معــــھ  ــــي وتوســــط أن أذ ز ــــ املقــــر ا ــــسطاء القــــوم  فراجعــــ يومــــًا أحــــد مواطــــ املدينــــة مــــن 
ــــ  ــــشردًا  قــــي م يــــة " ، ألنــــھ فاشــــل و فــــصل مــــن املدرســــة و ا الدي ــــ إحــــدى " مدارســــ يل ابنــــھ  ــــ ل

 الشوارع.
 

َّ وقبــــض القــــسط األول مــــن والــــده  ــــ لھ تفــــضًال منــــھ ع ــــ ــــ مــــدير املدرســــة ( الــــسيد .. ) و افقتــــھ إ فر
 مقدمًا.
ـ  ١٩٧٢ عام  زية مكسورًا متذلّال طالبـًا مـ مـساعدتھ مـرة أخـرى  ذا املواطن للفرقة ا راجع 

ب ؟ قال : " ال أعلم ، ا وعندما سألتھ عن الس  إعادة ابنھ للمدرسة ال طرد م
ــان الطالــب ووالــده  ــي و يــة .. ) فرحــب  ــ ( الــسيد مــدير تلــك املدرســة الدي ــسياري إ فنقلتــھ مــع ابنــھ 
ه " معلمــــھ املــــشرف املعمــــم " ,  ء حــــسب مــــا اخــــ ــــ ي بــــان ســــلوكھ  تظــــران جنــــب الــــسيارة ، فــــاخ ي

سمع دفاعھ.  فطلبت منھ أن يدخل الطالب مع والده و
 

ـان يحـدث  سيًا من قبل ذلـك " املعلـم املعمـم " ، وفـاض بمـا  ازه ج فدخلوا وشرح الطالب محاولة اب
ـــل وســـرد الطالـــب أســـماء  ب عرقـــًا مـــن ا نـــھ يتـــص دت املـــدير وجب ـــ تلـــك املدرســـة ، فـــشا ليـــال .. 
ــذا نافعــًا لنفــسھ  ــان  وحــوادث !، فقــال املــدير : " ســأعا املوضــوع وأعــاده للمدرســة ثــم قــال : " لــو 

نا " !. ھ خ ملا ترك الدراسة وجاء إ   وتري ترية نظيفة و
 

ـــا بنفـــس القـــذارة ، و مـــا  ل ا  عـــة تلـــك املـــدارس عـــن كثـــب فوجـــد ـــ متا عـــد ذلـــك  دفعتـــ املـــسؤولية 
ـــل  ـــسمو فـــوق  نـــا البعثيـــة  ي ـــسمح بـــھ املقـــال " ، ألن أخالقنـــا وتر عرفتـــھ واطلعـــت عليـــھ " ال يقـــال وال 

ن. ؤالء الشياط ات   ع
 

ـــــابرات  ـــــ ا ـــــ العـــــالم ،  ـــــزة مخـــــابرا  ـــــ إيـــــران نظـــــام صـــــنعتھ اعـــــ أج ي  ـــــا ـــــ اإلر إن نظـــــام املـــــال 
ميـــ مـــن  ـــسية واملوســـاد اإلســـرائي ، الـــ جـــاءت بالـــدجال املعمـــم ا كيـــة والفر يطانيـــة واألمر ال
طالنــــًا لغــــرض تــــدم قيــــم وأخــــالق  فــــًا و ا " الثــــورة اإلســــالمية " ز ــــسا ووضــــعوه لــــھ يافطــــة أســــمو فر
ـــ صـــ هللا عليـــھ وســـلم ، الن الديـــن  ـــي القر ـــسمات ديـــن محمـــد العر ـــسانية اإلســـالم ، والطعـــن  و

شرة. تھ و دعاتھ ع ال م حاض م و لغ نيف جاء للعرب و  اإلسالمي ا
 

ـ  ـ النظـام الوط ـرب ع ن : األول : شـن ا ـدف ء بھ لـسلطة إيـران  مي وامل لكن لصناعة ثورة ا
ات النفط الغرية ، وشرع قانون  س وأمم شر واس ي.١١العرا الذي أعدم ا كم الذا  اذار ل

 
فـــشال قيـــام أي وحـــدة  ـــة ، و ـــة الـــروح القوميـــة والعرو يـــة مـــن خـــالل محار ـــق األمـــة العر ي : تمز الثـــا
ـــن  ـــؤالء املعمم ــي تكـــون ضـــد القوميـــة ، و ـ يـــة صـــنعت أمميـــة  ـــن األقطـــار ، ألن األحـــزاب الدي يـــة ب عر

 تجار الدين أئمة الكفر والكذب والدجل ومتطو التجسس.
 

ن  مـج الرعـاع الفاشـل م سفلة القـوم ال ن  ؤالء املعمم علم أن  ذا فان العاقل والعارف  األمور  ل
شأة والسلوك. عانوه من نقص  ال شعرون بالدونية من خالل ما  ن الذين   واملر النفسي

 
ــ  مي ــابرات العامليــة ، مثــال : ا ــزة ا م أج ئة اختــار ــذه الــسمات و الــصفات الــس ــ  نادًا ع فاســ
يطانيــة وعملــت  ــابرات ال نــدي األصــل ، ثــم ادخلــوه اإلســالم ليــصبح مــسلما ثــم جندتــھ ا الــدجال ال
ـو سـلمان رشـدي وكتابـھ  ي مـن نفـس األصـل و ا الثا وليودية مزفة من خالل كتاب عميل لھ سمعة 

م. كذا تتم صناع  " آيات شيطانية " و
 

ــراثيم املــدمرة ، ألنــھ شــعب طيــب متديــن  وســات وا ــذه الف ــ  ــ األصــيل الــذي ابُت إن شــعبنا العرا
ــــل الــــذي أغــــرق  ــــذا ا ــــل  ب  م اإلســــالم وآل الرســــول الكــــرم ، ولكــــن " األميــــة امللعونــــة " ســــ يحــــ

ن بالتخلف. سطاء الناس الطيب ن من   املالي
 

سب متفاوتة جميع األنظمة ال حكمت العراق منذ  ا ب ذه املسؤولية تتحمل  ولغاية اليوم. ١٩٢١و
 

ــ عــصور مــا قبــل  ن ممث ــن الــرجعي ن املتخلف ــؤالء الفاشــل ــل يقبــل املنطــق أو العقــل أن واحــدًا مــن 
 التارخ

 
نـدس  اتـب ، أو األديـب ، أو امل ـالوروس ، أو ال سور، أو الدكتوراه أو واملاجست أو الب وف أن يقود ال

امعات ؟. د وا ياء ، أو املدرس أو املعلم ، بل وح طلبة املعا  ، أو عالم الذرة ، أو الكيمياء أو الف
 

ـ بنـاء  ـسانًا نافعـا  اديميـة وأصـبح إ تـھ ألكمـل دراسـتھ األ ي ـ حياتـھ و ـا  سان نا ان ذلك اإل ذا  و
ـق الظـالم  ـم طر ئون ل يـًا لألجيـال يـض بًا أو أسـتاذًا جامعيـًا أو مدرسـًا مر ندسًا أو طب الوطن ، مثًال م

م إ طرق العلم والنور.  ليوصلو
 

ـل  ـرام وأ ت ا سول رزقھ بالكذب والدجل والنفاق وال بدال من تاجر دين يرتدي عمامة قذرة ، ي
م يحارون النور والعلم والتطور. ذا ترا ن ، ل  مال اليتامى والفقراء واملساك

 
ـــــــابرات اإليرانيـــــــة  ـــــــم ا ـــــــ مراكـــــــز لبـــــــؤر التجـــــــسس اإليرانيـــــــة ، تبع ـــــــة اليـــــــوم  وز إن املـــــــدارس ا
يمنـــة  يل  ـــ ســـ ن القادمـــة  م ملئـــات الـــسن والباكـــستانية واألفغانيـــة ليكونـــوا خيـــول طـــروادة ملـــصا

ل اإلسالم. وزة بدال من العرب أ  الفرس ع ا
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ـــ بـــصورة  ـــسع إال أن أقـــدم اعتـــذاري للـــشعب العرا ـــ البدايـــة ال 
نــوب والفــرات األوســط بــصورة خاصــة  ــ ا عامــة وألبنــاء عمومــ 
طرحـــــــــھ  ي وانجـــــــــراري مطلقـــــــــا بمـــــــــا طـــــــــرح و يمـــــــــا لعـــــــــدم قنـــــــــاع و
يــــــــــــــة  م ( الدي مختلـــــــــــــف عنـــــــــــــاو ـــــــــــــن ) ، و ـــــــــــــالء ) و ( املتخلف ( ا
ــــــسميات ( الــــــسوقية )  والوظيفيــــــة ،والعــــــشائرة ،والسياســــــية ) لل
ـــــــن  عـــــــد احتـــــــالل وطننـــــــا العـــــــراق باالحتالل الـــــــ راجـــــــت مجتمعنـــــــا 
ـــــ ( ســـــ ، أو  ـــــن صـــــنفوا شـــــعبنا إ ـــــي ألـــــصفوي ح ــــي واإليرا ـ األمر
ــــدي ،  ِئ ، أو ايز ي ، أو صــــا شــــي ،أو كــــردي ،أو مــــسي ، أو تركمــــا

 وو .. ا ).
 

ـ  ـا  قبل أن ادخل  املوضوع ال بد  أن أش ملعلومة وقـصة ذكر
ــــا : ( بــــان  احــــد أبنــــاء عمومــــ مــــن النجــــف االشــــرف ، والــــ قــــال ف
ـــــا  ي مـــــن طلب ـــــا خـــــط ثـــــا لت ل ـــــ النجـــــف االشـــــرف شـــــ املرجعيـــــة 
قيـــــة محافظـــــات  ـــــ أبنـــــاء عـــــشائر البـــــصرة و ـــــم إ ( املوامنـــــة ) ووج
ـــ أيـــن  ـــا " إ م ف نـــوب إليـــصال رســـالة يبلغـــو الفـــرات األوســـط وا
ـسقطون منجـز حكـم الطائفـة )  رات .. س ـذه التظـا بون  انتم ذا
ـــا مـــن  ـــذه املرجعيـــة ومـــن يتـــأبط تحـــت أبط ممـــا جعلتـــ أن أقـــول ل
ــسان وذي قــار وكــرالء والنجـــف  ــل ( البــصرة وم ( املوامنــة ) : إن أ
كـذا  ـم  عـ عل ابل واملثـ وواسـط والقادسـية ) الكـرام لـم ولـن  و
راميـــة ) ، ..  تفـــوا ( باســـم الـــدين باَكونـــا ا م أول مـــن  تلفيـــق لكـــو
ــــ ديــــوان احــــد  ا  ــــ وصــــية ألحــــد أجــــدادنا ســــمع أمــــا ( القــــصة ) ف
ـان أجدادنـا  شيوخ ( الديوانية ) ، وال تقول ( منذ أن كنا صـغارا 
ئة جـــــدا  ـــــم مـــــن ســـــمعة ســـــ ن ملـــــا ل ـــــوز ـــــوزة وا يحـــــذروننا مـــــن ا
حللــــــــــــــون  ــــــــــــــالل و م ( يحرمــــــــــــــون ا وخاصــــــــــــــة ( املوامنــــــــــــــة ) لكــــــــــــــو

رام !!) .  ا
 

ص الــــذي ُيرجــــع إليــــھ  ــــو ( الــــ ــــوم ( املرجــــع )  وللعلــــم .. فــــان مف
عينـھ ال يكـون مـن  امھ وقضاياه ، وان  م أح ألخذ مسائل الدين وف
يـــــــــة أو  انـــــــــت الـــــــــدول ( إقليميـــــــــة أو أجن ـــــــــة معينـــــــــة ســـــــــواء  قبـــــــــل ج
ـــــم مـــــن نفـــــس  تـــــم اختيـــــاره مـــــن قبـــــل النـــــاس الـــــذين  حكوميـــــة ) ، و
ـــــــسية والقوميـــــــة والـــــــدين ، وأن يجيـــــــد لغـــــــة القـــــــران أي اللغـــــــة  ا
ة ، وان يكون متفوقا ومتقدما  ( العرية ) ، وجميع األديان السماو
ــ وتــارخ األمــم بــصورة عامــة ، واالســالمي  ــ والعل ــ مــستواه الفق

 خاصة ) .
 

ــــي الغـــــازي ابتعـــــد عـــــن  ـ تـــــل األمر ميـــــع فـــــان ا ـــــ علـــــم ا وليكـــــن 
ـــــــ  ـــــــا الـــــــرأي العـــــــام الدو مـــــــصط ( الديمقراطيـــــــة ) الـــــــ اشـــــــغل 
عـد غـزوه واحتـالل  ا اإلعالمية ، واتجـھ  وأنظمتھ الرسمية ووسائل

اقيــة  ــ مــن األصــول الغــ عر ــ أبــراز دور املرجعيــات الــ  العــراق إ
ـــ  ـــاكم الفع ـــسيات !!!!لتكـــون ا ـــا مـــن ا أي ( الفارســـية ) وغ
ـــان  ـ ــــل قــــرار يتخــــذ ســــواء  ــــ  ــــن الــــسلطات الثالثــــة ، ومرجــــع  ع ــــ 
ــل دســات أنظمــة دول  قــة مخافــة ل طر ــ و ــ أم دو ــ أم إقلي داخ
ــو مــن أصــل  ي ) الــذي  ــستا يل املثــال فــان ( الس ــ ســ العــالم ، وع
ــ  ي ان يتحكــم  يطــا ــي وال تــل األمر ــي ، والــذي جعــل مــن ا إيرا
ــــــا الــــــشعب وأمتــــــھ لتعاملــــــھ  عرف مــــــص العــــــراق وشــــــعبھ وألســــــباب 
ــــًا ) ، والــــدليل مــــا ذكــــره  عــــامال ( تجار ـــي  ـ تــــل األم فــــاء مــــع ا با
ــن  ــ مــذكرات كتابــھ ح ــي الــسابق  ــر الــدفاع األمر ( رامــسفيلد ) وز

ليجيـــــة (  ـــــق إحـــــدى الـــــدول ا )  ٢٠٠ذكـــــر بأنـــــھ تـــــم منحـــــھ عـــــن طر
ــة حــال  ــ مقاومــة القــوات الغاز مليــون دوالر مقابــل عــدم اإلفتــاء ع
ــــ  ــــ تدم ــــا ، وأعطــــى للمحتــــل الغــــازي املــــشروعية  ــــا واحتالل دخول
ــــا واجــــب  افــــة البــــ التحتيــــة للعــــراق إضــــافة الفتــــوى الــــ اعت
يكم عــــــــن  تــــــــل ، نــــــــا ــــــــا ا شــــــــر النتخــــــــاب األحــــــــزاب الــــــــ جــــــــاء 
ـ  افقتھ ع مسودة القانون اإلداري االنتقا وتدّخلھ ال مو

  صياغة فقراتھ.
 

م  ــــسمو ــــن، أو مــــا  ــــسال املعمم ٌ ــــن  ــــازل الــــزمن األغــــ ، وح مــــن م
ـم  ي رغـم معرف ستا لة !) عن الس ن ، والكث من ( ا بالسياسي
ـــــــل مـــــــن التـــــــارخ ( أن  ـــــــدون  ـــــــي ) األصـــــــل يجيبـــــــون و بأنـــــــھ ( إيرا
ام  ــــ االلــــ اقيــــة لكنــــھ يــــدعو إ ــــسية العر ي ال يحمــــل ا ــــستا الس
ـ االنتخابـات  ـشارك  بالقانون و مراعاة النظام ، لذلك فانـھ لـم 
ــذا  ــ االنتخابــات ملوقعــھ الــدي والقيــادي ) و لكنــھ يــدعو النــاس إ

ع اإلسالمية !!!. ن والدسات والشرا افة القوان  مخالف ل
 

نـــوب والفـــرات األوســـط  ـــ ا ـــ  ـــذا يجعلـــ ان اســـأل أ م  جـــوا
 ذه األسئلة : 

 
ـــــران ان يكـــــون املرجـــــع  ـــــ قـــــم وط ـــــ  ـــــسمح ( النظـــــام ) الفار ـــــل 

سب ؟! ..   الدي  إيران عرا عري ال
 

ـــي  ـــ العر ـــذا املرجـــع العرا ـــ إيـــران ل ـــ  ـــسمح النظـــام الفار ـــل  و
ا ؟.  التدخل  االنتخابات اإليرانية رغم عدم مشاركتھ 

 
ن والدســات واملواثيــق واألعــراف الدوليــة رغــم  وكيــف تفــسر القــوان
ــــــي بتحكمــــــھ دولــــــة  ي الغــــــ عر ــــــستا ــــــا الدقيقــــــة بأصــــــل الس معرف

 عرية ؟! .. 
 

نـــوب والفـــرات  ـــ ا يـــة األصـــيلة  ـــذا اذكـــر جميـــع عـــشائرنا العر ول
ـــ ( محمـــود  األوســـط ودول املنطقـــة ، مـــا قالـــھ املرجـــع الـــدي العرا

ـ إحـدى اللقـاءات التلفزونيـة :  س الصر )  ( إن مرجعيـة  -ا
ـــــ  اضـــــر واملا ـــــ تـــــارخ الـــــشيعة ا ـــــ األســـــوأ  ي  ـــــستا ـــــ الس ع
ــــــو أســــــوأ مــــــن مرجعيــــــة  ــــــر مــــــا  مــــــا ال يظ واملــــــستقبل" ) مــــــضيفًا ( ر

ساب ) . ي إ يوم ا ستا  الس

 
ــــ  قــــائق ال ــــذه ا ــــ أضــــع  ومـــن الواجــــب الــــدي والوطــــ واألخال
نـــوب  ـــ ا ا مـــن احـــد اإلخـــوة الكتـــاب أمـــام أبنـــاء عـــشائرنا  ـــس اقت
ــذا الرجــل  عرفــوا حقيقــة  ــم ان  والفــرات األوســط عــ ان تجعل

ي الفار :   .-اإليرا
 

ــ  ان ال د شــرق إيــران ، وأصــل جــده مــن أصــف ي مــن مــش ــستا الس
ي املرجـع الـصامت الوحيـد  ـستا عتـ الس ـود إيـران ، وُ  موطن 
ي واحـــــد .. علمــــــا ان  يل صــــــو ـــــ ـــــ العـــــالم .. حيــــــث ال يوجـــــد لــــــھ 
يل  ــــ ي ب ة ملــــن يــــأ املنظمــــات العامليــــة قــــررت إعطــــاء جوائــــز كبــــ
لــم الفارســية ولديــھ  ت يــة ، و عــرف اللغــة العر ي واحــد لــھ .. ال  صــو
ام ، وقـــال  ـــ وأصـــبح مثـــار جـــدل و عالمـــات اســـتف ـــ معـــھ ـ جم دائ مـــ

ـھ ..  -عنھ ( برمر ) :  ـ يواج ـل مـأزق سيا ة   ( بأنھ الورقة األخ
ــ أو  ــق سيا مــر فــاك حر ــ كمــا يقــول بر فالرجــل لديــھ عــصا مو
ة )  احتقان طائفي أو مذ أو عر  العراق تخمده ورقـة ( صـغ

 تخرج من مكتبھ مذيلة بتوقيعھ او ختمھ ) .. 
 

ـــ  ـــشع والـــصارخ والفا ي يمثـــل العنـــوان األ ـــستا ـــذا فـــان الس ول
ــ  ــشع والــصارخ والفا ــ للعــراق ، والعنــوان ال لالســتعمار الفار
ـ  اكم وصفو يتھ وانتمائـھ إ ط لطائفية التحالف الوط ا وا
الفــــــات  ــــــا رغــــــم ا ة وعنوا ــــــو رمــــــز الطائفيــــــة الــــــصفو إيــــــران بــــــل 
ـــ مـــن  ــدف الرئ ب واليـــة الفقيـــھ ، وان ال ـــن مــذ نـــھ و القائمــة ب
عــــــادي العمليــــــة  ــــــل مــــــن  إفتائــــــھ فتــــــوى الفتنــــــة الطائفيــــــة ملقاتلــــــة 
قــاوم االســتعمار  عــارض و ــل مــن  ة و ــا الــصفو السياســية وحكوم
ـــــــ لتحقيـــــــق  ـــــــي ألـــــــصفوي للعـــــــراق ، وان إصـــــــداره الفتـــــــوى  اإليرا
ــو حــال العــراق  ــ العــراق وكمــا  ( املــشروع ) ألــصفوي والــسيطرة ع
ـــــ  يـــــًا وشـــــرعيًا يج ة دعمـــــًا دي ـــــشيات الـــــصفو اليـــــوم إلعطائـــــھ امليل
ــا دعمـــًا وغطــاًء رســميًا وقانونيـــًا  ــ إعطا اء ع ســلطة املنطقــة الغـــ
ًا قبـــل  ـــا ســـر ـــان عمل عـــد ان  مـــات علنيـــة ورســـمية  ـــ م لالنطـــالق 

 ذلك .. 
 

ــذه بقــدر أن اطلــب مــن مرجعيــة النجــف  ــ رســال  ــد اإلطالــة  ال أر
ـــ األصـــيل  ـــ أســـئلة العرا ـــ الـــرد أو اإلجابـــة ع ة بمرجـــع فار األســـ
ــــ مــــساحة واســــعة  ــــشر صــــوتھ الثــــائر ع ــــي ) الــــذي ان ( أثــــ القطرا
وسائل التواصل االجتما داخل وخارج العراق والـذي كـشف مـن 
ـــذه املرجعيـــة الـــ تـــاجرت وتتـــاجر بالـــدين مـــن  خاللـــھ املـــستور عـــن 
ــــا , ووكالئــــھ ( الــــصا والكــــر  خــــالل مــــا طرحــــھ مــــن أســــئلة وملــــن يمثل
نــوب مــن العــراق  ــ محافظــات الوســط وا ــا  ــي ) وجميــع وكال بال
ـساب  ن ذو األ اقي ـس للعـر بصورة خاصـة ودول املنطقـة عامـة لي
كت  ــــــ ــــــا ، والــــــ  يـــــة والعــــــرب والــــــرأي العــــــام الــــــدو معرف العر
لنـا بالبـدع  ـن مـن أ لـة واملتخلف ـ الكثـ مـن ا ك اليوم ع وت
ـــــــــا  ا وكال ـــــــــسلك ا و اذيـــــــــب والتظليـــــــــل الـــــــــ ســـــــــلك والـــــــــدجل واأل
الء الذين جعلوا من الصغ والكب ال بـل العـالم أن  ا ا وخطبا

ذا. م منذ احتالل العراق ولغاية يومنا  زئ عل س  ر و
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ــم ا ان دول العــالم بمــا ف ــل ســ زاء مــع إنــھ شــاغل الــدنيا وراعــب  رة واســ ــ تعــاملون معــھ  ــاء كورونــا و اقيــون موضــوع و ل العر ــس س م والتكنولوجيــا املتطــورة مثــل لــدو ملــاذا  ــ ذات االقتــصاد الــ ل العظ

رطانيا وفرسا ؟ ن و ا والص  امر

ن وأسبانيا ؟ شر  بلدان متطورة مثل ايطاليا والص اء خطر قاتل مميت قتل األالف من ال انة بو اقيون إ االس  ما الذي يدفع العر

ائر نفسھ فأيران تحكم العراق ع األحزاب واملل كم ا شون تحت ا ع م  اقيون و اء وال يخافھ العر ذا الو اص ؟شيملاذا يخاف اإليرانيون من   ات واملرجعية وأ

ــي ال ي ـي اإليرا ـ ــي ثــم األمر ــن _ األحتــالل األمر مجي ــن  اقيون يؤمنــون بــأن مــن عــاش تحــت نــ وجــور احتالل لة فــالعر ــاء بحــد ذاتــھ بــل أخطــر مــن  خــســؤال إجابتــھ جــدًا ســ ــاء وال كــوارث أخــرى ألن األحتــالل و و

عد يؤ  سبوا مناعة منھ فلم  ارثية واك ا ال اء كورونا األحتالل وذاقوا نتائج قيقي ، و اء كورونا ا اقيون عاشوا مرحلة و اء.العر م أي كورونا جديد .. ثر الو   اجساد

ي للعراق  ٱذار / مارس  اقيون ينظرون إ الغزو األمر اء كورونا ٱذار / مارس ٢٠٠٣العر ارثية وضررا من و اء اك   ..  ٢٠٢٠، و

ـ القـ عـد أن يتمكـن مـصل أو دواء ع تعـا بمـرور الوقـت  ـسم و ب ا ـ إنـھ مـرض مثـل أي مـرض أخـر ، يـص ـ ع ديد يتعامل معھ العرا اء ا م  ضاءالو ـ مـن اجتنابـھ عنـدما يلـ تمكـن العرا عليـھ والتفاعـل معـھ و

ـو زمـن حـضانة الفـايروس مـن ق ـن و ال التجمعات والتحشدات لـزمن مع و اع ل دول العالم و ا   ية املعمول  سط اجراءات الوقاية ال ـ مـن بـل با ـي للعـراق لـم يتمكـن العرا ـاء الغـزو األمر ـسم لكـن و ا

ارثية القاتلة. ل نتائجھ ال اري ب ي ال اء كورونا الغزو اإليرا ة و ز عن مواج ل الطرق والوسائل كما  از منھ ب  اجتنابھ واالح

نھ ..  عد باستطاعتھ تك سلط ع العرا فدمر حياتھ ووضعھ امام مستقبل مظلم لم  اء   و

ــم قيقــي ،  ــاء ا ــم الو ــًال وتخلفــًا  ــ العــراق فــسادًا وقتــًال وج م وعــاثوا  ــ رقــا ــسلطت ع اقيــون يــرون أن األحــزاب السياســية الــ  ــ العر ــاء اخطــر مــن و ــسوا مــن عالجــھ , بــل و ا ابونــھ و ــ الــذي  اء كورونــا الفع

 كورونا .. 

اء الفع املميت ال م الو اء أاخطر من كورونا ،  م و شيات ال تتحكم بالقرار السيا العرا وتنفذ اجندات إيران   ل ملا يحملونھ من فكر قاتل.قاتيرون بأن املل

ا كورونا بل وأخطر من كورونا ..  كم ف ا وانظمة ا ا وقواني ا بدستور ا امر  العملية السياسية ال فرض

ع ــا السياســية واألقتــصادية واالجتماعيــة و ى غايا بــة وعنــدما تحقــق الــدول الكــ ــ األيــام القر ــالص مــن مــرض كورونــا  اقيــون يــاملون ا ــس لــھ دواء لــن العر ــي ل ــاء الغــزو اإليرا ــ األخــر لكــن و م االنتــصار ع احــد

ا. ت نار تحرق العملية السياسية  العراق برم ا وا ب حرائق ا وتصاعدت ل ا شرن ال استعرت ن  فعال سوى ثورة 

ــاء الغــزو فعالجــھ ال ــشافات دوائيــة عالجيــة أمــا و ــسان ببحــوث علميــة واك دف جــسم األ ــس ئــة القاتلــة املــدمرة والــ  ــ فعــاالــشعوب تتحــرر مــن األو ــذا الــذي حــدث  تــھ و ــوض الــشعب بأســره ملواج ــو ثــورة و ل 

ــ ثــورة الــشع س ف ــل املقــاي ــة ب ــاء الغــزو ، ثــورة نا ــالص مــن و اقيــون ثــورة ا ــا شــباب عر ــا  ــشرن املنــصرم فــالثورة الــ قام ــ  وثــورة مــن أجــل الــشعب والثــورة الــ تنطلــق مــن رحــم الــشعب ثــورة  ب ،العــراق 

س واملعادالت ..  ل املقاي ة ب  نا

ـذا ا مـا معـًا بنفـس الروحيـة والتـصميم و ل ـ  تـصرون ع ون كورونا الغـزو وسي م يواج ن من كورونا املرض أل اقيون غ مرعو ـشرن النعم ، العر ي ومـساندة ثـورة  مـا تـصار لـن يتحقـق األ بأدامـة الـزخم ا

 الباسلة .. 

م الص من كورونا الغزو ونتائجھ وأدواتھ فكال الص من كورونا املرض لن يتم األ با ل عرا أصيل أن يؤمن إيمانًا قاطعًا أن ا ن يتم معـًا فلـن ا موع  ائ رتبطان أرتباطًا روحيًا وعقائديًا ، والقضاء ع كال الو

ش جسده وفكره.  يتعا الشعب من كورونا املرض وكورونا الغزو ي

áçÛé¹]øé¹]


ë‚éfÃÖ]Ý]‚‘Ý_
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
 ضوء األصيل بنوره

ل لم  ليل طو  ا

سل من الشمس  مولود ي

 مثل الشعاع النحيل

ب الذكرى   مولود من غ

ء جميل ل   من 

ـــ  ي املمتـــد ا مـــن أصـــلھ النـــا

 الفجر

 من عبقھ السامي

ج العطر  ال

ة بھ شرفت العرو  مولود 

ء  وجنتھ  لت

يل يق الن  نبض ال

ــشعل اليــوم شــمعتھ  مولــود 

"73" 

 و ابن الريع

 يمر  أفق سرع

ع ب البد ك ا  كن

ـــــــــــــــــــ  نحـــــــــــــــــــات ا ألوانـــــــــــــــــــھ امل

 السماء

 مثل كوكب دري  

س ل درب   ب

و .. ا   و

ـــــــــ  ـــــــــسري  ـــــــــرة الـــــــــشفق  كز

ار  ال

 عيونھ كعيون "ميدوزا"

 أو أشد انتصار

ن ل ع ر  ق قد ت  با

 قد تراه باختصار

ل قواه يقول : ى ب  لقد أ

ل  ال للليل الطو

 آن األوان .. آن األوان

 فمنذ اذ جاء القرار

ا الثوار  وقال

 اليوم سر حرا

 من انتصار .. النتصار

 سر بقوة ..

ل  فأن الدرب طو

 ونحن  ذات الفصيل

 فأنت النور ..

ل الدروب  أنت  

 ميالدك .. ميالد "افروديت"

  ال والبحر تجوب

 ليظل ضوئك ساطعا

 يقطع الليل الثقيل

 ومرة أخرى اليھ

 مرة أخرى أعود

 من دون أن أعطي الوعود

نان و ا و األمان ..   ف

و الزمان ان ..  و امل  و

و ؟ ي من  سألو  قد 

 ومن يكون ؟

ي ما أسمھ ؟ سألو  قد 

 وتظل تأخذكم الظنون !!

ـــــــل فخـــــــر : "حـــــــزب  فـــــــأقول ب

 البعث"
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ــــــسان عــــــام  ١ ۞ ــــــي  ١٩٦٢ن ــــــش العر ــــــ ا فجــــــر الــــــضباط األحــــــرار 

ــــــ حلــــــب مــــــن أجــــــل عــــــودة الوحــــــدة مــــــع مــــــصر  الــــــسوري االنتفاضــــــة 
 والقضاء ع االنفصال

 
سان عام  ١ ۞ غداد ١٩٧٥ن امعة التكنولوجية   س ا  تأس

 
 
 
 
 
ـــسان عـــام  ١ ۞ ـــة  ١٩٨٠ن ن القوميـــة والقطر عـــرض عـــضو القيـــادت

ي عــضو مجلــس قيــادة الثــورة  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر اقيــة  العر
ــــ  اولــــة اغتيــــال  ــــز  ــــس مجلــــس الــــوزراء الرفيــــق طــــارق عز نائــــب رئ

ي ا عميل إيرا نصرة دبر امعة املس  ا
 
 
 
 
 
 
 
سان عام  ١ ۞ أحد املنجـزات  ١٩٩٣ن ر القادسية  اء من شق  االن

ائر ع العراق صار الدو ا ة ا  ال تمت خالل ف

 

ــــسان عــــام  ٢ ۞ ن  ١٩٨٠ن س القائــــد صــــدام حــــس قــــام الرفيــــق الــــرئ

ـــــــ الثـــــــأر للطلبـــــــة  أقـــــــسم ع نـــــــصرة و امعـــــــة املس خيـــــــة ل ـــــــارة تار بز

ز ر  محاولة اغتيال الرفيق طارق عز داء وا  الش

 

ـــسان عـــام  ٢ ۞ ـــ عـــضو  ١٩٨٦ن اد الرفيـــق عـــدنان لطفـــي ع ـــش اس

ية ة التحرر العر  القيادة العسكرة 

 

ـــسان عـــام  ٢ ۞ ن  ١٩٩٠ن س القائـــد صـــدام حـــس ـــدد الرفيـــق الـــرئ

ــــــ األقــــــل لــــــو فكــــــروا  م الغاصــــــب ع اينة بــــــاحراق نــــــصف كيــــــا الــــــص

 بالعدوان ع العراق

 

ـــــسان عـــــام  ٢ ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق عبـــــد الفتـــــاح  ٢٠١٧ن انتقـــــل إ

ــــزب  ــــ قيــــادة قطــــر العــــراق  ن العــــضو الــــسابق  ــــن الياســــ محمــــد أم

ــــ  كــــم ا ــــر ا ي ومجلــــس قيــــادة الثــــورة وز ا ــــي االشــــ البعــــث العر

ـــ القيـــادة  ـــر الـــشباب ســـابقًا مـــدير مكتـــب األمانـــة العامـــة  األســـبق ووز

ي قبل االحتالل ا زب البعث العري االش  القومية 

ـــــــسان عـــــــام  ٤ ۞ ـــــــق قـــــــصر  ١٩٣٩ن ـــــــ طر مقتـــــــل امللـــــــك غـــــــازي األول 
ور   الز

 
 
 
 
 
 
ــــــسان عــــــام  ٤ ۞ ــــــزب البعــــــث  ١٩٤٧ن ــــــ  عقــــــاد املؤتمــــــر التأس ا

ـــ دمـــشق بمـــشاركة جمـــع مـــن أبنـــاء الوطـــن  ـــ الرشـــيد  ـــ مق ـــي  العر
اكية  ــــا واالشــــ يــــة وحر ن بــــضرورة وحــــدة األمــــة العر ــــي املــــؤمن العر
ـــــــي  ـــــــزب البعـــــــث العر والـــــــذي تقـــــــرر اعتبـــــــاره املؤتمـــــــر القومـــــــي األول 

ي ا  االش
 
ــــــسان عــــــام  ٥ ۞ غــــــداد  ١٢٣٤ن ــــــ  نــــــصرة  افتتحــــــت املدرســــــة املس

الفة العباسية ال أصبحت منارة للعلم واملعرفة  عاصمة ا
 
 
 
 
 
 
 
ــسان عــام  ٥ ۞ ــشيل  ١٩٤٣ن ألقــى القائــد املؤســس الرفيــق أحمــد م

عنـــوان  امعـــة الـــسورة  ـــ مـــدرج ا عفلـــق خطابـــھ التـــار الـــش ع
 ذكرى الرسول العري

 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــسان عـــــــــــام  ٥ ۞ داء حادثـــــــــــة  ١٩٨٠ن ن شـــــــــــ يع جثـــــــــــام ـــــــــــش اثنـــــــــــاء 

ـــوم  ن ل عـــرض املـــشيع ـــال نـــصيف  بـــوري وفر نـــصرة طـــھ ا املس
 بالقنابل من املدرسة اإليرانية

 
ـــــــسان عـــــــام  ٦ ۞ ـــــــزب البعـــــــث  ١٩٤٧ن ـــــــ  اختتـــــــم املؤتمـــــــر التأس

ــ دمــشق أعمالــھ والــذي تــم اعتبــاره  ــ الرشــيد  ــ مق ــي املنعقــد  العر
عـــــد أن أقـــــر  ي  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر املؤتمـــــر القومـــــي األول 
ا الرفيــق  ــ رأســ ــزب ونظامــھ الــداخ وانتخــب قيادتــھ وع دســتور ا

شيل عفلق  القائد املؤسس أحمد م
 
ــــــسان عــــــام  ٦ ۞ ــــــن رؤســــــاء وفــــــود  ١٩٦٣ن بــــــدء محادثــــــات الوحــــــدة ب

ـي  رة بمشاركة قيادة حـزب البعـث العر ا  القا العراق ومصر وسور
ي ا  االش

 
ــــسان عــــام  ٦ ۞ يــــة مــــن قتــــل  ١٩٧٨ن ــــر العر ــــة التحر تمكــــن ثــــوار ج

ـــ معركـــة رأس  ن آخـــرن  اينة وأســـر جنـــدي نـــود الـــص العديـــد مـــن ا
ن  الع

ــــسان عــــام  ٦ ۞ ــــم صــــناديد  ١٩٨٥ن ــــ طليع ــــ ثــــوار الــــسودان و ن
ـش وقيادتـھ  عد انحيـاز ا ي وذلك  البعث باسقاط نظام جعفر نم

ما املنتفضة  ل
 
سان عـام  ٧ ۞ ي الـذي  ١٩٤٧ن ا ـي االشـ س حـزب البعـث العر تأسـ

يــــــة مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الوحــــــدة  نــــــال شــــــرف قيــــــادة كفــــــاح األمــــــة العر
ــــاد  ــــ ســــاحات ا اكية ومــــا زال كــــوادره البواســــل  ــــة واالشــــ ر وا
ن  ن ع مبـادئ الرعيـل األول ومخلـص ا ثابت والعزة والكرامة وميادي

داء يات الش  لت
 
سان عام  ٧ ۞ نفيـذ عمليـة  ١٩٦٩ن يـة ب ـر العر ة التحر انطالقة ج

اينة عن طرق األغوار األردنية دفت الص  فدائية اس
 
ــــسان عــــام  ٧ ۞ ــــدء انتــــاج  ١٩٧٢ن ــــشغيل مــــشروع شــــمال الرميلــــة و

ي العراق قل النفطي الذي يقع  جنو ذا ا  النفط من 
 
ــــسان عــــام  ٧ ۞ ــــم  ٥نفــــذ  ١٩٨٠ن يــــة و ــــر العر ــــة التحر مــــن ثــــوار ج

ـــرة  يـــب عبـــد الز ا ول داء : محمـــد أحمـــد عبـــد مـــن ســـور الرفـــاق الـــش
ــسري  ن و محمــد مــن العــراق وعبــد الــرحيم أحمــد محمــود مــن فلــسط
أبـــــو عبيـــــد مـــــن مـــــصر و محمـــــد مـــــ فـــــضل خـــــان مـــــن باكـــــستان عمليـــــة 
اينة خـسائر  اف عـام مكبـدين الـص دفت مـستعمرة مـس بطولية اس

 فادحة
 
ـــــسان عـــــام  ٧ ۞ ـــــ منجـــــز  ١٩٨٣ن غـــــداد الـــــسياحية  ـــــرة  افتتـــــاح جز

ـــــشھ بـــــصد العـــــدو  ـــــشغال شـــــعب العـــــراق وقيادتـــــھ وج يتحقـــــق رغـــــم ا
يدة ي  منازلة قادسية صدام ا  اإليرا

 
ـــــسان عـــــام  ٧ ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق ســـــعد قاســـــم  ٢٠٠٧ن انتقـــــل إ

ــــــ  لــــــس الوط ــــــ ا ــــــر االعــــــالم ســــــابقًا العــــــضو الــــــسابق  حمــــــودي وز
يــة كمــا ســبق لــھ أن شــغل  ــن العــام ملؤتمــر القــوى الــشعبية العر واألم
ـان  ـ أنـھ  س تحرر جردتنا الغراء جردة الثورة باالضـافة إ موقع رئ
ــــة  ن القوميــــة والقطر ــــ القيــــادت ارجيــــة  مــــديرًا ملكتــــب العالقــــات ا

ي ا زب البعث العري االش اقية   العر
 
ـــــسان عـــــام  ٨ ۞ ـــــ األول لكـــــرة القـــــدم  ١٩٧٩ن ج املنتخـــــب العرا تتـــــو

ـ العاصـمة  ـا  امسة ال جـرت فعاليا ليج العري ا أس دورة ا ب
غداد اقية   العر

 
ـــــــسان عـــــــام  ٨ ۞ ن أن  ٢٠٠٢ن س القائـــــــد صـــــــدام حـــــــس أعلـــــــن الـــــــرئ

ـــــــي  ـــــــزب البعـــــــث العر مجلــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة وقيـــــــادة قطــــــر العـــــــراق 
ي ومجلــــــس الــــــوزراء قــــــد قــــــرروا باســــــم شــــــعب العــــــراق وقــــــف  ا االشــــــ
اقـف الدوليـة  ر احتجاجًا ع املو لية ملدة ش تصدير النفط بصورة 
ن والـــ تــــصاعدت  ـــ فلــــسط ي  يو ــــرائم االحتـــالل الــــص املـــساندة 

ية ا  الضفة الغر  وت
 
ـــــــسان عـــــــام  ٩ ۞ ـــــــ  ١٩٤٨ن ن املروعـــــــة ال وقعـــــــت مذبحـــــــة ديـــــــر ياســـــــ

اد  ـــــش ـــــا اس رمـــــة ونتـــــج ع يونية ا ـــــا العـــــصابات الـــــص  ٣٦٠ارتكب
ياً   فلسطي
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ــــسان عــــام  ٩ ۞ أحــــد  ١٩٧٢ن ثــــار  ــــر األســــاس لقنــــاة ال تــــم وضــــع 
عــــــــد ثــــــــورة   ١٩٦٨تمــــــــوز  ٣٠  -  ١٧املنجــــــــزات العديــــــــدة الــــــــ تحققــــــــت 

 العظيمة  العراق
 
ــسان عــام  ٩۞ عـــد  ١٩٨٤ن غــداد  ـــ  ــ  اعـــادة افتتــاح املتحـــف العرا

ـ اليـوم  ١٠توسيعھ واضافة  ـراب  عرضـھ ل قاعات جديدة لھ قبل 
عد   عاماً  ١٩ذاتھ 

 
ـــسان عـــام  ٩۞ ـــي  ٢٠٠٣ن يطا ــي ال ـ غـــداد لالحتـــالل األمر عرضـــت 

ـــــ  ـــــي وقـــــام الغـــــزاة باســـــقاط النظـــــام الوطـــــ وتدم ي اإليرا يو الـــــص
ــرم بــوش االبــن ولكــن  العــراق واعادتــھ للقــرون الوســطى كمــا وعــد ا
ن بانــــــدالع أســــــرع  يد القائــــــد صــــــدام حــــــس تحقــــــق وعــــــد الرفيــــــق الــــــش
عــــد ســــاعات مــــن  ــــ التــــارخ بقيــــادة أبطــــال البعــــث انطلقــــت  مقاومــــة 

غداد  احتالل 
 
ـــــــسان عـــــــام  ١١۞ ـــــــ  ١٩٨٩ن ون  ن مـــــــشروع مـــــــصفى الـــــــد تـــــــم تدشـــــــ

لفة  آالف  ١٠٤مليون دينار عرا وطاقـة انتاجيـة بلغـت  ٥٤البصرة ب
تلفة ون ا ًا من الد  طن سنو

 
ــــسان عــــام  ١١۞ ن أبــــو  ٢٠٠١ن ــــ حــــس ي مو ــــا اد الرفيــــق  ــــش اس

اينة ة التحرر العرية أثناء تصديھ مع رفاقھ للص  رزق أحد ثوار ج
 
ـــسان عـــام  ١١۞ يـــد  ٢٠٠٣ن ـــان عبـــد الغفـــور ا اد اللـــواء رو ـــش اس

ـــي  ـ عــــد قــــصف أمر ن  س القائــــد صــــدام حــــس افــــق األقــــدم للــــرئ املر
دفھ  األنبار  اس

 
سان عام  ١٣۞  ـ الطائفـي  ١٩٧٥ن ن الرج شيات اليم أشعلت ميل

ـــا  عـــد قتل ـــ لبنـــان  ليـــة  ـــرب األ ـــ العميـــل ا عزا يدًا مـــن  ٢٦اال شـــ
ن الرمانة ة التحرر العرية  ع  ثوار ج

 
سان عام  ١٤۞  ـزب البعـث  ١٩٦٥ن عقد املؤتمر القومـي الثـامن  ا

ــو آخــر مؤتمــر قومــي ينعقــد قبــل ردة  ــ دمــشق و ي  ا ــي االشــ  ٢٣العر
 السوداء ١٩٦٦شباط 

 
سان عام  ١٥۞  ـزب البعـث  ١٩٦٥ن اختتم املؤتمر القومي الثـامن 

ــ املؤتمـر بدعــم  ــ دمـشق أعمالــھ وقـد أو ي املنعقـد  ا ـي االشــ العر
ـــــز التعـــــاون مـــــع القـــــوى  عز ـــــ  ن وشـــــدد ع ـــــر فلـــــسط ن لتحر الفـــــدائي

ات التحررة ودعم خط عدم االنحياز ر  التقدمية وا
 

ـــسان عـــام  ١٦۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق الـــدكتور عبـــد  ١٩٤٩ن انتقـــل إ
ـزب  ية للمؤتمـر القومـي األول  نـة التحـض املنعم شـرف عـضو ال

ي ( املؤتمر التأس )  ا  البعث العري االش
 

سان ( يوم األس الفلسطي )  ١٧۞   ن
 
 
 
 
 
 

ـــــــــسان عـــــــــام  ١٧  ۞ ـــــــــ  ١٩٤٦ن يـــــــــة عـــــــــن األرا جـــــــــالء القـــــــــوات األجن
ـــ الـــذي اســـتمر  ـــا مـــن االحتـــالل الفر عـــد  ٢٦الـــسورة وتحرر عامـــًا 

ل  كفاح شع طو
 
 
ــسان عــام  ١٧  ۞ ــ ميثــاق الوحــدة  ١٩٦٣ن رة ع ــ القــا تــم التوقيــع 

ا لكـــــن املؤامـــــرات االســـــتعمارة  ـــــن العـــــراق ومـــــصر وســـــور االتحاديـــــة ب
ـــــذه الوحــــــدة رغـــــم محــــــاوالت البعـــــث انقــــــاذ مــــــشروع  أحبطـــــت انجــــــاز 

 الوحدة
 

ــــــــسان عـــــــــام  ١٧۞  ـــــــــ  ١٩٨٨ن بـــــــــدأت عمليـــــــــات رمـــــــــضان مبـــــــــارك وال
ة  ــــــــ أبطــــــــال القــــــــوات املــــــــس اســــــــتمرت عــــــــدة ســــــــاعات قبــــــــل أن ين
وابـة النـصر  ـر مدينـة الفـاو مدينـة الفـداء و اقية الباسلة  تحر العر

الدة عد من مالحم األمة ا ي وال   العظيم من االحتالل اإليرا
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــسان عـــــام  ١٨۞  ـــــب شـــــعب العـــــراق  ١٩٩٨ن ( يـــــوم النخـــــوة ) يـــــوم 
سان عـام  ١٩للتطوع دفاعًا عن أرضھ وسيادتھ أعلنـت إيـران  ١٩٦٩ن

ا مع العراق دود ال أبرم دة ا  الغاء معا
 

ــسان عــام  ١٩۞  ــق الطيــار  ٢٠١٥ن ــ رحمــة هللا الرفيــق الفر انتقــل إ
ة  ـــــ عـــــضو القيـــــادة العامـــــة للقـــــوات املـــــس كـــــم حـــــسن ع الـــــركن ا

اقية محافظ بابل سابقاً   العر
 

ـــسان عـــام  ٢٠۞  يـــة  ١٩٢٥ن ـــي لألحـــواز العر اكتمـــل االحتـــالل اإليرا
ـــــھ االحتـــــالل بمقاومـــــة  مـــــرة وقـــــد جو ـــــ مدينـــــة ا يالء ع عـــــد االســـــ

 شعبية باسلة
 

سان ( عيد األم العرية )  ٢١۞   ن
 

ــسان عـــام  ٢٢۞  ـــ االتحـــاد  ١٩٢٩ن يـــد ) انــضمام العـــراق إ ( يـــوم ال
يدي العاملي  ال

 
ـــسان عـــام  ٢٢۞  ـــان  ١٩٣١ن اقيـــة الـــ  ـــة العر و س القـــوة ا تأســـ

ـــشرن األول  ـــ حـــرب  ـــ معـــارك العـــرب املـــشرفة  ـــام  ـــا دور   ١٩٧٣ل
الدة يدة وأم املعارك ا  وقادسية صدام ا

 
 
 
 
 
 
 
 

سان عام  ٢٢۞  س  ١٩٥٥ن ي نائب رئ اد العقيد عدنان املال ش اس
ش العري السوري ان ا  أر

 
ــــسان عــــام  ٢٢۞  ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق غــــازي حمــــود  ٢٠٠٧ن انتقــــل إ

ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر العبيــــدي عــــضو قيــــادة قطــــر العــــراق 
سان األسبق زب محافظ البصرة وم  مسؤول تنظيمات واسط ل

 
ــــــــسان عــــــــام  ٢٣۞  ــــــــا  ٢٠١٣ن جــــــــة الــــــــ ارتكب و وقعــــــــت مجــــــــزرة ا

ـ  ن  ن الـسلمي كومة الطائفية العميلة بحق املعتـصم شيات ا ميل
ة والشرف  ساحة الغ

 
 
 
 
 
 

ــــــسان عــــــام  ٢٣۞  ركــــــة الوطنيــــــة اللبنانيــــــة  ١٩٦٩ن نظمــــــت قــــــوى ا
يـــــــد  م الرفيـــــــق القائـــــــد عبـــــــد ا بمـــــــشاركة صـــــــناديد البعـــــــث يتقـــــــدم
ــــــي  ــــــ حــــــصار النظــــــام اللبنا رة حاشــــــدة احتجاجــــــًا ع ــــــ تظــــــا اف الر
رة  ية ورغــم قمــع الــسلطة الــدموي للتظــا لقواعــد املقاومــة الفلــسطي
ا  ـ فـك حـصار ـ اجبـار الـسلطة القمعيـة ع إال أن شعب لبنان ن 
ـــن  ر ي وقـــد ســـاند العـــراق املتظا ـــ العمـــل الفـــدا ا ع يق ووقـــف تـــض

ما م ل ام لبنان وقمع  وندد بأفعال ح
 

ـــسان عـــام  ٢٥۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق اللـــواء الركـــن  ٢٠١٦ن انتقـــل إ
ــــزب البعــــث  امــــل العــــزة عــــضو قيــــادة التنظيــــم الفلــــسطي  رومــــل 
يـــــــة  ـــــــر العر ـــــــة التحر ـــــــة  نـــــــة املركز ي عـــــــضو ال ا ـــــــي االشـــــــ العر

ة قبل االحتالل  مسؤول ساحة العراق ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــسان عـــــــام  ٢٨۞  ـــــــس  ١٩٣٧ن ـــــــي الرفيـــــــق الرئ ميـــــــالد الفـــــــارس العر
ن يد صدام حس يب الركن الش  القائد امل

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــسان عـــام  ٢٨۞  ـــ كركـــوك  ١٩٧١ن يـــت  بـــدأ معمـــل اســـتخالص الك
 االنتاج
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ــسان عــام  ٢٨   ۞ ج منتخــب شــباب العــراق لكــرة القــدم  ١٩٧٧ن تتــو
أس آسيا  ب

 
سان عام  ٢٨ ۞ غداد ١٩٨٦ن ن مركز الفنون    تدش

 
ــسان عــام  ٢٨  ۞ ــ  ١٩٨٩ن ديــدة ال نديــة ا افتتــاح مــشروع ســدة ال

 حلت محل السدة القديمة
 
ــــــسان عــــــام  ٢٨  ۞ افتتــــــاح أول مرحلــــــة مــــــن املــــــشروع الرائــــــد  ١٩٨٩ن

ونيــــة  اســــبة االلك ن مــــشروع ا غــــداد النفطــــي وتدشــــ قــــل شــــرق 
ديد مع النفطي ا ناية ا  ب

 
ــسان عــام  ٢٨  ۞ ــي  ١٩٩٠ن ــ جنو ــ  ــ خــور الز ن مرفــأ جديــد  تدشــ

 رصيفاً  ١٣العراق يضم 

ــسان عــام  ٢٨  ۞ ن  ١٩٩٥ن س القائــد صــدام حــس وضــع الرفيــق الــرئ
 ر األساس ملشروع بناء جامع صدام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــسان عــــام  ٢٨  ۞ أحــــد  ١٩٩٩ن ثــــار  ــــ ال افتتــــاح مدينــــة الــــصدامية 

ائـر  ـصار الـدو ا ة ا ا خـالل فـ املنجزات العمالقة ال تم انجاز
 ع العراق

 

ــسان عــام  ٢٨  ۞ ــ  ١٩٩٩ن أحــد املنجــزات ال افتتــاح الــسد العظيــم 
ائر ع العراق صار الدو ا ة ا  تمت خالل ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــسان عــام  ٢٩۞  ــ األوملــ لكــرة القــدم  ١٩٨٤ن ــل املنتخــب العرا تأ
 إ اوملبياد لوس انجلوس
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قـــــوق  ٢٠٢٠ـــــ الثالـــــث مـــــن شـــــباط  نـــــدد املرصـــــد االورومتوســـــطي 

ا  مـــة اغتيـــال الـــ ـــسان الـــذي يتخـــذ مـــن جنيـــف مقـــرا لـــھ بجر اال
ــــ مدينــــة  احمــــد عبــــد الــــصمد وزميلــــھ املــــصور التلفــــازي صــــفاء غــــا 

 البصرة.
 

مـــة االغتيـــال  يـــل جر وعـــد املركـــز مـــن خـــالل املتحدثـــة باســـمھ نـــدى ن
افة )  العراق. عش ( حرة ال  مسمار أخ  

 
 وجاء  البيان : 

ــــــسان باغتيـــــــال  -جنيــــــف  قــــــوق اإل نــــــدد املرصــــــد األور ومتوســــــطي 
ــ "أحمــد عبــد الــصمد" واملــصور  ا العرا ن الــ ــول ن مج مــس
معـة، عقـب انتقـاده "عبـد  "  مدينة البصرة، اليـوم ا "صفاء غا
اقيـــــة  كومـــــة العر ا ا يـــــة تمارســـــ الــــصمد" ممارســـــات قمعيـــــة وتمي

رن.  ضد املتظا
 

في "عبــــد  وقــــال املرصــــد األورو متوســــطي، ومقــــره جنيــــف، إن الــــ

عمـــل مراســًل لقنــاة دجلـــة الفــضائية وزميلــھ املـــصور  الــصمد" الــذي 
عــد  عرضــا لعمليــة اغتيــال وســط البــصرة،   " ا "صــفاء غــا الــ
لــــة مــــن نــــوع بيكــــب النــــار  ــــستقلون  ولــــون  ون مج أن فتــــح مــــس

ما.  عل
 

ــــ أن عمليــــة  يــــل، متحدثــــة باســــم األور ومتوســــطي، إ وأشــــارت نــــدى ن
ــ  عــد بمثابــة "مــسمار أخــ  صــابة زميلــھ املــصور  ا و اغتيــال الــ
عــد  ــ أن العمليــة تمــت  ًة إ ــ العــراق"، مــش افة  ــة الــ عــش حر
في "عبــــد الــــصمد" مقطًعــــا مــــصوًرا  يل الــــ ــــ وقــــت قــــص مــــن 
ـساؤالت حـول  طـرح  رن، و تقد فيھ ممارسات القمع بحـق املتظـا ي

ر دون آخرن. اص بالتظا  التمي  السماح أل
 

عامـــــــــل القـــــــــوات األمنيـــــــــة مـــــــــع  في "عبـــــــــد الـــــــــصمد"  وانتقـــــــــد الـــــــــ
ـساءل : ملـاذا لـم يتعـرض أي  رن بوسائل القمع  البـصرة، و املتظا
نمـــــا مـــــن  ـــــي قبـــــل أيـــــام، ب انـــــب اإليرا روا ألجـــــل ا أحـــــد ممـــــن تظـــــا

؟ ذا املص  يردون وطًنا يتعرضون ل
 

ــــــ البــــــصرة  رن  عــــــرض املتظــــــا يــــــذكر أنــــــھ ســــــبق عمليــــــة االغتيــــــال 
زة األمنية  البـصرة "رشـيد فليـح"  للتحرض من قائد عمليات األج
يانـــــــة، وأمـــــــر باعتقـــــــال مجموعـــــــة مـــــــن  م بالعمالـــــــة وا الـــــــذي وصـــــــف

عسفي. ل  ش رن   املتظا
 

في "عبــــــد  ووصــــــف املرصــــــد األورو متوســــــطي حادثــــــة اغتيــــــال الــــــ
ده العـــراق منـــذ  ـــش مـــة قتـــل مروعـــة" ضـــمن مـــا  ـــا "جر الـــصمد" بأ
ــــــــة  ــــــــ مــــــــن عمليــــــــات قمــــــــع ممن ــــــــر املا ــــــــشرن أول / أكتو ر  شــــــــ

ضة للفساد. رات الشعبية املنا  للتظا
 

ـات املـسؤولة  افـة ا عمـل  وشدد األورو متوسطي ع ضـرورة أن 
يـــاة، عـــ إنفـــاذ القـــانون واتخـــاذ  ـــ ا ـــق  ـــ حمايـــة ا ـــ العـــراق ع
ــــ أعمــــال العنــــف،  ن  ب ــــس ــــات وامل ا إجــــراءات عقابيــــة ملرتكــــ االن

ـــش  ـــ الع ـــم  ن وضـــمان حق ن واملـــدني ـــدف حمايـــة جميـــع املـــواطن
ديدات. عيًدا عن ال  بأمان 

ــــ ( املــــادة )  ـــــ  ٩١وأشــــار املرصــــد األورو متوســــطي إ ــــد الدو مــــن الع
عد العراق طرًفا فيھ،  قوق املدنية والسياسية، والذي  اص با ا
ــــ التمــــاس مختلــــف ضــــروب املعلومــــات  تــــھ  ــــل فــــرد "حر ــــضمن ل و
ـــ  ـــدود، ســـواء ع ـــ آخـــرن دونمـــا اعتبـــار ل ـــا إ ـــا ونقل ـــار وتلق واألف
ـــــــ قالــــــــب فــــــــ أو بأيـــــــة وســــــــيلة أخــــــــرى  ل مكتــــــــوب أو مطبــــــــوع أو شـــــــ
ـر  ن بالتظا ام حق املـواطن اقية باح ا"، ُتلزم السلطات العر يختار

.  السل وحرة الرأي والتعب
 

في "عبــــد  ــــ حيــــاة الــــ ــــ أن االعتــــداء ع وأكــــد األورو متوســــطي ع
ــــــ مخالفــــــة ذلــــــك  ا إ ً ــــــان، مــــــش مــــــة مكتملــــــة األر عتــــــ جر الــــــصمد" 
ن  في ي للـــ ـــسا ـــا القـــانون الـــدو اإل اصـــة الـــ أقر مايـــة ا ل

م. ديد حيا مات املباشرة و  من ال
 

مـــــة اغتيـــــال "عبـــــد الـــــصمد" تمثـــــل  وأضــــاف املرصـــــد الـــــدو بـــــأن جر
ـــا اإلضـــا األول، فـــضل  روتوكول ا التفاقيـــات جنيـــف و ً ــا خطـــ ـ ً ا ان
ـ أيـًضا  ي ير ص مـد وم مباشر ضد  عن أن التعمد  توجيھ 
نائيـــة  ـــ للمحكمـــة ا مـــة حـــرب بمقتـــ نظـــام رومـــا األسا ـــ جر إ

 الدولية.
 

اقيــــــة بفتــــــح  ــــــ ختــــــام بيانــــــھ الــــــسلطات العر ودعــــــا األورو متوســــــطي 
ـــشر نتائـــج  ـــا ب مـــة" مطالًبـــا إيا ر ـــذه "ا ـــ  تحقيـــق جـــدي وحيـــادي 
ــــا، ومــــشدًدا  ــــ مرتكب ــــة املالئمــــة ع يقــــاع العقو تلــــك التحقيقــــات و
ـــــن ال  ن واإلعالمي في ـــــس األول بحـــــق الـــــ ـــــذا االعتـــــداء ل ـــــ أن  ع

رات  العراق.  سيما منذ بداية التظا
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رون   دف املتظا س ل مرة  را اخر و  شرن ش تدخل انتفاضة 
ــا ذيــول واليــة الفقيــھ  ــا ومنــاورات ازالم ا ا بقمــع الــسلطة وار ســاحا
ـــا  ـــداف الـــ مـــن اجل ـــا لـــن تحيـــد عـــن األ ـــا مؤكـــدة ا تتجـــدد مليونا
افظــات ..  قيــة ا غــداد و ــ  ــر  ــ ســاحات التحر رون ا تــدفق املتظــا
لـــة  ـــي  ـــر الـــسف العر ـــسة تحر ـــت رئ ـــذه املـــستجدات كت ـــ ضـــوء  و

ع من شباط  ال  السا ا :  ٢٠٢٠الش  مقاال افتتاحيا جاء ف
 

"  العراق؟   حقًا "فو
ال  لة الش

انـت  ديـد.فقوة تيـاره  ٌم  تصوره لدوره ا السيد مقتدى الصدر وا
ـــــــ قلـــــــب املعادلـــــــة املـــــــستحيلة للتغـــــــول  ـــــــ تموقعـــــــھ معارضـــــــًا  عـــــــود ا

افدين. ي ع أرض الر  االيرا
 

ن  ــ املعتــصم ــ النجــف، اعتــداء ع ــ "ســاحة الــصدرن"  ــل القتــل 
ـــــل  ـــــ املدينـــــة املقدســـــة؟ و ي  ـــــستا ـــــ مقـــــام الـــــسيد الس نـــــاك أم ع
الـسيد مقتـدى الـصدر، صـاحب القبعـات الـزرق أو "سـرايا الــسالم"، 

 يقصد االمرن معًا؟
 

ـــــــ  ن  ـــــــ املعتـــــــصم ـــــــذا االســـــــبوع ع ـــــــوم مجموعتـــــــھ تلـــــــك  فبعـــــــد 
يـام وأطلقـوا النـار  الناصرة و كرالء و البصرة، حيث احرقـوا ا

ن  ـــــ وفرقـــــوا املعتـــــصم ولـــــو لليلـــــة، ألن االعتـــــصامات   –واوقعـــــوا جر
ا  ــــا، بــــل يــــزداد حــــشد ــــوم عل ــــل  عــــد  ل  ــــش ــــم   –عــــود فت ــــا 

ــذه املــرة مــا صــار  ــ النجف.يقولــون  ١٥٠قتيــًال و ١٤يوقعــون  حــًا  جر
يـــام، فــــردوا  ــــم مـــن داخـــل إحـــدى ا يـــرًا أنـــھ جـــرى إطـــالق النـــار عل ت

ظات. ايا   ذا العدد املرعب من ال  باملثل ما اوقع 
 

انــــت عــــشائر الناصــــرة قــــد أصــــدرت بيانــــًا حــــذرت  ــــا النجف!فــــإن  لك
عظـائم االمـور، ممـا  ـا، وتوعـدت املعتـدين  ـ ابنا فيھ من االعتـداء ع
ي  ـــستا اقيـــون بيـــان الـــسيد الس مثـــل مظلـــة حاميـــة، فقـــد انتظـــر العر
ــــــــــــل يــــــــــــوم جمعــــــــــــة مــــــــــــن قلــــــــــــب العتبــــــــــــات  الــــــــــــذي ُيــــــــــــد بــــــــــــھ ممثلــــــــــــھ 
ـ  ان "عامـًا" ( ح املقدسة.انتظروه بمزج من الرجاء والتوجس، فلو 
ــــــ ســــــاحات  م  ل ذبــــــح رقــــــاب أبنــــــا عــــــًا ) ، عرفــــــوا أنــــــھ ســــــ ال يقــــــال ما
ــــذه  ــــ  ــــو جــــاء عامــــًا فعــــًال  نوب.و ــــل ا ــــ  غــــداد ا االعتــــصام مــــن 
ــ  زرة.يقــول أنــھ ال يجــوز االعتــداء ع ن ا معــة الــ أعقبــت بيــوم ا
ــم  ا مــا معنــاه أن عل ملــة نفــس ــ ا ن ثــم يقــول  رن الــسلمي املتظــا
ـم مرتكبـوه.ثم يطالـب بحـصر  م  ـأ عيدين عـن العنـف، و أن يكونوا 
أنـــــھ  ن" بـــــالقوات األمنيـــــة النظاميـــــة، و ـــــم ومـــــع "املندســـــ التعامـــــل مع
ـــن معانيـــھ بحيــــث  كـــذا يمـــ الكـــالم موازنـــًا ب ـــشيات .. و يـــدين امليل

عضًا. عضھ   يل 
 

ــــــ  ــــــزب الــــــشيو العرا ــــــ النجــــــف يــــــا قــــــوم، الــــــ حّركــــــت حــــــ ا

( املشارك  تحالف "سائرون" برئاسة السيد مقتدى الصدر، حيـث 
ار للمجزرة!لــــم  ن ــــ اصــــدار بيــــان اســــ ملــــان ) فعمــــد ا ــــ ال ن  نــــال نــــائب
لـــــم  ـــــل بـــــالطبع الفاعـــــل، إال أنـــــھ ت ّ ب مـــــن ذلـــــك التحـــــالف، وج ـــــ ي
يـره  عدما صفى تارخھ بنفسھ بت ا أن ال أحد يأبھ بھ  بقوة، لعل سر

ــ  ــ العــراق  ــرب االمركيــة ع عاونــھ مــع ٢٠٠٣ل ، والحتــالل البلــد، و
رًا" للعراق. عد "تحر ُ ان ذلك  ساؤلھ الفلسفي عما إذا  تل، و  ا

 
ولكـــــن ملـــــاذا يفعـــــل ذلـــــك الـــــسيد مقتـــــدى الـــــصدر الـــــذي لطاملـــــا اعتـــــّد 
رات، ولــــو  ــــذه الــــصفة، والــــذي أيــــد التظــــا ًال بياناتــــھ  اقيتــــھ، مــــز عر
ـــ النجــــف  ي ا ال ســــليما ـــ ـــا، حــــ جـــاءه ا ماســــة ل ـــ ا بتذبـــذب 
اصة، حيث يقيم مّذاك  قم. صطحبھ معھ بطائرتھ ا  ليناقشھ، و

 
ـــم   –الـــسيد الـــصدر يظـــن ِ ـــ   –أو أنـــھ أو بأنـــھ ســـيكون القائـــد األول وغ

ـــــــن زعمـــــــاء  ـــــــو الوحيـــــــد مـــــــن ب ـــــــ العراق.ف الـــــــة الـــــــشيعية  املنـــــــازع ل
يـــات : ســـليل  يـــة فعليـــة بـــل حي "االحـــزاب" الـــشيعية الـــذي يمتلـــك حي
ـ حالـة  ـائ كمـا  ائل لم يتكون ع أساس ز الصدرن، وزعيم تيار 
ـم االغلبيـة الـساحقة  سائر التيارات، تيار عماده الفقراء والشباب، و
ـ العـراق، ولـم  ا املمتـد  و لطاملا توجس من إيران ونفوذ  البالد، و
، ولـذا  ـ ل سيا ـش ل متعـصب أو مغلـق، وال  ـش شيعھ  عتد ب يكن 
لت ســـــرايا الـــــسالم خـــــالل  ـــــش ية.وقد  ئـــــة الـــــس ـــــو مقبـــــول مـــــن الب ف
مــــة حمايــــة  ــــ "داعــــش" مــــن مجموعــــات قامــــت بم معركــــة القــــضاء ع

م. ية ومنع التنكيل  ان  املناطق والبلدات والقرى الس  الس
 

ا. ة، طالت تلك املالمح فخلط  لكن مرت مذاك مياه كث
 

ـــــــو الوحيـــــــد الـــــــذي يمكنـــــــھ التـــــــصدي  ـــــــل ذلـــــــك، ف ـــــــو  فـــــــألن الـــــــصدر 
ـشرن األول /  ـة منـذ األول مـن  ار "لتصفية" االنتفاضة الـشعبية ا
ت من عنف عاٍر وانفالت  ل ما أوت شيات ب ر.حاولت سائر امليل اكتو
ـ  ت انـت ت تام، فقتلت وقنصت واغتالت وخطفت وجّردت غـارات .. 
توسـع  ـا، و ا والقنصليات االيرانيـة مع احراق مقرا ا بالفشل، و ل
ـــــل االعمـــــار  ـــــساء مـــــن  ـــــا :  االنتفاضـــــة وتنـــــوع الفئـــــات الـــــ تنـــــضم ال
ـ  ة تتأكد باستمرار وتن  اقو والشروط، وطلبة وفنانون ا .. وعر
ـب عـادل  ا.وقـد ذ ـا ع مـة محابـاة الغـرب وامر الوقت نفـسھ بنفـي 
دي ع الرغم من تمسك إيران الشديد بھ، واستطالت أزمـة  عبد امل

 السلطة.
 

قـــد  ـــل با اجـــة با ًا يمـــزج ا ـــ العـــراق مـــسل ـــت  وألن إيـــران انت
ـــ األخـــرى مـــن جـــذور  ـــل  يـــة عميقـــة، ت وان، فقـــد أثـــارت كرا باالســـ
ـــــا، وال عـــــالج طاملـــــا  يـــــة ال حـــــدود ل نـــــة.و كرا خيـــــة ورا متعـــــددة، تار
ـــــــو مـــــــا يبـــــــدو انـــــــھ قـــــــائم، بـــــــل أنـــــــھ  اســـــــتمر االمعـــــــان بـــــــالن نفـــــــسھ، و
اصــــــرة،  باح اقتــــــصاديًا مــــــن قبــــــل إيــــــران ا ــــــستفحل : العــــــراق مــــــس
بقــــى،  ــــ مــــا ي ن  اقي ــــا مــــن العــــر ائ ــــشاء وتطلــــق يــــد ز غــــرف منــــھ مــــا 
ــل  يــار  ــل املؤســسات وا ــشون دمــار  ع ــوع و اقيــون ا فيعــرف العر
ـــد أرض  باح سياســـيًا مـــن قبـــل إيـــران الـــ تر ـــدمات، والعـــراق مـــس ا
ــــــشراس  ــــــا مــــــن ضــــــمن أوراق القــــــوة، لتــــــوازن االس ــــــ جي افــــــدين  الر

كذا. ا.وااليرانيون يحلمون بقم بديًال للنجف .. و ي عل  االمر

ــــ  عــــود ا انــــت  ٌم.فقــــوة تيــــاره  ولــــذا، فــــإن الــــسيد مقتــــدى الــــصدر وا
ذه املعادلة املستحيلة.  تموقعھ معارضًا  قلب 

 
يــــر املوقــــف  ــــب محاجــــات مــــصطنعة لت ــــ تجر ــــأ اليــــوم ا وأمــــا أن ُي
بيًا  ـــــس مـــــذ ـــــ العـــــراق ل ديـــــد، فـــــال طائـــــل منـــــھ.فبما أن الـــــصدام  ا
ــل مــذ :  ــن طوائــف مختلفــة، فقــد ابُتــدع لــھ تأو ــس ب بمعــ انــھ ل
ـــــ  نئـــــون  نمـــــا الـــــسنة واالكـــــراد  ـــــم ب "الـــــشيعة يتـــــصارعون فيمـــــا بي
ن،  ــــــــانئ ــــــــؤالء ال ــــــــن  ــــــــ عــــــــدم تمك سالم"!فيــــــــصبح مــــــــن امل م  حيــــــــا
ــــــ الــــــسواء  ــــــم ع نــــــا  ت.و"الــــــشيعة"  ــــــب أوضــــــاع الب ت واالســــــراع ب
ــــ  شراســــة ع ــــا  ــــ الفــــصائل املتنافــــسة فيمــــا بي املنتفــــضون، كمــــا 

ق املرجعية الشيعية.  النفوذ واملال، كما  التناقضات ال تخ
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ـــــ لنـــــدن بتـــــارخ  ـــــدة العـــــرب الـــــصادرة  ـــــشرت جر  ٢٠٢٠شـــــباط  ٢٠و
ــــ  ــــ فــــاروق يوســــف املقيــــم  في العرا اتــــب الــــ مقالــــة لألديــــب وال
ـوار معـھ )  ئـصالھ ال ا ـ اس ب ر تحت عنوان ( إيران سـرطان ي امل
ـــا ووصـــف  اقطار يـــة و ـــا سياســـات إيـــران تجـــاه االمـــة العر ـــان محور

وار معھ. ئصالھ ال ا ب اس ا سرطان ي  إيران با
 

زلــة تؤكــد  ــوار لكــن مــن طــرف واحــد.وتلك م ــد ا ــ ان إيــران تر وأو
رب. م ا ا  أن من يحكمون إيران يتحدثون عن السالم و أذ

 
 ومما جاء  املقالة : 

 
معيـة العامـة  ب مـن ا ـ ـل أن ت ـا منـذ زمـن طو ـان عل تلك دولـة 

ا الذي يدعو إ السالم.  لألمم املتحدة، ف ال تؤمن بميثاق
 

 ما املطلوب إيرانّيا من العرب؟
 

ــــــ  ا القائمــــــة ع سياســــــ عــــــ أن يقبلــــــوا  .ذلــــــك  ــــــا كمــــــا  أن يقبلو
م الداخليـــة.وتلك معادلـــة ال يمكـــن لدولـــة حّيـــة أن  ـــ شـــؤو التـــدخل 
ــــا دولــــة  ا.فــــإيران الــــ ال تتــــصرف مــــع العــــرب باعتبار تكــــون جــــزءا م
، لن تتمكن من الوصول إ لغة  م قواعد العمل بالقانون الدو تح

م.  حوار مع
 

زلـــــة تؤكـــــد أن مـــــن  ـــــوار لكـــــن مـــــن طـــــرف واحـــــد.تلك م ـــــد ا إيـــــران تر
ـــــــم  رب.إ م ا ـــــــا ـــــــ أذ يحكمـــــــون إيـــــــران يتحـــــــدثون عـــــــن الـــــــسالم و
ـــ  م ينظـــرون إ ـــن الـــدول حلبـــة قتـــال، لـــذلك فـــإ ون العالقـــات ب عتـــ
ـو مـا  رب.و ـ ا ـ الـرد العـسكري ومطاولتـھ  ة قدرتـھ ع اآلخر من ج
لـــــول  ـــــرب أول ا ون ا عتـــــ م السياســـــية، فـــــصاروا  أفـــــسد عقـــــول

رب. م.ال يفكر اإليرانيون إال  ا  ملشكال
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ـــ العـــراق ولبنـــان واليمـــن تجعلنـــا  م  ـــ أتبـــاع ـــا ع نظـــرة ســـرعة نلق
تمــــــع  ــــــ ا ّ ع ــــــا  ئا ســــــوى أ ــــــن مــــــن أن إيــــــران ال تقــــــّدم شــــــ ــــــ يق ع
ذا مـا  ـ ألغـام.و ا من شباب تلـك الـدول إ متفجرات.لقد تحّول أتباع
ـــ  اقعيـــا  ـــو مـــا يجـــري و ـــ دولـــة مـــا، و ـــانوا يحتلـــون مناصـــب رفيعـــة 

ددة باالنفجار.  العراق، فإن تلك الدولة تكون م
 

ـــ  ـــ أن يتحـــول البعـــض مـــن العـــرب إ ب الغـــسيل الطـــائفي  ـــس لقـــد 
ـــ  ي ع ـــرم قاســـم ســـليما ن أكـــ مـــن خـــامن بحيـــث يطـــلُّ ا إيـــراني
ذا مـا  لبنان بتمثالھ ليؤكد أن مشروعھ  قتل العرب ال يـزال قائمـا.و
ــ املــأل،  ي ع ــسليما ــان حــسن نــصرهللا قــد روى حلمــھ الــذي يتعلــق 
ـــــوس  الـــــة وغبـــــاء و نـــــاك َمـــــن ُينـــــصُت إليـــــھ عـــــن ج عـــــرف أن  فألنـــــھ 

 طائفي.
ــا ســيكون  ــده إيــران لنا.لــذلك فــإن أي حــوار مع ذلــك بالــضبط مــا تر

 عقيما ومن غ جدوى.
معيـة العامـة  ب مـن ا ـ ـل أن ت ا منذ زمـن طو ان عل تلك دولة 
ا الذي يدعو إ السالم. دولـة  لألمم املتحدة، ف ال تؤمن بميثاق

رب. ا ع ا  تقوم سياس
 

حون حــــوارا مــــع  ن يقــــ ــــادع ا ا ـــان البعــــض مــــن سياســــي ـ ذا مــــا  و
ــــن ســــنة بــــادرة  ع ــــم لــــم تقــــدم عــــ أر ــــسون أن بالد م ي العــــرب، فــــإ

و العكس من ذلك تماما. ل ما فعلتھ   حسن نية.بل أن 
 

ـ التارخ.لقـد  ـان األسـوأ  يمنـة اإليرانيـة  ـ ظـل ال ما حـدث للعـراق 
ـــــل  تمـــــع وطبعـــــوه، بحيـــــث صـــــارت  ـــــ ا ـــــشر أتبـــــاع إيـــــران الفـــــساد 
ب  ــــس ــــم مــــن غــــ أن يتعرضــــوا للمــــساءلة  ــــش إل ر الفــــساد  مظــــا
ذا مــا تــراه  ــ الفاســدين. مايــة اإليرانية.فالدولــة العقائديــة تح ا

ا. تمعات ترغب  تدم  إيران مناسبا 
 

ـــــن  ة ب ـــــ املـــــستقبل يمكـــــن أن تقـــــوم عالقـــــات ســـــو اضـــــر وال  ـــــ ا ال 
سياسـاتھ  ـ االسـتمرار  ا مـصّرا ع يران ما دام نظام العالم العري و

. ارجة ع القانون الدو  الرثة واملبتذلة وا
 

.فالنظام  ــــــــ ــــــــا السيا عبــــــــت مــــــــن نفاق ــــــــا قــــــــد  وكمــــــــا أرى فــــــــإن أورو
ــــــــا دائمــــــــا أن تواجــــــــھ  ــــــــل عليھ.ســــــــيكون عل ــــــــي ال يمكــــــــن التعو اإليرا
يم والقيــــم واملبــــادئ  ــــ مــــستوى املفــــا ــــا عــــارا ع ــــا بــــھ باعتبار عالق
ـــــــسان وال بحقوقـــــــھ وال بالقـــــــانون  و نظـــــــام ال يـــــــؤمن باإل ـــــــسانية.ف اإل

قوق.  الدو الذي يضمن تلك ا
 

ــــوار أن  ــــا ا يــــة الــــ تطلــــب إيــــران م ســــيكون مــــن حــــق الــــدول العر
كة.فال يمكنــــك أن تتفــــاوض مــــع  ب غيــــاب العوامــــل املــــش ــــس عتــــذر 
ـ  ـ  ـ ظـل نظـام املال ة.إيران  ـ شـروط حيـاة سـو س ع حيوان مف

يوان.  ذلك ا
يـة  نو ـ نـوع مـن الـضاحية ا ـي إ ان األمر بيـد إيـران لتحولـت د فلو 
ـــــ  م  ـــــ جـــــدة صـــــلوا ـــــان األمـــــر إليـــــران ألقـــــام املـــــصلون  وت.ولو  ببــــ
امس بالراط  ان األمر إليران لتحول جامع محمد ا أماكن رثة.ولو 

اء.  إ مرع لّلطم والردح والب
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في والناشـط  اتب ال انت محور مقالة ال تقلبات مقتدى الصدر 
ــــ وســــائل التواصــــل  ــــا ا ق ــــارون محمــــد الــــ اخــــذت طر ــــ  السيا

 ومما جاء  املقالة :  ٢٠٢٠االجتما  السادس من شباط 
 

ـــــ مـــــستوى  ـــــق إ ـــــزن ان ينحـــــدر ممثـــــل شـــــاب وابـــــن فنـــــان عر مـــــن ا
ـــــــرم  ن واللقطـــــــاء، أمثـــــــال ( ابـــــــو درع ) ا عاشـــــــر املنحـــــــرف الغوغـــــــاء و
ـــــــشل  نقع ال الـــــــسفاح، الـــــــذي اســـــــتورده مقتـــــــدى الـــــــصدر، مـــــــن مـــــــس
واللصوصية، ونّصبھ قائد ا للقتلة، وزعيم ا للـسفلة، وآخـر  جرائمـھ 
ــ  ــي،  ــ للمطعــم ال القــاء الــشاب الثــائر الياســري، مــن الطــابق االع
ـــال  ُ ـــان ا ذا  ـــي ))  و ن و (( التوا اك يالء عليـــھ بالـــس عمليـــة االســـ
م،  ـ مقتـدى الـصدر مـراد ـاء، يجـدون  ل الـدجل والر اء، وأ والسف
كــــم  ــــم، و ر م ــــ ة،  ــــ أحيــــان كثــــ م، و خــــدع ــــم و ك عل يــــ
ة، فانــــھ مــــن  ــــصوص كثــــ ــــذا ا ــــم، والــــصور ومقــــاطع الفيــــديو  عل

 املعيب، ان ينخرط معھ، من
 

ــــــو  ــــــذه الفئــــــات،  قيقــــــي ل ـــــان ا ـ يــــــزعم انــــــھ فنــــــان ومثقــــــف، الن امل
ـ نيـل  ـم،  رات الـسلمية، ومناصـرة الثـوار، ودعم املشاركة  التظا
ــــم مــــن الفاســــدين واملفــــسدين،  م املــــشروعة، باســــتعادة وط حقــــوق
ــ ارادتــھ  ن ع ــسلط وضــھ وتخليــصھ مــن زمــر  امل يل  ــ ســ والنــضال 
ــــ قــــم  ع  م، مقتــــدى القـــا ــــ رأســـ يارتــــھ الوطنيـــة، وع واملـــصادرن 
ـ شـباب  حـرض ع ـدات و ـا ُيطلـق التـصرحات والتغر االيرانية، وم
ــــــــزة الغـــــــدر والتــــــــصفيات،  ـــــــصطف مـــــــع أج ـــــــ الــــــــساحات، و الثـــــــورة 
ــــده أســــياده  رات، تنفيــــذ ا ملــــا ير ــــ قمــــع التظــــا ــــ شــــرطي  تحــــول ا و

شر البدع والتخلف  روعھ.  م  تدم العراق، و  ال
 

عـــــــد  ـــــــھ املعـــــــادي للـــــــشعب،  لقـــــــد كـــــــشف مقتـــــــدى الـــــــصدر، عـــــــن وج
ــ مــا ُيبطنــھ، وفــ  ــس ع ــ خــاطره، وال محــاوالت اخفــاء مــا يجــول 
ــ  ـس ا ـا، و ، يتـآمر عل مـا ــ ا نفـسھ بنفـسھ، عنـدما انقلـب ع
بھ،  ـــــــــزي نـــــــــص ا، ولكنـــــــــھ فـــــــــشل، وصـــــــــار ا ـــــــــ صـــــــــفوف زرع الفرقـــــــــة 
بــــــض بالوطنيــــــة والنقــــــاء،  رات ت والــــــشيطان حليفــــــھ، وظلــــــت التظــــــا
عـــد ملقتـــدى، اال االقامـــة الدائمـــة،  اق واالحتـــواء، ولـــم  وتـــرفض االخـــ
ــ حنانــة النجــف فانــھ ســيكون  ــھ، وحــ لــو عــاد ا نــاك عنــد مــن يأو
عـد ان انتقـل  ـره مكـشوف،  ـم، حركتـھ محـدودة، وظ أشبھ، بكـوم 
ــ  ن، بأنــھ وط اقي ــا، تــضليل العــر مــن ( شــلع قلــع ) ، الــ حــاول، ع
ـــ شـــرطي قمـــع،  ـــي، تحـــول ا ـــان معدنـــھ االيرا ، وملـــا فـــشل، و ومـــص
يئـــــة، املنحـــــرف  م، قبيـــــح املنظـــــر وال ـــــ رأســـــ ـــــ قطعانـــــھ، وع يوعـــــز ا
ــــــن  ر ــــــرم املنحــــــط ) ابــــــو درع ( ملالحقــــــة املتظا ا ، ا اخــــــالق ا وســــــلو

م، بخسة ونذالة. ور م  ظ ن، وطع  السلمي
 

ـــ تقلباتـــھ السياســـية، وانتقالـــھ  لة مقتـــدى الـــصدر ال تكمـــن  ان مـــش
ـــ أخـــرى، مـــن دون مقـــدمات أو حـــسابات فحـــسب، وانمـــا  مـــن ضـــفة ا
ـــشار اليـــھ بالبنـــان، مـــن دون ان  ـــ أن يكـــون زعيـــم ا سياســـيا ،  رغبتـــھ 

ـــا، الثبـــات واملبدئيـــة، والـــصدق  يـــدرك، ان للزعامـــة مواصـــفات، ابرز
ــــــصية والسياســـــــية، وتجنــــــب الغـــــــدر،  ـــــــة ال ز ا ــــــسانية، وا واال
فتقــر  ــا مقتــدى، و ــ  ــذه ســمات ال يتح ــر، و ال الق ــل أشــ ورفــض 
وره ع مـسرح  لھ، منذ ظ ستعرض  ا، جملة وتفصيال، ومن  ال
ــــــشع، واالنتفــــــاع والطمــــــع،  األحــــــداث ال يجــــــد فيــــــھ، غــــــ الــــــدجل وا
رســـــــــم سياســـــــــاتھ مـــــــــع رؤســـــــــاء  اقفـــــــــھ، و ورأينـــــــــاه، كيـــــــــف يـــــــــصوغ مو
عفــــري، مــــرورا بنــــوري  يم ا كومــــات املتعاقبــــة، ابتــــداء مــــن ابــــرا ا
ــــة  ــــدي، وفــــق ا لنظر عــــادل عبدامل ــــاء  ي وحيــــدر العبــــادي، وان املــــال
لـــــف  ـــــو يجـــــرب حيلتـــــھ مـــــن جديـــــد مـــــع امل ـــــا  ( شـــــيل وأشـــــيلك ) ، و
ــ ( الــشعب ) بــرغم ان  ــزعم أنــھ مر محمــد عــالوي، عنــدما يكــذب و
ــا  اقيــون، ولك تمــ ان يقبــل بــھ العر عــالوي نفــسھ لــم يــذكر ذلــك، و

ة مقتدى.  ة، ال طبعت مسار ومس ازة الصدر  االن
 

كتـب  عليماتھ، و ا ُيّصدر  وعندما يطيل مقتدى اقامتھ  ايران، وم
رات الـسلمية، والتعـاون مـع  و أتباعھ، بفض التظـا غرداتھ، و
ــــــم،  ــــــ التــــــصدي للطلبــــــة والــــــشباب، واالعتــــــداء عل ــــــزة القمــــــع،  أج
، مخــــــــرج  ــــــــ ــــــــر مــــــــساعده حــــــــاكم  الزام ظ ن والقامــــــــات، و اك بالــــــــس

ــــو يرفــــع ( قامــــة ) ٠مــــسرحية  ة، و ــــضراء الــــش اقتحــــام املنطقــــة ا
ــر، فــان ذلــك يمثــل جــزء ا مــن  ــ ســاحة التحر رن  ــا للمتظــا لــوح  و
رات، والتفــــــاف الــــــشعب  ــــــ اســــــتمرار التظــــــا ــــــي، يــــــرى  مخطــــــط ايرا
ـ  نـاق ع ـّضيق ا ا  العراق، وُ ا، خطر ا ع مستقبل عمال حول

ا  ذا وا  اصرار القيادة اإليرانية ع ابقاء أتباع ا، و  موال
م  م، بــــصف ــــ ســــالم ــــم، وتحــــرص ع ــــا تخــــ عل ــــران، ال قــــم وط
ا املروعة  عد خسار ا، خصوص ا  االحتياطي املضموم واملضمون ل

ا. ر ندس، ال كسرت ظ دي امل ي وابو م   مصرع قاسم سليما
 

ـ  ّ عمـد مـن يد ـ دنيـا السياسـة، ان  كة  ا من املفارقات املـ ولعل
ــــ ألقابــــھ،  ، مثــــل مقتــــدى الــــصدر، الــــذي أضــــاف ا ــــ انــــھ زعيــــم سيا
ــان، ان  يــا جديــدا، ( قائــد املقاومــة الدوليــة ) ضــد االمر ات ار لقبــا 
ــا  ــ ايــران، وم ــستقر  غــادر بلــده العــراق، و ــ النجــف، و ــر مقــره  ي
ـان مقـاوم ا  ـن لـو  ـ ح يقود تلـك املقاومـة املزعومـة ب ( املراسـلة ) ، 
ـــــــا، خاصـــــــة وان  ع عباءتـــــــھ وحـــــــّل عمامتـــــــھ، وخـــــــاض غمار حقـــــــا ، لـــــــ
ــ مناطــق  اقــع ســرة، وال  ــ مو ــست  القــوات والقواعــد االمركيــة، ل

عة. ن وا  مخفية، ولكنھ ا
 
 

عــد ان وقــف ضــد ضــم الــشعب،  ــ سياســيا ،  مقتــدى الــصدر .. انت
ــــــرس  ــــــات لعبــــــة، بأيــــــدي خــــــامن وقــــــادة ا رن، و املتمثــــــل باملتظــــــا
ـــ  م، وعـــاد ا مـــا يخـــدم أجنــد م، و ــي، يحركونـــھ وفـــق ا لرغبــا االيرا
غـــــــــدر  ن، و ا يطـــــــــارد املنتفـــــــــض ـــــــــشياو ـــــــــ واألصـــــــــلية، مل صـــــــــفتھ االو

ن. دافع عن أسياده اإليراني ن، و  باملواطن
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