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 ي ا ــي االشــ ــ حــزب البعــث العر ــب  ــذا الــسر الغر ون عــن  ــساءل الكثــ ي

ـــ وطننـــا  ا عمـــن ســـواه مـــن االحـــزاب الوطنيـــة والقوميـــة  الـــذي يجعلـــھ متمـــ
ـــ  نـــات القـــرن املا ـــ بدايـــة ثالث ا لديـــھ تـــارخ نـــضا يمتـــد ا عـــض ـــي و العر
ـذا القطـب الـدو او ذاك ،  انت تحظـى بـدعم مـن  ا ( اي االحزاب )  كما ا
ــن بقــي  ــ ح ــا محــدود جــدًا ،  ــا انحــسرت عــن ســاحة العمــل وصــار تاث لك
ــــــذه  ــــــسعت  ــــــل ســــــاحات العمــــــل النــــــضا العرية.وا ــــــ  البعــــــث حاضــــــرا 
ــــسان  ــــ ن ي الــــصفوي للعــــراق  يو ـــي الــــص ـ عــــد االحتــــالل االم ــــساؤالت  ال

ــا حملــة  ٢٠٠٣ ومــا رافــق ذلــك مــن حمــالت تــصفية ومالحقــة ملناضــليھ رافق
ــــشرة  انيــــات ماديــــة و ـــا ام رت ل ــــ ــــزب  ھ تـــارخ ا ــــشو اعالميـــة ظاملــــة ل
ـا اعـداء البعـث  س ادعاًء وال غرورا لكنـھ حقيقـة ينطـق  ائلة .. ما نقولھ ل
ــــا  مــــة يوج ديــــھ .. حــــ صــــار البعــــث كمبــــاديء وقيــــم  قبــــل اصــــدقائھ ومؤ
ـي  عـراق عرو ل مواطن وط شـرف يطالـب  يون ا  الطائفيون والشوفي
ــــل حركــــة  حــــصل عنــــد  ــــذا مــــا حــــصل و اصــــصاتية و عيــــدا عــــن ا معــــا 
ا ثورة الشعب املـستمرة واملتـصاعدة منـذ االول  احتجاج شعبية سلمية وم
ـا الـشباب االبطـال  شرن االول وا اليـوم وطبيعـة الـشعارات الـ رفع من 
نوب والفرات االوسط ..  غداد ومحافظات ا   ساحات العز والكرامة  
ـــساؤالت  ـــذه ال ـــل  لمـــات التنظـــ يمكـــن ان تجـــد االجابـــة عـــن  عيـــدُا عـــن  و
يــــم وطفــــل  ــــوز وارملــــة و ا مــــن امــــرأة  ــــسمع ــــسيطة  لمــــات  مــــن خــــالل 
ن ا النظام الوط ،  ن ا بذلك ا ل مواطن الشعور ا  ع ع ن بل  مسك
غـداد تبقـى  تف ايران بره بره  ا و سمع االجابة  صرخة شاب يلعن ام و
ــ  ــل مــواطن و ــ بــضم  نــا تكمــن قــوة البعــث املتمثلــة بوجــوده ال حــرة .. 
ــــــدد  ه وصــــــموده الــــــذي يقــــــض مــــــضاجع خونــــــة االمــــــة والــــــشعب و ســــــر تمــــــ
ــستمر  ــان لــھ ان  ن للبعــث مــا  ــ نفــوس املــواطن ــضور  ــذا ا م ، و مــص
قيقــي بابنــاء  ة مــساره ونقــاء عقيدتــھ وصــدق مبادئــھ والتــصاقھ ا ــ لــوال 
عـــد اخـــر يؤكـــد  ـــات الـــسلطة .. يومـــا  ـــل مغر ـــان مناضـــليھ اســـ مـــن  امتـــھ و
ــــ  ي عمــــق حــــضوره  ا ــــي االشــــ الــــدة حــــزب البعــــث العر حــــزب الرســــالة ا
ــران وان النــصر ات  ــ قــم وط ســاحات املنازلــة متحــديا ذيــول واليــھ الــسفيھ 
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اقيـة  معـة إن الـسلطات العر قوقيـة الدوليـة ا ـش ا ـس وو يومن راي قالت منظمة 
ة االحتجاجـــات  ـــ مـــس إلخمـــاد وتـــ ـــاري،  ـــن األســـبوع ا تج صـــعدت العنـــف ضـــد ا

ضة للوضع السيا القائم.  املنا
ـ  معـة أنـھ  ت املنظمة  تقرر أصدرتھ ا ـاري  ٢٧و ٢٥وأو ي ا ـانون الثـا ينـاير / 

غـــداد وجنـــوب  عـــم  اقيـــة العنـــف إلخمـــاد االحتجاجـــات الـــ  اســـتخدمت الـــسلطات العر
 البالد.

يــة،  ة ا رن، وأطلقــت الــذخ ــ خيــام املتظــا وأضــافت أن قــوات األمــن أضــرمت النــار 
غداد والبصرة والناصرة. رن    واعتقلت متظا
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ا،حول مـــا  ١٦أصـــدرت  دولـــة بيانـــا مـــش

رات  ـــــ مـــــن مظـــــا ده الـــــشارع العرا ـــــش
ـــــا  قـــــة الـــــ تتعامـــــل  احتجاجيـــــة والطر
اقيـــــة وقـــــوات االمـــــن مـــــع  كومـــــة العر ا

رن.  ؤالء املتظا
ت الـــــــــــــدول الــــــــــــــ ـــــــــــــا  ١٦وعــــــــــــ عـــــــــــــن "إدان

االســــتخدام املفــــرط واملميــــت للقــــوة مــــن 
اقيـــة والفـــصائل  قبـــل قـــوات األمـــن العر
ن منــذ  رن املــسامل ة ضــد املتظــا املــس

ري  ٢٤ م متظـــــــا ي، بـــــــضم ــــــانون الثـــــــا ـ
 غداد والناصرة والبصرة .. "

ـــ الرغـــم  ـــا : "ع ـــ بيا وأضـــافت الـــدول 
كومة غ  ا ا من الضمانات ال قدم
ة  أن قـــــــــوات األمـــــــــن والفـــــــــصائل املـــــــــس
ـــــــ  يـــــــة  ة ا تواصــــــل اســـــــتخدام الــــــذخ
صـابة  ـ مقتـل و اقـع ممـا أدى إ ذه املو
ــــن يتعـــــرض  ــــ ح ن،  العديــــد مــــن املـــــدني

ـــــــــــــــــــــع  و ـــــــــــــــــــــ ال تجـــــــــــــــــــــون إ عـــــــــــــــــــــض ا
 واالختطاف .. "

ت الدول الـ كومة  ٣  ١٦ووج مطالب ل
التــــــــا :  رن أتــــــــت  اقيــــــــة واملتظــــــــا  العر

ام  - ١ ـ احـ اقية إ كومة العر دعوة ا
ـــــــ االحتجـــــــاج  ـــــــق  ـــــــات التجمـــــــع وا حر
ــــــــ  ــــــــو منــــــــصوص عليــــــــھ  الــــــــسل كمــــــــا 

 . ــــــــــــ دعــــــــــــت الــــــــــــدول  - ٢الدســــــــــــتور العرا
ــــ الطبيعــــة  فــــاظ ع ــــ ا رن إ املتظــــا
ركــــــــــــــــــــــة االحتجاجيـــــــــــــــــــــــة.   الــــــــــــــــــــــسلمية ل

 
ــــــ ضــــــمان اجــــــراء  - ٣ كومــــــة إ دعــــــوة ا

تحقيقـــات ومـــساءلة موثقـــة فيمـــا يتعلـــق 
ــ  ٥٠٠بــأك مــن  ر حالــة وفــاة وآالف ا

ن منذ  تج  شرن أول.  ١من ا
 

ــل  ــا البيــان تمثــل ب الــدول الــ صــدر ع
ــــــشيك وفنلنــــــدا  مــــــن كنــــــدا وكرواتيــــــا وال
يطاليــــــــــــا  ــــــــــــا و نغار ــــــــــــسا وأملانيــــــــــــا و وفر
ولنــــــــــدا ورومانيــــــــــا  ج و و ولنــــــــــدا والــــــــــ و
د واململكــــــــة املتحــــــــدة  ســــــــبانيا والــــــــسو و
ـــــــــــــــــ الواليـــــــــــــــــات املتحـــــــــــــــــدة  باإلضـــــــــــــــــافة إ

 األمركية.
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ــث لتــصفية مـــا  ب ــي دونالــد ترامــب مـــشروعھ ا س االم لــن يكــون اعــالن الـــرئ
يـة عاصـمة  ية وتاكيـده الـصلف بـان القـدس العر بقي من القضية الفلسطـسي
ــــش حالــــة خنــــوع  ع ــــي  ي ، االخــــ مــــا دام النظــــام الرســــ العر يو الكيــــان الــــص
ـاز  ـسبق لـھ مثيـل .. فمنـذ احتـالل العـراق واالج ان الكرامة لـم  وصمت ع ام

ـــسان  ـــ ن ـــا البعـــث  ـــ قاعـــدة االمـــة الـــ بنا ــي  ٢٠٠٣ع ـ مـــن خـــالل تحـــالف ام
ـــــش حالـــــة تراجـــــع ونكـــــوص غـــــ مـــــسبوق  ع ـــــي  ي صـــــفوي ، ووطننـــــا العر يو صـــــ
ــــــا  ن باعتبار ـــــي او الوطـــــ او مــــــا يـــــرتبط بفلـــــسط ســـــواء مـــــا يتعلـــــق بــــــاالمن العر
ـر العـراق  اجـة لتحر ي ا نـا تـأ يـة .. ومـن  ما االمة العر القضية املركزة 
ن ، ليمـــــــارس دوره  م عبيـــــــد وذيـــــــول الـــــــصفو ـــــــ مقـــــــدم ـــــــن و تل ـــــــس ا مـــــــن د
ـت ســنوات مــا  ا .. واذ اثب افــشال ططــات اعــداء االمـة و ــ التـصدي  ـ  الطلي
ي  ا ــــــي االشــــــ نــــــا حــــــزب البعــــــث العر اقــــــف قيــــــادة حز ة مو ــــــ عــــــد االحتــــــالل 
انـــت  لـــة الـــ  ز ـــ نفـــس الوقـــت كـــشفت عـــورات االنظمـــة ال ـــا  اعة ، فا الـــ
انــت تــدعو اليــھ  ــا النيــل مــن نبــل وصــدق مــا  ك فرصــة اال وتحــاول مــن خالل التــ

ـــان الزعمــــاء العــــرب  ـ ــــي ان  نــــا مــــن ضــــرورة التمــــسك بالتــــضامن العر قيــــادة حز
ــل قطــر  م مــن الوحــدة النــھ ، اي التــضامن ، صــمام امــان  ــ ســلطا يخــشون ع
ــ  ــن ع ن واالقليمي ــضتھ وقوتــھ بوجــھ اعدائــھ الــدولي ــي والكفيــل بتحقيــق  عر

 حد سواء.
مت  ـا سـا ث بـل ا ناء لم تكن تبا او تكـ غ ان جميع االنظمة ومن دون است
انــت لــھ  يــة بــل  امعــة العر ــي مؤســس ل ل او ذاك بــاحتالل قطــر عر ــذا الــش
ــــا  ــــا فكر ــــي حــــ الــــ يختلــــف مع خيــــة للــــدفاع عــــن اي قطــــر عر اقفــــھ التار مو
ـا  دد اقطار ش حالة ضعف وا  ع ذه االنظمة  ا اي  وعقائديا .. ما جعل
ـ  ا تم تقسيمھ فعليا كما حدث  السودان مثـال  عض مخاطر التقسيم بل ان 
ا  ا ومـــستقبل ي مـــن صـــراعات وازمـــات تتعلـــق بوحـــد عـــا ـــن ان اقطـــارا اخـــرى  ح
ل او ذاك .. لقــد  ــذا الــش يــا واليمــن وحــ مــصر  او لي ــ ســور كمــا يحــدث االن 
ـــر مخططاتـــھ  ي الـــصفوي الفرصـــة مواتيـــة لتمر يو ــي الـــص ـ لـــف االم وجـــد ا

ـــران والـــ اتخـــذت مـــن  ـــ قـــم وط ـــ  ـــق االمـــة طائفيـــا مـــن خـــالل نظـــام املال لتمز
ا وشــــراء ذمــــم  ــــث ســــموم ــــي و ــــ اقطــــار الــــوطن العر ا  العــــراق منطلقــــا لتمــــدد
ـ اكـ مـن مناسـبة  ـو مـا حـذر مـن خطورتـھ و  عض من يد االنتمـاء للعلمـاء و
ــر  ــاد والتحر ــن ســر قيــادة قطــر العــراق قائــد ا ــزب ام ــن العــام ل الرفيــق االم
بأ  ـــــس ـــــ مبـــــاديء رســـــالية  ندة ا ـــــة متبـــــصرة مـــــس يم انطالقـــــا مـــــن رؤ عـــــزة ابـــــرا

ذا النظام ..  طر الصفوي وحقيقة االحقاد العنصرة ل  ا
 

ديــة  ان مــا يمــر بــھ العــراق منــذ اكــ مــن ســتة عــشر عامــا مــن اوضــاع سياســية م
ــــ اطــــار مخطــــط  ي  ــــل قطاعاتــــھ االقتــــصادية والقيميــــة ، يــــأ ــــب ل وتــــدم وتخر
ــــران ، لــــذا فــــان مطالبــــة  ــــ ط شــــرر تنفــــذه االحــــزاب العميلــــة للنظــــام الــــصفوي 
ـا حيـث  ـذه االحـزاب ضـرورة وطنيـة البـد م ـاء وجـود  ـ العـراق با ابناء شعبنا 
ـــ العـــراق تبقـــى عـــاجزة ولـــن تحقـــق تطلعـــات الـــشعب  ـــة لالوضـــاع  ان اي معا
ـا التوسـعية .. وآن  ة واطماع يمنـة الـصفو عيدا عـن ال بوطن يتمتع بالسيادة 
ـــــــ  ـــــــا ازاء الثـــــــورة الـــــــشعبية  اقف عيـــــــد النظـــــــر بمو يـــــــة ان  االوان لالنظمـــــــة العر
ـ العـراق ينفـذون  ـس بالعمليـة السياسـية  ا و ان رمـوز مـا  العراق وتدعم
ـــــي ..  ـــــ خاصـــــرة الـــــوطن العر ـــــة  لون راس حر ـــــش ـــــران و ـــــ ط م  اوامـــــر اســـــياد

ا قبل ان تلتف ع اعناقكم ..  ا االنطمة  االف فعليكم بذيول  ايران اي
ـــي قـــد  ـــم ا ـــا قبـــل فـــوات االمـــان .. الل ـــشباب العـــراق فاغتنمو ـــا الفرصـــة  و

د.  ذكرت فاش

 

ي  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر أكـــــدت القيـــــادة القوميـــــة 
ا املقاومـة ، والوحــدة  ــسقط ،ان صـفقة القـرن لــن تمـر وس
ــــــــ  ــــــــضن القومــــــــي الدا ية وتوفــــــــ ا الوطنيــــــــة الفلــــــــسطي
ـــي  ـــ اوســـع تحـــرك شـــع عر ية، ودعـــت إ للثـــورة الفلـــسطي
ــ  ية.جاء ذلــك  رافــض ملــشروع تــصفية القــضية الفلــسطي
ـس  بيان للقيادة القومية  مـاي نـصھ.قبل ان يطلـق الرئ
عرف بـــــصفقة القـــــرن  و خطـــــة مـــــا يـــــا جانبـــــھ نت ــــي و ـ االم
ــــــس أزمــــــة الــــــشرق  ة ملــــــا  ــــــسو كيــــــة ملــــــشروع ال ــــــة ام كرؤ

ـــــــــــــي  ــــــــــــي للـــــــــــــصراع العر ـ ـــــــــــــف االم ـــــــــــــ التعر  -األوســـــــــــــط و
ــــــذه  انــــــت املقــــــدمات تفــــــ عــــــن مــــــضمون  ي ، يو الــــــص
اف بالقــــدس عاصــــمة  ــــ االعــــ الــــصفقة ،والــــ تنطــــوي ع
إســـقاط حـــق العـــودة ، وضـــم الكتـــل  ي ، و يو للكيـــان الـــص
ن  ـــ كيـــان االغتـــصاب ، و إعطـــاء الفلـــسطين يطانية إ االســـ
ـــن  يـــاة ، مـــع تمك ـــسط مقومـــات ا حكمـــًا ذاتيـــًا ، يفتقـــر ال
ـــذا  ـــ ل غرا ـــ الطـــوق ا العـــدو بفـــرض ســـيادتھ األمنيـــة ع
ـــــــدود مـــــــع األردن ، ومنـــــــع  ـــــــ طـــــــول ا ي ،وع كـــــــم الـــــــذا ا
اقتــــصار القــــوى  ــــش و ــــشاء ج ية مــــن إ الــــسلطة الفلــــسطي
ــي  كــم الذا ــ الــشرطة وابقــاء اجــواء منطقــة ا األمنيــة ع
يونية.ان صـــفقة القـــرن  مينـــة الـــص كمـــا الـــشاطئ تحـــت ال
دعـــــــــو  ــــــــي فرصـــــــــة ثمينـــــــــة و ـ س االم ـــــــــا الـــــــــرئ عت الـــــــــذي 
ــــــــ  يونية تقــــــــدم ع ــــــــة صــــــــ ــــــــ رؤ ــــــــا  ن اللتقاط الفلــــــــسطين
ا عـــن املـــشارع  ـــ التختلـــف بتفاصـــيل كيـــة ، و اإلدارة االم
غـــــــال الـــــــون عـــــــن  يونية الـــــــ طرحـــــــت منـــــــذ افـــــــ ا الـــــــص
ــــ الوطــــن  مــــشروعھ قبــــل خمــــسة عقــــود والــــذي دعــــا فيــــھ إ
ـي  ن حكم ذا عطى للفلسطين اق مايمكن ان  البديل و
ـــذا  يون ، و ا الفلـــسطي ـــسك إلدارة شـــؤون املنـــاطق الـــ 
ـــ األرض وال  ـــق الـــسيادي ع الكيـــان االداري لـــن يمـــارس ا
وع األنيــــــاب وتحــــــت الوصــــــاية  ــــــ الــــــشعب وســــــيكون مــــــ ع
عــــــــد  ــــــــل مــــــــا طــــــــرح  يونية ،و االقتــــــــصادية واألمنيــــــــة الــــــــص
ستحـــــضر ذاك  ـــــان  غـــــال الـــــون مـــــن قبـــــل العـــــدو  مـــــشروع ا

 املشروع وان بمفردات مختلفة.
 

ــــ  ي ال ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر ان القيــــادة القوميــــة 
ــــــ  ــــــل الـــــدعم الدو ي ب يو عتـــــ الـــــصراع مــــــع العـــــدو الـــــص
ــــو صــــراع تحكمــــھ  ـــي منــــھ ، ـ الــــذي يتوفــــر لــــھ وخاصــــة االم

مـا  يـاة ألحد سقيم ا قواعد الصراع الوجودي بحيث ال
ـــــــــــذا الـــــــــــصراع  ـــــــــــ طبيعـــــــــــة  نادًا إ اال بنفـــــــــــي اآلخـــــــــــر ، واســـــــــــ
دف  ـــــــــــــس ي ال يو دافاتھ ، فـــــــــــــإن املـــــــــــــشروع الـــــــــــــص واســـــــــــــ
ــــــــــا  ــــــــــل مخزو يــــــــــة ب نمــــــــــا األمــــــــــة العر ا و ن لــــــــــذا فلــــــــــسط
ــــــا مــــــن  ــــــضوي الــــــذي تحقــــــق ذا ا ال ــــــضاري ومــــــشروع ا
ي كيان وظيفِة  يو ذا مايجعل من الكيان الص خاللھ.و
يـــــــا الـــــــذي تولـــــــت الواليـــــــات  ســـــــياق تنفيـــــــذ املـــــــشروع اإلم
ـــــــــرب  عـــــــــد ا اتيجية  كيـــــــــة قيادتـــــــــھ االســـــــــ املتحـــــــــدة االم
ا   ًا ان تبقى امر ذا لم يكن مستغر العامليةالثانية ، ول
ــــــــل املــــــــساعدات  ي وتمــــــــده ب يو ــــــــ الكيــــــــان الــــــــص الــــــــ تر
ماية مـن أيـة مـساءلة  انات والتغطية السياسية وا واإلم
ــــــ طــــــرح  دوليــــــة عــــــن جــــــرائم االحتــــــالل ،وعليــــــھ اقــــــدمت ع
ـــــ  ـــــل تحـــــت عنـــــوان صـــــفقة القـــــرن ،والـــــ  ا ل مـــــشروع
ية حيــــث  ــــ لتــــصفية القــــضية الفلــــسطي العنــــوان السيا
اف بالقــــــــــدس  ــــــــــا بــــــــــاالع ـــــــــي طرح ـ س االم بق الــــــــــرئ اســــــــــ
ــ ارض  ــوالن إ عــالن ضــم ا ي و يو عاصــمة للكيــان الــص
تلــة والــدعم باتجــاه التطبيــع مــن العــرب بــدءًا  ن ا فلــسط
عــــض األنظمــــة  ــــة مــــع  مــــن العالقــــات االقتــــصادية والتجار
ـــــــــــ مؤتمـــــــــــر وترســـــــــــو ولقـــــــــــاء املنامـــــــــــة.ان  يـــــــــــة وصـــــــــــوًال إ العر
ـــــــ  ي ، ال ا ـــــــي االشـــــــ ـــــــزب البعـــــــث العر القيادةالقوميـــــــة 
ـ  لـول ال ـل مـشارع ا ـا الـرافض ل سبق وحـددت موقف
ــــا صــــفقة  ية وم ــــ تــــصفية القــــضية الفلــــسطي تنطــــوي ع
كيـــــة  ـــــا مـــــع وصـــــول اإلدارة االم ج ل و القـــــرن منـــــذ بـــــدأ الـــــ
ـــذا املوقـــف  ـــ  عيـــد التأكيـــد ع كـــم ، اليـــةإ ســـدة ا ا
اقـــــف وحـــــسب بـــــل  ـــــس بـــــإطالق املو ـــــا ل داعيـــــة للتـــــصدي ل

 بآليات عملية تقوم ع االسس التالية :
 

ادفـــِة باتجـــاه  أوًال : املبـــادرةفورًاا إطـــالق حركـــة سياســـية 
ـ قاعـدة برنـامج مقـاوم  ية ع تحقيق وحدة وطنية فلـسطي
ــ  ية ال ــل قــوى الثــورة الفلــسطي ،تتوحــد ضــمن معطياتــھ 
ـــــل قـــــوى الفعـــــل املقـــــاوم لالحتـــــالل وتكـــــون  ـــــا  تتموضـــــع ف
ن واألمــــــــة  مــــــــا فلـــــــسط ا  املرجعيـــــــة الـــــــ تقــــــــدم نفـــــــس
يـــــــة والعـــــــالم قيـــــــادة وطنيـــــــة تكـــــــون حاضـــــــنة للطمـــــــوح  العر
ـل ارض  امـل ل ـر ال الوط الفلسطي  توقھ نحو التحر

ن.  فلسط
ال املتاحـة  ل األشـ ثانيًا : تفعيل الفعل املقاوم لالحتالل ب

ــــــــــــــــــــــــــل األرض  ي وتحو مــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا وا ، العـــــــــــــــــــــــــسكري م
يةا ارض محروقــــــــــة بوجــــــــــھ قــــــــــوات االحتــــــــــالل  الفلــــــــــسطي
خيــــــــة ارضــــــــًا واحــــــــدة لقــــــــوى  ن التار واعتبــــــــار ارض فلــــــــسط

.  النضال الفلسطي
 

ــــــــل مــــــــشارع  ثالثــــــــًا : اعــــــــالن موقــــــــف فلــــــــسطي رافــــــــض ل
ـا  ية وم دف تصفية القضية الفلـسطي س ة ال  سو ال
ــــــــ  ــــــــ ثوابــــــــت املوقــــــــف الوط صــــــــفقة القــــــــرن والتأكيــــــــد ع
ــــــ  لــــــس الوط الفلــــــسطي الــــــذي أكــــــدت عليــــــھ قــــــرارات ا

 واعتبار اتفاق أوسلو اتفاقًا ساقطًا ومعدوم الفعالية.
 

يــــــة لتفعيــــــل قــــــرارات مكتــــــب  امعــــــة العر عــــــًا : دعــــــوة ا را
ا. ال التطبيع مع ل أش  مقاطعة ( اسرائيل ) ووقف 

 
اقعــھ  تمــع الــدو وخاصــة مو خامـسًا : التحــرك باتجــاه ا
ــ تنفيــذ  كيــة للتأكيــد ع يمنــة االم الــ تقــاوم سياســية ال
قوق الوطنيـــــــــــــــة  القـــــــــــــــرارات الدوليـــــــــــــــة ذات الـــــــــــــــصلة بـــــــــــــــا
ــــــا حــــــق العــــــودة ، وقــــــرار محكمــــــة العــــــدل  ية وم الفلــــــسطي
قــوق  ة  طــ ــات ا ا ــدار العــازل واالن الدوليــة حــول ا
كمــــــة  تلــــــة واعتبــــــار مــــــاتقوم بــــــھ ا ــــــ األرض ا ــــــسان  اإل
ـــق مقاضـــاة دولـــة العـــدو  ـــ طر نائيـــة الدوليـــة خطـــوة ع ا
ــــد إلعــــادة االعتبــــار لقــــرار  مــــا يم ــــسانية و بجــــرائم ضــــد اإل
ال  ل مــــــــن أشــــــــ ــــــــ شــــــــ يونية  األمــــــــم املتحــــــــدة بــــــــإن الــــــــص

 العنصرة والتعامل مع ( اسرائيل ) كدولة أبارتايد.
 

ـــــــ  ـــــــشدد ع ـــــــ  ـــــــزب و سادســـــــًا : ان القيـــــــادة القوميـــــــة ل
ميــــــــــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــــــــراع بإنجــــــــــــــــــــــــــــاز الوحــــــــــــــــــــــــــــدة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــة  أ
اقـــف  الھ ،تـــدين مو ـــل اشــ يةوتفعيل الكفـــاح ب الفلــسطي
ــــــي تـــــــرى ان  ـ يـــــــة الـــــــ رحبـــــــت بـــــــاالعالن االم األنظمــــــة العر
ية  مـــة وطنيـــة فلـــسطي ـــست م التـــصدي لـــصفقة القـــرن ل
مــة قوميــة باعتبــار ان  نفــس املــستوى م ــ و وحــسب ، بــل 
ن  دف فلــسط ــس كيــًا ال تــضن ام ي ا يو املــشروع الــص
ـــذا يتطلــــب اعـــادة االعتبــــار  يـــة ، و نمـــا االمــــة العر فقـــط و
ــــــ  ــــــا  ــــــ مركز ية والتأكيــــــد ع ملوقــــــع القــــــضية الفلــــــسطي
ـي  طـالق حـراك شـع عر ـي ، و صلب قضايا النـضال العر
تفـــض  ـــ نفـــس الوقـــت الـــذي ت ن  انتـــصارًا لقـــضية فلـــسط
ـــ اكـــ مـــن ســـاحة ضـــد منظومـــات  يـــة  مـــا العر فيـــھ ا
ــــــا انتفاضــــــة شــــــعب  م اصــــــصة وا الفــــــساد والتبعيــــــة وا
ـــــــو يقـــــــاوم اليـــــــوم  ــــــي و ـ تـــــــل االم العـــــــراق الـــــــذي قـــــــاوم ا
خيـــــــة  ـــــــ موقـــــــع اإلدانـــــــة التار ـــــــضعھ  ـــــــي و االحتـــــــالل اإليرا

ــــ  ــــي إ ــــ العــــراق والعمــــق القومــــي العر غولــــھ  عــــدما ادى 
ي اليــھ  يو ــا مــايرمي العــدو الــص تائج ع تكمــل ب ايجــاد وقــا
ـــــــ إضـــــــعاف عوامـــــــل  ـــــــي إ تمـــــــع العر ،مـــــــن تفكيـــــــك بـــــــ ا
ــد األرضــية لطــرح املــشارع املــدمرة  يــة الــ تم املناعــة العر
ــــــــــا صــــــــــفقة  ــــــــــل مــــــــــضامينھ وم ــــــــــي ب لألمــــــــــن القومــــــــــي العر
ي  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر القـرن.ان القيـادة القوميـة 
ـــــوض  ـــــ ال يـــــة ع ـــــذه االمـــــة العر ، والـــــ تـــــؤمن بقـــــدرات 
ـــست  كيـــة ل عتـــ ان اإلمـــالءات االم واالنبعـــاث املتجـــدد ، 
ــــــــت  قــــــــدرًا اليــــــــرد ، وان صــــــــفقة القــــــــرن لــــــــن تمــــــــر إذا ماووج
ـــــــــــــِي ثانيـــــــــــــًا، وكمـــــــــــــا  بموقـــــــــــــف رافـــــــــــــض فلـــــــــــــسطي اوًال وعر
ــذه االمــة إســقاط كثــ مــن املؤامــرات الدوليــة  اســتطاعت 
ديـــدة،  ـــذه املؤامـــرة ا ـــ إســـقاط  ـــا ، قـــادرة اليـــوم ع عل
ضن  ن ا بالوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح املس وتأم
بقى طليعـــة  انـــت وســـ ن الـــ  القومـــي الـــدا لثـــورة فلـــسط
ي  يطا ـــة االحتـــالل االســـ ـــ مواج يـــة  متقدمـــة للثـــورة العر

ن.  لفلسط
ـــا  دد يـــة والـــ ت ـــذا الظـــرف الـــذي تمـــر بـــھ االمـــة العر ـــ 
ـــــــاطر مـــــــن الـــــــداخل واملـــــــداخل ليبـــــــق املوقـــــــف القومـــــــي  ا
ن وحـــق  دف فلـــسط ـــس ـــل ما ـــ رفـــضھ  شـــديد الوضـــوح 
ـــــ حقـــــوق  خيـــــة والـــــ  ـــــ اســـــتعادة حقوقـــــھ التار ا  شـــــع
ـ االمـة  قومية بامتياز ،ولتخرج القوى ال تـد حرًصـا ع
ا  ـــــــــــاء اســـــــــــتال مـــــــــــة وا ـــــــــــرة والكر يـــــــــــاة ا ـــــــــــ ا ـــــــــــا  وحق
ــ  اقــف إ غــادر منطقــة رماديــة املو االجتمــا والقومــي ان 
ن  عتــــ قــــضية فلــــسط ــــن مــــن  منطقــــة الوضــــوح والتميــــ ب
ثمار  عمـل لالسـ ـن مـن  ـض ،و ا يناضـل و تھ وألجل قض
ية خدمـــة ألجنـــدة مـــشارعھ  ـــ بالقـــضية الفلـــسطي السيا

اصة.  ا
 

ة للقـــــضية  ـــــل املــــشارع التــــصفو ال،لــــصفقة القــــرن، وال ل
ية.الللتطبيع مــــع العــــدو وال للرضــــوخ لإلمــــالءات  الفلــــسطي
عـــم لتـــصعيد الكفـــاح  ية ،  عم لوحـــدة فلـــسطي كيـــة. االم
ــستعيد زمــام املبــادرة  يــة  ركــة شــعبية عر عــم  املــس ، و
ـ قـضية قوميـة بقــدر  ن  ميـع ان فلـسط ـ علـم ا وليكـن 
ـــو مــــشروع  ن  ـــر فلــــسط مـــا قـــضية وطنيــــة ومـــشروع تحر
ــــــ  ــــــست مــــــستعمرة بــــــل  ــــــي بامتيــــــاز والقــــــدس ل قومــــــي عر
كــــذا  ذا مايجــــب ان يؤســــس عليــــھ ،  ن.و عاصــــمة فلــــسط

ستمر السياقات. كذا   انت البدايات و
 

ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 
 ٢٠٢٠/  ٠١/  ٢٩ 
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ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــشرن ع ــــــــــــــــستمر ثــــــــــــــــوار 
ــــــــــــــــــ  م االســــــــــــــــــطوري  صــــــــــــــــــمود
ـــــــــ  ـــــــــم اك ســـــــــاحات املنازلـــــــــھ .. و
ـــل  ـــة  ـــ مجا مـــھ ع اصـــرار وعز
ا  ادوات القتـــــــــل .. الـــــــــ تمارســـــــــ
رمـــــــــــــــــــھ  ـــــــــــــــــــزة االمنيـــــــــــــــــــھ ا االج
ـــــــشيات االيرانيـــــــھ  وفـــــــصائل املل
ــــل  ــــستخدمون  ــــم  القــــذره .. و
ــم مــن وســائل القتــل  ــ جعب مــا 
ر وقـــدموا  عــة اشـــ م الـــ انطلقــت قبـــل ار ــاض ثـــور ن مــن اجـــل اج طف.بحــق املنتفـــض وا

ـــــ حيـــــث تجـــــاوز العـــــدد  ر داء وا يات جـــــسام مـــــن الـــــش ـــــا تـــــ داء  ٢٥ف الـــــف مـــــن الـــــش
ــــل  ــــزة الــــسلطھ القمعيــــھ ب رمــــھ مدعومــــة مــــن اج ــــشيات ا م املل ــــم واصــــاب ــــ قتل ر وا
ـــ  ـــ وااليمـــان الكب ن لـــم يحملـــوا ســـوى العلـــم العرا ن ســـلمي ـــن ان املنتفـــض ـــ ح ا ..  مـــسماي
ـــل مـــا ترتـــب  ـــ اســـقاط العمليـــھ السياســـيھ الفاشـــلھ و ـــا .. و م .. والـــ اعلنو ـــداف ثـــور با

ـــــ  ـــــرم  ـــــا منـــــذ عـــــام االحتـــــالل ا ثـــــق م ـــــوالء  ٢٠٠٣وان ـــــد اليـــــوم .. انالـــــصمود النـــــادر ل و
اجعوا عــن  مـا .. ان الـشباب لــم ولـن يـ ه ا االبطـال .. امـام ألـة القمــع الوحـ لـھ دالالت كثــ
اقامــــة دولــــھ مدنيــــھ ال  راميــــھ و ونــــھ وا ــــ ازالــــة شــــراذم ا ــــشرن .. و ــــداف ثــــورة  اتمــــام ا
ــــل مــــسؤول  ــــا رجــــال ديــــن فاســــدين واخــــرن مــــن اللــــصوص .. وان تكــــون مــــسائلھ ل يتحكــــم 

ر منـذ  م بقتل او جـرح متظـا ـ محكمـة الـشعب  ١سا م ا ـ اليـوم وتقـديم ـ وا ـشرن املا
طـــف وحـــرق خيـــام الثـــوار ..  ـــا القتـــل وا ـــل انواع فوه مـــن جـــرائم .. و لبنـــالوا جـــزاء مـــا اقـــ

ا من جرائم ..   وغ
 

ـــل وســـائل  ـــا االحـــرار  قـــدم ل ـــشرن و ـــساند ثـــورة  ـــل شـــرائح مجتمعـــھ  ـــ ب ان الـــشعب العرا
ــــا  داف ــــل ا ا وحــــ تنفيــــذ  ــــز صــــمود عز الـــدعم اللوجــــس مــــن اجــــل عدامــــة زخــــم الثــــوره و

عا ..  ا قادم ال محالھ باذن هللا   املشروعھ .. وان نصر
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ê«†ËÖ]áçÂ‚fÂ†ËÃq
افـــــة القنـــــوات  ـــــا حظيـــــت بتغطيـــــة شـــــاملة وواســـــعة مـــــن قبـــــل  ـــــ الـــــوطن فا ـــــل االنتفاضـــــات  مـــــن خـــــالل اســـــتعراض 
ا ال تقـــــل عـــــن  ـــــساع ـــــا وا م ـــــ  اقيـــــة ، والـــــ  ناء االنتفاضـــــة الـــــشعبية العر يـــــة ، باســـــت يـــــة واألجن الفـــــضائية العر

ـــــي  ــــ وطننــــا العر ى الــــ وقعــــت  االنتفاضــــات الكــــ
 وخاصة مصر.

ـــــ وال  ل وا ـــــش اقيـــــة  انقـــــسمت الفـــــضائيات العر
عـــة  ـــا تا كومـــة كو ـــ ا ـــن منحـــاز إ ـــدل ب يقبـــل ا
ــشيات الــ تتحكــم بمــص  ــ االحــزاب واملل ــا او ا ال
مــا املنتفــضة ،  ــ الطعــن با عمــل ع العــراق ، و
ـــــــــــوض بـــــــــــھ  ـــــــــــذا امـــــــــــر مـــــــــــسلم بـــــــــــھ وال يحتـــــــــــاج ل و
اقية سعت ا نقل  نالك فضائيات عر افعھ.و ودو

ـــسية ، فيمــــا  ة اغلقـــت قنــــوات رئ ـــات مــــس ديــــدات مباشـــرة عــــ ج ـــ  عرضــــت ا ـــا  ر مـــا يجــــري ، لك اقـــع وتــــصو الو
ــ  رات ، وفيمــا اضــطر اخــرون ا ــم التظــا غطي ب  ــس ن  ــول ديــدات مــن قبــل مج ــ  عالميــون إ فيون و ــ عــرض 

غداد نحو اقليم كردستان وخارج العراق. م ، واضطر اخرون مغادرة   وقف عمل
 

ـــد الـــذي  ـــ ا ـــ تحمـــل الـــصعاب ا ا  اع ـــ اقيـــة مثـــل قنـــاة دجلـــة و نـــا البـــد مـــن االشـــادة ببعـــض الفـــضائيات العر و
ــ فتــات احــزاب  ــش ع ع ــة  ــا قنــاة تجار ــا مــن ا ــرت حقيق نمــا قنــاة الــشرقية فقــد أظ ا ، ب ة مراســل فقــدت فيــھ خــ

ا عقد صفقات لشراء الذمة اإلعالمية. م ا شعب يذبح ، بل  م  السلطة وال 
 

ولـة  غطيـات  زرة ال أنتجت  ا ا ا وم عض نية عن  ا ، مع غياب امل غطي ت  اما الفضائيات العرية فقد تباي
بـع سياسـة الدولـة ،  ـا ، وأصـبحت ت ني ـ بـذلك قـد فقـدت م ب عالقـة قطـر اإليجابيـة مـع ايـران ، و ومحدودة ، والس

شھ. ع انت  ا الذي  انت مستقلة ، و بذلك فقدت برق ا اإلعالمية  ا كون سياس ة  حرفي انت متم  عد ما 
 

ــــ  ــــذه القنــــاة معروفــــة وال تحتــــاج ا افع ل ــــ مــــدار الــــساعة ، والــــدو عــــة املــــستمرة ع ــــدث باملتا يــــة ا ت العر نمــــا تمــــ ب
.  تفس

 
ـوع  داء ا ـ ارض العـراق شـ ايا الـذين سـقطوا ع ا لالنتفاضة وال ل شعر باأل من تجا نالك قنوات عرية  و
عــض  ــث  ن ، وقــد اكتفــت ب ن والــسراق والطــائفي ــرم ــدون وطــن ضــيعھ القتلــة وا ــم ير ش،ا م ــر والظلــم وال والق

ازر. ا بالتعليق ع ا لف نفس  األخبار ، ولم ت
 

ــ العــراق وخارجــھ قــد اســتخدموا منــصات التواصــل االجتمــا وتطبيقــات  ــل الــشرفاء  ــم  ري العــراق ومع إن متظــا
ـذا  ـ مـدار الدقيقـة و الـساعة واليـوم ، و افية  بث األخبار واألفـالم ونقـل األحـداث مباشـرة وع اسل بطرقة اح ال
يـــة والعامليـــة ، وكذلـــك  ليـــة والعر ـــم مـــصدر اخبـــاري لوســـائل االعـــالم ا ـــ ا ـــسبوك وتوتـــ إ الفعـــل االعالمـــي حـــول ف

. سان وحرة الرأي والتعب  مصدر للمنظمات الدولية املعنية بحقوق اال
 

ـو ثـورة  س مجرد حراك شع يطالـب برحيـل النظـام ومالحقـة الفاسـدين بـل  ميع ان ما يجري  العراق ل إن ع ا
ــان العــراق ، وتفكيــك الدولــة الوطنيــة ، وليعلــم  رت لتفكيــك الوحــدة الوطنيــة وار ــ بيــة الــ  ضــد الطائفيــة واملذ
ميـــع  ـــ العـــراق ، الن ا كـــم الطـــائفي  ـــاء ا ســـرائيل يرحبـــون با ميـــع ان ايـــران والـــسعودية والواليـــات املتحـــدة و ا

. لھ وابقاء حالك الفو  مستفيد من إضعاف العراق وتقسيم أ
 

ــق الــذي يطالــب بــھ ابنــاء العــراق ، يــا نــاس  ــ جانــب ا ــي اعالمــا موضــوعًيا ، يقــف ا مــع االســف لــم يكــن االعــالم العر
وات والعائــدات املاليــة  ــ ظــل الــ ميــل بــل اجمــل منــھ  ــد عــراق الــزمن ا ــز معــا ، نحــن نر ــد وطــن كــرم عز نحــن نر

شر. ش ك ع ارج نرد ان  موم  الداخل وا ش بكرامتنا وعنفوانا ، يكفي شعبنا مشرد م ع مة نرد ان   ال
 

ن  ــــــشيات ضــــــد الناشــــــط كوميــــــة واملل ا القــــــوات ا ــــــة الــــــرأي الــــــ تمارســــــ ــــــ حر يق ع إن سياســــــات القمــــــع والتــــــض
ًيـا  ا لم تقلل من قيمـة االنتفاضـة العظيمـة محلًيـا وعر سليط الضوء عل ن ، ورغم غياب االعالم العري   واإلعالمي

تصر إرادة الثوار وسيعود العراق بْاذن هللا.  ودولًيا و ست
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ارجيــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــر ا حــــــــــــــــــذر وز
ــــــي، مايـــــــك بومبيـــــــو ،  ـ األم
ــــــي  حــــــصول النظــــــام اإليرا

 ع سالح نووي.
  

وذّكـــــــــر بومبيـــــــــو أن ســـــــــلوك 
ــي خطــ مــن  النظــام اإليرا
غـــــــــ ســـــــــالح نـــــــــووي وطـــــــــرح 
ــــذا  ــــ ظــــل  ــــ ســــالح نــــووي  ــــران ع ــــساءل كيــــف ســــوف تكــــون األمــــور لــــو حــــصلت ط

 السلوك.
ـــ  ـــة  ـــ منظمـــة الطاقـــة الذر ـــات ع ـــ : فرضـــنا عقو ـــ تو ـــ حـــسابھ  وكتـــب بومبيـــو ع
ـــ  ـــ  ـــ الالعـــب الرئ ـــذه املنظمـــة " "، مـــضيفًا أن  ـــ أكـــ صـــال ا ع ـــس إيـــران ورئ

نامج النووي. ي ع ال از الذي يقوده النظام اإليرا  التصعيد النووي واالب
 

ع : ســـــلوك إيـــــران خطـــــ بالفعـــــل  تخيلـــــوا مـــــدى ســـــوء الوضـــــع لـــــو حـــــصل النظـــــام  -وتـــــا
ي ع سالح نووي.  اإليرا
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 سم هللا الرحمن الرحيم
َم  ِ السَّ ا  َ ا َثاِبٌت َوَفْرُع َ ْصُل

َ
َبٍة أ َرٍة َطِيّ َ َ َبًة َك ِلَمًة َطِيّ َ ُ َمَثًال  َّ َلْم َتَر َكْيَف َضَرَب 

َ
 اِء { أ

ُروَن ( )  ْم َيَتَذكَّ ُ اِس َلَعلَّ ْمَثاَل ِللنَّ
َ
ُ اْأل َّ ْضِرُب  َ ا َو َ ٍن ِبِإْذِن َرِّ لَّ ِح ُ ا  َ َل ُ

ُ
ي أ َثُل َوَم ( ) ُتْؤِ

ِذي ُ الَّ َّ ُت  ّ
ِ ا ِمْن َقَراٍر ( ) ُيَث َ ْرِض َما َل

َ
ْت ِمْن َفْوِق اْأل

َّ
َثٍة اْجُت َرٍة َخِب َ َ َثٍة َك ِلَمٍة َخِب َن َ

 ُ َّ ْفَعُل  َ َن َو اِملِ
ُ الظَّ َّ ِضلُّ  ُ ِ اْآلَِخَرِة َو ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا اِبِت  َمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّ

َ
َشاُء }. َم آ َ  ا 

 
ــش الوســائل  عملــون  ــة واإلســالم  ــ احتــالل العــراق ومنــذ ذلــك الوقــت وأعــداء العرو ســبعة عــشر ســنة مــرت ع
ــات  او ــ  ــشباب العــراق خاصــة إ ــت أواصــره االجتماعيــة والــدفع  ــ وتفت واألســاليب لــضرب وحــدة الــشعب العرا
ـ  ـل أصـناف اإلجـرام قائمـة ع ـ عمومـًا ، سـبعة عـشر سـنة و تمع العرا اء روح االحباط  ا ذ ذالن و التيھ وا
ـساب  ـ منـأى مـن ا ـم  م أ ـ ضـنو ما اإلجرامية و شيا ي وميل ي واإليرا ن األمر قدم وساق من قبل االحتالل
ـ الـذود عـن  ـض  ـّر عنـدما ي ساب الدنيوي الـذي يتـصدره حكـم الـشعب ا خروي ، ا

ُ
ساب األ الدنيوي قبل ا

تھ.  عدالة قض
 

ــــ الَنَفــــس والــــروح  غــــذي البــــذرة الوطنيــــة  ديــــد ، و ــــ ا ــــسان العرا الــــد يبــــ اإل ــــف والبعــــث ا ثالثــــون ســــنة ونّيِ
عـد  ـ  عـا االقتـصاد العرا ـة و ّطـة االنفجار ـ إنجـاح ا ـ بـالءًا حـسنًا  ـ الـذي أب ـ العرا اقية ، ذلـك العرا العر

ع عشر  ًا قبل ثورة السا و ان اقتصاده م عد أن  يات و يـدة لعـام ثمانيـة   –أواسط السبعي ن مـن تمـوز ا الثالث
ــ مــدى ثمــان ســنوات مــن  ــ القتــال ع ــوس دروســًا  ــ الــذي لقــن الفــرس ا ــسعمائة وألــف ، وذلــك العرا ن و وسـت
اقييـــون أحـــالم  ـــأس الـــسم الزعـــاف وقـــد أســـقط العر ن  ـــوس الـــصفو ا كبـــ ا عـــد ـــرب الـــضروس ليتجـــرع  ا
ـــ صـــموده وأم  عـــًا  ـــان را ـــ الـــذي  يـــدة ، ذلـــك العرا ـــ القادســـية الثانيـــة ، قادســـية صـــدام ا فـــارس التوســـعية 
ـــ  قـــي العـــراق متعا ـــّشم و م و ـــ العـــراق حـــ تكـــّسر حـــصار ـــا مـــن حـــصار ظـــالم آثـــم ع الـــدة ومـــا تال املعـــارك ا
ـــات وحـــال  ـــ بنـــاء الـــروح واملعنو ـــ صـــلب مـــع دوام البعـــث العظيـــم  تقـــل مـــن ِصـــلٍب إ والبـــذرة الوطنيـــة مـــا زالـــت ت

دة. ا ن جما الشعب وقيادة البعث ا ري قائمة ب و  التفاعل ا
 

فعـــل  ـــشيات إيـــران حـــ تمكـــن و ـــ أذى إجـــرام ميل ـــص ع ــي و ـ تـــل األمر ـــ الـــذي مـــا انفـــك يقـــاوم ا ذلـــك العرا
ن. روج من العراق  سنة أحد عشر وألف ي ومن معھ ع ا تل األمر  ضرات مقاومتھ الوطنية من إجبار ا

 
ا ،  ــدد ــران و ــا عواصــف الــرح الــصفراء القادمــة مــن قــم وط ب قــد ظــن البعــض أن تلــك البــذور الوطنيــة قــد أذ
ــ  م النجــسة  ــ زرع جينــا ــم  ــا َغــرٌس وطــ وأصــبحت متاحــة ل ُعــد ف اقيــة لــم  ــائبون أن الــساحة العر وظــن ا
وســية القــذرة  ــ تــصدير ا ة  ــم املــشبو ــذا البلــد وقــد عــادت أحالم افيــة  وا مــن ديموغر ــ وليغــ الوســط العرا

رة. اقية الطا  وانطالقة التوسع من األرض العر
 

ـا ال زالـت تحيـا  ـت تلـك البـذور الوطنيـة أ ـن ، أثب ـسعة عـشر وألف ـشرن األول لعـام  اليوم ، وتحديدًا  األول من 
ـا  ـورًا تحمـل بأيما ـ أصـالب الـشرفاء مـن أبنـاء شـعبھ العظيـم ، فنمـت وتفتحـت ز ـ و  الضم والوجدان العرا
ــت  ــ وأثب تمــع العرا ل ا غيــ شــ ــ  ــوس  ــل محــاوالت الفــرس ا ــسقط  ــشرن ، ول رايــات ثــورة مباركــة ، ثــورة 
ـ أرض  ـان  ـت أن غـرس البعـث القائـد مـا  ثـة ، ولتث ب ـاوالت ا ـل ا دوام سمة الوحدة الوطنية الوطنيـة رغـم 
نًا  ـ الـصمود والثبـات الثـوري والعقائـدي سـن ھ االحباط وقد تمرس ع ديد ال يخا سان العرا ا بور ، وأن اإل

ا ِمْن َقَراٍر }. َ ثة من فوق األرض و { َما َل ب رة ا م قد اجتثوا ال  عددًا ، وأ
 

ــــ  م  م وأجــــداد م لفعــــل آبــــا م الثــــوري والعقائــــدي امتــــداد بــــا ــــشرن املباركــــة ب اليــــوم ، يجــــسد شــــباب ثــــورة 
ــ كمــا أســقطھ مــن قبــل  الــدة ، وقــد أســقطوا املــشروع التوســ الفار يــدة وأم املعــارك ا القادســية الثانيــة ا
م الوطنيــة مــا زالــت وتبقــى  ــذور ــم الثــوري و ــت شــباب العــراق النجبــاء بــأن عمق ث م األولــون ، و م وأجــداد آبــاؤ
ن وأم املعـارك  يـدت بان وقادسي سعد وصـدام ا م املمتدة من بابل نبوخذ نصر وذي قار ب ش متصلة بجذور

الدة.  ا
رة. ئًا للعراق أبناءه ال ن ئًا للبعث زرعھ املبارك ، و ن م املباركة ، و ئًا لشباب العراق ثور ن  ف

اسؤون  وهللا أك ، وليخسأ ا
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ــــ لعبــــة  ــــشياوي مــــع الــــشعب العرا ــــا ســــلطة النظــــام امليل بع ع الــــ ت إن سياســــة عــــض األصــــا
ـــــــ  نعكس ع ــــــا ســــــ ــــــسقط النظــــــام، آجــــــال أم عــــــاجًال ألن االســــــتمرار عل ــــــ الــــــ س خطــــــرة ، و

ن :   الطرف
ــــــ  ر داء وا ــــــ املنتفــــــض الثــــــائر ، الــــــذي ســــــيقدم الكثــــــ مــــــن الــــــش ــــــ الــــــشعب العرا أوًال : ع

ن ، ن واملغيب ن واملعتقل  واملعوق
ــن ،  ن والكــسبة والعمــال والفالح امعــات واملــوظف م مــن طلبــة ا ــؤالء الــشباب أكــ ال ســيما 
م ، ألن  م وقبـــــائل م وعـــــشائر ـــــة وســـــاخنة مـــــن عـــــوائل ممـــــا ســـــيعكس ردود أفعـــــال واســـــعة وقو

ساند أبنائھ ضد ح السلطة الوطنية. تمع العرا مجتمع عشائري قب يقف و  ا
تلة ؟ ،. ابية عميلة لدولة إيران ا شيات إر انت سلطة ميل  فكيف إذا 

علمــــًا أن الكثــــ مــــن تلــــك العــــشائر والقبائــــل األصــــيلة الوطنيــــة الواعيــــة رافــــضة ألي احتــــالل ، 
مت  ـشرن منـذ اليـوم األول ، بـل و سـا ذا أيدت وسـاندت ثـورة  وسية " ، ل وخاصة " إيران ا
ــل  نــوب ، و قــدمت  ــ عمــوم محافظــات الفــرات األوســط وا ــة  ا الثور ــ اعتــصامات ســاحا

ن الثوار. ن املعتصم ا املنتفض  أنواع الدعم املادي واملعنوي ، ووقفت بجانب أبنا
ـان  عتـ خـادم للـشعب ، ومـسؤوًال عـن أمـن مواطنيـھ ، إن  ـ الـسلطة  ـ  ثانيـا ً : أي نظـام سيا
ـــل أنظمـــة األقطـــار  ـــذا مـــا أ قرتـــھ دســـات  داخـــل الـــوطن أو خارجـــھ وعـــن حاجاتـــھ ومتطلباتـــھ ، و
عــــد االحتــــالل  ي  يو ــــ الـــذي كتــــب فيلــــدمان الــــص ــــ الدســــتور العرا يــــة ، و حــــ  يـــة والغر العر

ـــي عــــام  ـ ن ، لغــــرض إيــــصال  ٢٠٠٣األمر اقي ر واالعتــــصام الــــسل للعــــر قــــد كفــــل حــــق التظــــا
بدة. ور للسلطة املس  صوت ومطالب الشعب املق

ـــــذه الـــــسلطة الغاشـــــمة بقمـــــع الـــــشباب  ـــــل فعـــــل رد فعـــــل ، فعنـــــدما تقـــــوم  عـــــرف أن ل ثالثـــــًا : 
ـــ وقنابـــل الغـــاز املميتـــة بـــدم بـــارد ،  اتمـــة والرصـــاص ال املعتـــصم لدرجـــة القتـــل باملسدســـات ال
ـم العالـم  د ل لشباب الساحات ، و الذين ال يحملون إال راية الـوطن ، و بـروح وسـلوك سـل شـ
ـــ  ـــش  ـــس الـــشرطة وا ـــم يرتـــدون مال ي و ـــا ـــي اإلر ـــشد اإليرا ـــشيات ا نمـــا تقـــوم ميل ، ب
عتــــ القائــــد العــــام للقــــوات  ــــس الــــوزراء ، الــــذي  ــــس رئ ــــز ممــــا  علــــم و العلــــن واملكــــشوف 
س الوزراء األسبق أياد عـالوي ، مـن أن أوامـر االغتيـاالت والتـصفيات  ة ، وأمس صرح رئ املس
ــــ محكمــــة  ــــا إ ادة يحــــال بموج عتــــ شــــ ــــذه  ــــس الــــوزراء ، و ــــسدية تــــصدر مــــن مكتــــب رئ ا

نايات الدولية.  ا
ــل  ــادرة تأ ــدأت أمــواج غــضب الــشعب ال ــق مــسدود ، و ــ طر عــ أن األمــور قــد وصــلت إ ــذا  ف
ــ  ــي ، ح عليمــات فيلــق القــدس اإليرا ي ، الــذي ينفــذ  ــا يوميــا ً مــن جــرف وســاحل النظــام اإلر
ا ، وأصـبحت  ـا ، بـل أغـصا ـساقط أوراق ـدأ ت ت ا املاء و رة ال انقطع ع ال بات النظام 

ا من األرض. تظر قلع  خشبة جافة ميتة ت
ـــشار  يجـــة ان ـــن ، ن ـــ واملعتقل ر داء وا عـــد يـــوم مـــن ألـــم الـــش إن الـــشعب أخـــذ يتوجـــع يومـــًا 
ابراتيـة النظـام ،  زة األمنيـة وا ا إال أألج اتمة ال ال يمتلك رة االغتياالت باملسدسات ال ظا

ما :  ن ال ثالث ل ن  العراق خندق ذا َتَكوَّ  ل
يـــا تـــھ ، الذيـــن  ـــل طوائفـــھ واث ـــ ب ـــل فئـــات الـــشعب العرا نـــدق الكبـــ الـــذي يـــضم  األول : ا

ذا النظام الذي تقوده إيران.  يتوقون إ التخلص من 
ا  ــشيا ــ الــسلطة العميلــة ، مــع جميــع األحــزاب وميل نــدق الــصغ الــذي يــضم مــن  ي : ا الثــا

ي. م الطرف الثالث اإليرا ؤالء  شد الطائفية ، و شيات ا ا ميل ابية ، بما ف  اإلر
ــل  ــ فقــدان  ــن النظــام والــشعب  ع ب ــ عمليــة عــض األصــا مــة  اســمة وامل فأحــد العوامــل ا
ـر  ـشع أنـواع القتـل املتعمـد والق القيم واملبادئ لدى السلطة العميلـة ، الـ مارسـت وتمـارس أ
ـــذا أبخـــس وأحقـــر  نـــازل ! ، ف تـــألم في ا أن يـــصرخ و ـــد مـــن شـــع ا ، وتر والظلـــم تجـــاه أبنـــاء شـــع

م. ن أنفس ابي  سلوك وأخالق من سلوك وأخالق اإلر
ـ  تفاوضـون ؟ ع لوس مع النظام ع طاولة التفاوض فع مـاذا س وع فرض أراد الثوار ا
عتـ بمثابـة األب للعائلـة ، فكيـف تتـصرف  داء ؟ ، إن الـسلطة  يـاة آلالف الـش كيفية إعادة ا
م منتخبة من قبل نفـس  ون سلط عت ا التارخ ؟  الوقت الذي  ل م ذه القسوة ال ي

 الشعب الذي يذبح شبابھ يوميا ً.
س لصا السلطة الغاشمة ، بل سيكون لصا الشعب العرا الثائر.  فعامل الزمن ل
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رمــــــة مــــــن الكرقــــــا ـــــا ا ـ ــــــؤالء شــــــذاذ اآلفــــــاق الفاســــــدين واملــــــزورن والــــــسرقات الــــــذين جمعتــــــم امر ن  اقي ــــــ رقــــــاب العــــــر ــــــسلط ع ــــــازل القــــــدر ان ي يانــــــة والرذيلــــــة  . ت و مــــــن م ــــــ عواصــــــم ا اسوســــــية والعمالــــــة   اقبيــــــة ا

م و نظر الناس  و  يانة والعمالة لالجن وعاشو صغار  نظر انف س وا عودوا حياة ا ا تجمعات للناس  ا وأحزا ل مسميا ـم عمدؤالء ب م با عـرف ـ  ـم بـل  ـ غفلـة م م امور العراق لم تكـن  ا وسلم م امر ما جلب
ــ ا العلميــة واالدار امــل مؤســسا ــديم وتقــوض دولــة ب ــن ل تل ــ خطــة ا انــة وانمــا  ــذه امل ــستحقون   ــ وال ء مــن خــالل تفــ ة و انــاس ال يمثلــون الــشعب العرا ــ ــل  ــ  الــصناعية واالقتــصادية وجعــل العــراق دولــة فاشــلة 

ن مسؤولية ادارة شؤون البالد والعباد  و  ن والساقط لة واالمي ذالفساد املا واالداري  جميع مفاصل دوائرومؤسسات الدولة لتو ا ـل ل ـب ثـروات الـوطن و ـ سـرقة و ـن ع ـم مجتمع ـم لك ن فيمـا بي م متخاصـم ا نرا
انيـات فلكيـة ب نـاك فـضائيون  وتبخـرت م ء  ـ ـل  ـ  ن و ن وجنود فضائي ناء فضائي ن و داء فضائي رت لنا اسماء ش اصة فظ ـا اكثـ مـن  لغـتحسب طرقتھ ا ئا  ١٠٠٠ـ مجموع ـا شـ مليـار دوالر ولـم يـرى املـواطن م

ة  الزراعة والصناعة وح  منظومة القيم اال  ياة اليومية خراب  التعليم  ال ـسارعون لتوقيـع مـا جتع االرض ولم يلمس تحسنا   اي من قطاعات ا م ي م واختالفـا ل ـ الـسطح مـشا ـر ع ـل مـرة تظ ـ  ماعية  و
كيــم  ـت مغتــصب مــن قبـل عمــار ا ــ ب غــداد وقبــل ايــام وقعـوا وثيقــة شــرف  ـ  ـ مكــة املكــرة وثانيــة  ـا مــن ال شــرف لــھ  فــايـس بوثيقــة شــرف  لقـد وقعــوا وثيقــة شــرف  ون بـھ واي وثيقــة شــرف الــ يوقع بــا ــذا الــذي ي شـرف 

ر واالعتـصام  رافـضة العمليـة السياسـية ـ  امتـداد سـاحات التظـا رن الـذين خرجـوا ع ـسوف مطاليـب املتظـا ـل مـا جـاء بـھ اال  وانما  لعبـة جديـدة للمماطلـة و ا الـسراق والفاسـدين  ان  وصـ سـتخباراتية الطائفيـة  و
ن و  رم م مجموعة من اللصوص والقتلة ا و غ اخال أيضا الن الذين يقودون العراق  تل رغم انھ غ شر حسب القانون الدو ف ـل صـيغ الوصـاية األمركيـة اليا م ل ن عـن رفـض وم فقد انتفض شباب الوطن معلن

ــ مــا زالــت مــستمرة  ر داء وا افــل الــش رمــة  ورغــم أن قو ــا ا ــا عناو ــل أحزا ــذه العمليــة السياســية و ــ إســقاط  صــراره ع يواإليرانيــة و ــ األقــوى والنــصر حليــف ن جــة لقمــع الــسلطات اإلجراميــة اال ان إرادة الــشعب 
ل روع الوطن العزز. فع رايات النصر ع  ل فئاتھ املنتفظة وفجر النصر قرب وس  الشعب ب
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ــ عــام  ــدمات واالصــالح" بــدأت  رات الــشعبية املطالبــة  ٢٠١١تحــت عنــوان "ا ــ التظــا ــر أو ــ ســاحة التحر

ــــ املرحــــوم جــــواد  ــــة" الــــش الــــذي شــــيده النحــــات العرا ر ــــة الفــــساد حيــــث يرتفــــع "نــــصب ا باالصــــالح ومحار
 سليم .. 

 
ـ  حتـوي ع ـل للعـراق ، و ـ الطو ـة التـأرخ السيا ر اقيون رمـزا عظيمـا ل ذا النصب الذي يراه العر ي  يحا

ا ا  ١٤ رمز عدد اقية عام  ١٤قطعة ، و ة العر ور م س ا  ..  ١٩٥٨تموز يوم تأس
 

ــة ، وأعتـــ محــرك الــضم الثائـــر  ر ن األبـــاة الــذين ينــادون با اقي ــذا النــصب بــات اليـــوم رمــزا وطنيــا للعــر ان 
ــذا النــصب  ــدون "وطــن" ، فأصــبح  ــشبابھ وشــيوخھ وماجداتــھ الــذين خرجــوا ير ــامن شــعب العــراق  داخــل م
ـ  ـا املـشروعة ال افظـات الـ خرجـت تطالـب بحقوق غـداد وا ما الثائرة   الدة ل ذة ا الشامخ التعو

ا للظلم والطغيان ..  ع عن رفض  سلبت و
 

ـــ مركـــز  الـــد ا ـــر دجلـــة ا ـــو يتأمـــل  ـــة" و ر ـــا "نـــصب ا غـــداد الـــ يطـــل ع ـــ  ـــر  لقـــد تحولـــت ســـاحة التحر

عـــــد عـــــام  ولغايـــــة  ٢٠٠٣االحتجاجـــــات 
تجـــون  ـــر ا ـــذا ، حيـــث يتجم يومنـــا 
ــــن واآلخــــر ليطــــالبوا باالصــــالح  ــــن ا ب
ـــ  ـــ ، ولكـــن  ـــة الفـــساد السيا ومحار

ـــــــــشرن األول  دت  ٢٠١٩ -مطلـــــــــع  شـــــــــ
ــــــــذه  الــــــــساحة احتجاجــــــــات مختلفــــــــة 
مـا املنتفـضة  املـرة ، فلـم تطالـب ا
باصــالح النظــام ، بــل باســقاطھ ، بثــورة 
ا قائـــــــد أو  شـــــــبابية عارمـــــــة لـــــــم يتقـــــــدم

ــ شــعار  ــا  ــصت مطل ــ ت ا مــن غالبيــة الــشعب العرا مبــادرة وطنيــة القــت تأييــدا كبــ ــة معينــة ، و ــا ج توج
 "نرد وطن" .. 

 
ماليــة ، فــضال عــن كونــھ  غــداد ا ــة  و ــة أنــھ يمثــل جــزءا مــن  ر ــ نــصب ا اقعيــة  ــة وو ان الــصورة األكــ رمز
ـن ننظـر  ـاء ، وح ل تحوالتھ السياسية واالجتماعية وما فيھ من طاقات حـزن و يمتد ا عمق التأرخ العرا ب
ــــساء  ال مــــن اآلالم واملعانـــاة ، فلطاملــــا علقـــت جثــــث تحتـــھ ، ولطاملــــا بكـــت  خــــا طـــو ـــستذكر تأر ـــذا النــــصب  ـــ  ا
ن أن  اقي خيـا .. فقـدرنا كعـر ا أو يمثـل تحـوال تأر ن ، فلم يمر يوم عليھ اال وارتبط بحدث قد يكون مأسـاو أوالد

الد. ذا النصب ا داء تحت  وما ما قد نرتقي ش  نكون كذلك ، و
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ــا مليونيــھ مدفوعــة الثمــن مــسبقا مــن خــالل  رة الــ ادعو ــاء التظــا عــد ان
ـشيات  ـ املل ـم املتطوعـون  يـب والغالبيـة  ديثـة ومـصرف ا افالت ا ا
عـــة واملطيعـــة  ا ـــ اإلجابـــة ا غردتـــھ الـــ  الوالئيـــة ، غـــرد مقتـــدى الـــصدر 
س الـذي  ـھ البـا ي تحـت قدميـة بوج ـو وسـليما ا و الفقيھ الـذي جلـس 
رن ولـــــم  ـــــسيطر عليـــــھ بانـــــھ رفـــــع يـــــده عـــــن املتظـــــا نـــــوع  دالالت الذلـــــة وا
ــا مــن نكتــة مــ تــدخلت إيجابــا لــصا العــراق  ال يتــدخل ســلبا" أو إيجابــا" و
ــان النــصر  ــ مبــ مجلــس الــوزراء و رن ا ــل عنــدما وصــل املتظــا وشــعبھ 
ـــان تـــصرفك الـــسرع ان تـــضع  ـــسقوط العمليـــة السياســـية ســـوى خطـــوة ف
ــ وتبلــغ انــصارك  ونكر ــضراء خلــف جــدار املنطقــة الــسوداء ال خيمتــك ا
ـــ  ميـــع ع ـــداء ا ـــم ف يـــة بـــان اعتـــصامك يمثل ـــم األك عـــم  يـــة  ـــم األك و
اسـب  لم ولكـن التفـاوض واملـساومات للم أساس را اإلصالح سيحقق ا
ثمارا  ء وتحقـــــق مـــــا كنـــــت ترغبـــــھ اســـــ ـــــ ـــــل  ـــــ  ـــــا ان الـــــ لعابـــــك ســـــائل عل
ـذه مواقفـك اإليجابيـة وعنـدما اختلـف  ء ،  ـ ل  للضغط الشع وانت 
ايــد أصــدرت أوامــر حــرق مــا  م وعــدم دفــع املقــسوم امل معــك مــن كنــت ترعــا

عـــد ســـماعك  ـــم اليـــوم انـــت  ـــذا انكـــشف وانفـــ إعالميـــا ، امل ـــون و يمتل
ـر ألنـك مـددت  ـ سـاحة التحر تـاف الـشباب املنتفـض  انتقاد الـشعب لـك 
ـــشيات الوقحـــة  م اكـــ مـــن مـــره باملل ـــ قـــات الـــشعب والـــذين وصـــف يـــدك ا
ــــــذا النقــــــد  م فبــــــدال مــــــن قبــــــول  ن تلطــــــخ ايــــــاد وأعلنــــــت ان دمــــــاء العــــــراقي
قيقـــة  ـــذه ا انـــت عنـــدك ولنقـــل  ـــسنات الـــ  ـــ ا فـــاض ع ـــ ل التقو
ــد ان  نــا ألر م و ــ ايــران وذيــول ــم مال ــ مــن قتــل والــدك و ــسالم ا ــان االس
ي  ا ولكنك ال يمكنك مغادرة الوالء الوال عرف اذكرك باألمور ألنك بالتأكيد 
ـــ ، فنفـــذت االمـــر  ـــل  ـــ املواطنـــة والـــوطن الـــذي اعطـــاك  ـــسموا ع الـــذي 
اب مــن ســاحات االعتــصام  ــ ــامن جيــدا فأعطيــت االمــر التباعــك لال ا
ـــ بلـــد  للتعبـــ عـــن االطاعـــة العميـــاء ألنـــك ال والء لـــك للعـــراق والـــدليل انـــت 
ـــان بالــــسالح او  ـ أعــــداء شــــعب العــــراق الــــذين يتفننــــون بأســــاليب القتــــل ان 
انــة  ــا مــن إ ال ا و ــدرات او الرذيلــة مــن خــالل إشــاعة ممارســا الــسموم ا
ـــون املتـــاجرة بأجـــساد ارامـــل  عون ان ت ك صـــامتون خـــا ـــشاعة وانـــت وغـــ و
ـــ  ـــشد الـــشع الـــذين انخـــدعوا بـــدجلكم وركبـــوا مـــوجتكم الـــ  داء ا شـــ
ـــ ان  ـــا املرجـــع األع ي الـــذي أراد مـــن خالل ـــاد الكفـــا ـــ فتـــوى ا متمـــردة ع
ـــــوارج  ـــــة ا ـــــ مواج ـــــزة األمنيـــــة االقتـــــدار ع ة واألج يمكـــــن القـــــوات املـــــس
ــا اإلدارة  لتقــي مع ــم ايــران و ــ القــسم األكــ م ــدد الــدواعش الــذين تر ا
ـــة ، فحـــدث الـــذي  ـــل أعـــداء اإلســـالم والعرو ي و يو االمركيـــة والكيـــان الـــص

سبة  ال فاجأتكـم  يحدث  البصرة الفيحاء مدينة املدن الصابرة ا
ـ  ا والرفا مـدي بناصـر ة واإلسـالم ا ي ، وذي قار العرو ا العرو بإصرار
عـــد الـــدروس  ـــا الـــ اعطتكـــم دروس  ا وقرا ـــل قـــصبا ـــود و والـــشطرة والف
ـــــخ  غـــــداد العـــــز والتار ـــــ ، و ي التب يـــــا كـــــم ا ـــــا ترفـــــضكم وتـــــرفض من با
تــھ وســيادتھ  ــة عــن وحــدة العــراق وحر ن بــصدور عار رة املــدافع ــا الــ وابنا
تــــاف بــــالروح  م الواحــــد الوحيــــد ال ــــن رايــــة العــــراق وســــالح واســــتقاللھ رافع
تــــف الــــذي  ــــذا ال غــــداد تبقــــى حــــره  بالــــدم نفــــديك يــــاعراق ، بــــره بــــره ايــــران 
يا جعلتكـــــــم تتلـــــــذذون بالـــــــدماء  ـــــــست ـــــــ خـــــــوار و كم وجعلكـــــــم  ادمـــــــى قلـــــــو
تم  افظــــــات فخــــــس غــــــداد وا ــــــ ســــــاحات وشــــــوارع  ــــــسيل  الزاكيــــــات الــــــ 
وانكشف زفكم ودجلكم و اخزاكم هللا ابد االبدين ، العـراق بـالرغم مـن مـا 
و األقوى واالقـدر النـھ جمجمـة العـرب والبوابـة  م  ارتكبھ األشرار وانتم م
ة فخاب ضـنكم  ن  بقاع العرو ي ياء والرسل والصا الشرقية ملوطن األن
وصــــكم  ــــ  ــــا ا و انــــة انتــــم توج ــــا مــــن إ ال ــــ نحــــوركم و ام ا وردت الــــس
ــــو عقــــاب هللا جــــل عــــاله ملــــن خــــان األمانــــة الــــوطن والعــــرض وثــــروات  ــــذا  و
ونـــوا مجـــد زائـــل بـــزوال الظـــرف الـــذي مكنكـــم وانـــھ  ـــا لت بتمو الـــوطن الـــ 

 لزائل بإذن هللا
 

وان ألعدائھ زمة والذل وال ا وال  عاش العراق وشعبھ عززا" قو
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ــ  ــ  كومــة املال ي، قائــد قــوات فيلــق القــدس، ضــرة موجعــة ومؤملــة للنخــاع  جــاء مقتــل قاســم ســليما
عـد  ـ إيـران  ي  ي الرجـل الثـا ـان سـليما ان.فقـد  ـل م ـ  ا  العـراق ولبنـان واليمـن، بـل  ران ووكال ط
ـن  ـائال ب ـرم ممـا ولـد فراغـا  ـذا ا ـا  ان يقود س ال  واس شمت شبكة ا .فقد  امن م ا صنم

 القيادة وأعضاء تلك الشبكة ال يمكن حل مفاتيحھ اطالقا، ع املدى القرب، ع اقل تقدير.
 

ـــ  ـــشيات ال ـــا مـــن املل كومـــة العميلـــة ووكال اقيـــون ضـــد ا ي ثـــار العر رن مـــن مـــصرع ســـليما قبـــل شـــ
ـــ املـــساس  ما لـــم يجـــرؤ احـــد ســـابقا ع ـــ ا و رون حـــاجزا كبـــ ا ايران.فقـــد كـــسر الثـــوار واملتظـــا تـــدعم
ـــا الـــشعب غـــضبھ  ة االخـــرى الـــ ســـلط عل ـــداف الكبـــ ـــا.ومن األ بھ.انـــھ حـــاجز املرجعيـــة ومـــن لـــف لف
ـــ كـــرالء والنجـــف  غـــداد والقنـــصليات اإليرانيـــة  ـــ  ـــ ســـفارة ايـــران  ـــا  ـــا وامـــاط اللثـــام ع يب وكـــسر 
ــان النظــام  تافــات ار ــذه ال ــزت  غــداد تبقــى حرة".لقــد  والبــصرة.وجاء النــداء املــدوي "إيــران بــرة بــرة، 

ان. ي  م  اإليرا
 

ـ العراق.لـذا ارادت ان  ـا  غلغل يجـة  طر الكبـ ومقـدار الغـضب الـشع الـذي تولـد ن أحست إيران با
ــة اخــرى، فأصــدرت  ــ ج ــ ا ــا وتوجــھ غــضب الــشارع العرا ــا وقو يب غــ مــن مــسار الثــورة وتقلــل مــن 
ــن  ــ مقتــل أحــد املقاول كيــة، ممــا أدى ا ــ العــراق لــضرب أحــد املعــسكرات األم ا  ــشيا ــ ميل ــا ا اوامر
ـــــو دفـــــع الواليـــــات املتحـــــدة لـــــشن ضـــــرة  ي مـــــن ضـــــرب املعـــــسكرات املــــذكورة ف ا الثـــــا ـــــدف ان.امــــا  األم

رات املناوئة إليران. ع فتيل التظا ا ان ت  انتقامية من شأ
 

ــا  ــ اثر ــشيات، قتــل ع ــ أحــد معــسكرات امليل ــة ع ــ شــن غــارة جو ــن : األو ــ دفعت ــي ع جــاء الــرد األم
ـــم وجـــرح أكـــ مـــن  ٥٠ ــان باالنتقام.فجـــاء الـــرد ٥٠عنـــصرا م ـ ـــا اســـتمرار االم .لـــم تتوقـــع إيـــران وال ذيول

ـ  ـ باإلضـافة ا نـدس، قائـد كتائـب حـزب هللا العرا دي امل ي وخادمھ ابو م عملية قتل سليما ي   ١٣الثا
ة حديثــة لــن  ــان طــائرة مــس غداد.اســتخدم االم ــ بــاص صــغ بــالقرب مــن مطــار  ــم  ــانوا مع عنــصرا 

ا ابدا. دف  تخطأ 
 

عرفـون جيـدا  ـم  ي؟ ا رات ع استخدام مقتل سـليما ماذا فعل اإليرانيون لتغي اتجاه الثورة والتظا
ياشـــة  غيـــ العواطـــف ا ـــون النـــار و ـــ ارض العراق.فراحـــوا يؤ ـــ الي اعتـــداء ع رفـــض الـــشارع العرا
ام.حمـــل اإليرانيـــون  ـــن االح ع م  ـــ مـــراجع ـــم أنـــاس مـــازالوا ينظـــرون ا لـــدى الـــشعب، خصوصـــا وان ف
ــدف  ــان ال ــ موكــب جنــائزي باتجــاه النجــف وكرالء. ــا  نــدس وآخــرن وســاروا  ــي امل ي وا جثــث ســليما
ي، أي ضـد  غـداد أكـ ِمـن َمـن قتـل سـليما ن ضـد مـن قـصف مطـار  اقي ادة غل العر قيقي من ذلك ز ا
ا وتوجيـھ  عبارة أخرى أرادوا تكتيم افواه الثوار ضد إيران وعمال تل ألرض العراق. ي ا الوجود االم

 تلك االفواه ضد ايران.
 

ل نجاحــــا  ــــش ي ومــــن معــــھ لــــم  ــــة فائقــــة التكنلوجيــــا الــــ قتلــــت ســــليما و يــــرى البعــــض ان الــــضرة ا
ا ع تحرك الـشعوب  ا وقدر ا ألم ؤالء من استمرار إيران بتحد تاج  ي است أ ا.و اتيجيا ألم اس
ــذه الفكــرة مخالفــة  قيقــة  ي. ا ــ تخطــي خــسارة ســليما ــا قــادرة ع ــا و ا م عل ــادة غــض ا وز ضــد
ـــذه الـــسرعة  ي  ي ضـــرة قاصـــمة إليران.حيـــث ان اختيـــار إســـماعيل قائـــا ـــان مـــوت ســـليما اقع.لقـــد  للو
ـي  ي لقيادة فيلق القدس يدل دليال قاطعا ع مدى تـأث الـضرة القاصـمة.يزد عمـر قائا خلفا لسليما

ـــ  ـــ قيـــادة  ٦٠ع ـــس مثاليـــا لتو ـــذا العمـــر ل ي، ولكـــن، حـــسب رأي إيـــران،  ــان عمـــر ســـليما ـ ســـنة، كمـــا 
ــا مــن البلــدان.فقبل أكــ مــن  ــ الــشرق األوســط وغ ــشرة  ــا ذيــول وأذرع من ســنة  ٢٠مؤســسة ســرة ل

ي ليقود فيلق القدس ع الرغم من وجـود قـادة أكـ منـھ سـنًا وحنكـة،  امن ع سليما وقع اختيار ا
ـ ان  ا مؤكـدة و ي قـد ولـد شـكو ـو ان مقتـل سـليما ب اآلخر ف ي لصغر سنھ.اما الس لكنھ فضل سليما
ـل  ـذه املنظومـة  علم  عملـون ضـد إيـران. س الـذين  واس ين وا منظومة األمن اإليرانية مليئة با
ــن  س املرتبط واســ ين وا ــ ة عــن وجــود مئــات مــن ا ــ ذه داللــة وا ي.و ــات ســليما ء عــن تحر ــ
ـان بمعلومـات دقيقـة للغايـة عـن  د األم ذه الشبكة من تزو بالقيادة العليا لفيلق القدس.استطاعت 
ـد  ز ـ سـلطة أي بلـد يولـد سلـسلة مـن اإلخفاقـات و ي  ص الثـا ي.لذلك فـان مقتـل الـ ات سليما تحر

عـد  ال الدوائر األمنية.لذلك لم يكن امام خامن اال ان يختـار قائـدًا لفيلـق القـدس  الشكوك ضمن د
ـذا ممكنــا اال مـن خــالل  ه، ولـم يكــن  ـو فقــط وال احـد غــ ــم  اص معــدودين يثـق  ـ ــن ا ي مـن ب سـليما
ــــش  ــــ ج ــــل االفــــراد الــــشباب  عــــ ان  ــــذا  ــــم لــــسنوات طوال.و م وعمــــل مع عــــرف اص الــــذين  ــــ األ
م.وممــا ال شــك فيــھ ان  ــذه املنظومــة أصــبحوا مثــار شــك وال يمكــن الوثــوق  ــ  ــد  ــدي الع القــدس وا
ــم دوائــر االمــن اإليرانيــة ملنــع  ــؤالء االفــراد، ان لــم تتخلــص م ــذه املنظومــة ســوف تتخلــص مــن معظــم 
مــــا يكــــون اســــقاط الطــــائرة االوكرانيــــة بــــارادة ايرانيــــة حكوميــــة او  ا.ور ل س  واســــ كــــشف منظومــــة ا

ه. ي وغ سليما س االيرانية املرتبطة  واس ة من حلقات ا  لطمر حلقة كب
 

ـــل فـــرد مـــن افـــراد فيلـــق القـــدس؟ يـــدرك  ـــو البـــديل ل ة.من  ـــ ورطـــة كبـــ ـــذا املنطلـــق وقعـــت إيـــران  مـــن 
اق منظومـــات  نـــا يكمـــن مـــأزق اخـــ ـــ ازديـــاد وتوســـع، و كمـــھ  خـــامن جيـــدا ان القـــوى املعارضـــة لـــھ و
ــــن  ن ولبناني اقي ــــ العــــراق ولبنــــان ودول اخرى.وعليــــھ، فــــان تجنيــــد عــــر ــــشرة  ــــا واملن ل األمــــن اإليرانيــــة 
م ا داخل إيران.وال بد مـن االشـارة  د الطرق ا دخول ا سيم ات إيران وميلشيا اق صفوف شب الخ
ي، وان  م بمقتـــل ســـليما وا عـــن فـــرح ـــارج قـــد عـــ ـــ الـــداخل وا عارضـــون ايـــران  ـــ ان االالف ممـــن  ا
بـــوط قيمـــة التومـــان  ـــ ذلـــك  عمـــل ضـــد ايران.اضـــف ا ـــ خاليـــا  ن باالنظمـــام  نـــاك الكثـــ مـــن الـــراغب
ــ  م حاقــدين ع ــا، ممــا ســيجعل ــى ل بوطــا حــادا ممــا جعــل شــعوب ايــران بحالــة اقتــصادية ير ــي  االيرا

م املالية واالقتصادية. ن حال حاجة ا تحس  النظام و
 

ي وذيولھ.لقـــد  يع ســـليما ـــش ـــا أثنـــاء  ـــا ايـــران وذيول عرضـــت ل ـــ مـــدى العزلـــة الـــ  ة تو النقطـــة االخـــ
ا  ــضور الــذين لــم يتجــاوزوا املئــات كبــ ــي يبــدو ا ــ شــوارع ضــيقة ل ثــث  ســارت الــسيارات الــ نقلــت ا

قيقة. نازة  شوارع عرضة ألنكشفت ا ا، ولو سارت ا  وكث
 

عــد  ــ ا ــشة وضــعيفة ا ــ  لــھ فقــد اصــبحت حكومــة املال ي ا ــ يــأ ــ حكومــة املال ــي ع ــصار االم ان ا
.لقـد بـدأت ايـران  ا العـسكري واالقتـصادي واالجتما ور ـادة تـد ـا مـن الـداخل، وز ل يجة تآ دود ن ا
ــــل الــــذي  ــــ النفـــس الطو نا ســـنحتاج ا ــــسالم.و ـــا اال االس عــــد امام ـــاالت ولــــم  ــــل ا ـــ  ــــا  تفقـــد تواز

غداد تبقى حرة. شود :   إيران برة برة،  دف امل  سيوصلنا ا ال
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ي  ــــــــــانون الثـــــــــــا ـ ــــــــــان األســـــــــــبوع األول مـــــــــــن  حافـــــــــــال  ٢٠٢٠ـ
ــــــــي وجــــــــواره  ــــــــ الــــــــوطن العر ا ع اســــــــا ع بــــــــالتطورات وا
ـــــــــي مـــــــــن انفجـــــــــارات  ده املـــــــــشرق العر ـــــــــ ومـــــــــا شـــــــــ غرا ا
ـــــشيات  كيـــــة واملل ـــــن القـــــوات األم سياســـــية وصـــــدامات ب
ا ايران ا جانب االنتفاضة الـشعبية  ال تقف من خلف
ــــا ابــــرز  ــــ ايــــران ذا ــــ العــــراق والغليــــان الــــشع  ى  الكــــ
ا البـاحثون بـالقراءة والتحليـل ..  ذه االحداث ال تناول
ـــــ  ـــــ ع ـــــذا الـــــسياق كتـــــب الناشـــــط والباحـــــث العرا ـــــ  و
ي تحــــت عنــــوان  ـــانون الثــــا ـ ــــع مــــن  ــــ الرا ـــاش مقــــاال  ـ ال
ي  عـــد قتـــل ســـليما ـــ جـــدار واليـــة الفقيـــھ  ( صـــدع خطـــ 
ونيـــــة  ـــــات نظـــــر االلك يفة وج ـــــ ـــــشرتھ  نـــــدس ) و وامل
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ـــشفي بـــاملوت بـــصورة عامـــة  ـــسان ال ـــس مـــن طبيعـــة اإل ل
ــــ عنــــدما يكــــون امليــــت ظاملــــا وآذى  ــــ حالــــة واحــــدة و إال 
عــــــــ انقطــــــــاع الــــــــشر وكــــــــف األذى عــــــــن  النــــــــاس، وموتــــــــھ 

 اآلخرن.
ـــا  ـــة الـــ قـــام  ـــذا مـــا حـــصل خـــالل االحتفـــاالت العفو و
ـــ  عـــة فجـــرا احتفـــاء بقطـــع رأ اقيـــون الـــساعة الرا العر
ي ورديفــــــھ  ال ســــــليما ــــــ ــــــ العــــــراق ا ــــــ الفارســــــية  األف
نــدس، وقــد خيــب هللا أمــل  ــدي امل ــ املتفــرس أبــو م العرا
ــ بــأن  األخــ عنــدما صــرح ســابقا بأنــھ عنــدما يمــوت يو
ان  و وسيده الذي  يدفن  ايران، ولكن جثتھ تفحمت 
ي جنـــــــــدي عنـــــــــد قاســـــــــم  يفتخـــــــــر بـــــــــھ بقولـــــــــھ " أفتخـــــــــر بـــــــــأ
ـــــ نـــــار  ي"، االثنـــــان حرقـــــا وتحـــــوال مـــــن نـــــار الـــــدنيا ا ســـــليما
ـ  عا اآلخرة بإذن هللا، فخاب ظنھ حيا وميتا، لقد ثأر هللا 

ي  ٥٠٠ألرواح (  م منجــــــل ســــــليما ــــــ حــــــصد يد عرا ) شــــــ
ـــــراب،  نـــــدس املـــــوت وا ـــــشيات الوالئيـــــة بقيـــــادة م وامليل

) جـرح مـن الثـوار، وعـوض  ٢٥٠٠٠وضمد املو جـراح ( 
اتمــــــة الــــــ أســــــعدت  ٤٠٠٠(   ــــــذه ا ) ثــــــائر عــــــن عوقــــــھ 

ن. ن الوطني اقي  العر
ــــــــــت  ا إدارة الب ق االزرق، كمـــــــــا ســـــــــم انـــــــــت عمليـــــــــة الـــــــــ
ا التــــارخ بقــــوة ألن  ـــسطر األبيـــض عمليــــة نوعيـــة ســــوف 
ـــــسا  ا ورئ ال املقبـــــور لـــــم يكـــــن مجـــــرد قائـــــدا عـــــسكر ـــــ ا
ـ العديـد مـن الـدول  ي الذي حـارب  ا لفيلق القدس اإلر
ــــس  ولــــم يطلــــق طلقــــة واحــــدة مــــن أجــــل القــــدس الــــ ي
ــــــــ  ــــــــامال  يطانيا مت ال مــــــــشروعا اســــــــ ــــــــ ان ا ا. باســــــــم
ـــذا املـــشروع التوســـ  ئـــصال  عـــ اس املنطقـــة، وقتلـــھ 

ــــــ  امن يح ان ا ــــــ ميــــــ ) مــــــن جــــــذوره،  ( مــــــشروع ا
ا  ي ) كبديل لھ، معتـ ن ع الفور نائبھ ( إسماعيل قآ ع
ال  ـــــ ـــــ ا ـــــدت ا طـــــط الـــــ ع ـــــ ا غيـــــ  أنـــــھ ال يوجـــــد 
ـــــ  ـــــذا األخـــــ غـــــ معـــــروف ع ا، لكـــــن  ي لتنفيـــــذ ســـــليما

ي الـــــذي مـــــسك  ة ســـــليما ، وال يملـــــك خـــــ الـــــصعيد الـــــدو
ــــــــــ  ا واليمــــــــــن عــــــــــالوة ع ملفــــــــــات العــــــــــراق ولبنــــــــــان وســــــــــور

ابية خارج ايران. ات اإلر  اإلشراف ع جميع الشب
ــ  ــذا الــصدد، وال مــة  عــض املالحظــات امل ــن  نــود ان نب

. ا  أدت ا الوضع املتأزم ا
ـــــــي ١ ـ انــــــــت القــــــــراءة اإليرانيــــــــة خاطئــــــــة للموقــــــــف األمر .

ا، فقد استفزت اإلدارة األمركية مـن خـالل (  )  ١١تجا
ثــــــــاق الثــــــــورة  كيــــــــة منــــــــذ ان ــــــــ القواعــــــــد االمر ومــــــــا ع
ا،  ى، ولم ترد الواليات املتحدة ع أي م اقية الك العر
تـھ،  واعت نظام املال ان اإلدارة األمركيـة تخـ مواج
ـــــــــام القـــــــــوى، فـــــــــال يمكـــــــــن مقارنـــــــــة القـــــــــوة  ـــــــــذه مـــــــــن أو و
دنا مــــــرارا  كيــــــة بــــــالقوة اإليرانيــــــة مطلقــــــا، وقــــــد شــــــ األمر
ــــــساقط صــــــوارخ النظــــــام القديمــــــة والطــــــائرات  وتكــــــرارا 

ا. ورة مع بدأ انطالق  ا
ــــــــرج ٢ ــــــــذا الوقــــــــت ا ــــــــ اختيــــــــار  ــــــــ  .اخطــــــــأ نظــــــــام املال

ـد مـن  شيات الوالئية  العـراق لتوجيـھ املز ليف امليل لت
ـو  الضرات للقواعد االمركية، فالواليـات املتحـدة كمـا 
ــــــ  معــــــروف تمــــــر بمرحلــــــة انتخابــــــات رئاســــــية حساســــــة، و
لة  ي مـــــــن مـــــــش عـــــــا س ترامـــــــب  ــــــان الـــــــرئ ـ الوقـــــــت الـــــــذي 
ت  ـ مجلـس الـشيوخ، انـص استجوابھ والتـصوت عليـھ 
ـس  ـ رصـيد الرئ ـي وان )  ة ع قاعـدة (  مات األخ ال
ــــھ، ممـــا أثــــار  ھ وصـــا حز ل نقاطــــا لـــصا ـــ ترامـــب، و
س ترامــب  ــ ثقــة بــأن الــرئ ــا ع ــسة مجلــس النــواب، أل رئ
ـــــــذه العمليـــــــة  ـــــــ تأييـــــــد شـــــــع كبـــــــ جـــــــراء  سيحـــــــصل ع
ــــ  ــــا فرصــــة الفــــوز  ــــ حز فــــوت ع ــــا، و ــــدة مــــن نوع الفر
ــــــــزب  االنتخابــــــــات القادمــــــــة، ســــــــيما ان معظــــــــم نــــــــواب ا

وري أيدوا العملية العسكرة. م  ا
ــــــــ تــــــــصوراتھ بــــــــأن الواليــــــــات ٣ ــــــــي  .اخطــــــــأ النظــــــــام اإليرا

ا كمــــا جــــرت  ــــ ســــفار ــــوم األخــــ ع املتحــــدة ســــتمرر ال
نارو بنغـــازي  ال ان ســـ ـــ املـــرات الـــسابقة، متجـــا العـــادة 
ـ  ي ( كرستوفر )  الذي تمخض عن مقتل السف األمر
ـــس  ھ الرئ ـــ ـــذا مـــا أو يـــا ال يمكـــن إحيائـــھ مجـــددا، و لي
ــــسبة  ــــست العــــراق بال يــــا ل دتــــھ، كمــــا إن لي ترامــــب بتغر
الرؤسـاء الذيــن  ـس  س ترامــب ل للواليـات املتحـدة، والـرئ
يعابھ مــن قبــل  ســبقوه، ودرس الــسفارة األمركيــة تــم اســ
كيــــة واالســــتفادة منــــھ، لــــذلك ارســــل ترامــــب  اإلدارة االمر
يــــأة  ــــ العــــراق، م ــــ الفــــور قــــوات خاصــــة مــــن املــــار ا ع
ــــد مـــــن  ـــــ املز ـــــاالت، عــــالوة ع ــــذه ا للتعامــــل مــــع مثـــــل 

ة املتطورة.  األس
ــ العــراق ٤ ــشياتھ الوالئيــة  ــي وميل .اخطــأ النظــام اإليرا

س ترامــــــــــــــب واإلدارة  ــــــــــــــصية الــــــــــــــرئ ــــــــــــــ  بالتطــــــــــــــاول ع
ـــــي وجــــــد مــــــن  ـ س األمر بــــــدو ان الــــــرئ ــــــا، و كيــــــة برم األمر

يبـــــة الواليـــــات املتحـــــدة أمـــــام  ـــــ  افظـــــة ع الـــــضروري ا
ـــــ  ـــــة أخـــــرى، وال ـــــة، وامـــــام شـــــعبھ مـــــن ج العـــــالم مـــــن ج
ـــــــة النظـــــــام  ـــــــ مواج اجع مـــــــن خـــــــالل تـــــــردده  بـــــــدأت بـــــــال
يــــات قــــادة  ــــستذكر عن ــــشيات الوالئيــــة، و ــــي وامليل اإليرا
ة  م مــــن الواليـــات املتحــــدة، ونــــ ر ـــ ـــرس الثــــوري و ا
ة  ـــــم طيلـــــة الفـــــ التعـــــا والغطرســـــة والتحـــــدي الـــــ الزم
ــــشيا الوالئيــــة مثــــل  ــــذا مــــا فعلــــھ زعمــــاء امليل الــــسابقة، و
نـــدس، فقـــد وصـــل  ـــدي امل ـــ واملقبـــور أبـــو م زع ـــس ا ق
ـــــــ  ــــــان ع ـ ـــــــ العـــــــالم، و ديـــــــد أعظـــــــم قـــــــوة  ـــــــ  م ا تحـــــــد
ــــم  م ــــ  ا ا ــــشيا عيــــد ايــــران وميل س ترامــــب أن  الــــرئ

.  الطبي
ـــــ االســـــتجابة لبعـــــض القـــــوى ٥ ـــــي  .أخطـــــأ النظـــــام اإليرا

ـــ تحـــدي الواليـــات  عتھ ع ـــ ارجيـــة الـــ  الداخليـــة وا
ــ الواليــات  ــزب الــديمقراطي  املتحــدة، ونقــصد بــذلك ا
ــــ  عــــزز رصـــيده مـــن النقـــاط  ـــد ان  ــان ير ـ املتحـــدة الـــذي 
ـن  كة ب ناك قواسم مـش االنتخابات القادمة، سيما ان 
س ترامـــــب  يـــــات املناوئـــــة للـــــرئ كيـــــة واللو ـــــابرات االمر ا
حيــاء مفاوضــات امللــف النــووي،  ــة داعــش و ــة محار ب
ــذا مــا  ــي، و ــ والــصي وال ــ التحــرض الرو عــالوة ع
ــــــــــــــن تلــــــــــــــك األطــــــــــــــراف  كة ب ــــــــــــــ املنــــــــــــــاورات املــــــــــــــش ــــــــــــــ  تج
ـــ  ـــد إيـــران بـــأقوى الـــرادارات  و ن ب مؤخرا.وقامـــت الـــص
ا كـــــــشف  عـــــــاد مـــــــن شـــــــأ ـــــــ رادارات ثالثيـــــــة اإل العـــــــالم و

ة ا املس  الطائرات بدقة بما ف
ـــــــــــ الـــــــــــسفارة ٦ ـــــــــــي ان اعتـــــــــــدى ع .ســـــــــــبق للنظـــــــــــام اإليرا

ـائن، وقـام  ـران ونـذكر مـسألة احتجـاز الر األمركية  ط
ـــــــران  ـــــــ ط ـــــــ الـــــــسفارة الـــــــسعودية  ا باالعتـــــــداء ع عـــــــد
ــن  ــا ب ــ أثر ــا، وقطعــت العالقــات الدبلوماســية ع وحرق
اقيـــــة  ـــــشياتھ العر ـــــي بميل البلـــــدين، ودفـــــع النظـــــام االيرا
ـــــذا خـــــط أحمـــــر لـــــم  كيـــــة و ـــــ الـــــسفارة األمر لالعتـــــداء ع
ــشيات حــسابا دقيقــا، وتــصوروا  يحــسب لــھ النظــام وامليل
عــــرف  قيقة ملــــن ال  الــــسابق.ا ولھ  ــــس ان األمــــر ســــيمر 
ـــــــصانة، أن الـــــــسفارة  االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة املتعلقـــــــة با
عتــــ ارضــــا  ــــار للــــسفارة  عــــد البــــاب ا كيــــة مــــن  األمر
ـــو  ـــار للـــسفارة  اقيـــة، البـــاب ا ـــست عر كيـــة، ول امر
كيــــــــــــة والــــــــــــسيادة  ــــــــــــن الــــــــــــسيادة األمر ــــــــــــد الفاصــــــــــــل ب ا
ن كمـــــا  اتـــــب املـــــوظف ـــــس داخـــــل البنايـــــة وم اقيـــــة ول العر
ــشد الــشع  يظــن البعــض، لــذلك فقــد تجــاوز عناصــر ا
ــــ الــــساحة  كيــــة مــــن خــــالل التوغــــل ا ــــ الــــسيادة األمر ع
ـــشيم زجـــاج صـــالة املقـــابالت،  الداخليـــة وحـــرق األثـــاث و
ـــــشد الـــــشع  ـــــو ا ـــــك الـــــسيادة اوال  عليـــــھ فـــــإن مـــــن ان
كيـــة، كمــــا ان القواعـــد العــــسكرة  ـــست القــــوات األمر ول
ــــن العــــراق  ك ب كيــــة بموجــــب اتفاقيــــة اإلطــــار املــــش األمر
ـــــــــــا حـــــــــــصانة، وتخـــــــــــضع للـــــــــــسيادة  والواليـــــــــــات املتحـــــــــــدة ل
ـــــــذه  ـــــــ  اقيـــــــة، وتـــــــم التجـــــــاوز ع ـــــــست العر كيـــــــة ول األمر

) مرة من قبل امليلشيات الوالئيـة، لـذا فـأن  ١١السيادة ( 
ـــي،  ـ م صــــا " نــــدين العــــدوان االمر س بــــر تــــصرح الــــرئ
ــــس الــــوزراء  ه خرقــــا للــــسيادة"، وكــــذلك تــــصرح رئ عتــــ و
ما إدانـة  ـسبق ض أن  ان يف دي  لوع عادل عبد امل ا
ــــــــــــ القواعــــــــــــد والــــــــــــسفارة  ــــــــــــشد الــــــــــــشع ع عــــــــــــدوان ا
مــــــــــا  نفــــــــــس الــــــــــصيغة ( عــــــــــدوان ) ، ألن كال كيــــــــــة و األمر
عرفــــا معـــــ الـــــسيادة  مـــــا ان  عــــدوان والبـــــادئ أظلم.وعل
ـــــ  ـــــل مطبـــــق  ما يكـــــشف عـــــن ج ـــــصانة ألن تـــــصرح وا
نـــــــــا للعالقـــــــــات  معرفـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــدو واتفاقيـــــــــات في

 الدبلوماسية.
ارجيـة والـدفاع ٧ ـرا ا س ترامـب ووز دد الرئ .سبق ان 

ــي مــن مغبــة تكــرار أي عمــل اســتفزازي ضــد  النظــام اإليرا
ـ  عت ـذا األمـر  القواعد واملصا األمركية، وذكروا بـأن 
ــــــــس ( تحــــــــذيرا ) ، وان أي عمــــــــل تقــــــــوم بــــــــھ  ديــــــــدا ) ول  )

كيـــة فـــإن الـــرد  اقيـــة ضـــد املـــصا األمر ـــشيات العر امليل
ـــــــ  عـــــــد االعتـــــــداء ع ـــــــذا  ـــــــ إيـــــــران.لكن مـــــــع  ســـــــيكون ع
ــي بقــصف القاعــدة  ــشد الوال الــسفارة االمركيــة قــام ا
ــسفر عــن  اتيوشــا لــم  ــ املطــار بثالثــة صــوارخ  األمركيــة 
كيـــة، ال  انـــت تحـــديا ســـافرا لـــإلدارة األمر ـــا  خـــسائر، ولك

ا بقوة.  يمكن السكوت عنھ، مما استد الرد عل
ــن األطــراف ٨ م ب نــاك تفــا ــ و عــم بالفو .ان املنطقــة 

مـــــراء والرماديــــــة  ـــــا حــــــول منـــــاطق النفــــــوذ ا يمنـــــة ف امل
ا، عـــالوة  ـــ ســـور ـــ  ـــا تنـــامي النفـــوذ الرو والبيـــضاء، وم
عت منطقـة  ل ثقلھ، والعراق  ع توغل املارد الصي ب
ـــــــــ  نفـــــــــوذ للواليـــــــــات املتحـــــــــدة، وقـــــــــدمت اآلالف مـــــــــن القت
ــــــــــسائر باملعــــــــــدات ومئــــــــــات املليــــــــــارات مــــــــــن  ــــــــــ وا ر وا
ــــــي  ـ ـــــــ وال ـــــــادة النفـــــــوذ الرو ـــــــ العـــــــراق، وز الـــــــدوالرات 
ــــــستد مــــــن الواليــــــات  ــــــ املنطقــــــة  ــــــي  والــــــصي واإليرا
ال أختـــــل  ــــ العـــــراق، و ــــا مجـــــددا ع ـــــسط نفوذ املتحــــدة 

 التوازن الدو  املنطقة.
لفـــة بحمايـــة ٩ ـــ العـــراق امل ـــات األمنيـــة  عـــد تواطـــؤ ا .

ضراء وتوغـل مـا يقـارب (  ) مـن عناصـر  ٣٠٠٠املنطقة ا
ـــــــ  ـــــــ إجـــــــازة مـــــــن قبـــــــل فا ـــــــشد الـــــــشع ( حـــــــصلوا ع ا
ــ الــسفارة االمركيــة )  ــ االعتــداء ع الفيــاض للمــشاركة 
م، ومشاركة عناصـر أمنيـة  م وخيم ال ا مع  ا داخل
ـــ  مـــشاركة فا ، و طـــ ـــرق األمـــ ا ـــذا ا ـــ  اقيـــة  عر
ــــ  بت قــــوات املار ــــ  ، ــــشار األمــــن الوطــــ الفيــــاض مس
ـــ املنطقـــة  امـــل  اقيـــة بال امللـــف األمـــ مـــن القـــوات العر
نفـس الوقـت سـيطرت قـوات  ا، و ضراء وتولتھ بنفـس ا
اقبــــــــــة والرصــــــــــد  غــــــــــداد بــــــــــأبراج املر ــــــــــ مطــــــــــار  املــــــــــار ع
نــــة  ــــ ب انــــت ع ــــا  امل.لــــذلك فإ واملنظومــــة االمنيــــة بال
ي القــــــادم، وحــــــضور  ــــــي اللبنــــــا مــــــن طبيعــــــة الوفــــــد اإليرا
ـــــشد الـــــشع الســـــتقبالھ، وتأكـــــدت اإلدارة  ـــــشرفات ا
اجمــــــة  ــــــذا الوفــــــد جــــــاء محمــــــال بخطــــــط مل كيـــــة ان  األمر
ا،  ـ قواعـد ا إطالق صـوارخ ع ا  العراق وم مصا

م. ن ) للمساومة  ان ( مدني ائن امر  واحتجاز ر
ة  لمة أخ

ــي ) بــأن ١ ــدي الكرال ــرج املرجعيــة ( عبــد امل علــم م ـل  .
معــــــــــــة بتـــــــــــأرخ  ــــــــــــ خطبـــــــــــة ا "  ٢٠٢٠/    ١/    ٣مـــــــــــا أورده 

غـــداد الـــدو يمثـــل  االعتـــداء الغاشـــم بـــالقرب مـــن مطـــار 
ـا للمواثيـق الدوليـة".بأن  ا اقية وان خرقا للسيادة العر
كيــــة مــــن  ــــو الــــذي خــــرق الــــسيادة االمر حــــشده الــــشي 
ــــــــــــــــا القواعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــ الــــــــــــــــسفارة وقبل خــــــــــــــــالل العــــــــــــــــدوان ع
ـــــا ) نقــــــول لــــــھ لــــــوال  ـ تافــــــھ ( كــــــال كــــــال امر كيــــــة.اما  االمر
ي، وال صـــرت مــــن  ــــستا علـــو منـــ الس ــان مـــا كنــــت  ـ االمر
ــــــــــــــــشيات  اب املليــــــــــــــــارات ال أنــــــــــــــــت وال زعمــــــــــــــــاء امليل ــــــــــــــــ أ
الوالئيــة.من األفــضل لــك الــسكوت ألن فــضائح املرجعيــة 

 محفوظة  اإلدارة االمركية.
ـ ٢ ـران حـول فاجعـة اخيـھ الرو .اما نقيق الصدر مـن ط

اقيـــــــــة  ـــــــــى كمـــــــــسؤول املقاومـــــــــة العر ي بقولـــــــــھ " أ ســـــــــليما
ـش  دين، ال سـيما ج ا وزة ا الوطنية، اعطي أمرا بج
ـــذه املنـــصب؟ اال تـــرى أنـــك  ـــسألھ : مـــن نـــصبك  دي". امل
ــــة عــــن ( ســــرايا الــــسالم ) ؟  قــــد كــــشف الغطــــاء مــــن التور
ــ  ــرائم ال عــد ا ــا  ا ا ــذه الــسرايا تقمــصت اســم ف
ـل  لية بحـق ( أ رب األ دي ) خالل ا ش امل ا ( ج ارتك
ـ استحـضار  السنة ) ، وال أعـرف أي حمـق وغبـاء دعـاك ا
ـــل الـــسنة )  ـــسمية البغيـــضة الـــ تثـــ غـــضب ( أ ـــذا ال
ـــــش  ـــــ ان ج م القديمـــــة مـــــن جديـــــد.وال ت ــــأ جـــــراح ـ وتل
ــــــة  وز ـــــان، فعــــــن ايــــــة ج ـ ــــــ االمر تھ ا ــــــدي بــــــاع اســــــ امل
عيـــدا عـــن  ـــران  ـــ ط تتحـــدث وأنـــت قائـــد املقاومـــة مقيـــم 

 قطعانك؟
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ـــــــــــشر مركـــــــــــز املـــــــــــستقبل لألبحـــــــــــاث والدراســـــــــــات  و
ـــــ  املتقدمـــــة الـــــذي يتخـــــذ مـــــن أبـــــو ظـــــ مقـــــرا لـــــھ 

ي  ـــانون الثـــــا ـ تحليــــال للباحـــــث  ٢٠٢٠التاســــع مـــــن 
يم تحـــــت عنـــــوان ( خطـــــاب ترامـــــب ..  حـــــسام إبـــــرا
ـران )  ن واشـنطن وط ل حان وقت املفاوضات ب
دتھ منطقـــــة  ـــــ ( ختامـــــًا رغـــــم مـــــا شـــــ ـــــ فيـــــھ ا انت
ـــ  ـــي ع ــي إيرا ـ الـــشرق األوســـط مـــن تـــصعيد أمر

؛ إال أن ٢٠٢٠مــــــــــــــدار األســــــــــــــبوع األول مــــــــــــــن عــــــــــــــام 
ي"،  كيــــــة الغتيــــــال "قاســــــم ســــــليما العمليــــــة األمر
ـا حـ اآلن،  ـدود عل ي ا والرد العسكري اإليرا
ــ  د جديــد  مــا ســيفتحان البــاب أمــام مــش يبــدو أ
انيـــــة عـــــودة  د إم منطقـــــة الـــــشرق األوســـــط، مـــــش
ــــــــــران إذا قــــــــــررت  ــــــــــن واشــــــــــنطن وط املفاوضــــــــــات ب
ــــــــــــــــور  ة اســــــــــــــــتغالل الفرصــــــــــــــــة وعــــــــــــــــدم ال األخــــــــــــــــ
ــــــــذه املفاوضــــــــات الــــــــ مــــــــن  يجُة  والتــــــــصعيد.ون
ــستغرق وقًتــا ســتكون بدايــة ملرحلــة  ــا س املؤكــد أ
ـــ  اب التدر ـــ ـــا اال ـــ اإلقليـــم، عنوا جديـــدة 

ي من املنطقة.)  األمر
 

ــــــ  ــــــا  ــــــ وضــــــع ايــــــران ودور مــــــن غــــــ ان يتطــــــرق ا
ــي  ــستمر االنفــالت اإليرا ــل س يــة و املنطقــة العر
ـــــــــا  ـــــــــ نطاق ـــــــــم  لة الـــــــــسابقة ام ت ـــــــــ الـــــــــشا ع

غرا املعروف.  ا
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ان الشرق األوسط خالل األسـبوع األول مـن عـام 
ــــــــــــذا اإلقليـــــــــــــم  ٢٠٢٠ ــــــــــــ وشــــــــــــك االنفجـــــــــــــار، ف ع

ــة  ــ وقــع مواج ــشتعل ع ــاد أن  املــضطرب دائًمــا 
ــــا  ــــة الــــ تــــم فرمل كيــــة إيرانيــــة، تلــــك املواج أمر
س "ترامــــب" مــــساء يــــوم  عــــد خطــــاب الــــرئ مؤقًتــــا 

عـــــــــاء  ينـــــــــاير، الــــــــــذي ألقـــــــــاه ليحـــــــــدد مالمــــــــــح  ٨األر
ـي  ي من القصف الـصارو اإليرا املوقف األمر
ــــ مقتــــل  ــــ العــــراق، ردا ع ن  ن عــــسكرت لقاعــــدت

ي".  "قاسم سليما
 

دئـــة،  عـــث برســـائل سياســـية تـــدعو لل ـــ"ترامب"  فـ

ران.األمــــر الــــذي يطــــرح  ــــستجيب ط ــــ أمــــل أن  ع
ـــ  لفـــة  نارو األقـــل ت ـــسيا، يتعلـــق بالـــس ســـؤاًال رئ
ـــل حـــان  ران.ف ـــن واشـــنطن وط التـــصعيد األخـــ ب
ن؟ ومـــا الـــذي يمكـــن  ـــن الطـــرف وقـــت املفاوضـــات ب
ــــــل ســــــندخل  أن تقودنــــــا إليــــــھ األيــــــام القادمــــــة؟ و
مرحلة جديدة مـن إعـادة صـياغة الـشرق األوسـط 
ـــــــــــي؟ أم  ــــــــــي اإليرا ـ ـــــــــــ ظـــــــــــل أفـــــــــــق للـــــــــــسالم األمر
ــــــــــشتعل برميــــــــــل البــــــــــارود مــــــــــرة أخــــــــــرى ليفجــــــــــر  س

ا؟  املنطقة برم
 

 مرحلة التصعيد :
َد العالقــات األمركيــة اإليرانيــة  َحَكــَم التوتــُر مــش
س "ترامـــــــــــب" للـــــــــــسلطة.ومع  منـــــــــــذ وصـــــــــــول الـــــــــــرئ
ــــ مايــــو  اب واشــــنطن مــــن االتفــــاق النــــووي  ــــ ا

ن، وتطــــــور ٢٠١٨ ــــــن الطــــــرف ، زادت حــــــدة التوتــــــر ب
ة ملرحلـــــــة التـــــــصعيد،  ور األخـــــــ األمـــــــر خـــــــالل الـــــــش
ــــــــ  ــــــــ خلفيــــــــة االســــــــتفزازات اإليرانيــــــــة  وذلــــــــك ع
عـــــــــــد سلـــــــــــسلة مـــــــــــن األحـــــــــــداث  ليـــــــــــج  منطقـــــــــــة ا
ــــ نـــــاقالت النفـــــط  املتواصــــلة شـــــملت االعتـــــداء ع

، ثـم ٢٠١٩مـايو  ١٢أمام الـسواحل اإلماراتيـة يـوم 
ـــ  ـــ خليـــج عمـــان  ـــ نـــاقل نفـــط   ١٣االعتـــداء ع
كيـــة يـــوم   ٢٠يونيـــو، ثـــم إســـقاط طـــائرة درونـــز أمر

ـشآت  ـا م عرضـت ل مـات الـ  ا ال ً يونيو، وأخـ
ـرة ُخـَرص يـوم   ١٨أرامكو السعودية  بقيق و

. تم  س
 

ـ  وانتقل التوتر من مستوى منخفض للتصعيد إ
ـــ داخـــل  مـــستوى غـــ مـــسبوق، وانتقـــل مباشـــرة إ
ــــن  ــــن الطرف اقية.وقــــد بــــدأ التوتــــر ب ــــ العر األرا
نفيـــــــــذ  ـــــــــ ب ـــــــــشيات "حـــــــــزب هللا" العرا بقيـــــــــام ميل
كيــــــة  ـــــ قاعـــــدة عـــــسكرة أمر ـــــوم صـــــارو ع

ــ كركــوك شــمال العــراق، يــوم K١"معــسكر  " تقــع 
ت  ـــــــــسم  ٢٨الـــــــــس .أعقـــــــــب ذلـــــــــك قيـــــــــام ٢٠١٩د

نفيــذ  ٢٩الواليــات املتحــدة، يــوم األحــد  ، ب ــسم د
ـزب هللا  دفت خمـس قواعـد  ة اسـ ضرات جو
لغت ذروة  ا.و ــــــــــــ غــــــــــــرب العــــــــــــراق وشــــــــــــرق ســــــــــــور
ــــن  ع رن تا ن بقيــــام متظــــا ــــانب ــــن ا األحــــداث ب

ـــــن  ، يـــــوم االثن ـــــ ـــــشيات "حـــــزب هللا" العرا  ٣١مليل
ــ  غــداد  ــ  ، باقتحــام الــسفارة األمركيــة  ــسم د
نارو احتـالل الـسفارة  ب من سـ اد أن يق د  مش

ـــــــران يـــــــوم  ـــــــ ط كيـــــــة  عـــــــد  ١٩٧٩نوفمـــــــ  ٤األمر
عــــــــــد ذلــــــــــك قامــــــــــت الواليــــــــــات  الثــــــــــورة اإليرانية.و

نفيذ عملية عـسكرة  ٢٠٢٠يناير  ٢املتحدة يوم  ب
ـــا إيـــران يـــوم  ي"، ردت عل الغتيـــال "قاســـم ســـليما

عــــاء  ــــ  ٧األر ن  ن عــــسكرت ينــــاير بقــــصف قاعــــدت
ــا قــوات عــسكرة أمركيــة.ولكّن  العــراق تتواجــد 
ـــ  ـــسفر عـــن وقـــوع خـــسائر  ُ العمليـــة اإليرانيـــة لـــم 

 صفوف القوات األمركية.
 

دئة :  رسائل ال
عــــــــاء  س "ترامــــــــب"، يــــــــوم األر ــــــــ الــــــــرئ ينــــــــاير،  ٨أد

ــــــــي، حـــــــــدد فيـــــــــھ مالمـــــــــح  ـ بخطـــــــــاب للـــــــــشعب األمر
ا  عــــــــــد قــــــــــصف ـــــــــي تجــــــــــاه إيــــــــــران،  ـ املوقــــــــــف األمر
مــا  ــ العــراق،  ن  ن عــسكرت الــصارو لقاعــدت
طــاب أكــد "ترامــب"  ــذا ا ــ  جنــود أمركيــون، و

سية :  ع ثالث رسائل رئ
 
ـــــشر  - ١ ُ ـــــات اقتـــــصادية جديـــــدة : لـــــم  فـــــرض عقو

ـــــ  عيـــــد إ ـــــب أو مـــــن  ـــــ خطابـــــھ مـــــن قر "ترامـــــب" 
ـي،  ـ القـصف اإليرا عمـل عـسكري ردا ع القيام 
ـــــ أن إدارتـــــھ ســـــتقوم بفـــــرض  لكنـــــھ أشـــــار فقـــــط إ
انــــــب  ــــــ ا ــــــات االقتــــــصادية ع ــــــٍد مــــــن العقو مز
يــــار الوحيــــد الــــذي  ــــو ا ــــذا  بــــدو أن  ي.و اإليرا
ــ  ــذه املرحلــة للــرد ع ــ  رأت اإلدارة أنــھ األفــضل 
ذا التحـرك  ي.فمن جانب، يؤكد  القصف اإليرا
ــــ العمــــل العــــسكري  أن واشــــنطن قامــــت بــــالرد ع

ـــــــي، لكنـــــــھ  عكـــــــس  -ـــــــ الوقـــــــت نفـــــــسھ  -اإليرا ال 
 تصعيًدا جديًدا.

 
ــــــة جديــــــدة : وصــــــف  - ٢ البحــــــث عــــــن صــــــفقة نوو

"ترامــــــب" االتفــــــاق النــــــووي الــــــذي عقدتــــــھ اإلدارة 
.وطالــب إيــران  الــسابقة مــع إيــران، بأنــھ اتفــاق غ
ـــــــــ االتفـــــــــاق النـــــــــووي  والقـــــــــوى الدوليـــــــــة األخـــــــــرى 
رطانيـــا، وأملانيـــا )  ن، و ـــسا، وروســـيا، والـــص ( فر
ــــذا االتفــــاق، وقــــال إن بــــالده  روج مــــن بقايــــا  بــــا
ــــذه  مــــستعدة التفــــاق جديــــد، وســــالم مــــع إيران.و
ـــ خطـــاب "ترامـــب"،  ـــم  ـــ الرســـالة األ الرســـالة 
ــــــران  ــــــا أن البــــــاب مفتــــــوح إذا أرادت ط وقــــــصد م
ذه الرسـالة  و األساس.و التفاوض، وأن السالم 
ـا  ـران، فتجـاوب إيـران مع ـ ملعـب ط ك الكرة  ت
ــــــــــــور  عــــــــــــ بدايــــــــــــة جديــــــــــــدة، لكــــــــــــن اســــــــــــتمرار ال
ــ وضــع  عــ عــودة املوقــف إ ــي  والتــصعيد اإليرا

بؤ بمساراتھ.  ال يمكن الت
 
ــــ الــــشرق األوســــط : جانــــب  - ٣ ـــي  ـ الوجــــود األمر

س "ترامـــــــب" اليـــــــوم  ـــــــم مـــــــن خطـــــــاب الـــــــرئ آخــــــر م
ــــ"ترامب"  يتعلــــق بحديثــــھ عــــن الــــشرق األوســــط، فـ
ـ  أكد ع ضرورة أن يضطلع حلف الناتو بـدور أك
ل مباشر إ أن بالده  ش  الشرق األوسط.وأ 
ى للـــــشرق األوســـــط، خاصـــــة  عـــــد بحاجـــــة كـــــ لـــــم 
ــــــــــ  ــــــــــا أصــــــــــبحت أكــــــــــ دولــــــــــة للنفــــــــــط والغــــــــــاز  وأ
ي كتكـــرار ملوقفـــھ  العالم.ورســـالة "ترامـــب" تلـــك تـــأ
ــــ  ـــي  ـ التقليــــدي بــــضرورة تقليــــل االنخــــراط األمر
املنطقة، وأن يتحمل اآلخرون مسؤولية  األعباء 
ــــــــ  ــــــــ االســــــــتقرار  فــــــــاظ ع األمنيــــــــة املرتبطــــــــة با

 اإلقليم.
 فصل جديد :  

ــــــــي خــــــــالل األيــــــــام  ـــــــي اإليرا ـ أدى التــــــــصعيد األمر

ــــــ  ــــــة غ ــــــ موجــــــة قلــــــق عــــــاملي مــــــن مواج ة إ األخــــــ
ـــديث عـــن  ـــات ا ـــ الـــشرق األوســـط، و مفتوحـــة 
ــاطر جــزًءا مــن  فــوف با الــصدام واملــستقبل ا
كيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــ الـــــــــــــــساحة الداخليـــــــــــــــة األمر النقـــــــــــــــاش 

 واإلقليمية.
 

اض وجود  س "ترامب"، ومع اف لكن خطاب الرئ
ـي،  عـدم اسـتمرار التـصعيد اإليرا نارو نظـري  س
وعــــدم وجــــود موجــــة ثانيــــة مــــن الــــردود اإليرانيــــة؛ 
انية العودة إ مسار التفـاوض ممكنـة،  يجعل إم
خاصة  ظل وجود رغبة دولية  عدم التصعيد 
ــن  وخــروج املوقــف عــن الــسيطرة، وأن التــصعيد ب
ـــــ  نـــــة وصـــــل إ ـــــ املرحلـــــة الرا ـــــران  واشـــــنطن وط

 أق حد مسموح بھ.
ـــــــن  اض نظـــــــري بـــــــأن التـــــــصعيد ب ومـــــــع وجـــــــود افـــــــ
ما؛ إال  ئة جديدة للمفاوضات بي ن خلق ب الطرف
ـــــا  بدأ  بـــــؤ بالكيفيـــــة الـــــ ســـــ أنـــــھ مـــــن املبكـــــر الت
ــا، لكــن مــن  تم إدار ، وكيــف ســ املفاوضــات، ومــ
ــــــسية ســــــوف  نــــــاك خمــــــس قــــــضايا رئ املؤكــــــد أن 
ـــــــشمل :  ــــــي  ـ ـــــــ جـــــــدول األعمـــــــال األمر ـــــــسيطر ع
 ، رنـــامج إيـــران الـــصارو برنـــامج إيـــران النـــووي، و
ـــــــ  ـــــــا  ـــــــ املنطقـــــــة، ودور ـــــــا  ودعـــــــم إيـــــــران لعمال
ــــــ  ل عام.وع ــــــش ــــــ املنطقــــــة  زعزعــــــة االســــــتقرار 
ــ  ــ  ــ أن تن ــران ع كز ط ــي، ســ انــب اإليرا ا
ـــة  ـــ تلـــك القـــضايا وفًقـــا للرؤ أن يتـــم التفـــاوض ع
ـــى مـــن  ـــد األد ـــ األقـــل تحقيـــق ا اإليرانيـــة، أو ع

ا.  التصورات اإليرانية حول
 

يا  ــــس يــــأة  ل عــــام، فــــإن األجــــواء أصــــبحت م ــــش
ــــ "اتفــــاق نــــووي  ــــ مرحلــــة التفــــاوض ع للــــدخول 

يــران، JCPOA 2جديــد"  ــن الواليــات املتحــدة و ، ب
ل مباشـــــــــر أو غـــــــــ مباشـــــــــر.لكن مـــــــــن  ـــــــــش ســـــــــواء 
ـــذه املفاوضـــات،  بـــؤ بمـــسار  ــان الت ـ ة بم الـــصعو
ــي، إال أن  خاصــة وأنــھ رغــم وضــوح املوقــف األمر
ـ  ـران ح ي مـا زال غـ متبلـور، فط املوقف اإليرا

ما ال ترد استغالل الفرصة.  اآلن ال ترغب أو ر
 

دتھ منطقـة الـشرق األوسـط مـن  ختامًا رغم ما ش
ــــ مــــدار األســــبوع األول  ــــي ع ـــي إيرا ـ تــــصعيد أمر

؛ إال أن العمليــة األمركيــة الغتيــال ٢٠٢٠مــن عــام 
ـــــــــي  ي"، والـــــــــرد العـــــــــسكري اإليرا "قاســـــــــم ســـــــــليما
مـــــا ســـــيفتحان  ـــــا حـــــ اآلن، يبـــــدو أ ـــــدود عل ا
ــــــــ منطقــــــــة الــــــــشرق  د جديــــــــد  البــــــــاب أمــــــــام مــــــــش
ـــــن  انيـــــة عـــــودة املفاوضـــــات ب د إم األوســـــط، مـــــش
ة اســــــــتغالل  ــــــــران إذا قــــــــررت األخــــــــ واشــــــــنطن وط
ـــــــذه  يجُة  ـــــــور والتـــــــصعيد.ون الفرصـــــــة وعـــــــدم ال
ـــستغرق وقًتـــا  ـــا س املفاوضـــات الـــ مـــن املؤكـــد أ
ــا  ــ اإلقليــم، عنوا ســتكون بدايــة ملرحلــة جديــدة 

ي من املنطقة. اب التدر األمر  اال
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ــــــ  ــــــ لنــــــدن  يفة العــــــرب الــــــصادرة  ــــــ ــــــشرت  و

ي  ــانون الثــا ي عــشر مــن  اتــب  ٢٠٢٠الثــا مقــاال لل
ــــــ  ــــــ فــــــاروق يوســــــف دعــــــا فيــــــھ ا في العرا الــــــ
ــــ األجــــواء اإليرانيــــة مــــسوغا  فــــرض حظــــر تحليــــق 
ـا الرسـ أن  ـشف حـسب بيا ذلك ( فدولـة ال تك
عـد أيـام ال  ا قد أسـقطت طـائرة مدنيـة إال  دفاعا
ــــا  ارطــــة الــــ تتحــــرك ف ينفــــع أن تبقــــى ضــــمن ا
ــــ دوائــــر القــــرار  و مــــا يلقــــي ع الطــــائرات بأمــــان.و
ــــ إيــــران  العامليــــة مــــسؤولية فــــرض حظــــر جــــوي ع
ــا. ث أحــدا مـن تــداعيات جنو ـس  الـ صــارت ال 
ــــ أن إيــــران  لقــــد آن للمجتمــــع الــــدو أن يتفــــق ع
ــسمم  ــ الــذي  ــشدد األع ــ معقــل التطــرف وال

اب.) جاء فيھ :  واء العالم باإلر
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ـــا.من املمكـــن أن ترتكـــب مـــن  إيـــران دولـــة ال أمـــان ل
ــــاء ال  ــــشر أبر ــــرائم مــــا ال يمكــــن توقعــــھ وضــــد  ا
ــــــــــــــــــــا. بوا م ــــــــــــــــــــم اقــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــوى أ  ذنــــــــــــــــــــب ل
ـــ  ـــأ إ انـــھ أن يـــصدق أن دولـــة مـــا ت ـــ إم ال أحـــد 
ـــــو  نون.و اســـــقاط طـــــائرة مدنية.إنـــــھ نـــــوع مـــــن ا
ــــــــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــفة املــــــــــــــــــــــــستحيل.  جنــــــــــــــــــــــــون يقــــــــــــــــــــــــع ع

 غ ان ذلك ما حدث فعال.
 

ـــــــ  نـــــــاك صـــــــاروخ أرض ـــــــــ جـــــــو أطلـــــــق مـــــــن األرا
عـد دقـائق مـن  اإليرانية وأسقط طـائرة أوكرانيـة 

ران. ا من مطار ط  تحليق
 

ــــان مروعــــا وغــــ مــــسبوق فــــإن  ــــدث  وألن ذلــــك ا
و أشـــــــــبھ  نـــــــــاك مـــــــــن يأمـــــــــل أال يكـــــــــون حقيقيـــــــــا.

. ت ابوس الذي يرغب املرء  أن ي  بال
 

ا عـــــــن  ولكــــــن إيــــــران الـــــــ أنكــــــرت أليـــــــام مــــــسؤولي
ـــست  ـــ ل فـــت  ة ثـــم عــادت واع ادثــة املأســـاو ا
ـــ  ـــا السيا لھ نظام ـــش ـــة مـــا  محـــل ثقـــة، مـــن ج

 من أخطار ع السلم العاملي.
 

ـــــــشآت النفطيـــــــة  ـــــــا وأن قـــــــصفت امل لقـــــــد ســـــــبق ل
بــــ ذلــــك  ــــ اليمــــن ب ــــا  لفــــت أتباع الــــسعودية و

ان إيرانيا. عد أنھ  ن فيما   االعتداء الذي تب
كيــــة ببغــــداد  ــــ الــــسفارة األم كمــــا أن االعتــــداء ع

ب  ـــان الــــس ـ ــــو مــــا  ـــان مــــدبرا مــــن قبــــل إيــــران، و ـ
ي الذي كتـب اسـمھ  املباشر  مقتل قاسم سليما

ي قائدنا".  ع جدار السفارة "سليما
ي مــن خــالل  خرجــت إيــران مــن أزمــة مقتــل ســليما
ـــــا الواليـــــات  ـــــن ســـــمحت ل ثـــــأر صـــــوري مارســـــتھ ح
ـــ  ــ األرا ا ع املتحــدة بإلقــاء عـــدد مــن صـــوارخ
ـــــــشرة أو  اقيـــــــة مـــــــن غـــــــ أن تقـــــــع أي أضـــــــرار  العر
ــــت  ي.تلــــك صــــفحة طو انــــب األم ــــ ا ماديــــة ع
ــــي محمــــد  ــــر خارجيــــة النظــــام اإليرا كمــــا صــــرح وز

 جواد ظرف.
ـــــــــــــشآت النفطيـــــــــــــة  غـــــــــــــ أن صـــــــــــــفحة قـــــــــــــصف امل

عد.  السعودية لم تطو 
ـاب مـن خـالل  عد فتح صفحة جديـدة لإلر لذلك 
نون.ومــا  اســقاط الطــائرة األوكرانيــة نوعــا مــن ا
ــــــ  ل غ ــــــش ُيقــــــال مــــــن أن الطــــــائرة قــــــد أســــــقطت 
مـــة الـــ قـــد  ر ـــ ا ـــس ع متعمـــد ال يمكنـــھ أن ي

ا متعمدا. ي قد ارتك  يكون النظام اإليرا
ا العاملــــــي  ل ــــــ ــــــ أن يمتــــــأل  ــــــل تحتــــــاج إيــــــران إ

 بجرائم جديدة؟
يحا. ذا القبيل يمكن أن يكون   ء من 

ة.يكفي أن تكــــــون دولــــــة  ــــــست دولــــــة ســــــو إيــــــران ل
ـــــــــــــا بالتخلـــــــــــــف  ــــــــــــي ُيحكـــــــــــــم عل ـ ـــــــــــــ الفقيـــــــــــــھ ل للو
و  واالنحطــاط واالنفــصال عــن العــالم املعاصــر.و
ــــا  ــــ محاول ــــ عنــــھ  ــــ التغا ــــا إ مــــا ســــعت أورو
ــــــــي مـــــــــن  ـ اب األم ـــــــــ التخفيـــــــــف مـــــــــن تـــــــــأث اال
ـــــ دائـــــرة  االتفـــــاق النـــــووي مـــــن أجـــــل ابقـــــاء إيـــــران 

 السيطرة.
ــــــ  ــــــا الكثــــــ مــــــن النفــــــاق السيا تلــــــك محاولــــــة ف

 والكذب املفضوح.
 

ـ  ـسعون إ ـن  يون بھ ح و ما سيصطدم االورو و
ـــــــــــــم أســـــــــــــباب اســـــــــــــقاط الطـــــــــــــائرة االوكرانيـــــــــــــة.  ف
ا  فت رسميا بمـسؤولي انت إيران قد اع فإذا ما 
اف  عـــن اســـقاط الطـــائرة املدنيـــة فـــإن ذلـــك االعـــ
ـــــــــ  يـــــــــر ملفـــــــــق القـــــــــى بالالئمـــــــــة ع ـــــــــ ت انطـــــــــوى ع
ــــــددت كمــــــا يقــــــول بيــــــان  الواليــــــات املتحــــــدة الــــــ 
ــ اإليرانيــة إذا مــا  ــا ستــضرب األرا اف بأ االعــ

ي.  أت إيران لالنتقام ملقتل سليما
 

ــس  و عــذر ل ذلــك عــذر أقبــح مــن ذنــب كمــا يقــال.و
 يحا.

ـــا  مـــا حـــدث يمكـــن أن يفتـــح صـــفحة جديـــدة عنوا
ــــ االجــــواء اإليرانيــــة" بمعــــ أن  "حظــــر التحليــــق 

ن.  غلق الفضاء ع اإليراني
 

ـــا.ف مـــن املمكـــن أن ترتكـــب  تلـــك دولـــة ال أمـــان ل
ـاء ال  شر أبر رائم ما ال يمكن توقعھ وضد  من ا
ــــــــــــــــــــا. بوا م ــــــــــــــــــــم اقــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــوى أ  ذنــــــــــــــــــــب ل
ــ دولــة ممسوســة بالــشر  ــا  ــ غــرار نظام إيــران ع

ء إال  ــا بنوايــا حــسنة.ال لــ وال يمكــن التعامــل مع
مــــــا  ــــــار إال عدوا.وم ــــــ العــــــالم ا ــــــا ال تــــــرى  أل
ا  ــا فــإن توحــش ــدئوا مــن روع حــاول اآلخــرون أن 

 يزداد ضراوة.
ــــة يمكــــن أن  مــــا حــــدث للطــــائرة االوكرانيــــة املنكو

ظة.  يتكرر  أية 
ـــــــــــا الرســـــــــــ أن  ـــــــــــشف حـــــــــــسب بيا فدولـــــــــــة ال تك
عـد أيـام ال  ا قد أسـقطت طـائرة مدنيـة إال  دفاعا
ــــا  ارطــــة الــــ تتحــــرك ف ينفــــع أن تبقــــى ضــــمن ا
ــــ دوائــــر القــــرار  و مــــا يلقــــي ع الطــــائرات بأمــــان.و
ــــ إيــــران  العامليــــة مــــسؤولية فــــرض حظــــر جــــوي ع

ا. ث أحدا من تداعيات جنو س  ال صارت ال 
ــــ أن إيــــران  لقــــد آن للمجتمــــع الــــدو أن يتفــــق ع
ــسمم  ــ الــذي  ــشدد األع ــ معقــل التطــرف وال

اب.  واء العالم باإلر
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ــــــش" عــــــن  ــــــس وو يومن رات ــــــر الــــــسنوي لـــــــ" التقر
ديـــــــــد اصـــــــــدرت  العـــــــــراق ومـــــــــع اطاللـــــــــة العـــــــــام ا
ــا الــسنوي  ر ــش" تقر ــس وو يــومن رات منظمــة "
ــــــــت قــــــــوات األمــــــــن  عــــــــن العراق.وجــــــــاء فيــــــــھ : واج
ــــ  ـــ جنـــوب العـــراق  غـــداد ومــــدن  ـــ  رات  املظـــا
ي بــــــــالقوة املفرطــــــــة،  ــــــــشرن الثــــــــا ــــــــشرن األول و
ــــــــات  ـ ا رن.واســـــــــتمرت ان فقتلـــــــــت مئـــــــــات املتظا
ْ التجمــــــع والتعبــــــ وحقــــــوق املــــــرأة،  ــــــ َ ر أخــــــرى 
ية، كمــــــا  ــــــ ئــــــة  ة، و ــــــ املــــــاء، والــــــ ــــــق  وا
ــ  ــة اإلعــدام ع كومــة اســتخدام عقو واصــلت ا
ـس  يجة االحتجاجـات، اسـتقال رئ نطاق واسع.ون

ــــــ  ــــــدي مــــــن منــــــصبھ   ٢٩الــــــوزراء عــــــادل عبــــــد امل
ـــــــن  ر ي.القوة املفرطـــــــة ضـــــــد املتظا ـــــــشرن الثـــــــا

ــــ مقتــــل  ات مــــع قــــوات األمــــن إ با  ٣٥٠أّدت االشــــ
غــداد ومــدن  ــ  رات  ــ مظــا ــ األقــل  را ع متظــا
ـــــشرن  ـــــر /  ـــــن أوائـــــل أكتو يـــــة بـــــالعراق مـــــا ب جنو
ة  ـ الـذخ ضـافة إ ـانون األول.و سم /  األول ود
غــداد قنابــل الغــاز  ــ  يــة، أطلقــت قــوات األمــن  ا
ـــ  ـــاالت مباَشـــرة ع عـــض ا ـــ  املـــسيل للـــدموع، 

رن، مــا أســفر عــن مقتــل  ــ  ١٦املتظــا ــصا ع
يـة  ة ا األقل.كما استخدمت قوات األمن الذخ
عـــــــــــــسفا  ـــــــــــــ مـــــــــــــدن أخرى.اعتقلـــــــــــــت الـــــــــــــسلطات 
ـــــم،  عـــــد دون  ـــــم فيمـــــا  أفرجـــــت ع رن و متظـــــا
ــــــ  وُفقــــــد آخرون.ألقــــــت قــــــوات األمــــــن القبــــــض ع
م عــــــــن الدعــــــــم  عبــــــــ ــــــــرد  ن  اقي عــــــــض العــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــشورات  ركــــــــــــــــــــــــــة االحتجاجيــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــ م ل
ن الذيـــن  ددت قـــوات األمــن املـــسعف ــسبوك". "ف
م.أقدمت  رن وأطلقت النار عل ون املتظا عا
نـــــــــــــت ملنـــــــــــــع  ـــــــــــــ إبطـــــــــــــاء االن كومـــــــــــــة مـــــــــــــرارا ع ا
ات  اص مـــــــــــــن تحميـــــــــــــل صـــــــــــــور وفيـــــــــــــديو ـــــــــــــ األ

بـــــــت تطبيقـــــــات  ا، كمـــــــا  رات ومـــــــشارك املظـــــــا
ه مــــــــــــن ضــــــــــــروب ســــــــــــوء  املراســــــــــــلة.التعذيب وغــــــــــــ

ـش طـوال  ـس وو يـومن راي  ٢٠١٩املعاملة تلّقت 
ــ نطــاق واســع،  تقــارر عــن اســتخدام التعــذيب ع
يومـن  ا  رت دراسة أجر بما  ذلك األطفال.أظ
اقيــة  ــش لقــرارات محكمــة التميــ العر ــس وو راي
لوا  اب أن القضاة تجا  القضايا املتعلقة باإلر
ــــ  افــــات غ ــــ اع مــــزاعم التعــــذيب أو اعتمــــدوا ع

ــــ  ــــ مــــا يبــــدو  بــــا عاَمــــي  ٢٠مدّعمــــة ع قــــضية تقر
عـــــض مـــــزاعم التعـــــذيب قـــــد ٢٠١٩و ٢٠١٨ انـــــت  .

بـدو  ، و ت من خالل فحوصات الطـب الـشر ثب
ُ
أ

ــل حالــة  عــت بــالقوة.  ُ افــات ان عــض االع أن 
ـــــــاكم االبتدائيـــــــة  ـــــــاالت، أخـــــــذت ا ـــــــذه ا مـــــــن 
ـــــــا  ـــــــد، ووجد ـــــــ محمـــــــل ا مـــــــزاعم التعـــــــذيب ع
أفرجــــــــــــــــت عــــــــــــــــن  موثوقــــــــــــــــة، وقّيمــــــــــــــــت األدلــــــــــــــــة، و
ــــــــــالرغم مــــــــــن ذلــــــــــك، يبــــــــــدو أن محكمــــــــــة  ن.و م امل
ــــــــل  ناف، تتجا التميــــــــ االتحاديــــــــة، عنــــــــد االســــــــت
ــــــ  افــــــات غ ــــــ اع عتمــــــد ع مــــــزاعم التعــــــذيب أو 
ــــــ  ـــــصول ع اكمة.ا مدّعمـــــة، وتـــــأمر بإعــــــادة ا
ور مصادر املياه  البصرة إ أزمة  املاء تحول تد

ألـف  ١١٨، عندما ُنقل ٢٠١٨مياه حادة  صيف 
ب أعــراض  ــس ــشفى  ــ املس ــ األقــل إ ص ع ــ
ــــا مرتبطــــة بنوعيــــة امليــــاه.لم تتكــــرر  قـــال األطبــــاء إ

ـــــــ  ية  نظـــــــرا الرتفـــــــاع معـــــــدل  ٢٠١٩األزمـــــــة الـــــــ
ـــ أواخــــر  ليــــد  ـــان ا /  ٢٠١٨طـــول األمطــــار وذو

، لكــــن الــــسلطات لــــم تتخــــذ خطــــوات ٢٠١٩أوائــــل 
علـــــن  ية.لم  ـــــة أســـــباب األزمـــــة الـــــ ـــــذكر ملعا ُت
ــــددة أو  ا ا ــــ أســــبا الــــسلطات عــــن أي تحقيــــق 
أي خطـــــة عمـــــل للتعامـــــل مـــــع جـــــذور األزمة.يبعـــــث 
ل خاص بالنظـر  ش ذا ع القلق  عدم التحرك 
الك وانخفــــاض  ــــ االســــ ــــادات املتوقعــــة  ــــ الز إ
ــة اإلعــدام  غــ املناخ.عقو ب  ــس طــول األمطــار 
ــــــ  لــــــة أحــــــد أع ة طو ـــــان لــــــدى العــــــراق منــــــذ فــــــ ـ
ن،  ــــ جانــــب الــــص ــــ العــــالم، إ معــــدالت اإلعــــدام 
ــــــ إصــــــدار  يــــــران، والسعودية.اســــــتمر القــــــضاء  و
ن باالنتمـاء  ام باإلعدام ع العديد من املـدان أح
ـاب، ونّفـذ  افحـة اإلر إ داعش بموجب قـانون م
إعــــدامات دون الكــــشف عــــن األرقــــام الرســــمية. 

ــــشرت الــــسلطات بيانــــات ٢٠١٩أغــــسطس / آب   ،
ــــــــرت أن  محتجــــــــزا  ٠٢٢،    ٨وزارة العــــــــدل الــــــــ أظ

م، وأعدمـت  تظرون تنفيذ حكم اإلعدام  حق ي
ـــــانون  ١٠٠الدولـــــة أكـــــ مـــــن  ـــــن ينـــــاير /  ص ب ـــــ

ي وأغـــــــــــــسطس / آب  ـــــــــــــ كردســـــــــــــتان ٢٠١٩الثـــــــــــــا .
العــــــراق، علقـــــــت حكومـــــــة اإلقليـــــــم فعليـــــــا العمـــــــل 

ــ  ــة اإلعــدام  ــ حــاالت ٢٠٠٨عقو ــا "إال  ، ومنع
عت ضرورة"، وفقا ملتحدث باسم حكومـة  نادرة 
ـــــة  ـــــ عقو ـــــات العرا اإلقليم.يحظـــــر قـــــانون العقو

 اإلعدام  حق األطفال.
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ــ العــشرن مــن  ــي  يفة القــدس العر ــ ــشرت  و

ي  ـــــــــانون الثــــــــــا اقيــــــــــة  ٢٠٢٠ـ اتبــــــــــة العر مقــــــــــاال لل
يفــــــــاء زنكنــــــــة تحــــــــت عنــــــــوان  ــــــــ لنــــــــدن  املقيمــــــــة 
ـــــــي لــــــــن يكتــــــــب حاضــــــــر العــــــــراق )  ـ ــــــــش األم ( ا
ا  ي مــــــن دراســــــة أصــــــدر ــــــزء الثــــــا ــــــ ا تطرقــــــت ا
ليـــــــة  اتيجية ومطبعـــــــة  ـــــــد الدراســـــــات االســـــــ مع
ال  ــــــــ ــــــــا ا ـــــــي وخطــــــــط ل ـ ــــــــش األم ــــــــرب ل ا
اتبــة مـا الــذي  ـساءل ال مونـد اوديرنــو وت ـي ر األم
ــــسبة  ــــستحق القــــراءة، بال ــــذه الدراســــة  يجعــــل 
، كمـا يـدل العنـوان، قـد  ا و إلينا؟ ما الفائدة م
ـــــــــا ســـــــــردا لتـــــــــارخ احتـــــــــالل يتـــــــــم  ـــــــــد عـــــــــن كو ال تز
ـــا  قھ باعتبـــاره تـــارخ حـــرب عادلـــة وأن نتائج ـــسو

ارثية مجرد أخطاء؟ شرة ال  ال
 
ـــ كيفيـــة قـــراءة الدراســـة، واي   ـــة ع عتمـــد االجو

ـــام  منظـــور ينطلـــق منـــھ القـــارئ.وتتوقف عنـــد ا
اصـــة  ـــ دور العمليـــات ا ن عـــن التطـــرق ا البـــاحث
انـــــــــت فاعلـــــــــة طيلـــــــــة الغـــــــــزو واالحتـــــــــالل ألن  الـــــــــ 

قيـــادة العمليـــات غـــ مـــستعدة للـــسماح بـــاالطالع »
ا  وترى أن الوقت لم يحن لذلك،  «ع وثائق

 
اقيــــــــــــــــــــة ودور  وثانيــــــــــــــــــــا : دور قــــــــــــــــــــوات األمــــــــــــــــــــن العر

ـــستخدم مفـــردة .«العـــدو» ـــ  «العـــدو»و لإلشـــارة ا
ا، أيـــــضا،  ـــــسمي املقاومـــــة الـــــ اختـــــار البـــــاحثون 
ـــــــــــــــ  بـــــــــــــــھ ا اب.وت حينـــــــــــــــا بـــــــــــــــالتمرد واخـــــــــــــــرى باإلر
عامـــــــــل قـــــــــوات  التفاصـــــــــيل املوثقـــــــــة عـــــــــن كيفيـــــــــة 
ــا  ــشيات وأك كــم مــع امليل االحتــالل ومجلــس ا
نفـــــوذا فيلـــــق بـــــدر، الـــــذي أســـــستھ ايـــــران، بقيـــــادة 
ــي لــن يكتــب حاضــر  ش األمر ــادي العــامري.ا
عــــد  ــــ املقالــــة :  يفــــاء زنكنــــة وممــــا جــــاء  العــــراق 
ــــــــشرن األول /  ر واحــــــــد مــــــــن بــــــــدء انتفاضــــــــة  شــــــــ
اتيجية  ــــــد الدراســــــات االســــــ ــــــر، أصــــــدر مع أكتو
ـــــزء  ــــي، ا ـ ـــــش األمر ـــــرب ل ليـــــة ا ومطبعـــــة 

ي (  صــــفحة ) مــــن الدراســــة الــــ خطــــط  ٦٧٠الثــــا
ـــ أيلـــول /  مونـــد اوديرنـــو،  ــي ر ـ ال األمر ـــ ـــا ا ل

تم  ــا بــاحثو ٢٠١٣ســ مجموعــة دراســة »، وأنجز
 عملية حرة العراق

 
عنــــوان « ــــ حــــرب العــــراق»،  ـــي  ـ ــــش األمر ، «ا

زء االول (  ان ا صفحة ) قد أصدر بداية  ٧٠٠و
ـــــن  ـــــ الذ بـــــادر ا العـــــام املنصرم.الـــــسؤال الـــــذي ي
و : ما الـذي  ذه املئات من الصفحات  ة  عند رؤ
ــــسبة  ــــستحق القــــراءة، بال ــــذه الدراســــة  يجعــــل 

، كمـا يـدل العنـوان، قـد  ا و إلينا؟ ما الفائدة م
ـــــــــا ســـــــــردا لتـــــــــارخ احتـــــــــالل يتـــــــــم  ـــــــــد عـــــــــن كو ال تز
ـــا  قھ باعتبـــاره تـــارخ حـــرب عادلـــة وأن نتائج ـــسو
ــــة  عتمــــد االجو ارثيــــة مجــــرد أخطــــاء؟  ــــشرة ال ال
ـــــ كيفيـــــة قـــــراءة الدراســـــة، واي منظـــــور ينطلـــــق  ع
مون بإعــــــداد  منــــــھ القــــــارئ.يرى البــــــاحثون املــــــسا
ـــــم برتـــــب عـــــسكرة عاليـــــة، إن  الدراســـــة، ومعظم
ن مـن القـراء، االول  ـ نـوع ـة ا ذه الدراسة موج
ــــــــــــش  ــــــــــــا وج ـــــــــــي ا ـ ــــــــــــش األمر ــــــــــــم قــــــــــــادة ا
ـــــــم طبيعـــــــة العمليـــــــات العـــــــسكرة  املـــــــستقبل، لف
ــا  ــ أمر ــو املــدنيون  ي  ــا، والثــا ــا وتقييم وتحليل
ـــــة  ـــــم تجر ـــــ ف م ع لـــــدان التحـــــالف، ملـــــساعد و

ن. ن االثن لق فجوة ب رب تفاديا  ش  ا  ا
 

ــ غــرار  ــش األخــضر»كتبــھ البــاحثون ع عــن  «ا
ــــ  كــــ ع ــــرب العامليــــة الثانيــــة، حيــــث ال تــــارخ ا
ـــــــة نظـــــــر القيـــــــادة  العمليـــــــات العـــــــسكرة، مـــــــن وج

ة نظر   «العدو»العسكرة، مع محاولة تقديم وج
ــــــ  ــــــ واالجتما تــــــوى السيا وظــــــروف البلــــــد وا

إذا ما وضعنا جانبا، عدم التطرق ا .«الصراع»لـ
قيقيــــــة للغــــــزو وتكــــــرار القــــــاء اللــــــوم،  األســــــباب ا
ـــــــــن  اقي ـــــــــ العر ل مباشـــــــــر وغـــــــــ مباشـــــــــر، ع ـــــــــش
ـــــــراب الـــــــذي أصـــــــاب البلـــــــد وخـــــــسارة  م ل أنفـــــــس
ــــــا،  ر ــــــ جو ــــــذه الدراســــــة،  األرواح، وتــــــذكر أن 
ســرد لتــارخ احتــالل العــراق، كمــا يــراه قــادة قــوات 
ـــــ  ن تكمـــــن  ميـــــة الكتـــــاب االحتـــــالل، لوجـــــدنا أن أ
ـــــ  كيفيـــــة قـــــراءة وتحليـــــل املقـــــابالت العـــــسكرة ال
الت والوثائـــق  ـــت خصيـــصا للدراســـة، والـــ أجر

ا  ـر  ٣٠السرة البالغ عدد ألف وثيقـة تـم رفـع 
ن. ا للباحث  السرة ع

 
ـــــم  ــــل مــــن يمتلــــك الرغبــــة بف ــــا ل عــــ توفر ممــــا 
ع ونتــائج العمليــات العــسكرة، خاصــة اذا مــا  وقــا
كيلكـــس العـــراق،  ـــ وثـــائق و تـــم الرجـــوع، أيـــضا، ا
ــــــا مخزونــــــا إلدانــــــة القــــــوات  ل بحــــــد ذا ــــــش الــــــ 
ــــل مــــن  ات األمنيــــة واملرتزقــــة، و كيــــة والــــشر األمر
ـــــ املـــــستقبل.ما لـــــم يتـــــم  ن،  اقي ب قتـــــل العـــــر ســـــ
ـــو  ن  اف البـــاحث ـــ الدراســـة، بـــاع التطـــرق إليـــھ 
انــــــت  اصــــــة، الــــــ  أوال : دور قــــــوات العمليــــــات ا

ـــرب، ألن  ة ا قيـــادة العمليـــات  »فاعلــة طـــوال فـــ
ـا ـ وثائق وتـرى  «غ مستعدة للسماح بـاالطالع ع

أن الوقت لم يحن لـذلك، وثانيـا : دور قـوات األمـن 
اقيـــــــــــــة ودور  ـــــــــــــستخدم مفـــــــــــــردة .«العـــــــــــــدو»العر و

ـــــــــــ املقاومـــــــــــة الـــــــــــ اختـــــــــــار  «العـــــــــــدو» لإلشـــــــــــارة ا
ا، أيــــضا، حينــــا بــــالتمرد واخــــرى  ــــسمي البــــاحثون 
عامـــــــل  ــــــاب.من التفاصـــــــيل املوثقــــــة كيفيـــــــة  باإلر
ــــشيات  كــــم مــــع امليل قــــوات االحتــــالل ومجلــــس ا
ــــا نفــــوذا فيلــــق بــــدر، الــــذي أســــستھ ايــــران،  وأك
ـــــــــادي العـــــــــامري يبحـــــــــث الكتـــــــــاب االول،  بقيـــــــــادة 

ن املعنيـــة  مــر والقــوان بالتفــصيل، قــرارات بــول بر
س  ــــ وتأســــ ــــش العرا باجتثــــاث البعــــث وحــــل ا
ـــــــــ  كـــــــــم، بمحاصـــــــــصتھ الطائفيـــــــــة ال مجلـــــــــس ا
اقيــون  ن، العر ا، حــسب البــاحث يتحمــل مــسؤولي
انـــــت  الـــــسبعة، مـــــن معارضـــــة نظـــــام البعـــــث الـــــ 
، أيــــاد  لــــ ــــم : احمــــد ا ناشــــطة خــــارج العــــراق و
، باقــر  ــادر عفــري، نــص ا يم ا عــالوي، ابــرا
ي.إذ طلـب  ي وجـالل طالبـا كيم، مسعود بارزا ا
كـم مـن  م برمر انتقـاء بقيـة أعـضاء مجلـس ا م

يجة مجلـس حكـم .«غ طائفي»منظور  انت الن ف
ــل  ــ  اصــصة الطائفيــة  يــأ ملأســسة ا طــائفي، 
كومـــــة ومجلـــــس النـــــواب،  مؤســـــسات الدولـــــة وا
ــــ  حــــ اليــــوم.من التفاصــــيل املوثقــــة األخــــرى، ال
ــ البلــد،  ــا اساســا ملــا يجــري  بــاه لكو ــس االن
ـــــــــــــــا املباشـــــــــــــــرة، بحـــــــــــــــاالت  حـــــــــــــــ اليـــــــــــــــوم، ولعالق
ـ  ـا املنتفـضون  االختطاف والقتل ال يتعـرض ل
عامــــــــــل قــــــــــوات  ــــــــــ كيفيــــــــــة  ــــــــــر،  ســــــــــاحات التحر
ــا  ــشيات وأك كــم مــع امليل االحتــالل ومجلــس ا
نفـــــوذا فيلـــــق بـــــدر، الـــــذي أســـــستھ ايـــــران، بقيـــــادة 
ــــــك بتلــــــر  ــــــادي العامري.وقــــــد كتــــــب الباحــــــث باتر

عنــــوان  لــــة  مــــاذا تكــــشف تــــصرحات  »مقالــــة طو
ـــــــــا طـــــــــارق «اوديرنــــــــو عـــــــــن حـــــــــرب العــــــــراق؟ ، ترجم

عامــل القــوات األمركيــة  ي، عــن خصوصــية  العــا
ـــــــــا ازاء نـــــــــدرة  مي ـــــــــذه املقالــــــــة أ مــــــــع فيلـــــــــق بدر.ل
ـي،  ـش األمر التغطية اإلعالمية حول دراسـة ا
ــــــادة إلثبــــــات أن  اتــــــب ا يــــــا أوال، ومحاولــــــة ال عر
كيـــــــــة وفيلـــــــــق بـــــــــدر،  ـــــــــن القـــــــــوات األمر العالقـــــــــة ب

ية،   من
 

ـــا  ـــان حي ال أوديرنـــو، الـــذي  ـــ بـــدءا مـــن قـــول ا
ـن علـم  عة، عـن احباطـھ ح قائد فرقة املشاة الرا
بـــــــإطالق ســـــــراح مجموعـــــــة مـــــــن أفـــــــراد فيلـــــــق بـــــــدر 

ـــــــ أيـــــــار / مايـــــــو  مـــــــة قتـــــــل  م جر ــــــا ـ اعتقلـــــــوا، الرت
، الـــذي خـــدم الحقـــًا ٢٠٠٣ ـــار ـــك  ، وتـــصرح دير

الـة   مجلس األمن القومي  حكومة ترامـب، لو
ـسم  ـانون األول / د ـ  ز  أكـد فيـھ أن  ٢٠١٥رو

كيـــة أطلقـــت ســـراح قتلـــة مـــن فيلـــق  القـــوات األمر
ـــــم  حوز ـــــم و بـــــدر، الـــــذين تـــــم إلقـــــاء القبـــــض عل
ـــــش احـــــدى برقيــــــات  ن.و عثي داف  قـــــوائم الســـــ

كيليكــس  ــ   –و ــ أن عــشرة آالف عــضو  العــراق ا
دفت أعــــضاء البعــــث  لوا فــــرق مــــوت اســــ بــــدر شــــ
ــــ  ــــ البــــصرة والعمــــارة وديا مــــن الــــسنة والــــشيعة 

غداد، وأن  ـصيًا »و العامري قـد يكـون قـد أمـر 
مات ع ما يصل إ   «من الـسنة ٢٠٠٠شن 

ــــا »وأن  ــــ القتــــل يــــزعم أ إحــــدى طرقــــھ املفــــضلة 
ــصوم  اق جمــاجم ا تتــم باســتخدام املثقــب الخــ

ة التفــــــــاخر باســــــــتخدام املثقــــــــب إلثــــــــارة » ــــــــ فــــــــ  ،
شيات  الرعب عندما أطلق االحتالل العنان للميل
ـــــــــ مناطـــــــــق   ، مـــــــــا ــــــــاب جـــــــــرائم القتـــــــــل ا ـ الرت
ـــــــــــث  واضـــــــــــن الـــــــــــشعبية للمقاومـــــــــــة.وجرى تلو ا
عمليــــــــات إضــــــــافية لفــــــــرق  املقاومــــــــة بالطائفيــــــــة، 

ــن  اصــة األمركيــة ب ، ٢٠٠٧  -  ٢٠٠٥العمليــات ا
ـــا واملوصـــوفة،  ـــرائم املرعبـــة الـــ تل وسلـــسلة ا
ـــــــــــق  ـــــــــــا تمـــــــــــت عـــــــــــن طر ـــــــــــ الدراســـــــــــة غالبـــــــــــا، بأ
ــسانية، تتكــرر  طــأ.والتزال حــوادث القتــل الالإ ا
ن  ن الــــــــــــسلمي داف املنتفــــــــــــض ــــــــــــ اســــــــــــ اليــــــــــــوم، 
اختطافــا وقتــال، واســتخدام عبــوات الغــاز املــسيل 
ـــــــــ  ـــــــــي ال ر صـــــــــصة لالســـــــــتخدام ا للـــــــــدموع ا

ق، يــــا للمفارقــــة، جمــــاجم  ــــصوم »تخــــ ، مــــن «ا
كيــــة.كما النــــزال نقــــرأ  ــــشيات برعايــــة أمر قبــــل املل

ا من قبل آخرن.  تارخنا وحاضرنا مكتو
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ـ الثالــث والعــشرن  ـا اليــوم  يفة اور ــ ـشرت  و

ي  ــــانون الثــــا ــــ  ٢٠٢٠مـــن  قو مقــــاال للناشــــط ا
يد آخـــر  نـــا حـــرج تحـــت عنـــوان ( ام جنـــات .. شـــ
يفــــــ عــــــار الــــــسلطة ) فنــــــد فيــــــھ مــــــزاعم شــــــرطة 
البــــــــــــصرة مــــــــــــن ان ام جنــــــــــــات اغتيلــــــــــــت ألســــــــــــباب 
ـــــــــــ املقالـــــــــــة : جنـــــــــــان مـــــــــــاذي  جنائيـــــــــــة.ومما جـــــــــــاء 

ي ( ام جّنـــــــــــــات /  ما عامـــــــــــــا ) مـــــــــــــسعفة  ٤٩الـــــــــــــ
ـــــــــــم  اقيـــــــــــون و ا ناشـــــــــــطون عر اقيـــــــــــة، وصـــــــــــف عر

ــــــــــس  م ــــــــــا اليــــــــــوم ( ا /   ١/    ٢٣ــــــــــشّيعون جثما
انــــت  ٢٠٢٠ ـــا  ّ ـــ البــــصرة ( جنـــوب العــــراق ) بأ  (

ٍر ثـــائٍر ضـــّد الظلـــم  ـــّل متظـــا نـــون ل بمثابـــة األم ا
ـــــــــــر  ـــــــــــّل متظا ـــــــــــسعف  ُ انـــــــــــت  اد.فقد  واالضـــــــــــط
ـــشيات،  يتعـــّرض ألذى مـــن القـــوات االمنيـــة او امليل
يــــــــــــــــة  ٍ مــــــــــــــــن األعمــــــــــــــــال ا كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم بكثــــــــــــــــ
ـــــــــــــوم شـــــــــــــّنھ  ـــــــــــــات، ُقتلـــــــــــــت ب ـــــــــــــسانّية.ام جّن واإل
اعيـة  ستخدمون سيارة ر ولون )  ون ( مج مسّ
ــــوم  الــــدفع وســــط مدينــــة البــــصرة، ونتــــج عــــن ال

اص آخـــــــرن  ـــــــ ـــــــم   –أيـــــــضا إصـــــــابة ثمانيـــــــة أ بي
بجــــروح بالغــــة.ام جّنــــات، ناشــــطة  -ناشــــطة اخــــرى 

ــــــا لرعايــــــة االيتــــــام  مدنيــــــة خّصــــــصت معظــــــم حيا

القـــة والطبـــخ  ياطـــة وا نـــة ا عليـــم األرامـــل م و
ـــة.و مـــسؤولة عـــن عـــّدة عوائـــل  واالعمـــال اليدو

ساعد ما يقرب مـن  رن، و ّ  ٥٠٠من االرامل وامل
يــــــــم ــــــــ …  ي كمــــــــا تقــــــــوم بطبــــــــخ وتــــــــوّزع الطعــــــــام ع

رن.قيـــادة شـــرطة البـــصرة، املـــسؤولة عـــن  املتظا
ـا  ـ بيـاٍن ل ن قالـت  إن اغتيـال اّم “حماية املواطن

رات  ي وال يـــــرتبط بالتظـــــا ـــــو عمـــــٌل جنـــــا جّنـــــات، 
ـــــــان  ـ عيــــــــد ) عــــــــن م مــــــــة (  ر حيــــــــث ان مــــــــسرح ا

رات ونحـــــــن نقـــــــول ”.ســـــــاحة االعتـــــــصام او التظـــــــا
لقيــــادة شــــرطة البــــصرة ان اغتيــــال ام جّنــــات جــــاء 
ا عـــــــشراٍت  ي ـــــــ ًا الغتيـــــــاالت اخـــــــرى راح  مـــــــشا

ـــذا املـــص ـــ  ا ا ن ســـبقو وال تختلـــف …الناشـــط
ــــا ء ع فبمــــاذا تختلــــف عملّيــــة اغتيــــال ام …!  ــــ

جّنــــــات عــــــن اغتيــــــال الناشــــــط حيــــــدر الالمــــــي يــــــوم 
معـــــــــة  ن ٢٠١٩/    ١١/    ٢٩ا ، مـــــــــن قبـــــــــل مـــــــــسّ

مــــــــاذا  ــــــــسان؟ و ن ) وســــــــط محافظـــــــة م ـــــــول ( مج
ـم  ي، فا تختلف عـن عملّيـة اغتيـال الناشـط املـد
ن  ي، مــــــن قبــــــل مجموعــــــة مــــــسّ ــــــ الطــــــا أبــــــو ع
ة  ن ) أطلقـــوا عليـــھ الرصـــاص مـــن أســـ ـــول ( مج
ـ  ـ البـارودي  اتمة للـصوت أمـام فنـدق األنـصار 

ـــل ٢٠١٩/    ١٢/    ٨مدينـــة كـــرالء األحـــد،  ؟ كـــذلك 
ــ الالمـــي  اختلفــت عــن عمليـــة اغتيــال الناشـــط ع

، بثـــــالث رصاصـــــاٍت ٢٠١٩/    ١٢/    ١٠ليـــــل الثالثـــــاء 
 ّ ــ ــ  ــ رأســھ،  ولــون ) ع ون ( مج ــا مــسّ اطلق
ــــ  رات  عــــد عودتــــھ مــــن املظــــا الــــشعب ببغــــداد، 
ـــــــــا اختلفـــــــــت عـــــــــن عمليـــــــــة  ّ ـــــــــر.اّم ا ســـــــــاحة التحر
عــــــــّرض  فــــــــا الــــــــذي  ــــــــ ا اغتيــــــــال الناشــــــــط ع

ن )  ـــــــــول ن ( مج إلطـــــــــالق الرصـــــــــاص مـــــــــن مـــــــــسّ
ــــ  ــــضار وســــط الناصــــرة،  بــــالقرب مــــن ســــوق ا

ــــــن  كم افتونــــــا، يــــــا ٢٠١٩/    ١٢/    ٣٠يــــــوم اإلثن .بــــــرّ
ء تختلـــف عملّيـــة  ـــ قيـــادة شـــرطة البـــصرة، بـــأّي 
ــــــن  اغتيــــــال ام جّنــــــات عــــــن عملّيــــــ االغتيــــــال اللت

غـــــــــداد يـــــــــوم األحـــــــــد  ـــــــــ  ، ٢٠١٩/    ١٢/    ١٥جرتـــــــــا 
داف الناشـــــــط حقـــــــي اســـــــماعيل العـــــــّزاوي،  باســـــــ
ن ) عندمـا  ـول ن ( مج الذي اغتيل ع يـّد مـس
ـــــ منطقـــــة الـــــشعب شـــــما  ـــــستقّل دراجتـــــھ  ـــــان 
غــــــــــــداد، والناشــــــــــــط محمــــــــــــد جاســــــــــــم  العاصــــــــــــمة 
ن ) ايـضًا،  ول الدجي الذي اغتيل من قبل ( مج
غـــداد  ن شــرق العاصــمة  ــ منطقــة شــارع فلــسط
عيــــدًا  لــــھ، والعمليتــــان جرتــــا  ــــ م خــــالل عودتــــھ ا
ــــ أوجــــھ االختــــالف  ر؟ ومــــا  عــــن ســــاحات التظــــا
 ، عــــــن عملّيــــــة اغتيــــــال الناشــــــط محمــــــد العــــــص
وســـــط مدينـــــة الناصـــــرة، بمحافظـــــة ذي قـــــار يـــــوم 

معــــــــــة  ن ٢٠٢٩/    ١٢/    ٢٠ا ، حيــــــــــث أن مــــــــــس
ــــــــستقّلون ســــــــيارة مدنيــــــــة اغتــــــــالوه  ن )  ــــــــول ( مج
ـــــة  ـــــ ج اتمـــــة للـــــصوت، والذوا بـــــالفرار ا ة  بأســـــ
ـــا تختلـــف عـــن عملّيـــة اغتيـــال  ّ ولـــة ايـــضًا.او ا مج
ــــــــــ الديوانيــــــــــة جنــــــــــوب  الناشــــــــــط ثــــــــــائر الطيــــــــــب، 

ــــا ُتــــرى ٢٠١٩/    ١٢/    ٢٤العــــراق، يــــوم الثالثــــاء  ؟ و
في  ء عـــن عملّيـــة اغتيـــال الـــ ـــ ـــل اختلفـــت 
 ، احمـــــد عبدالـــــصمد وزميلـــــھ املـــــصور صـــــفاء غـــــا
ـــــ  ر  ـــــستقّالن ســـــيارة خـــــارج ســـــاحة التظـــــا مـــــا  و
ــــم يــــوم  ولــــون ) النــــار عل البــــصرة، إذ أطلــــق ( مج

معــــــــــة  مــــــــــاذا تختلــــــــــف عــــــــــن ٢٠٢٠/    ١/    ١٠ا ! و

ــ يــد  اغتيــال الناشــط أحمــد ســعدون املرشــدي ع
ن ) أطلقـــوا عليـــھ النـــار بـــالقرب  ـــول ن ( مج مـــسّ
ّلــــــة يــــــوم  ن وســــــط ا ندســــــ ــــــ امل ــــــ  لــــــھ  مــــــن م

ـــس  م ؟ يـــا شـــرطة البـــصرة، اّن ٢٠٢٠/    ١/    ١٦ا
دف  ــــــــس ــــــــا  ّل ــــــــشابھ، ف ــــــــا ت ّل ــــــــذه العمليــــــــات 
ر مــــن اجــــل  رن ( خــــارج ) ســــاحات التظــــا املتظــــا
ــــــــذه  املــــــــًة.وكث مــــــــن  مــــــــة  ر ضــــــــمان تنفيــــــــذ ا
ـــــ ســـــاعات  ـــــار، او  ـــــ ال ـــــ و العمليـــــات يجـــــري 
كم مــــن  ــــل األحــــوال فــــأنتم، وغــــ ــــ  .و الليـــل األو
ــم  علمــون جيــدًا مــّن  ــ العــراق،  ــزة األمنّيــة  األج
ن ) بـــل  ـــول ـــسوا ( مج ـــا ل القتلـــة، واّن مـــن يقـــوم 
ـــــشيات،  ا امليل ّ ن لكـــــم وللـــــسلطة جيـــــدًا.ا معلـــــوم
ـــــــــــا واملــــــــــــوت  ـ الــــــــــــ ترفــــــــــــع شــــــــــــعارات املــــــــــــوت ألمر
ـــــــن  ر دف املتظا ـــــــس ـــــــ مـــــــن  ـــــــا  ّ إلســـــــرائيل؟ ا
غــداد والنجــف والبــصرة والناصــرة  ــ  ن  الــسلمي
ــــــــستخدم األســــــــلوب  ر.و  ــــــــّل امــــــــاكن التظــــــــا و
ـن  ـ الفاعل انكم الوصول إ إم ا، و والوسائل ذا
ــــــــا  ّ ن.إ ــــــــن بحمايــــــــة املواطن لــــــــو كنتــــــــم فعــــــــًال معني
م عمــــــالء  ّ رن بــــــا ــــــم املتظــــــا ــــــشيات الــــــ ت امليل
ــــــــم أرادوا اســــــــتعادة  ّ ــــــــرد ا ـــــــا  ـ إلســــــــرائيل وألم
ــــــا وقّدمتـــــــھ  ـ الـــــــوطن الـــــــذي ســـــــلبتھ، اساســـــــًا، ام
ـــــــــذه  ـــــــــسكت عـــــــــن  ـــــــــّل مـــــــــن  ديـــــــــًة إليـــــــــران!! ان 
ــو بــال شــّك شــرٌك  ــا،  ــرائم، وال يالحــق مرتكب ا
ــــ عمليــــات قتــــٍل  ــــا، ف تحمــــّل املــــسؤولّية ع ــــا و
صــــــــــــــــــــــــــّد.  تتــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــبق اإلصــــــــــــــــــــــــــراٍر وال
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 وحوش الفالة ِ ، ، ، 

ش بجسدي املُعاق ِ،  ت

ية ِ  ّ َ  يا لسؤ حظ ال

  ُمرُّ املذاق ،،

وٌة للسّراق  ش

 و شذاُذ النفاِق ،،

و العرا !!!  انا 

 يا معشر الضواري .. 

ا شرعة الغاِب ،،  سود ف

ا،  فارتدت ع اعقا

ا بدون إشفاِق ،، عض ل   تأ

سوْد،  شرعة الوحوش .. 

ن كالٍب واسوْد،،  ال فرق ب

م من فصيلة الدواِب ،  ل

 را بقٍر كيود ْ .. 

 وُمّال سفيًھ حقود ْ،،

 يا ل بؤس ِ حظ ُ شع .. 

ل حدٍب وصوِب ؟!!!  اتاه الشر .. من 

ِب ، بعث من الل  عنقاؤنا ت

 شباب النار .. تمزُق عتمة َ االفاِق ،

شد موط .. وطنًا شامخ االعناِق ،  ت

 الذُل او بالعبيد ،،

 ال نرد بارضنا .. محتًال او شرد ْ ،،

 موط .. 

اق ِ ، وة ال ى نحو القدس .. ص  مدَّ

ُر قادم ٌ .. ع قدٍم وساِق،،  التحر

راء النقب .. ح جبال العراق ِ.  من 
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مـــود أحـــد قـــادة ثـــورة  ١٩٢٨شـــباط عـــام  ١ ۞ اد ضـــاري ا ـــش اس
ي  العراق ١٩٢٠العشرن التحررة عام  يطا  ضد االحتالل ال

 

ــ  ١٩٥٨شــباط عــام  ١   ۞ ا  ــن مــصر وســور توقيــع ميثــاق الوحــدة ب
ــن  ــة للقطر ــصية االعتبار ــا ال يــة متحــدة تــذوب ف ــة عر ور جم

ديدة تقل لدولة الوحدة ا ن وت  العري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق املناضـــل عبـــد  ٢٠١٨شـــباط عـــام  ١ ۞ انتقـــل إ
تانيا واليمن سابقاً  ن الرفي سف العراق  مور س  ا

 

ـزب البعـث  ١٩٦٨شباط عام  ٤ ۞ عقد املؤتمر القومي التاسـع  ا
عـد  ـزب ينعقـد  ـو أول مؤتمـر قومـي ل وت و ـ بـ ي  ا العري االش

 ١٩٦٧حزران  ٥ونكسة  ١٩٦٦شباط  ٢٣ردة 
 

ـــسف  ١٩٧٥شـــباط عـــام  ٥ ۞ ـــ  يـــة  ـــر العر ـــة التحر ـــ ثـــوار ج ن
اينة ضار  عسقالن مما أدى ملقتل العشرات من الص  سوق ا

 

حـــــــاول حـــــــزب الـــــــدعوة الطـــــــائفي العميـــــــل  ١٩٧٧شـــــــباط عـــــــام  ٥ ۞
ــسيق مــع النظــام الــسوري  ــ كــرالء بالت ــ  احــداث الــشغب والفو
ــزب  ــزة األمنيــة وتالحــم الــشعب وا ــائن العميــل لكــن يقظــة األج ا

ئة ذه املؤامرة الدن ة أحبطت   والقيادة والقوات املس
 

ـصار  ١٩٩٣شباط عام  ٥ ۞ س جامعة صـدام رغـم ظـروف ا تأس
ائر ع العراق  الدو ا

 

ـزب البعـث  ١٩٦٨شباط عام  ٦ ۞ اختتم املؤتمر القومي التاسع 
س  وت أعمالــھ وقــد أقــر املؤتمــر تأســ ــ بــ ي املنعقــد  ا ــي االشــ العر
ــا  يــة الــ احتل ــ العر ــر األرا يــة مــن أجــل تحر ــر العر ــة التحر ج

اينة  الص
 

اقيــــــة  ١٩٤٩شــــــباط عــــــام  ٧ ۞ افة العر ــــــ تــــــارخ الــــــ ألول مــــــرة 
ــة الــشعبية بيانــًا صــادرًا عــن حــزب البعــث باســم  ــدة ا ــشرت جر
نــدد  ــ و ــ العــراق يطالــب فيــھ بتــأميم النفــط العرا ــي  الــشباب العر

 باألحالف االستعمارة وسياسة حكومة نوري السعيد العميلة

ـن سـر  ١٩٥٩شباط عام  ٧ ۞ ـم أم ن ومـن بي تقـدم الـوزراء القـومي
م مـــن  ي باســـتقال ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر قيـــادة قطـــر العـــراق 
ي املعـــادي  ـــ عبـــد الكـــرم قاســـم الـــشعو ـــ ن كومـــة احتجاجـــًا ع ا
ية ومنحـھ  للوحدة العرية والقوى القومية وانحيازه للقوى الشعو

سلط ع الشعب ا لل  الضوء األخضر ل
 

ـــ  ١٩٧٤شـــباط عـــام  ٧ ۞ أصـــدر مجلـــس قيـــادة الثـــورة قـــراره التار
الــد رقــم  ــ جميــع مراحــل  ١٠٢ا ــ مجانيــة التعليــم  والــذي نــص ع

 الدراسة  العراق
 

ي  ١٩٦٣شباط عام  ٨ ۞ ا ـي االشـ فجر صناديد حزب البعث العر
ـم  ١٤ العـراق ثـورة  يـدة الـ أطاحـت بنظـام عبـد الكر رمـضان ا

ـ الـدفاع عـن حكمـھ  ية  بد رغم استماتة القوى الشعو قاسم املس
داء مثل الرفيق مث حمـدان  زب العديد من الش القم وقدم ا
ــــزب  يد ســــلطة ا ــــش يل انتــــصار الثــــورة و ــــ ســــ العــــزاوي وآخــــرن 
ـا القـص الـذي  الثورة ال حققـت العديـد مـن املنجـزات رغـم عمر
ـــا عبـــد الـــسالم محمـــد عـــارف  ر قبـــل أن ينقـــض عل ـــسعة أشـــ امتـــد 

ي  ١٨وزمرتھ  ردة  ـ ميثـاق  ١٩٦٣شرن الثا ـالتوقيع ع الـسوداء 
ــ  رة  ــ القــا ا  ــسان  ١٧الوحــدة االتحاديــة مــع مــصر وســور  ١٩٦٣ن

ــر  ــة للدولــة ووضــع  ن اإلدار ــ النظــم والقــوان واجــراء اصــالحات 
ة  األساس للعديد من املشارع التنمو

 

ـــ  ١٩٦٩شـــباط عـــام  ٨ ۞ ـــد االشـــعاع والطـــب النـــووي  افتتـــاح مع
 غداد

 

ـــ  ١٩٧٠شـــباط عـــام  ٨ ۞ ـــر األســـاس ملدينـــة الـــشباب  تـــم وضـــع 
 غداد

 

ـــــــ  ١٩٧٠شــــــباط عــــــام  ٨ ۞ ــــــش الــــــشع كــــــسند وظ س ا تأســــــ
ــــــ  ــــــم  ـــــان لــــــھ دور حيــــــوي وم ـ ــــــش العــــــراق الباســــــل وقــــــد  شــــــع 

الدة يدة ومنازلة أم املعارك ا  قادسية صدام ا
 

 افتتاح بناية مكتبة األوقاف  املوصل ١٩٧٤شباط عام  ٨ ۞
 

ـون العـراق  ١٩٧٦شباط عام  ٨ ۞ انطلق البـث امللـون وارتبـط تلفز
طة األرضية  الدجيل لألقمار الصناعية  با

 

ن  ١٩٨٠شباط عام  ٨ ۞ س القائـد صـدام حـس أصدر الرفيـق الـرئ
ـــ صـــيانة  يـــة ع االعـــالن القومـــي كميثـــاق شـــرف يجمـــع األقطـــار العر
ـــــــي أو  ـــــــ الـــــــوطن العر يـــــــة  ا ورفـــــــض تواجـــــــد القواعـــــــد األجن ســـــــياد
ـــــــن العـــــــرب ونبـــــــذ ومقاطعـــــــة  اعـــــــات ب ـــــــل ال االســـــــتقواء بـــــــاألجن 
نـــود االعـــالن القومـــي وتحـــارب آمـــال  م ب يـــة الـــ ال تلـــ األنظمـــة العر

 وتطلعات األمة
 

غداد ١٩٨٨شباط عام  ٨ ۞ ع    افتتاح متحف الطوا
 

ــــــش  ٢٠١٨شـــــباط عــــــام  ٩ ۞ ــــــ ا ــــــ رحمــــــة هللا املقاتــــــل  انتقــــــل إ
العرا الباسل اللواء الركن أحمد خالد رحال عضو قيادة التنظيم 

ـــة  نـــة املركز ي عـــضو ال ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر الفلـــسطي 
ة سابقاً   ة التحرر العرية مسؤول ساحة العراق ل
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افـــــل املغـــــول والتتـــــار بقيـــــادة  ١٢٥٨شـــــباط عـــــام  ١٠ ۞ تمكنـــــت 
غـداد وقـد قامـت خـالل  والكو مـن احتـالل  يومـًا بقتـل  ٤٠الطاغية 

ــــ املستعــــصم  ليفــــة العبا ــــم ا ا مــــن بي ا مئــــات اآلالف مــــن ســــ
ـــوا املـــساجد  ـــن وأتلفـــوا الكتـــب وخر بـــا وعائلتـــھ والعلمـــاء واملثقف

دموا القصور   و
 

ــــ  ١٩٧٤شــــباط عــــام  ١٠ ۞ ة  أعلــــن العــــراق نجــــاح قواتــــھ املــــس
دود وقتل وجرح  ي مباغت ع ا جنـديًا  ٧٠التصدي لعدوان إيرا

 إيرانياً 
 

ــــــــت ثــــــــورة  ٢٠١١شــــــــباط عــــــــام  ١١ ۞ ي  ٢٥ن ـــــــانون الثــــــــا  ٢٠١١ـ
 الشعبية  مصر باالطاحة بنظام حس مبارك

 

غـــــداد عـــــن إلغـــــاء املـــــادة  ١٩٧٠شـــــباط عـــــام  ١٢ ۞ ـــــ  تـــــم اإلعـــــالن 
ـــــ  ١٩٦١لـــــسنة  ٨٠الثالثـــــة مـــــن قـــــانون النفـــــط رقـــــم  ـــــ املرونـــــة  لتال

ات النفـط  القانون املـذكور ومنعـًا إلعطـاء أي امتيـازات جديـدة لـشر
ـــــ  ـــــ الـــــذي تـــــم  يـــــدًا لتـــــأميم النفـــــط العرا ـــــ العـــــراق تم يـــــة   ١األجن

 ١٩٧٢حزران 
 

اد الرفيـــق محمـــد ســـليمان خلـــف  ١٩٨١شـــباط عـــام  ١٢ ۞ ـــش اس
ية ة التحرر العر  أبو عبيد عضو قيادة ج

 
 

 ٤٠أصــدر مجلـس قيـادة الثــورة القـرار رقــم  ٢٠٠١شـباط عـام  ١٢۞ 
ـــــ يـــــوم القـــــدس  ـــــ قـــــوات متطو ـــــش القـــــدس ع ـــــسمية ج بـــــاحالل 

ن ن لتحرر فلسط ود العراق  إعداد وتج املقاتل ج   كتتو
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ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق املناضــــــل  ٢٠١٨شــــــباط عــــــام  ١٢ ۞ انتقــــــل إ
ــي  ز ــدي مــدير مدرســة اإلعــداد ا ــد ا الــشاعر كمــال عبــد هللا زو
قبل االحتالل وسبق للفقيـد أن عمـل مـديرًا ملكتـب الثقافـة واإلعـالم 

لس الوط العرا ان عضوًا منتخبًا  ا  كما 
 

ـ  ١٩٩١شباط عام  ١٣ ۞ ـي األطلـ الثالثي أقدم العدوان األمر
ــــــة الــــــذي يــــــضم  ــــــأ العامر مــــــة قــــــصف م ـــــاب جر ـ ــــــ ارت الغاشــــــم ع
ـــــساء  ـــــم  ـــــم املئـــــات وأغل د م ـــــش ن العـــــزل اس العديـــــد مـــــن املـــــدني

 وأطفال

عد العدوان الغاشم عام  أ العامرة   1991م
 

ــــــزب  ١٩٦٤شــــــباط عــــــام  ١٤ ۞ ع  عقــــــد املؤتمــــــر القومــــــي الــــــسا ا
عـــد ردة  ـــو أول مؤتمـــر ينعقـــد  ـــ دمـــشق و ي  ا ـــي االشـــ البعـــث العر

ي  ١٨ حيـــث نـــاقش أعـــضاء املؤتمـــر أســـباب وقـــوع  ١٩٦٣ـــشرن الثـــا
ــــــ  حثــــــوا الــــــسبل الالزمــــــة لتال ــــــ قطــــــر العــــــراق و ية  ــــــشر الــــــردة ال

ا  القطر العري السوري  تكرار
 

يـــــة عمليـــــة  ١٩٨١شـــــباط عـــــام  ١٤ ۞ ـــــر العر ـــــة التحر نفـــــذ ثـــــوار ج
اد  ــــــش ــــــا اس ــــــسان البطوليــــــة الــــــ نتــــــج ع مــــــن الرفــــــاق ومقتــــــل  ٥ب

اينة  العديد من الص
 

ــــي والــــذي  ١٩٨٩شــــباط عــــام  ١٦ ۞ س مجلــــس التعــــاون العر تأســــ
تھ العــراق واألردن واليمــن ومــصر بمبــادرة مــن العــراق  ــ عــضو ضــم 
ــــــق  يــــــد الطر ــــــة مــــــن أجــــــل تم ــــــود ســــــلطة البعــــــث الثور امتــــــداد 

شودة  لتحقيق الوحدة العرية امل
 

ــــــزب  ١٩٦٤شــــــباط عــــــام  ١٧ ۞ ع  اختتــــــم املؤتمــــــر القومــــــي الــــــسا
ـزب  ي  دمشق أعمالھ وقرر اعـادة تنظيـم ا ا البعث العري االش
ـزب  يـار سـلطة ا بوا با ـس  العراق فورًا من األعضاء الذين لـم ي
عـــرض  ـــ  حـــات لتال أقـــر العديـــد مـــن املق ـــ قطـــر العـــراق و ـــة  الثور

زب الثورة  القطر العري السوري لردة مماثلة  سلطة ا
 

الـصادر  ١٩٩١لسنة  ٦أصبح القانون رقم  ١٩٩١شباط عام  ١٨ ۞
ي  ٢٢ــ  عــديل قــانون علــم العــراق رقــم  ١٩٩١ــانون الثــا  ٣٣قــانون 

الــــــذي أصــــــدره مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة ســــــاري املفعــــــول  ١٩٨٦لــــــسنة 
ـ  ن  س القائد صدام حـس ـي  ١٤تنفيذًا ألمر الرفيق الرئ ـانون الثا

 باضافة عبارة ( هللا أك ) ع العلم العرا ١٩٩١

 1991علم العراق الشر املعدل عام 
 

ــ  ١٩٥٨شــباط عــام  ٢١ ۞ ا ع ــ مــصر وســور تــم اجــراء االســتفتاء 
يـــة املتحـــدة وقـــد  ـــة العر ور م ـــن القطـــرن تحـــت اســـم ا الوحـــدة ب

افق الشعب  القطرن بأغلبية ساحقة ع الوحدة  و
 

جـــًا  ١٩٥٨شـــباط عـــام  ٢٢ ۞ يـــة املتحـــدة تتو ـــة العر ور م قيـــام ا
ـــــي  ــــان حـــــزب البعـــــث العر ـ ا ومـــــصر وقـــــد  ـــــ ســـــور لنـــــضال الـــــشعب 
ـــ بنـــاء دولـــة  م بقـــوة  ي أول مـــن دعـــا لوحـــدة القطـــرن وســـا ا االشـــ

ديدة  الوحدة ا
 

ن مصنع الشركة العامة لصناعة  ١٩٧١شباط عام  ٢٢ ۞ تم تدش
زب ن  الدولة وا غداد بحضور عدد من املسؤول  البطارات  

 
شقة  ١٩٦٦شباط عام  ٢٣ ۞ ائنة امل ية ا أقدمت الزمرة الشعو

ــزب  ــ قيــادة ا ــ االنقــالب ع بقيــادة صــالح جديــد وحــافظ أســد ع
ــــزب وتقاليــــده  ــــ دســــتور ا ا ع والدولــــة الــــشرعية وداســــت بــــدبابا
أقامــت نظامــًا رجعيــًا فاشــيًا فاســدًا منحرفــًا عــن  ونظامــھ الــداخ و
ــــــي  ــــــ القطــــــر العر تحــــــل اســــــم البعــــــث  القيــــــم القوميــــــة التقدميــــــة ي
ون  ـــب الـــ ـــ غيا ـــزب  تانـــًا وزجـــت بمناضـــ ا الـــسوري زورًا و
ـل حـزم وقـدموا  وقد جابـھ كـوادر البعـث الـردة الـشباطية الـسوداء ب

بد داء من أجل اسقاط النظام العميل املس  الش
 

ـــــ  ١٩٩٨شــــباط عــــام  ٢٣ ۞ ( يــــوم الرايـــــة ) يــــوم انتــــصر العــــراق ع
يونية  إرادة الشر األمركية الغرية الص

 
ـــــــ  ٢٠١٨شـــــــباط عـــــــام  ٢٣ ۞ ـــــــش العرا ـــــــ ا اد املقاتـــــــل  ـــــــش اس

ـــس ســـليمان أســـعد حـــداد املـــسؤول  الباســـل الرفيـــق اللـــواء الـــركن و
ة التحرر العرية  األردن سابقاً   العسكري 

 
ي الوحــــــــ لقــــــــوات  ١٩٩١شــــــــباط عــــــــام  ٢٤ ۞ ــــــــوم الــــــــ بــــــــدأ ال

اقية  التحالف ع القوات العر
 

ادة  ٢٠١٨شباط عام  ٢٤ ۞ ـ انتقل إ رحمة هللا الرفيـق جمـال 
ـــــزب طليعـــــة  ـــــة  عـــــضو مكتـــــب العالقـــــات الوطنيـــــة للقيـــــادة القطر

ي ا  لبنان العري االش
 

انــدلعت الثــورة الــ أطاحــت بنظــام أديــب  ١٩٥٤شــباط عــام  ٢٥ ۞
ـــ الثـــورة  م صــناديد البعـــث  ا وقـــد ســـا ـــ ســور ـــ  ــشك القم الش

 بقوة وفعالية
 
وجـــــھ العـــــراق ضـــــرة صـــــاروخية لقواعـــــد  ١٩٩١شـــــباط عـــــام  ٢٥ ۞

ا مقتل  ي الثالثي نتج ع لف العدوا  جنديًا أمركياً  ٢٨ا
 

ـــــ  ١٩٩١شـــــباط عـــــام  ٢٨ ۞ ــــي األطلـــــ ع ـ ـــــ العـــــدوان األمر انت
 العراق

 
أحـــد املنجـــزات  ١٩٩٤شـــباط عـــام  ٢٨ ۞ غـــداد  إتمـــام بنـــاء ســـاعة 

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

ì^ßÎoeÌÎæàÂà{ée
í{éñ^–ËÖ]‡ç{{{éÞí{Ú]†ÓÖ]

مس  نا اليوم وللمرة الثانية خالل ا تم ايقاف بث فضائي
يـــــــــة  كومـــــــــات العر ة و بـــــــــامر مـــــــــن احـــــــــدى ا ر االخـــــــــ االشـــــــــ
ـــستغرب أن  غـــداد، وال  ـــ  كومـــة العميلـــة  بتوصـــية مـــن ا
ــــذا املوقــــف املعيــــب مــــن حكومــــة عميلــــة لالحتــــالل  يــــصدر 
يـــــــــة  كومـــــــــات العر ـــــــــستغرب انـــــــــصياع ا ـــــــــي لكننـــــــــا  االيرا
غـداد وتنفيـذ  رة الراي الوامر حكومة  ية  املدعية واملتب

ا .. وء إ القضاء ف ا من دون ح ال  امر
ـــــداع،  ـــــ زمـــــن ا قيقـــــة  إن قنـــــاة الكرامـــــة نيـــــوز صـــــوت ا
ــــ صــــوت شــــعب مظلــــوم  ــــن،  وصــــوت وطــــن حــــر صــــادق أم
ـا،  تعـذيب معتقال ا و رصاصـ ر السلطة و يموت خنقًا بق
وح وتحــــت  ــــ مخيمــــات الــــ ــــش  ع عــــ عــــن شــــعب  صــــوٌت 
ــــــــر، شــــــــعب ضــــــــاع  ــــــــات دول امل ــــــــ متا خطــــــــوط الفقــــــــر و
ابــد البطالـــة  عـــرى و مــستقبلھ ومــستقبل أجيالـــھ، يجــوع و

ــ بلــد مــن أغــ بلــدان العــالم، شــعب  ــش  ع ــو  واألميــة، و
ـــــ  ـــــ الفقيـــــھ اإليرانيـــــة، ال ـــــش تحـــــت حـــــراب ســـــلطة الو ع
انة بـأدوات سـلطة  سومھ العذاب والذل وامل تحتل وطنھ و
ـس  ـوى والـوالء البغيـض البا ة وال و سية وال فارسية ا

ي. يا  ا
غـالق  يـة بمالحقـة الفـضائية و كومـات العر ة ا ما مص
ن، الــــــذين مــــــا  اقي م العــــــر بــــــع مــــــن مأســــــاة أشــــــقا صــــــوت ي
ا األشقاء، الذين اقـدموا  عرف د  شوا م،  خذلوا يومًا ام

ا؟  ع غلق
ــو فقــط  ة وال شــأن وال رغبــة سياســية،  ــواب : ال مــص ا
ــ  خــضوع أشــقائنا لــضغوط إيــران، وضــغوط عمــالء إيــران 
ــــضراء،  ــــ املنطقــــة ا يانــــة والعمالــــة  ســــلطة اإلجــــرام وا
نفيـذ  كومـات ب ـذه ا ة  ال  ساقطة اآلن، فما مـص
ــم  ــ ام ــا خطــر ع يــران ال تخفــي ا أمــر حكومــة ســاقطة، و
 ، ــــــالل الــــــشي ــــــ تحقيـــــق ال ـــــ اآلن ع م إ ـــــم بإصــــــرار وام
ــــي  ـــان اول مــــن نبــــھ إليــــھ جاللــــة امللــــك عبــــد هللا الثا ـ الــــذي 

اشمية؟ ل اململكة االردنية ال  عا

ــــا  الل مــــا تكــــون قــــد تخلــــت عــــن  ذا قــــال قائــــل ان ايــــران ر و
ــشد  ــا مـن ا ا اذن بـدفع وكال ـذا، فنقـول لــھ مـا مــص
اقيــة  ــدود الــسورة االردنيــة العر ــ ا الــشع بــالتمركز ع

وار علنا؟ ديد دول ا  و
 

ــــــم،  ل ــــــستغرھ معنــــــا أحــــــرار العــــــالم  ــــــستغرھ حقــــــًا و ومــــــا 
تقــــل  ــــ وقـــت ي ــــذا القـــرار  ي  ـــم العـــرب بالــــذات، أن يـــأ وم
ـ الـشأن  ـر  و فيھ العالم من عصر التعميـة والتـضليل وال
ــــــــ عــــــــصر جديــــــــد صــــــــنعتھ دمــــــــاء شــــــــباب العــــــــراق  ــــــــ إ العرا
ــــــــ برصــــــــاص مــــــــن يــــــــامرون بــــــــإغالق قنــــــــاة  ر داء وا الــــــــش

 فضائية الكرامة نيوز.
انــات متواضــعة ال  فــضائية الكرامــة نيــوز، فــضائية ذات إم
ـــــ الغـــــارق  ـــــا الـــــشارع العرا ـــــدات يكت تتجـــــاوز شـــــرائح لتغر
مــــــــــارس  ا و ــــــــــاب، فمــــــــــن يخــــــــــشا اد واإلر بالــــــــــدم واالضــــــــــط

ا؟ ا؟ بل من قرر إيقاف  الضغط إليقاف
ـ معابـد  ن  بوسـ ا وا ـا وعبيـد سبة إليـران وذيول أما بال
ـشموخ  سمو  م، فنحن نفتخر و م وفقر أرواح غبا ا  ن ك

ــم يرتجفــون  ــم يالحقــون ظلنــا و يــا واألقمــار، أل يطــاول ال
ــــــ  ــــــم فاقــــــدو القــــــدرة ع عون صــــــوتنا و تــــــا لعــــــًا و خوفــــــًا و

 الثبات وقوفًا وال االستقرار قعودًا.
ـــــــــا  ـــــــــا ودوالر ـــــــــان بوســــــــع إيـــــــــران وتوما ــــــــ العمـــــــــوم : إذا  ع
ن أن توقـــف بـــث قنـــاة لنـــا، أو  ـــ العـــرب املـــرتجف ا ع وســـلط
ــــا  ، فإ اقــــع التواصــــل االجتمــــا ــــ مو إذاعــــة أو حــــساب ع
غطــــــي  ســــــتجد قصاصــــــات ورق تمــــــأل شــــــوارعنا، وشــــــعارات 
ينــــــــــــا ومجالــــــــــــس  غطــــــــــــي مقا جــــــــــــدران بيوتنــــــــــــا، وأحاديــــــــــــث 
ــــ  ــــي، وتحــــرض شــــعبنا ع عــــشائرنا، تقاتــــل االحتــــالل اإليرا
ا  ــــــــــــف العمامــــــــــــة الفارســــــــــــية وفــــــــــــساد الثـــــــــــورة، وتفــــــــــــ ز

ا بحق وطننا وشعبنا.  وجرائم
 

ــــاد  ــــد تكميــــم األفــــواه أننــــا سنواصــــل ا ــــل مــــن ير ليعلــــم 
ـــــ العـــــراق والوطـــــن  ـــــل الـــــشرفاء  لمـــــة، ونتواصـــــل مـــــع  بال
ــــد شــــعبنا الثــــائر اننــــا ســــنعود  عا ــــق، و ــــي بــــصوت ا العر

 باقرب وقت للفضاء.
 انتظرونا ..
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