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ـــران  ـــامس مـــن حز عـــد نكـــسة ا يـــة  اوضـــاعا  ١٩٦٧عاشـــت جمـــا امتنـــا العر
ي  يو ـــق الكيـــان الـــص ـــر وجـــرح غـــائر حيـــث ا اقـــع مر ـــ و ت ع ـــ صـــعبة فقـــد 
ـــ  يـــة واحتـــل مـــساحات اخـــرى مـــن ارضـــنا اضـــافة ا مـــة ســـاحقة لالنظمـــة العر ز
انيـــــة  مـــــا االمـــــة االمـــــل بام عيـــــد  ـــــان البـــــد مـــــن رد قـــــوي ومؤثـــــر  ن ، ف فلـــــسط
ـ اقطـار وطننــا  ـات الوطنيـة  ر ـل االحــزاب وا ـضة واالنتـصار.ومع تقـديرنا ل ال
ي  ا ــــي االشــــ العراكيــــ الكبــــ ، فانــــھ لــــم يكــــن مــــن حــــزب غــــ حــــزب البعــــث العر
ــن مــن تمــوز بحــق  ع عــشر الثالث انــت ثــورة الــسا مــة ف ــذه امل ــوض  ــ ال بقــادر ع
ـــــ  التا ا و قـــــة تنفيـــــذ ـــــا وطر ديـــــد بـــــالتخطيط ل ـــــق ا ثـــــورة االمـــــة .. ثـــــورة الطر
س من بـاب التفـاخر وال املغـاالت ان نقـول ذلـك  ا.ل ا تنفيذ ان عل مات ال  امل
ة تحقيــــق ذلــــك  فقــــد خطــــط مناضــــلو البعــــث لتكــــون الثــــورة بيــــضاء بــــرغم صــــعو
ـــوم التـــصفيات واراقـــة الـــدماء  عيـــدا عـــن مف ـــ االمـــة  ـــد جديـــد  لتكـــون بدايـــة ع
ـ قيـادة البعـث ان  ـان ع د العـراق والدة الثورة.و ـش يـة ل فتم ذلك بحكمة متنا
ــا القوميــة  و ــ  فــاظ ع مــا با ــ وفــق تطلعــات ا تــضمن مــسار الثــورة ع
اقتــــــضت الظــــــروف  ـــــان يمكــــــن ان يتحقــــــق ذلــــــك بوجــــــود عناصر ـ التقدميــــــة ومــــــا 
ـا قامـت الثـورة  ـداف البعـث الـ مـن اجل ـم ال يحملـون نفـس ا م بـرغم ا ادن م
ـــذه  ـــ الثـــورة مـــن  ـــ تط مـــة االو انـــت امل ة .. ف ات كثـــ م شـــ عـــض ـــ  بـــل ان ع
ع عـشر مـن تمـوز .. لـن  ن من تمـوز مكمـال ليـوم الـسا ان الثالث العناصر الطارئة ف
انــت خاليــة مــن االخطــاء غــ ان املوضــوعية تقتــ  ة الثــورة  نــا ان مــس نــد 

عـد  اطــر  ٥٢و ـل التحـديات وا ــ وفـق  ة ع ثــاق الثـورة تقييـم املـس عامـا مـن ان
يا ومحليا .. واتبعت قيادة الثـورة سياسـة  اقليميا وعر ت الثورة دوليا و ال جا
ــا تتقــاطع مــع البعــث  ــ مــسبقا ا ــل والــص حــ مــع مــن اطــراف  النفــس الطو
امـــھ الوطنيـــة والقوميـــة وليعيـــد  ومبادئـــھ ، مـــن اجـــل ان يخطـــو باتجـــاه تحقيـــق م
ـــذا اليمكـــن ان  ـــة الداخليـــة و ـــة ا ـــان البـــد مـــن تقو مـــا االمـــة .. ف االمـــل 
يتحقــــــق مــــــن دون فتــــــح صــــــفحة جديــــــدة مــــــع القــــــوى السياســــــية االخــــــرى بتجــــــاوز 
ـــــــــن  ـــــــــ اطـــــــــالق ســـــــــراح املعتقل طـــــــــوة االو انـــــــــت ا ـــــــــ وعقـــــــــده ف ترســـــــــبات املا
ات  بــــع ذلــــك مطــــاردة شــــب م لي ــــ وظــــائف ــــم ا ن م ن واعــــادة املفــــصول السياســــي
ـــــ  يـــــة و ـــــ القـــــوى التقدميـــــة العر ا رافـــــق ذلـــــك االنفتـــــاح ع التجـــــسس وتـــــصفي

ع عـــــشر   د العـــــراق ومنـــــذ الـــــسا ـــــن مـــــن تمـــــوز  -العالم.لقـــــد شـــــ ـــــ  ١٩٦٨الثالث وا
ــسان االســود  ــ التاســع مــن ن ــ جميــع الــصعد  ٢٠٠٣احتاللــھ  ة ع منجــزات كبــ

ـــــي  السياســـــية واالقتـــــصادية واالجتماعيـــــة بـــــرغم مـــــا الثـــــورة وحـــــزب البعـــــث العر
ــا فــصار العــراق قاعــدة االمــة  ــ ل ديــدات تــصفية منــذ االيــام االو ي مــن  ا االشــ
ـــــ  ـــــا  ـــــضة والتقـــــدم والنـــــصروعنوان مجـــــد وامـــــل جما يـــــة املتقدمـــــة لل العر
ي صفوي ..  يو ي ص ا باحتالل ام داف ا التار ، لذلك تم اس استعادة دور
ـسمت بـھ مـن حمـالت  ل ما ا اف منذ االحتالل وا اليوم ب رغم السنوات ال و
ـ  قية اقطار وطننا الكب تتطلع ا ھ ، فان جما االمة  العراق و شو انتقام و
ا .. وان يـوم النـصر ات  ـش ع ـا مـن حالـة االنحـدار الـ  البعث كمنقذ ومخلص ل

شر الصابرن. شاء هللا و  ا
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ــزب البعــث  ت القيــادة القوميــة  اعتــ
ي، إن االعتـــــــــــــــداءات  ا ـــــــــــــــي االشـــــــــــــــ العر
ـــــــــو  ـــــــــ العـــــــــراق  كيـــــــــة واإليرانيـــــــــة ع ال
ـــذا  ـــاك صـــارخ لـــسيادتھ الوطنيـــة، و ان
ــان ليحــصل لــوال انكــشاف الــساحة  مــا 
ســقاط  عــد احتــالل العــراق و الوطنيــة 
ـــــــــــ بيـــــــــــان  .جـــــــــــاء ذلـــــــــــك  نظامـــــــــــھ الوط

 للقيادة القومية فيما ي نصھ :
 

ـــــــــــــــ انطـــــــــــــــالق  ر ع ـــــــــــــــسعة اشـــــــــــــــ عـــــــــــــــد 
ــــ  ــــ العــــراق، وال االنتفاضــــة الــــشعبية 
ـــــــن  ـــــــل عناو ـــــــا  ـــــــ حراك استحـــــــضرت 
ـر  ـ قـضية تحر القضية الوطنيـة، بمـا 
ــــــــة منظومــــــــة الفــــــــساد  وتوحيــــــــد ومواج
السيا واالقتصادي واالجتما ال 
ـــــــــــي  ـ ــــــــــــا االحتــــــــــــالل بطرفيــــــــــــھ األم أفرز
عــــــــــــــــــــــدما اســــــــــــــــــــــتطاعت  ــــــــــــــــــــــي، و واإليرا
ــا  االنتفاضــة الــشعبية أن تفــرض إيقاع
ـــــــــــ  ـــــــــــ حركـــــــــــة الـــــــــــشارع وتحـــــــــــافظ ع ع
ـــــــا رغـــــــم  ا عب ا وديموقراطيـــــــة  ســـــــلمي
عرضـــــت لـــــھ بتوجيـــــھ مـــــن  القمـــــع الـــــذي 
ــــــــسع  ــــــــي الــــــــذي ت مركــــــــز التحكــــــــم اإليرا
ــــ والــــشع  اض السيا مــــساحة االعــــ
 ، ــ ــ الــشأن الــداخ العرا غولــھ  ــ  ع
ــــــــة  ــــــــ مواج اض إ ــــــــذا االعــــــــ وتحــــــــول 

زتـــــــھ األمنيـــــــة  مباشـــــــرة مـــــــع أدواتـــــــھ وأج
ـــــــــذا الوقـــــــــت  ـــــــــ  ة،  وقـــــــــواه امليلـــــــــشياو
يتعــــــــــرض شــــــــــمال العــــــــــراق العتــــــــــداءات 
ـــــ  ا  ـــــسعت امـــــداءا يرانيـــــة ا تركيـــــة و
ــشمل املنــاطق املتاخمــة  ة ل األيــام األخــ
كيـــــــــــــة واإليرانيـــــــــــــة بزعـــــــــــــم  ـــــــــــــدود ال ل
ــ  ابيــة ال ــس القــوى اإلر ــة مــا  مواج
تتخــــــــذ مــــــــن ارض العــــــــراق مركــــــــزًا إلدارة 
ـــــــــــــــــي  ـ ن ال ا ضــــــــــــــــــد النظــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــشاط

ي.  واإليرا
 

ا تركيـــــــــا  ـــــــــة الـــــــــ تتخـــــــــذ ـــــــــذه الفر إن 
عــة للقيــام بأعمــال عدوانيــة  وايــران ذر
ـــــة  ـــــ شـــــمال العـــــراق، إنمـــــا يـــــذكر بالفر
ـــشكيل التحالـــف  عـــة ل الـــ اتخـــذت ذر
ـــــــــــة مـــــــــــا ســـــــــــ بـــــــــــالقوى  الـــــــــــدو ملواج
ـــل عملياتـــھ مـــع  ـــسق  ابيـــة والـــذي  اإلر
ــــي الــــذي تــــدخل مباشــــرة  النظــــام اإليرا
ـــــــشد املـــــــذ الـــــــذي  وتحـــــــت مظلـــــــة ا
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ الب بـــــــــــــــًا  ًا وتخر امعـــــــــــــــن تـــــــــــــــدم
ـــــــــــــ محاولـــــــــــــة مكـــــــــــــشوفة  تمعيـــــــــــــة و ا
ـا  اض النتائج السياسـية الـ أفرز إلج
ـــؤول  العمــل املقـــاوم ضـــد االحتـــالل وا
لت رافعــــــــــــــــة  دون القــــــــــــــــوى الــــــــــــــــ شــــــــــــــــ
سياســـــــية وحاضـــــــنة شـــــــعبية للمقاومـــــــة 

ــــــــ  ا ع الوطنيــــــــة مــــــــن ترجمــــــــة انتــــــــصار
ــــــي  ـ ـــــــ إنتـــــــاج نظـــــــام وطـــــــ يحا تـــــــل  ا
ــــــ خياراتــــــھ الوطنيــــــة  طمــــــوح الــــــشعب 

 واالجتماعية.
 

ـــــــــــزب البعـــــــــــث  إن القيـــــــــــادة القوميـــــــــــة 
ــــــــــــشدة  ي، إذ تــــــــــــدين  ا ــــــــــــي االشــــــــــــ العر
ـــــ شـــــمال  ـــــي ع ــــي واإليرا ـ العـــــدوان ال
ــــــــذا العــــــــدوان إنمــــــــا  العــــــــراق، تــــــــرى أن 
ـــًـا صـــــارخًا لـــــسيادة العـــــراق  ـ ا ل ان ـــــش
ــذا العــدوان وتماديــھ مــا  الوطنيــة، وان 
ـــــ  ــــان ليحـــــصل لـــــوال االنكـــــشاف الوط ـ
ــــــ  ــــــ اع انــــــت  لــــــساحة العــــــراق والــــــ 
ـــ  ـــ ظـــل نظامـــھ الوط ا  درجـــات تحـــص
ــــــــــ  الــــــــــذي وفــــــــــر شــــــــــبكة أمــــــــــان وطنيــــــــــة 
ال العـــدوان والتدخـــل  ـــل أشـــ ـــة  مواج
ـــ شـــؤون العـــراق، بقـــدر مـــا وفـــر شـــبكة 
ــــــل شــــــروط  أمــــــان اجتمــــــا عــــــ توفــــــ 
ـــــ  ومقومـــــات األمـــــن االجتمـــــا واملع

ي. يا ل مالھ عالقة باألمن ا  و
 

ذ يفتقـــر العـــراق اليـــوم لـــشبكة األمـــان  و
، فـــــــألن  ـــــــا الوطـــــــ واالجتمـــــــا عنوان

 ،  القوى ال تدير شأنھ الداخ
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ــ  اصــصة و ــ قواعــد ا ــ قــوى منخــورة بالفــساد وتــدير الــسلطة ع
كيــــــة واإليرانية.ولــــــذلك فــــــان  ات األم ــــــان لتجــــــاذب التــــــأث ة االر أســـــ
ـضراء  ـس باملنطقـة ا املوقف االحتجا الذي أطلقتھ حكومة مـا 
ـ املـصداقية الوطنيـة  كية واإليرانية إنمـا يفتقـر إ ضد االعتداءات ال
ــة مــا يتعــرض لــھ شــمال  نــا، فــإن مواج عطيــھ.من  ء ال  الن فاقــد الــ
ناد  ـــستقيم إال باالســـ ـــي موصـــوف، ال  يرا ــي و ـ العـــراق مـــن عـــدوان تر
ـــــــ معطيـــــــات املـــــــشروع الوطـــــــ الـــــــذي حملـــــــت لـــــــواءه قـــــــوى املقاومـــــــة  إ
ـ حملـھ قـوى االنتفاضـة الـشعبية الـ ال تـرى إنقـاذًا  ستمر  الوطنية و
ـي،  قايـا االحتـالل األم ـي و من للعراق إال بتحرره من االحتـالل اإليرا
ــل  ــا االحتــالل والــ مــا تــزال ب ســقاط العمليــة السياســية الــ افرز و
ــ  ــا تتمــا مــع مــصا القــوى الدوليــة واإلقليميــة ع اف ــا وأطر رموز
ـ  بـت ووظفـت  ـ ثروتـھ الوطنيـة الـ  حساب مصا الشعب وحقھ 
ي  خدمة القوى املعادية للعراق واألمة العرية وخاصة املشروع اإليرا
ي الــذي يواصــل  يو الــذي يلعــب دور الرديــف املوضــو للمــشروع الــص
ــا غــور األردن ومــساحات واســعة  تلــة وآخر ــ ا عمليــھ قــضمھ لألرا

 من الضفة الغرية.
 

عتــــــ أن  ي الــــــ  ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر إن القيــــــادة القوميــــــة 
األرض العرية  ع مستوى واحد من القدسية، وأن األمن القومـي 
ـي  ـ مكـون وطـ عر ديد أو عدوان ع ة، وأي  و وحدة عضو العري 
ــــــــي  ــــــــ األمــــــــن القومــــــــي العر ديــــــــد وعــــــــدوان ع ــــــــو  يــــــــة  أو أي أرض عر
ــــ شــــمال العـــــراق، ال  ــــي ع ــــي واإليرا ـ برمتھ.ولــــذلك فــــان العــــدوان ال
ـ األمــة،  ـو عـدوان ع ديـدًا ألمـن العـراق الوطـ وحــسب، بـل  ل  ـش
ي املــستمر واملتواصــل فــصوًال، وكمــا  يو كمــا االحتــالل والعــدوان الــص

يــــة،  ــــ أكــــ مــــن ســــاحة عر ــــي ذي الطبيعــــة العدوانيــــة  التغــــول اإليرا
ال التدخــل  ــل أشــ ا، و يــا وشــمال شــرق ســور ــ لي ــي ع والعــدوان ال

 العسكري األجن  الشؤون العرية.
 

اقـــــــع  يـــــــة مـــــــن مـــــــشارب ومو ـــــــذه العدوانيـــــــة الـــــــشاملة األمـــــــة العر إن 
نفر مــن  ــس ــة شــاملة،  انــت أو إقليميــة، تتطلــب مواج مختلفــة دوليــة 
ــا الــشعبية والسياســية،  انا افــة إم ــة  يــة التحرر ــا القــوى العر خالل
امل يرتكز ع مـسلمات وحـدة النـضال  ا  سياق مشروع مت وتوظيف
ــــــا  ي ضــــــد تحــــــالف القــــــوى الدوليــــــة واإلقليميــــــة الــــــ يجمع مــــــا ا
.وعليھ، فإنھ  ا ع املصا العداء لالمة العرية وان اختلفت فيما بي
بـــوأ "إســـرائيل"  ـــ جديـــد ت ـــشكيل نظـــام إقلي وأمـــام محـــاوالت إعـــادة 
اقــــــع مقــــــررة فيــــــھ، فإنــــــھ ال بــــــد مــــــن إعــــــادة  يــــــا مو يــــــران وتركيــــــا وأثيو و
ــــــــ  ــــــــاذب الــــــــذي يحقــــــــق االمتــــــــالء السيا االعتبــــــــار املركــــــــز القومــــــــي ا
عد احتـالل  ضع حدًا للفراغ القومي الذي بلغ ذروتھ  والنف لالمة و

. سقاط نظامھ الوط  العراق و
 

ــر  ا القومــي واســتكمال تحر ــذا األمــر يتطلــب اســتعادة مــصر لــدور إن 
نتـــــــاج حلـــــــول  يمنـــــــة ومنظومـــــــة الفـــــــساد و العـــــــراق مـــــــن االحتـــــــالل وال
يـــــا،  ا ولبنـــــان واليمـــــن ولي ـــــ ســـــور ـــــة  يو سياســـــية وطنيـــــة لالزمـــــات الب
ا الوطنية  عادة توحيد قوا ية و اء االنقسام  الساحة الفلسطي و
ــــــ قاعــــــدة املوقــــــف املقــــــاوم، ورفــــــض ومقاومــــــة التطبيــــــع مــــــع العــــــدو  ع
ــي تأخــذا  ــ واملــادي لثــورة الــسودان  ي وتقــديم الــدعم السيا يو الــص
ــــــ  ــــــة الــــــضغوطات ال ــــــا مــــــن مواج مــــــا يمك ي و ا التغيــــــ امــــــل مــــــدا
اقــــــف سياســــــية تمــــــس  ــــــا الــــــسودان لــــــرط املــــــساعدات بمو يتعــــــرض ل

ـو بلـد  ر موقفھ القومي من القـضايا القوميـة و سيادتھ الوطنية وجو
ي. يو  الالءات الثالث بما يتعلق بالصراع العري الص

 
ي الـ توجـھ التحيـة  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر إن القيادة القوميـة 
ـــ اســـتعادة  ا ع صـــرار ا و مـــا العـــراق املنتفـــضة، وتكـــ صـــمود
ـــــا قـــــوى االحتـــــالل، وتجـــــل  ك الـــــسيادة الوطنيـــــة ألرض العـــــراق الـــــ تن
عتــــــ أن انتــــــصار  ــــــن قــــــسرًا،  تف ــــــن وا ــــــا واملعتقل ا وجرحا داء شــــــ
ل نقطــــــة  ــــــش ــــــو الــــــذي س ــــــ لثــــــورة شــــــعب العــــــراق  املــــــشروع السيا
ـا  ـا القومي.فاألمـة سـقطت دفاعا االنطالق إلعادة االعتبار لالمة وام
ا مـن  ـدد تـصب أمـام مـا ي ـا لت عـود دفاعا يوم سقط العراق واألمة 
يـــًا  عـــود العـــراق حـــرًا عر ــي، يـــوم  ـ ـــي وال طـــران اإليرا ـــا ا أخطـــار وم
ا عــ االنتــصار لثــورة شــعب  تــصر األمــة لــذا موحــدًا وديموقراطيًا.فلت
العــــراق ومقاومتــــھ، وليطلــــق موقــــف قومــــي قــــوي ضــــد عــــدوان القــــوى 
ــــ  يــــة ال افــــة والقواعــــد القــــوات األجن اإلقليميــــة والدوليــــة، ولتخــــرج 
ـــــــاك متمـــــــاٍد للـــــــسيادة  ـــــــ ان يـــــــة إ ـــــــ األرض العر ا ع يـــــــؤدي اســـــــتمرار

 القومية.
 

ــا  ـ ذا ن  ة، وتخـ انـات شــعبية وماديـة كبـ يـة تملـك إم إن األمـة العر
ية،  عطــــــــاء وتــــــــ ــــــــا مــــــــا بخلــــــــت يومــــــــًا  ارث تــــــــارخ عظيــــــــم، وجما
ـــ معركـــة املـــص  ا  ـــا ومعركـــة األمـــة مـــع أعـــدا ا يقـــرره أبناؤ ومـــص

اض القومي. وض واالست ة ال ذه نقطة البداية ملس  الواحد و
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ة  القيادة العامة للقوات املس
بوري   الفرق االول الركن سعدي طعمة عباس ا

 
 سم هللا الرحمن الرحيم

ِ ِعَباِدي  َواْدُخ   ِ ًة  َفاْدُخ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ِ
َ َرّ ِ ِإ ُة  اْرِج ُْطَمِئنَّ

ْ
ْفُس امل ا النَّ َ ُ يَّ

َ
ِ  ) ِ( يا أ

 َجنَّ
 صدق هللا العظيم

 
ـا االماجـد وا ة ورجال ـ القيــادة العــامة للقــوات املســ سره تن زن واال وااللم وا مزد من ا ـق االول الـركن سـعدي طعمـھ عبـاس حــدبقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره، و ن االشـاوس ( الفر ا املــيام ا مـن قادتــ

ي لبالدنا ايا الغزو واالحتالل االمر ان أحد  ذا اليوم حيث  افاه االجل  معتقل الناصرھ  بوري وزر الدفاع األسبق ) والذي و أقتـدار ليمـ سـبعة عن ا ـسالة و ـل  دما دفع ثمـن حبـھ لوطنـھ ودافـع عنـھ ب
اقيـ ـرب العر ـان الفقيـد واحـدا مـن أبـرز قـادة ا ـا .. لقـد  اده ف ـش ونھ ح اس نـدس الـدفاع عـن البـصرة عنـدما شـغل منـصب قائـد ھ ـعشرة سنة   ملعتقالت االمركيھ ومعتقالت العمالء وا ـان م ــ االيرانيـھ و

ـ  ـدود الدوليـھ  ـ ا ـ ا ش العرا اب ا عد ا ـران  ٣٠الفيلق الثالث البطل  ـ االعـوام (  ١٩٨٢حز ـرا للـدفاع  ـ حـ أصـبح وز ـش العرا ـ ا ـرا للعمـل  ١٩٩١ـــ  ١٩٩٠، شـغل الفقيـد مناصـب عديـدة  ) ثـم وز
ه (  مة  معارك الدفاع عن العراق خالل معاركة الو  ٢٠٠٢ــ  ١٩٩٨والشؤون االجتماعيھ للف م شرف املسا اعة والكفاءة، وممن ل  ية والقومية.طن) وتم رحمھ هللا باالنضباط العسكري العا وال

 
ـ .. نـدعو هللا لـھ بالرحمـة وا موقـف وانتمـاء ووالء وطـ را عطـاء ثـر و ا  افـة املناصـب الـ تقلـد ا   لـھ ملغان الفقيد ضابطا وقائدا متم ـم ا ل ن و داء والـصديق تقبلـھ مـع الـش ـسكنھ فـسيح جناتـھ و فـره وان 

ھ ومحبيھ واصدقاءه الص والسلوان وانا  وانا اليھ راجعون.  وذو
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 ٢٠٢٠حزران  ٢٣
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ع عـشر  يعاب مـا حققتـھ ثـورة الـسا ـود قاصـرة وعـاجزة عـن اسـ ـن مـن   –تبقى ا الثالث

ـــن  ١٩٦٨تمـــوز  ية طيلـــة اكـــ مـــن ثالث افـــة بالعطـــاء والتـــ ا ا ـــ مـــس مـــن منجـــزات 
ـــي  ـــا ممثلـــھ بحـــزب البعـــث العر ھ لـــصورة الثـــورة وقياد ـــشو ـــل محـــاوالت ال رغم  عامـــا.و

ـــسان  ـــ ن عـــد االحتـــالل الغاشـــم  ي الـــ تـــصاعدت  ا ـــا  ٢٠٠٣االشـــ  –اي الثـــورة   –، فا
ــــق الثــــورة  ا ملواصــــلة طر ن االوفيــــاء لالمــــة ورســــال لــــص ميــــع ا مــــا  بقيــــت حــــافزا ومل
ــــس العمــــالء  ــــ ارضــــھ مــــن رجــــس ود ومقاومــــة افــــرازات االحتــــالل البغيــــض للعــــراق لتط

ونة.  ا
 

انيــــات ووســــائل ،  م مــــن ام ــــل مــــا لــــد ــــرغم اســــتخدام اعــــداء البعــــث الرســــا وثورتــــھ  و
عــض االخطــاء  يم  ع عــشر مــن تمــوز الناصــعة مــن خــالل تــ لطمــس حقيقــة ثــورة الــسا
ــي ،  قيــة اقطــار الــوطن العر ــ العــراق و ة الثــورة ، فــان جمــا شــعبنا  الــ رافقــت مــس
م الرخيـــصة وتيقنـــت مـــن حقيقـــة العمـــالء الـــذيول ، وصـــارت  ســـرعان مـــا كـــشفت اســـالي
ــــن  مــــا و اســــب ل ــــن مــــا اســــتطاعت الثــــورة تحقيقــــھ مــــن م ــــستذكر وتقــــارن يوميــــا ب
قيقـة  ـذا .. ان ا ـ يومنـا  ا منـذ االحتـالل ا ـشو ع دية واملزرة الـ بـاتوا  االوضاع امل
ــــضارة  ــــ مقــــدرات عــــراق ا تــــل ع م ا الــــ تقــــض مــــضاجع خونــــة االمــــة ممــــن ســــلط
ــ وســط  ن خاصــة  ــ ضــمائر ونفــوس املــواطن ــو اســتمرار زخــم الثــورة  م  ــة وتــؤرق والعرو
ا.ومراجعة للـشعارات  ـشوا مـس ع شرحة الشباب ممن لم يواكبوا سنوات الثـورة او 
غـــداد ومحافظـــات الفـــرات  ـــ  رو ســـاحات االعتـــصام والعـــز والكرامـــة  ـــا متظـــا الـــ رفع

ع عــــشر  نــــوب ، تــــدلل بــــامللموس قــــوة زخــــم ثــــورة الــــسا ــــن مــــن تمــــوز   –االوســــط وا الثالث
ن ..  اينة وصـفو ـان وصـ ا من ام ا ع تحدي اعدا داف ا املستمدة من نبل ا وقدر
ام روحيـــة شـــباب  ن مـــن اجـــل تحقيـــق النـــصر واســـتل فمـــا الـــذي علينـــا ان نفعلـــھ كماضـــل

 البعث الذين تكمنوا من تحقيق الثورة ؟!
 

ــ اليــوم تختلــف  ــا ا افرازا مــن املؤكــد ان الظــروف املوضــوعية والذاتيــة منــذ االحتــالل و
ع عـشر  انت عليھ قبل وآبان قيام ثـورة الـسا ا عما  انـت   –جذر ـن مـن تموز.فقـد  الثالث

ـان مـا زال للقـوى  جما الشعب محـصنة وطنيـا وقوميـا مـن ايـة دعـوة طائفيـة كمـا انـھ 
تمـــع ، امـــا اليـــوم فقـــد  ـــ ا ـــضور والتـــأث  عـــض ا ـــصيات الوطنيـــة  والتيـــارات وال
ــــ  بــــة  ــــار شــــاذة وغر ــــ بــــث ســــموم اف ي الــــصفوي ا يو ـــي الــــص ـ ســــ حلــــف الــــشر االم
ـذا  س باملكونات والطوائف  ا ما  ب قيمة املواطنة لتحل بدل غي تمع وعمد ا  ا
انت تـد الوطنيـة  صيات ال  عض االحزاب وال انب االخر فان  من جانب ومن ا
ا لتبحــث  ا ترفــض مــا بــل حــ قواعــد افرازاتــھ مــا جعــل ا اصــطفت مــع االحتــالل و
ي الــــذي بقــــي مقاومــــا لالحتــــالل  ا ــــي االشــــ ــــ حــــزب البعــــث العر عــــن بــــديل لــــم تجــــده اال 

ھ من حمالت تصفية جسدية وتنكيل وقمع. ل ما خلفھ برغم ما واج  ورافضا 
 

نـــا الرســـا حـــزب البعـــث  ـــ حز نـــا  قـــد تبـــدو الـــصورة قاتمـــة عنـــد البعـــض لكننـــا وكمـــا تر
و ات ان شاء هللا المحالة. نا و ي نرى رايات النصر  قلو ا  العري االش

 
ع عشر  ا –تحية لثورة السا ن من تموز وقياد  الثالث

ن م الرفيق املناضل صدام حس داء البعث و مقدم لود لش د وا  ا
ـو  يم و ـزب الرفيـق عـزة ابـرا ن العام ل اد والتحرر االم تحية اجالل واكبار لقائد ا

 يقود الشعب واالمة  طرق وعرة لتحقيق النصر الكب ع االعداء .. 
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و ناقة أو  ل ما أراه أمامي  ة ، و لما وسعت افقي نحو فضاء الساحة السياسية  العراق أجد بارقة االمل كب
ا  االخر ستذبح المحالة. ستطيع الرفس والنياح ، ولك ل ما ا الذباح مسكة واثق و تحاول ب  بقرة يمسك

ن  ا نحــو ســك ــ اخــ مــا طــال الــزمن بحكومــة العمالــة والتبعيــة الــرفس والنعيــق فسر د الــذي م ــو املــش ــذا 
لـــد بأكملـــھ ..  فوه مـــن خيانـــة وعمالـــة ودياثـــة وســـرقات لقـــوت شـــعب و م .. ملـــا اقـــ الـــشعب الـــ ســـوف لـــن تـــرحم

ن  رقاب جميع القطيع دون تمي لواحد عن االخر. ا ستكون السك  يوم
 

م عــادة ،  ــ العــراق دون رحمــة واصــبح لــد اقيــون و عاشــوه منــذ مقتــل العائلــة املالكــة  عرفــھ العر د  ــذا املــش و
العباد ظلمـا وطغيـان ، وخيانـة االرض واملـاء والـسماء وتقديـم  مابالك اليوم وقد عاث الساسة باالرض الفساد و

ميع انواع االستعمار الشر والغري ..  غة   البالد لقمة سا
 

ـــ  ـــم القلـــة الـــ انـــزووا  ه  عـــ عـــظ  ـــم دروســـھ وا مـــھ وف لنـــا قرأنـــاه جيـــدا ، ولكـــن مـــن يف عـــرف التـــأرخ و لنـــا 
ـــاج  ي أرى ا ـــأ د لـــھ التـــأرخ مثيـــال ، فـــوهللا  ـــش ة والـــذي ســـيكون مؤملـــا جـــدا لـــم  وانـــب انتظـــارا ليـــوم العـــ ا
ـــوري املرعـــب وســـيفھ الباشـــق  ـــصرخ بـــصوتھ ا اء و ـــر يؤشـــر بيديـــھ نحـــو املنطقـــة الغـــ ـــ ســـاحة التحر اقفـــا  و
ــــا ..  ــــي أرى رؤوســــا قــــد أينعــــت وحــــان قطاف ــــا الساســــة وهللا أ االملــــق االملــــع ، صــــارخا بوجــــھ ساســــة العــــراق .. أ

لكم من ذلك اليوم القرب.  فياو
 

ـــم  عـــض الطبقـــات املؤثـــرة غـــ مـــضمون مـــالم يقـــدم ل كـــون لـــدى  ولة و ـــس ي  ـــل ثـــورات العـــالم التغيـــ اليـــأ ـــ 
ــ االن  ــزة االمنيــة .. و ــش والــشرطة واالج ــ ا ــ النظــام و ــؤالء الطبقــة الــ تح م ومــن  قــوق ضــمانات 
م وأن اسـتمروا  ـم أو ضـد ا  تأخ الذبح و االن تحت مرأى ونظر الشعب فأما مع تواصل الدفاع من اسبا
ـارة  ـم كـ ومتعطـشون للـدماء ا ن و ن الذباح اك م س نال م فس م وشع ال ال ولم يقفوا مع ا ذه ا ع 

رة. ل عرا بريء ذبح ع مس ا ؤالء امللطخة بدم  ا ع أيادي   ال سبق أن ذاقو
 

ا .. ورغـم  ـا وايقـاد جـذو ـالص اال باسـتمرار الثـورة ودعم ن باالمل بـالتغي وا اقي ل ما االمر أنھ ال حل للعر
ـــشد االعالمـــي االصـــفر  ا .. وا ـــشيا ـــا وايـــران و ميل ا مـــن قبـــل الـــسلطة واحزا ـــ حيكـــت ضـــد ـــل املؤامـــرات ا

ء ولن تفعل ..  ا لم تفعل  ا .. والقول ا ا وعدم جدوا ا ن نحو ان ايا الغافل  بايقاع 
 

عرفــون فقــھ الــشعوب  عرفــون امليــدان وال ــشائمون الغــافلون القاعــدون الــذين ال ــ نظــرة امل ــذه النظــرة  فــأن 
ــ مانقولــھ وقلنــاه بــان الثــورة قادمــة  د ع ــش ــا اســقاط نظــام مــا ، وااليــام القادمــة س اذا ثــارت واذا وضــعت امام
ــسال هللا ان تكــون اخــر  ن مــن اليــوم لنظــام جديــد ومرحلــة جديــدة  اقي مــة النظــام قادمــة .. فاســتعدوا يــاعر ز و

ذا الشعب املظلوم. ار والسعادة ل د الظلم والطغيان والتقدم واالزد  ع
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ــا حــزب البعــث  ٦٨تمــوز  ٣٠/    ١٧لثــورة  ٥٢تمــر علينــا الــذكرى  ــة وفجر ــذه الثــوره الــ خطــط ل الــده  ا

ــ اول  ا  مھ وامتحـان صــعبا مـع اعـداء وقفــوا ضـد ــ ـت تحـديات  ــا واج ي.ومنذ انطالق ا ـي االشـ العر

ا ..  ــداف تـار لتنفيـذ ا ــق ا ــ املـستقل كـسياق للطر ــا الـذي اعلنتـھ واملن ب من ـس ـا  سـنوات انطالق

ــاالت داخــل  ــل ا عــد ان تــدنت  ــشھ الــشعب  ع ــان  اقــع الــذي  غيــ شــامل للو ــق املبــادئ نحــو  ــو طر و

ــ  تمع ونقلــھ ا ــوض بــا يال لل ــا .. ورســمت ســ ھ وغ تمــع بــدأ مــن تخلــف الزراعــھ والــصناعھ والــ ا

ــ مــن اجــل ان ينعــم الــشعب بحيــاده رغيــدة ســعيده .. واول مــا فكــرت بــھ قيــادة الثــوره  مجتمعــا متحــضر زا

ــزب  ـا قــادة ا ى اشــرف عل ـش بــھ .. فاطلقـت حملــھ وطنيــھ كـ تمـع مــن أفـة االميــھ الــ ت ــشال ا ـو ان

ـم  ن ا وظائف ن السياس ل ااسياسيھ .. فاعادة املفصول ت املشا را .. ومن ثم عا ت نجاحت با ون

ـل الـسل للقـضيھ الكرديـھ .. وحققتـھ واعلـن بيـان  و ا اذار  ١١اول قرار اتخذتھ .. واعلنت شعارا اخر 

ي للمنطقــــھ الكرديــــھ .. كمــــا  ١٩٧٠عــــام  كــــم الــــذا التــــار الــــذي منــــح شــــعبنا الكــــردي حقوقــــھ بــــاعالن ا

وة الوطنيــھ النفــط  ــان قــرار التــأميم للــ ــھ الوطنيــھ والقوميــھ الــ ضــمت احزابــا وطنيــھ .. و اعلنــت ا

يـــھ مـــسيطرت عليـــھ  ات االجن انـــت الـــشر عـــد ان  ـــزب  ا قيـــادة ا ـــم القـــرارات الـــ اتخـــذ مـــن اصـــعب وا

ـــ  مھ للدولـــھ ســـاعدت  ـــ ـــذا القـــرار العظيـــم مـــردودات ماليـــھ  ـــ الـــشعب وتحقـــق  وه ا ـــذه الـــ عـــادت 

ــ محافظــات  ع عمالقــھ  ــشأت مــصا ــرت وا ــاالت فانتعــشت الزراعــھ وازد ــل ا ى ل اطــالق التنميــھ الكــ

ــشفيات متطــوره باحــدث املــستلزمات الطبيــھ والكــوادر الطبيــھ الكفــؤءه .. امــا مجــال  ــت مس ن اىقطــر .. و

ـــا تكـــون الدولـــھ  ل امعـــھ  ـــاض االطفـــال حـــ ا التعليـــم فاعلنـــت الثـــوره قـــرارا بمجانيـــة التعليـــم بـــدأ مـــن ر

ان ..  ل م ه ..   سور الكب افتتحت الطرق السرعھ العمالقھ وا ت و ا .. كما ب  مسؤولھ ع

 

ـ بنـاء  ـا  ل تلك املنجـزات ومثل وال ن ان دخل الفرد العراق صار يوازي دخل االفراد لدول متقدمھ .. و

دفھ مــــن االعــــداء  ــــل صــــنوفھ .. جعــــل دولــــة البعــــث مــــس ھ ول ــــز بمختلــــف انــــواع االســــ ــــا مج ــــشا قو ج

ــــ اســــتطاعوا باســــقاط  ا ا ي ــــ مــــدى ســــ ــــا املؤامــــرات الواحــــده تلــــو االخــــرى ع ــــا .. فحــــاكوا ل ن  بــــص امل

م االجرامي عام  غزو ا  يـده تبقـى  ٢٠٠٣تجر .. وثم احتالل البلد .. ومع ذلـك ان منجـزات تلـك الثـوره ا

تمــع  ــا تجــذرت داخــل ا ــم يخــسأون .. ال ا لك ھ صــور ــشو تــل وعمالئــھ مــن  مــا حــاول ا شاخــصھ م

ل عرا حرا شرفا ..   وضم 

‡ç³ì…çmæoÃfÖ]MSIOLíÒ…^f¹]‡ç³àÚ
ÃÓÖ]°Šu

{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ي ، مــن  ا ــي االشــ ــ فلــسفة حــزب البعــث العر دفــھ  كــم  اســتالم ا
مـــــــا وتخليـــــــصھ مـــــــن التبعيـــــــة لالجنـــــــ وتحقيـــــــق  اجـــــــل خدمـــــــة ا
ــي يكـــون  ـ ـــن االمـــم ل اســـتقاللھ واســـتقراره ، مـــن اجـــل شـــعب يناضـــل ب

زًا.  حرًا عز
 

ــر إيمانــھ  ي ، اظ ا ــي االشــ منــذ اليــوم االول لــوالدة حــزب البعــث العر
ادحــة املعدومــة ، ومــن خــالل  مــا ال مــا وخاصــة ا امــل با ال
ــ  ــر ذلــك جليــًا وخاصــة  كــم ظ ــ قيــادة ا ــھ  ة وتجار تھ الكبــ مــس

ــ العــراق منــذ  تــھ العظيمــة  ــ  ١٩٦٨تجر ــ يــوم االحتــالل املــشؤوم  ا
، عمل البعث ع إسعاد شعبھ و إنجاز ب تحتية ، لـم تتحقـق ٢٠٠٣

ـــــ  ـــــضاري  ـــــوض ا ـــــل تـــــارخ العـــــراق ، ممـــــا وضـــــع مقومـــــات ال ـــــ 
يــاة االجتماعيــة ، كونــھ وفــر قاعــدة  ة واالقتــصاد وا التعليــم والــ
ــــ  ــــ مـــن حالــــة التخلـــف االجتما انطـــالق لتغيـــ حيــــاة الـــشعب العرا
ـــــــ مـــــــستوى محافظـــــــات العـــــــراق ، وَلـــــــم تكـــــــن غـــــــ ثـــــــالث  الـــــــسائدة ع
غـــــــداد واملوصـــــــل والبـــــــصرة ، تمتلـــــــك  اقنـــــــا  ـــــــ عر محافظـــــــات تـــــــذكر 
ــــــى ، واملنــــــصف يتــــــذكر املــــــدارس  ا األد ــــــ حــــــد انــــــت  ــــــ  مقومــــــات و
انــــــت وكيــــــف  ية كيــــــف  ــــــشفيات واملراكــــــز الــــــ امعــــــات واملس وا
ــــــ ثــــــروات  لــــــصة واألمينــــــة ع ــــــ زمــــــن البعــــــث وقيادتــــــھ ا اصــــــبحت 

 العراق.
 

ـــا مـــن االعــداء لـــم يكــن وليـــد رد فعـــل  ـــ مجــال امـــن البــالد وحفظ امــا 
ـــــوم االمـــــن الوطـــــ والقومـــــي ،  اتيجية ملف ـــــة اســـــ يجـــــة رؤ ـــــي بـــــل ن آ
ـارس  ـان ا ـي ، ف ذا اصبح العراق البوابة الشرقية للوطن العر ول
س للعراق فحسب بل لالمة العرية ، واليوم تؤكد األحـداث  ن ل األم
عــــد احتــــالل العــــراق ، فــــسمح للتدخــــل  يــــة  ومــــا آلــــت اليــــھ امتنــــا العر
ـــالعراق  ـ ل مباشــــر  ــــش ــــا  يــــة م ــــ عــــدد مــــن األقطــــار العر ــــي  اإليرا
ل غـــ مباشـــر ومـــن خـــالل ادوات  ـــش ـــا  ا ولبنـــان ، وم واليمـــن وســـور
ـــ أقطـــار  ة  ـــن ابنـــاء الـــشعب الواحـــد ، واألمثلـــة كثـــ تـــزرع الطائفيـــة ب

 الوطن العري.

اقيــة مــن خــالل ثــورة تمــوز  ــت الدولــة العر ــ اســس  ١٩٦٨لقــد بن ، ع
ــا ضــمن مواصــفات االمانــة  ديثــة واختيــار رجال اقيــة ا الدولــة العر
غــض النظــر عــن  ــ العطــاء ،  نائية  والكفــاء والعلــم والقــدرات االســت
ـــشرف  تظـــر مـــن ي ـــان املوقـــع ي ـــذا  اي نزعـــة عنـــصرة او طائفيـــة ، ول
ــل مــسؤول يركــز  ــان  ــ اي امتيــازات ، و بخدمــة الــشعب دون النظــر ا
ــ اســتغالل املنــصب وخاصــة ان  ب نظــره ا خــاف ان يــذ ــ اداءه و ع
ــــل مــــن بمعيتــــھ ان يكــــون  ــــد مــــن  ــــا عفيفــــًا و ير ـــان نز ـ رأس الدولــــة 
كـــــــذلك واال فالعقـــــــاب حـــــــسب مـــــــستوى املـــــــسؤولية ، يكـــــــون شـــــــديدًا 
ا طيلة سنوات  اقية ع نزا ذلك حافظت الدولة العر وقاسيًا ، و
ـم  ـة املطلقـة ، و ا ـذه ال د االعداء قبـل االصـدقاء  كم.وقد ش ا

يا. ى من ال دين ، ونحن نقول اين ال ن ع  يقارنون ب
 

م  ــز كــرم محــ ــ عز انــب ، املــواطن العرا ــز ا ــاب عز ــان العــراق م
افــــــل  ــــــ ا ــــــا  ان ــــــا م اقيــــــة ل ــــــارج ، والدولــــــة العر ــــــ الــــــداخل وا
ــــ يحــــضر ملؤتمــــر او اجتمــــاع او  ـــان َاي وفــــد عرا ـ يــــة والدوليــــة ، و العر
نــــــدوة يحــــــسب لــــــھ حــــــساب القــــــادة ذوي القــــــدرات القياديــــــة وحـــــــسن 

 التفاوض واإلقناع.
 

مـا  ـي م ـي َاي تمـدد إيرا ـ الـوطن العر م الدور العرا الكبـ  لقد 
ـــل  ـــ مـــن موقـــع االقتـــدار رغـــم  انـــت لغـــة اإلقنـــاع العرا لھ ، و ـــان شـــ

عــــــد عــــــام  ، ومــــــع ذلــــــك ظــــــل  ١٩٩٠الظــــــروف الــــــ احاطــــــت بــــــالعراق 
ــش  ات الع ــش بكرامــة وتوفــ مــستو ــوم الوحــدة الوطنيــة ، والع مف
ــــــــ الزراعــــــــة  ــــــــصار ، وتحقيــــــــق املنجــــــــزات  الكــــــــرم ، رغــــــــم ظــــــــروف ا
ـــ الزراعـــة وجـــزء  ي وخاصـــة  ـــ االكتفـــاء الــذا والــصناعة والوصـــول ا
انـت  ل كفـاءة ، و عمل ب ع  انت املعامل واملصا كب من الصناعة ، 
عمــل كخليــة نحــل مــن  لــھ  ــان العــراق  ا ، و ــوة بخــضر قــول مز ا
ــــذا جــــزء مــــن فيــــض املنجــــزات  ًا. اجــــل ان يبقــــى العــــراق عظيمــــًا كب

اقية  زمن البعث العظيم.  العر
 
ـــة ثـــورة تمـــوز قـــدمت للعـــراق   ۞ لـــذلك عنـــدما نقـــول ان البعـــث وتجر

ـان  دستورًا وطنيًا جمع ابناء العراق جميعًا تحت خيمتھ ورعايتـھ ، ف
ميع ان العراق بلد ا  العراق بحق بلد التآ واملساواة ،و

ــــ   ۞ ــــصية ، قــــد أعطــــى اروع نمــــوذج  كمــــا ان قــــانون األحــــوال ال
تمع. ام حقوق املرأة وجميع أفراد ا  اح

اتھ   ۞ ـــــ مـــــستو ـــــ اع ـــــ ا ـــــصار وصـــــل دخـــــل الفـــــرد العرا و قبـــــل ا
ـــــ  كًيـــــا وألول مـــــرة  ٣٫٣٣وأصـــــبح ســـــعر صـــــرف الـــــدينار العرا دوالًرا أمر

ــذا مــا اثــار عمــالء  ــ ، و ــم كو ــ دينــار ودر يــصبح ســعر الــدينار العرا
ـــ زمـــن  اقيـــة.وح  ـــذه القـــوة االقتـــصادية العر ــا وايـــران مـــن  ـ امر
ــــ  مــــة ع ــــش حيــــاة حــــرة كر ع ــــ  ــــان املــــواطن العرا ــــائر  ــــصار ا ا
اقيــة ، والــسوال الــذي  ــا الدولــة العر الــرغم مــن الــصعاب الــ واج
اقيـــة الوطنيـــة تملـــك عائـــدات  انـــت الدولـــة العر البـــد مـــن ذكـــره ، لـــو 
ـي ،  ـي وااليرا ـن االمر مالية مثل ما حصلت عليھ حكومات االحتالل

ان وضع العراق واملواطن العرا ؟ ٢٠٠٣عد   ، كيف 
 
ــــ ظــــل   ۞ اقــــع  ــــ ارض الو انــــت ع ــــا  ل اقيــــون  ــــا العر مطــــالبكم ا

ـ ظــل وحـدة وطنيــة  ـالص  ــق ا ـو طر النظـام الوطـ ، وان البعــث 
ام أمنــــھ وســــيادتھ  اصــــة ، واحــــ ــــات العامــــة وا ر م ا عدديــــة تحــــ

ارجية. عيدًا عن اإلمالءات والتدخالت ا  واستقاللھ 
 
ــــ   ۞ ما عــــاد البعــــث ومناضــــليھ عــــن انتفاضــــة ا إن مــــن يحــــاول ا

ـــــم ، فالبعـــــث موجـــــود  ـــــ و ـــــش  ع ـــــو  قيقـــــة و الواســـــعة ، يجـــــا ا
لص للعراق وشعبھ من  علم انھ ا ل  بأبناءه و ضم شعبھ ، وال

. ط اقع ا  ذا الو
 

نحن كّنا نقـود بلـد عظيـم وشـعب عظيـم ، ومـن حقنـا ان نـذكر شـعبنا 
ا لــــــھ ثــــــورة  تمــــــوز العظيمــــــة ،  ٣٠  -  ١٧عظمــــــة االنجــــــازات الــــــ قــــــدم

ـــــ ذل  ـــــشوا االن ع ا مـــــن افـــــواه ابنـــــاء شـــــعبھ ليع وكيـــــف تمـــــت ســـــرق
عـــد ان بـــاعوا  ـــا صـــلة بـــالعراق ،  ـــس ل ة ل ـــوان وتتمتـــع طبقـــة حقـــ و

. م لالجن م وضم  شرف
 

ـــــد  ـــــا الغاليـــــة ، وا ـــــ ذكرا تحيـــــة اجـــــالل وتقـــــدير لثورتنـــــا املباركـــــة 
ا والعمــــر املديــــد ملـــن بــــا يقــــود نــــضال البعــــث  داء ــــل شــــ لـــود ل وا
يــم  ــدين الرفيــق القائــد عــزت ابرا ا م شــيخ ا ــ مقــدم ِ ــاده و وج

 حفظھ هللا ورعاه.
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ن، حـدثًا عـابرا  ١٩٦٨تموز عام  ٣٠  -  ١٧لم تكن ثورة  مـس ا الثانيـة وا ـذه األيـام بـذكرا ال نحتفل 
ـي  ـ عر ى نحـو و ا مثلت نقطة انطـالق كـ سانية جمعاء، اذ ا  تارخ العراق واالمة العرية بل واإل
عــــ عــــن تطلعاتــــھ، مثلمــــا  تھ و ــــسان مــــة تليــــق بإ ــــش بحيــــاة حــــرة كر ــــ الع ــــسان  متجــــدد، بأحقيــــة اال
خيــــا  ميــــة موقــــع العــــراق املتقــــدم تار ـــار ، جــــسدت أ ـ ــــوض والتقــــدم واالبت فجــــرت بداخلــــھ عوامــــل ال
ــا  ة الــ تمتــع  طــ انــة العامليــة ا ــذه امل ى يــرط الــشرق بــالغرب ، و ــ كونــھ محطــة كــ افيــًا  وجغر
ــ الــ جعلتــھ محــط أنظــار األمــم والــشعوب ،، وألجــل ذلــك نــرى ان حــدثا عظيمــا مثــل  العــراق وشــعبھ 

تمام ع مستوى األمة والشعب بما فيـھ تجـارب  ١٧ثورة  ا  اال ا كب تموز العظيمة، نجده يأخذ ح
ـــ خالصـــة  ـــذه الثـــورة  ي ، لكـــون  ـــسا ـــ املـــستوى اال شـــعوب العـــالم والـــدروس املستخلـــصة منـــھ ع
ـا  عـد حز ي  ا ـي االشـ ات التحرر العاملية ، كون حزب البعـث العر تجرة حزب عظيم أثرى بفكره حر
ــزب مــن  ــضاري ،، ومــا قدمــھ ا ي ا ــسا ــا اال عمق دافــھ تجــسد تطلعــات األمــة  ــسانيا ،أ رســاليًا و
ـا وال سـيما إدارة العالقـات  ي يقتـدي  ـسا تجرة رائدة  القيادة بتلك الثورة جعل الفكـر الثـوري اال
ـا، ومـن  ا كـم ومنظومـة مـسار الثـورة وتوج ـ إدارة ا ـا الوطنيـة  مـا وقوا الداخلية ومشاركة ا
ـامس عـشر  ا ( امليثاق الوط ) الذي أعلنھ املناضل االب القائد احمد حسن البكر  ا ابرز خطوا

ي عــام  ــشرن الثــا ر  افــة فئاتــھ وأحزابــھ  ١٩٧١مــن شــ افــق عليــھ ب ــ الــشعب ، فناقــشھ وو وطرحــھ ع
ا  ــــ تــــارخ نــــضال لــــص لفتــــح صــــفحة جديــــدة  ا ا ة بــــذلك عــــن اســــتعدا الوطنيــــة والتقدميــــة ، معــــ
افـــة  نـــاول  ـــان نظـــرة شـــمولية ت ـــداف الوطنيـــة والتقدميـــة ،، وامليثـــاق الوطـــ  الطمـــوح مـــن اجـــل األ
ـــ للتغيــ الثـــوري  ـــو الــدليل الوا ــداف الوطنيـــة والقوميــة و امليــادين والقطاعــات والتطلعـــات واأل
ال  افـــة اشـــ يونية واالســـتعمار والرجعيـــة و يـــة والنـــضال ضـــد الـــص والوحـــدة الوطنيـــة والوحـــدة العر
نــاول مــشكالت  ــا ي وضــا ثور تمع ،  ــوض بــا ــ لل ــ املــسار العم ــو بــذلك ، يو الظلــم والفــساد، و
يح نحــــو تحقيــــق  ــــق الــــ ــــ الطر ــــي  ــــضع العــــراق والــــوطن العر ا ، و التخلــــف والفــــساد مــــن جــــذور

اكية،، فجــاءت ثــورة  ــة واالشــ ر ــوم  ٣٠  -  ١٧الوحــدة وا ت باشــتداد ال ــ ظــروف دوليــة تمــ تمــوز 
نـــد  خاصـــة شـــعوب ال ــا ضـــد شـــعوب العـــالم و ـ ياليـــة العامليـــة بقيـــادة امر تھ اإلم الـــشرس الـــذي شـــ
ــــي ، ولــــدت ثــــورة  ــــ الــــصعيد العر ــــا شــــعوب دول العــــالم الثالــــث،، وع ــــي و نية والــــشعب العر الــــص

ـــ  ـــران ال ـــامس مـــن حز مـــة ا ز ـــ اخطـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل نـــضال األمـــة ، مرحلـــة  ـــ تمـــوز  البعـــث 
ــ  ة،، وع ــ مــصر وســور يــة اخــرى  ــ عر ية والرا امــل االرض الفلــسطي اينة ل ــت بــاحتالل الــص ان
ــان  ــ اشــد ظــروف القطــر حرجــا ودقــة ، اذ  نــا العظيــم،  ــا حز صــعيد العــراق ، قامــت الثــورة الــ قاد
ـ  ـ اسـتكمال جوانـب الثـورة الوطنيـة ال ـ  ن  آن واحد ، االو ن تارخيت مت ع الثورة ان تؤدي م

ـــع عـــشر مـــن تمـــوز عـــام  ـــ الرا يح مـــا وقعـــت فيـــھ مـــن اخطـــاء ١٩٥٨بـــدأت  ا وتـــ ناف مـــس ، واســـت
ديدة، مرحلـة  مات املرحلة ا ات، والثانية تمثلت بتحقيق م شو ا من  افات وازالة ما اصا وانحر
ي ومنـذ  ا ـي االشـ ذه النظرة املبدئية، اتجھ حزب البعث العر زمة حزران .. وانطالقا من  عد  ما 
ـــل القــــوى الوطنيــــة  ــــن  نــــة ب اليـــوم االول للثــــورة نحـــو إعــــداد املنــــاخ املالئـــم لقيــــام وحــــدة حقيقيـــة ومت

 والقومية التقدمية عن طرق تحقيق الشروط املوضوعية الضرورة لذلك من خالل : 
 
ـ    ۞ عرضون سيادة الوطن ومص شـعبھ ا انوا  س الذين  واس توجيھ ضرة قاصمة للعمالء وا

 اك األخطار. 
انياتھ  معركة التصدي.   ۞ ي العراق من قوة  املعركة القومية ووضع ام ل ما او  املشاركة ب
ا.   ۞ ليج العري والتصدي ملرام  ف األطماع الفارسية  منطقة ا
م.   ۞ م جميعا لوظائف عاد ن و ناء السياس ن وال افة املعتقل  إطالق سراح 
ـ ، قـانون العمـل ، قـانون التقاعـد والـضمان  ۞ ا ( قانون اإلصالح الزرا شرعات ثورة ابرز إصدار 

يـة  ١١االجتما ، تأميم النفط، بيان  ما ي واملنظمات ا اصة بالعمل النقا شرعات ا آذار ، ال
ــ العــراق  ــشرعية والسياســية لقيــام املنظمــات الديمقراطيــة  نيــة ) فــضال عــن اتاحــة الظــروف ال وامل
ـ  مـة  يـك عـن اإلصـالحات الواسـعة وامل ـ تـارخ البـالد ، نا مـسية  م خطط التنميـة ا عداد ا و
ـــــ مختلـــــف منـــــا التعليـــــم  ـــــ ومؤســـــسات التعليـــــم العـــــا وأعـــــادة النظـــــر  بوي والتعلي قـــــل الـــــ ا
ـشاء املـدارس  ـ إ اصة بالتعليم بخطط التنمية مع التوسـع  طط ا يع التعليم امل ورط ا و
ى ومـــــشارع وخـــــدمات  ية كـــــ ـــــ ـــــا بـــــال شـــــك إنجـــــاز مـــــشارع ثقافيـــــة و امعـــــات ،،رافق ـــــد وا واملعا

ل انحاء العراق   ومواصالت عديدة  
 
ـــشاطًا ال   ۞ ـــا  ع دت وقا ـــذه مقتطفـــات مـــن ذلـــك الـــسفر العظيـــم لـــسنوات الثـــورة املباركـــة الـــ شـــ

اينة  ـــة أعـــداء العـــراق واالمـــة مـــن فـــرس وصـــ ـــ مواج ـــ مقـــدرات الثـــورة  نظـــ لـــھ ، مثلمـــا حافظـــت ع
ن ..  ن طامع يالي  وام
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ـــــ العـــــراق، وشـــــاء قـــــدر  ـــــضارة الـــــسومرة القديمـــــة  ـــــ تـــــارخ ا ـــــصب والنمـــــاء  عـــــد اســـــم تمـــــوز رمـــــزا ل ُ

م القديمــة، فقــد  ــ تــارخ حــضار م املعاصــر ٔايــضا كمــا  ــ عــامل ن ٔان يكــون لتمــوز داللــة تارخيــة  اقي العــر
لت ثــــورة  دايــــة تحــــول نحــــو مرحلــــة مــــن  ١٩٦٨تمــــوز  ١٧شــــ ، و ــــ ــــ تــــارخ العــــراق السيا مــــة  عطافــــھ م ا

ـــ العـــراق ليمثـــل انطالقـــة جديـــدة  ي للـــسطلة  ا ـــي االشـــ ـــسلم حـــزب البعـــث العر ، ٕاذ جـــاء  ـــ التقـــدم والر
ــ  ــضع بــرامج شــاملة لالنتقــال بــالبالد مــن حالــة الفقــر والتخلــف واالٔميــة الــسأيدة ٓانــذاك ٕا ملرحلــة البنــاء، و
ــــا  دف ا للتحــــرر و ــــا ووســــيل ــــو غاي ــــسان  اقتــــصادية واجتماعيــــة وثقافيــــة شــــاملة، إال ــــضة سياســــية و

 االٔساس.
 

عد تٔاميم النفط العرا عام  ة انفجارة  د خطط تنمو انـت  ١٩٧٢وغ عن البّيان ٔان العراق ش حيـث 
امـل  ـ ذلـك  ـدودة بمـا  م شـركة نفـط العـراق ا ـاع حـصص ؤاسـ ية تملـك ثالثـة ٔار ات النفط االٔجن شر
اقيــــة  ــــ مــــن ٕادارة شــــركة النفــــط الوطنيــــة العر احتيــــاطي البــــالد مــــن النفــــط قبــــل ذلــــك.و الــــسنوات أالو

ت  رفع إالنتاج مـن  ـن برميـل  ٣مليـون برميـل يوميـا ٔالكـ مـن  ١٫٤للنفط العرا بصورة منفردة ن مالي
ا العراق،  التعليم ١٩٨٠يوميا  عام  د د للتنمية الشاملة ال ش انت خطوة التٔاميم فاتحة ع .لقد 

ع  ـشفيات واملـصا امعـات واملـدارس واملس ـت ا ـاالت، فبن ة والصناعة والزراعة و مختلف ا وال

ـ  كومـي واجـب ع ـ القطـاع ا ـشغيل  افة، وتالشت البطالة، بل ٔاصبح العمـل وال  محافظات القطر 
يــــة،  اقيــــون مرحلــــة الرفا ، وارتفــــع مــــستوى دخــــل الفــــرد، وعــــاش العر ــــام ــــ تحــــصيلھ ا ــــ ين ــــل عرا
ة كمـــا انحـــسر مـــستوى الطبقـــة  نمـــا انحـــسرت الطبقـــة الفقـــ تمـــع طبقـــة متوســـطي الـــدخل ب وســـادت ا
ـ  ة  أالك اد تكون الطبقة الفق تمع كما  االٓن ٕاذ ت ن ٔافراد ا ة ب ناك فوارق كب الغنية، ولم تكن 
ـــــــــــــش والفقـــــــــــــر املـــــــــــــدقع. ى النـــــــــــــاس مـــــــــــــن شـــــــــــــظف الع يجـــــــــــــة البطالـــــــــــــة والفـــــــــــــساد، وعـــــــــــــا تمـــــــــــــع ن  ـــــــــــــ ا
ارة لتحرم الشعب مـن ثرواتـھ. ات االحت نت احزاب السلطة الفاسدة النفط بيد الشر  أما اليوم فقد ر

 
 

ة، فقــد ٔانجــزت ثــورة تمــوز  ــضار داللتــھ التارخيــة ا ــ و مراحــل  ١٩٦٨لقــد ارتبــط اســم الثــورة بتمــوز ا
ا عــام  ــس اقيــة منــذ تٔاس ده الدولــة العر ــش ــي  ١٩٢١مــن البنــاء والعمــران مــا لــم  وقــد جــاء االحتــالل االٔمر

ـــ صـــورة مـــن االنتقـــام مـــن شـــعب العـــراق  ـــا الثـــورة  ـــل تلـــك املنجـــزات الـــ حقق ـــي وذيولـــھ ليـــدمر  إاليرا
عـــض املـــٔاجورن والعمـــالء  ـــذا يقـــوم اليـــوم  يانة.ل االٔصـــيل الـــذي وقـــف دومـــا ضـــد االحتـــالل والعمالـــة وا
قـأيق، وتزيـف  ھ ا ـشو اءات تـارة ٔاو ب بمحاولة طمس حقيقة إالنجـاز التـار العظيـم لثـورة تمـوز بـاالف
ات  ـــ وســـأيل إالعـــالم وشـــب ـــشيدون عالنيـــة اليـــوم  اقيـــون االٔصـــالء  عـــد ٔان ٔاخـــذ العر لـــھ  التـــارخ، ذلـــك 
ــدينون ٔاحــزاب  ن، و يد صــدام حــس التواصــل االجتمــا بٕانجــازات ثــورة تمــوز، وثــورة البعــث والقأيــد الــش
بــــت البــــالد  ــــشرت البطالــــة والفــــساد، و وحكومــــات االحتــــالل الــــ ســــرقت قــــوت الفقــــ ودواء املــــرض، و

بقى فجر تموز ا يلوح  سماء العراق ابدا. ياة، لكن س ر ا ل مظا  ودمرت 
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يـــاة مجموعـــة مـــن األحـــداث النـــضالية  ا
نــــــــــاك  ــــــــــم ،  ا مــــــــــع أنــــــــــاس نلتق نخوضــــــــــ
نـــــاك  ا ، و البعـــــض ممـــــن يخـــــ خوضـــــ
ناك فرق ثالـث  م ، و آخرون تفرض عل
ياة  دث الذي يصنع ا يصنع لنفسھ ا

ا. خوض  و
 

ـــــا رجـــــال البعـــــث الـــــ تمـــــأل  اعة يمتلك ـــــ أي عظمـــــة وقـــــوة مبـــــادئ و
ـــــة الواعيـــــة املؤمنـــــة الـــــ ال ولـــــن تنكـــــسر ، ولـــــن  ـــــا الثور صـــــدور طليع
ــ  ا  ــدف ــ مواصــلة الــس قــدمًا نحــو  ــ اإلصــرار ع ــا  م تــضعف عز

ا ؟ ا و بأم ياة ال تليق   صنع ا
 

ــــن  ــــ قطر ن  ي أن يفجــــر ثـــورت ا ـــي االشــــ اســـتطاع حــــزب البعــــث العر
ن يومًا فقط !. ا ، بفارق ثالث ما العراق وسور ن   عري

ــ الــرغم مــن ردة  ــشرن فــإن حــزب البعــث لــم ينكــسر ولــم  ١٨لكــن وع
ـــضت عنقـــاء البعـــث مـــن تحـــت  ـــدأ واســـتمر بنـــضالھ الـــسري ، حـــ 

ــ تفجــ ثــورة  ــام مــن جديــد  عــد أقــل مــن  ١٩٦٨تمــوز عــام  ١٧الر أي 
 خمسة أعوام !.

ي  ا ــي االشــ ــا حــزب البعــث العر ــذه الــ يمتلك فــأي روح أســطورة 
ـــــ باألمـــــل و اإلصـــــرار  غ ـــــة الـــــ تمتلـــــك روح شـــــبابية  نظيماتـــــھ الثور ب
ــــ  بدة ال ومفعمــــة بتحــــدي قــــوى االســــتعمار وأنظمتــــھ الرجعيــــة املــــس

يمنة ع السلطة وظلم جما الشعب.  انت م
 

إن تنظيمـــات حـــزب البعـــث العظيـــم َلـــَوْت أذرع تلـــك األنظمـــة الرجعيـــة 
روب النوم مـن عيـون قـادة  يونية لدرجة  أفزعت قوى الغرب الص و

ـرم قاتـل  ي ا ـا افـات اإلر ن ، حـسب اع ـرم ي ا يو الكيان الـص
ـــ  م ملفاعـــل تمـــوز النـــووي  عـــد ضـــر ن " بنـــاحيم بيجـــن "  ي الفلـــسطي

ن عام   .١٩٨١عراق صدام حس
م تفيـــــــض قـــــــوة  ـــــــم و صـــــــدور ـــــــع البعـــــــث الثـــــــوري روح إن شـــــــباب طال
ــام والواجبــات  ــ تنفيــذ امل اقتحــام وجــسارة و جــرأة وصــ وتــصميم ع
ا  ا وخـصال يجة لقوة وصدق مبادئ البعـث وسـما ا ن لفون  ال ي
ـ  م وعمق حب البعـث  ة و   النقاء وصفاء قيم الوطنية و العرو

موم الوطن و األمة. ل   حمل 
 

ـو مـصدر الـسلطات وأنـھ الغايـة  ألن مبادئ البعث تـؤمن أن الـشعب 
اقــع الفاســد وتخلــصھ مــن أمراضــھ  غــ الو ــ الثــورة الــ  و الوســيلة 
ا االســـــــتعمار واالحتـــــــالالت مـــــــن تجزئـــــــة و تخلـــــــف  املزمنـــــــة الـــــــ صـــــــنع

 واستغالل.
 

ـــل الـــشعب  ـــًا بـــأن  مـــا أن مبـــادئ البعـــث تـــؤمن إيمانـــًا عقائـــديًا وفكر و
ه وقاعدتــــھ ، و أنــــھ حــــزب  ــــ جمــــا ليــــج  ــــ ا يــــط إ ــــي مــــن ا العر
ا بمختلـــــــف  ـــــــ أرضـــــــ ـــــــش ع ع ـــــــا الـــــــ  ـــــــل جما يـــــــة و األمـــــــة العر

يــــات ، فعنــــدما فجــــر حــــزب البعــــث ثــــورة  ــــ  ١٧القوميــــات واالث تمــــوز 
ــــي أمــــًال و فرحــــًا غــــامرًا ،  عــــراق الرشــــيد اشــــرحت صــــدور الــــشعب العر
ـا  ت  ـسب ـا الـ  يـة وضـمد جراح وأعـاد األمـل بقـواه الوطنيـة العرو

 .١٩٦٧حزران ٥من النكسة 
 

زب  العراق "  " عامًا ، و تب دولة عـصرة  ٣٥واستمرت ثورة ا
 متطورة أرعبت دول الغرب الرأسما الغاشم.

 
حيـــث لــــم يتعــــرض االتحـــاد الــــسوفي الــــسابق الـــذي ســــقط وانفــــرط 
ــــس حلــــف وارشــــو بــــدون  ـــان  ـ عقــــد دولــــھ وحلفــــة العــــسكري الــــذي 
ـــم القـــوة والوســـائل الـــ اســـتعملت ضـــد  ـــع  ـــ ر حـــرب ولـــم تـــصل إ

.  نظامنا الوط
ــصار االقتــصادي الظــالم الــذي دام ألكــ مــن  ففرضــت قــوى الــشر ا

انــــھ  ١٢ ــــاف ووضــــعوا لـــھ خطــــوط العــــرض والطـــول ملنــــع ط ســـنة 
ـــاذب "  ـــھ ، تحـــت عنـــوان زائـــف  العـــسكري وقطعـــوا شـــمالھ عـــن جنو
يع  ـ ـان بمثابـة  قيقـة  ـ ا و  نما  حماية الشيعة من النظام " ب
ـــــ العـــــصيان والتمـــــرد والـــــسماح بـــــدخول " جـــــراد إيـــــران  وتحـــــرض ع
يانـــة والغـــدر عـــام  ـــ صـــفحة ا ـــ العـــراق ، كمـــا حـــصل  املـــسموم " إ

ــــم  ١٩٩١ نــــوب و الفــــرات األوســــط و لك ــــ ا ، حيــــث حرقــــوا ثمانيــــة 
ثة. ب م ا  فشلوا  تحقيق مآر

 
يونية  ـــــت الـــــص ـــــضة وتقـــــدم أز و ألن البعـــــث قـــــد تمكـــــن مـــــن بنـــــاء 
ـــــضتھ ،  ـــــل حثـــــاالت العـــــالم ، إلســـــقاط  ـــــا ، حـــــشدوا  العامليـــــة وأذنا
رطانيـــا حـــ بلـــغ  ــا و ـ ـــي عـــاملي قادتـــھ أمر ي غر ـــ عـــدوا بتحـــالف دو

ية وال  ٤٤أكــــــ مــــــن  ــــــروب الــــــصلي ــــــا تحالفــــــات ا دولــــــة لــــــم تــــــصل إل
ـــ  ا " أك ــا لوحـــد ـ لفـــت أمر ـــرب العامليـــة الثانيـــة !وقـــد  تحالفـــات ا
س ترامـــب وآالف مـــن  اف الـــرئ ليـــون دوالر " حـــسب اعـــ مـــن ســـبعة تر
ن ، حــــــ أصــــــابت  ــــــ واملعــــــاق ر ــــــ العلــــــوج ومئــــــات اآلالف مــــــن ا قت

ا. ن من التفوق عل ارثة اقتصادية مكنت الص ا ب  أمر
 

ــــــ  انــــــت رأس الــــــرمح  ي  يو يــــــران والكيــــــان الــــــص رطانيــــــا و ـــــا و ـ أمر
اد  ــش ــ اس لــف الــشرر الغاشــم الــذي احتلــوا بــھ العــراق ، وأدى إ ا
ـا  عرف ن عنصرة فاشـية لـم  ع ، وشرعوا قوان أك من رع مليون 
ــــــسة فاشــــــلة الجتثــــــاث البعــــــث ، لكــــــن  ــــــسة يا ــــــ محــــــاوالت با التــــــارخ 

و م أرض العرب. م أن البعث  سا م أ  غباء
 

شأت أجيـال  ت ، ف م ، بل وق م وفشلت خطط يجة ، خاب فأل والن
ـــ الوطنيـــة  ـــت صـــدقية , أمانـــة مبـــادئ البعـــث  ـــة واعيـــة تث وطنيـــة ثور

ر ع الساحر. ة وانقلب ال  والعرو



 

 

 7ص

Ø£]ØéÃËje÷cÑ]†ÃÖ]»í×–ÃÛ×ÖØu÷
hˆuäÚ‚Îë„Ö]Ñ]†ÃÖ]íé–ÏÖØÚ^Ö]

êÒ]÷]êe†ÃÖ]oÃfÖ]

‹ÞçiKêÚ^Û]‹éÞ_

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ن  ن ســــوّ ــــن عــــاقل عــــد مــــن خــــالف ب لــــم 
اليـــوم حـــول اســـتحالة اســـتمرار الدوامـــة 
ايـة، كمـا ال  اقية إ مـا ال  ة العر واملتا
ة القبــول ببقــاء  يمكــن لــذي بــصر أو بــص

ــ عليــھ اليــوم ذلــك أن الفطــرة  ــ مــا  ــرن ع ــن ال ــ بــالد مــا ب األمــور 
مـــــا  ـــــل م ى  ـــــ حـــــدود ســـــالمتھ الـــــدنيا يـــــأ ة والعقـــــل الـــــرا  الـــــسو
عــد ممــا  ــ مــا أ ا إ ــد انحــدار ال تفــاقم األوضــاع ومز بمختلــف األشــ
افــدين فاقــت مــستوى  ــ بــالد الر ــ عليــھ اآلن ألن فداحــة األحــداث 
ــــــ  ــــــل رصــــــيد الفداحــــــة والفظاعــــــة والقتامــــــة ال التحمــــــل وجــــــاوزت 

ا. سانية مجتمعة ع امتداد تارخ ا اإل  عرف
 

ـــــ  يف العرا ال، كمـــــا عـــــانق الـــــ ـــــ العـــــراق طـــــو لقـــــد خيـــــم الظـــــالم ع
ـــــــرح  حـــــــدودا مفزعـــــــة ومخيفـــــــة جـــــــدا وصـــــــادمة.فما مـــــــن شـــــــك أن ا

ــــ امتــــداد  ــــ املفتــــوح ع ابوســــا يقــــض مــــضاجع  ١٧العرا ســــنة بــــات 
عّمـــــق الرعـــــب املتملـــــك  ـــــ و م ي ا ـــــسا ـــــٌم الـــــضم اإل ـْكـٌلـ األحـــــرار وَ
كـت حرمـات العـراق  ـات الـ اعتـدت وان سان من وحشية ا باإل
ن  اقيــــة حــــد البــــذاءة والقــــرف و ــــ الــــدماء العر ـــا فظــــا وولغــــت  ـ ا ان
ــسان والــدفاع عــن حقوقــھ وغــ ذلــك مــن  انــت تــد الــذود عــن اإل

ادعة. اذبة ا  الشعارات ال
 

ـ  ان الليـل العرا ن  ـسالم   –و ـشاؤم أو االس ة ال عيـدا عـن نـ ال   –و
ا  ثـة بـصرف النظـر عـن سـرع ث يلوح لھ فجر قرب، فإن املـسا ا
ـــــ  ـــــاثم ع الــــك ا ا، لتبديـــــد ذلــــك الـــــسواد ا ا مـــــن عــــدم أو صــــالب
ل بارقــة األمــل  ــش حــره وجــوه ال يمكــن إال أن  ســماء العــراق وأرضــھ و
م  م وتخليـــص ن وجــ خواطـــر اقي ـــب جراحــات العـــر الوحيــدة لتطب
ــــرا وجــــورا  ــــم ظلمــــا وعــــدوانا وق طت عل ر الــــ ٌســــّلِ مــــن مظلمــــة الــــد
ـــــسمون زورا  ــــرب ومــــن  ــــا ٌعتــــاة مجرمــــي ا ة ونذالــــة خّطــــط ل وِخــــسَّ
تــــھ  ــــ طي لتھ وع ــــ شــــا ــــل ع م بقيــــة األوغــــاد  بكبــــار العــــالم وســــاير

م. انوا من ذوي القرى أو غ  سواء 
 

ين املــــــــــس  ــــــــــا الكبــــــــــ ــــــــــ العــــــــــراق بجناح لت املقاومــــــــــة  لقــــــــــد شــــــــــ
عـــــــــة  ـــــــــم واألمثـــــــــل لتمثيـــــــــل ال اضـــــــــنة األ ي الـــــــــسل ا مـــــــــا وا
سانية الساعية لتخليـص البلـد مـن  اقية الوطنية والقومية اإل العر
ـــــرب املتواصـــــلة عليـــــھ وكذلـــــك  ـــــائر وا ـــــي ا بـــــراثن العـــــدوان الكو
ططـــات الكيديـــة واملؤامـــرات الـــ أعـــدت وخصـــصت  إلنقـــاذه مـــن ا

ي. سا ضاري واإل اء دوره القومي وا  إلبادتھ و
 

ـــضة  طـــوط العر انـــت ا ن  ـــذه األيـــام، و ـــ  نـــاول الوضـــع العرا و
ــا منــذ يــوم  ــا ع ر ــاد تختلــف جو ى الــ تطبعــھ ال ت والــسمات الكــ

ــــــل  ٠٩ ــــــسان   –أفر ــــــالص ٢٠٠٣ن ا ل ــــــدا كبــــــ ، فإننــــــا لــــــن نبــــــذل ج
ــ العــام املــروع الــذي طبــع  ــا اســتمرار الفــشل السيا قيقــة مفاد
ا الغــــزاة  ْوَســــَسة والطائفيــــة الــــ فرضــــ َ أداء منظومــــة االحتــــالل وا
ــــــو مــــــا تمثلــــــھ الثــــــورة  ا و ط الــــــشع العــــــارم ضــــــد وتــــــصاعد الــــــ

. شرن املا اشدة منذ  ى ا اقية الك  العر
 

ن :  ــ الــرا د والوضــع العرا ال املــش ــذين املــسارن يمكــن اخــ ففــي 
منظومــة عمالــة وانــصياع للمحتــل وخدمــة ألجنــدات األجنــ وفــساد 
بيـــــــة  ـــــــن للبـــــــالد وطائفيـــــــة ومذ ـــــــب وتـــــــدم مق ـــــــب و فـــــــساد وتخر و
ــــشنھ طغمــــة العمــــالء  ــــاب منظــــم  ر ية وعنــــصرة وســــادية و وشــــعو
ـــــــم  يادق ن مـــــــن طـــــــرف رعـــــــاة مـــــــشروع الغـــــــزو ومنفذيـــــــھ و واملـــــــستجلب
ـــ املقابـــل جمـــا الـــشعب  ـــ العـــراق برمتـــھ، و متعـــددي املـــشارب ع
ـــ  ـــو عليـــھ والناقمـــة ع ـــ مـــا  ـــال ع افـــضة الســـتمرار ا ـــ الر العرا
ـــاء  لـــھ واملطالبـــة بإ دي الـــشامل الـــذي اســـتحال إليـــھ العـــراق وأ الـــ

 ذا العبث.
 

ــــــــ املطالــــــــب  ــــــــذا الــــــــسياق، ومــــــــن خــــــــالل التقــــــــ والتمعــــــــن  ــــــــ  و
ـــــــــ امتـــــــــداد الـــــــــساحات  ـــــــــشرة ع مـــــــــا الثـــــــــائرة واملن املـــــــــشروعة ل
ــان  ــسر بم ــشرن، فإنــھ مــن ال ــ وقــع ثــورة  ــش ع ع اقيــة الــ  العر

ا وال قـدرة ألحـد  ة ال غبار عل انـت  -إدراك حقيقة ناصعة مدو مـا  م
اقـــع  ّ عنـــق الو ـــ َ ـــ  يـــره أو قدرتـــھ ع أن يـــدحض أو يثلـــم  -محـــاوالت ت

ـــسم تلـــك الثـــورة  النفـــس الوطـــ والعنفـــوان القومـــي األصـــيل الـــذي 
ا. ا وحرائر ا وشبا طبع أداء رجاال  و

 
افــــد ثــــورة  ــــن رو عيــــد أن مــــن ب ــــ حــــد  يحا جــــدا و ــــ ـــان  ـ ن  إنــــھ و
ي وســـــوء  ـــــدما يـــــار ا دي االجتمـــــا واال ـــــ الـــــ ـــــشرن النقمـــــة ع
يــــك عــــن  ــــ باألمــــان، نا عــــدام األمــــن وغيــــاب شــــعور العرا ــــش وا الع
ـــاب والتقتيـــل  يـــب واإلر ية وتفـــاقم ال ـــسو ـــشراء الفـــساد وا اس
يــــة  بيــــة واإلث اصــــصات الطائفيــــة واملذ ــــ ا ــــة عــــالوة ع و ــــ ال ع
ـ أكـ واألدق  ليا، فإن األ وم الدولة  البغيضة و بالتا غياب مف
ا  ـــــا تماســـــ ـــــم الـــــ تـــــدفع بـــــالثورة وتمنح ـــــ أن املغـــــذيات األ واألو
ـــ  ن ع ـــام املعـــول ـــسقط أو ـــشارا أوســـع و ايـــدا وصـــالبة أكـــ وان م
ــشرن وغــ ذلــك، يبقــى  ــ نفــاد صــ ثــوار  ن ع ن عامــل الوقــت واملــرا
ـــ العـــراق، مـــا ينـــأى  ـــ  ـــر املـــأزق السيا و حتمـــا اإلدراك املتقـــدم 
ـــــة أو  اســـــب الظرفيـــــة وكـــــذلك عـــــن العفو بـــــالثورة عـــــن النفعيـــــة وامل

 املغامرة.
 

ــ الــذي  ــرك السيا ــشرن، أو لنقــل ا ــ لثــورة  ع السيا إن الطــا
ــل أو منــاوئ، ذلــك أن  ـاد يخطئــھ إال جا ـ ــ ال ي ــن وج ّ انطــوت عليــھ ب
ـا  ـ عل ـ ط ـا األو ظ ا األول ال بـل ومنـذ  شعارات الثورة منذ يوم

ات واملطالب السياسية.  القاموس واملصط
 

ا لتــــــصدع  تظــــــر كثــــــ ــــــشرن لــــــم ت ــــــ أحــــــد أن ثــــــورة  إنــــــھ ال يخفــــــى ع
ــ آن واحــد،  لفيــات واملرامــي السياســية  افع وا ــا ذات الــدو بمطال

ان بارزا وملفتا. ا العا   كما أن سقف مطال

ـر العـراق  ـا تحر ا ع أن من أبـرز مطال ا وا ا ترك ولعل  ترك
ــا بمحاكمــة  ، ومطالب ــ ـي الفار تــل اإليرا ــن ســيما ا تل وطـرد ا
ا عمـــــا ارتكبتـــــھ مـــــن جرائـــــم  ـــــا ومحاســـــب حّل ـــــشات الطائفيـــــة و امليل
ـــــــــ  ســـــــــقاط املنظومـــــــــة السياســـــــــية القائمـــــــــة ع ـــــــــة، و ابيـــــــــة ومخز إر
ــــــا  كــــــم، باإلضــــــافة ملطالب ــــــا وحيــــــدا ل اصــــــصة الطائفيــــــة من ا
وات العــــــــــراق وســــــــــيادتھ  ــــــــــازم للتالعــــــــــب بــــــــــ بــــــــــضرورة التــــــــــصدي ا
ــ مــا  ــان ع ــ بر ة،  ومقدراتــھ وغــ ذلــك مــن حــزم املطالــب الكثــ
ــشرن  ــ رفــض ثــوار  نــا ع ــة  بنــا إليــھ.كما ال يجــب التغافــل ل ذ
يانــــــة  ا مجــــــاميع العمالــــــة وا قيعيــــــة الــــــ عرضــــــ لــــــول ال ــــــل ا ل

ن منــــذ  اقي ــــ صــــدور العــــر اثمــــة ع ــــو رفــــض يحــــدث  ١٧ا ســــنة، و
ـــ املـــ قـــدما حـــ تحقيـــق  بقـــوة عـــن التـــصميم الكبـــ للثـــائرن ع
ح وجدان عرا  ا وطال انتظاره أك لكنھ لم ي لم الذي تأخر كث ا

اقية واحدة.  شرف واحد ولم ينقطع عن مداعبة فؤاد حرة عر
يـــــن  ن الكب ـــــ إطـــــار الـــــسياق بنـــــا إليـــــھ، و ـــــ مـــــا ذ ـــــد التـــــدليل ع وملز
ـ  تحدد حتمـا ع ما أعاله، فإن مستقبل العراق س الّلذين أشرنا إل
ارفـــة  مـــا معـــسكر الثـــورة ا ـــن املعـــسكرن و ضـــوء نتـــائج الـــصراع ب
ـــــــ وأطيافـــــــھ  تمـــــــع العرا ـــــــل شـــــــرائح ا ـــــــشرن الـــــــ ضـــــــمت  ثـــــــورة 
ــة ومعــسكر العمالــة للمحتــل والوضــاعة والطائفيــة  ومكوناتــھ مــن ج

ة أخرى. اب من ج  واإلر
 

يــــــد للــــــساحة  ركــــــة التــــــارخ، والقــــــارئ ا يــــــد  مــــــا أن القــــــارئ ا و
ات اإلقليميـة والدوليـة  يـد للمتغـ ا، والقـارئ ا ـشعبا اقية و العر
ــــ أن النــــصر لــــن يكــــون إال  اب إ ــــ الــــذ ــــسارعة، فإنــــھ ال مبالغــــة  امل

ــذه األثنــاء  ــ  ــ وثورتــھ املباركــة.إال أنــھ ال بــد   -حليــف الــشعب العرا
ــ  اق نمــا نــراه أكــ مــن و ــ التفــاؤل ب ين إفراطــا  ن بــدا األمــر للكثــ و

ــذا مجــال تفــصيلھ  ــس  ب وجيــھ وقــوي ل يــھ  -ألكــ مــن ســ مــن التن
ظــة  ــو أمــد الــصراع و ل إزاؤه أال و ــسا ــ أمــر ضــروري ال يجــب ال إ
م مــــــن احتــــــالل  م وأذيــــــال ــــــ الغــــــزاة وأتبــــــاع انتــــــصار ثــــــوار العــــــراق ع
ــشيات طائفيــة مرتبطــة بــإيران وقــوى سياســية  الــة وميل ــي بالو إيرا
ــان صـــمود  ـ لمـــا  اقـــع متعفـــن وغـــ ذلـــك، حيـــث  فاســـدة ٌمفـــِسدة وو
ــــــ  ـــــضة  ا ألكـــــ عـــــدد مــــــن القاعـــــدة الـــــشعبية العر الثـــــورة واجتـــــذا

ا سيكون أقرب وال رب. ، فإن أجل  العراق أك
 

ـ ورقـة غاليـة ثمينـة  نا تحديدا، تتحوز الثورة املباركة  العراق ع و
ـــا  ـــٌز عل عكٌّ ـــا التَّ ميـــة سياســـيا وقانونيـــا وشـــرعيا ســـيوفر ل الغـــة األ و
ق أعـــــداء العـــــراق وشـــــعبھ  ـــــ ــــسرع  ـــــم لل فرصــــة أثمـــــن ومنفـــــذا أ

ياة. رة وا  وأعداء ا
 

ـــل  ـــد عـــن املـــشروع الوطـــ الـــشامل  ـــساطة ال تز ـــذه الورقـــة ب إن 
ي   ا آذار  ٢٠قضية العراق الذي أصدره حزب البعث العري االش

 .٢٠١٧مارس  -
ا  ى تـــم تفـــصيل عـــة مبـــادئ أو فـــصول كـــ ـــ أر ـــذا املـــشروع يقـــوم ع ف
مــا يتــالءم مــع الــساحة  ــ الدقــة و ــا بمنت ــل واحــدة م وتحديــد بنــود 
ـــــا  نايا ملامـــــھ ب ـــــا ومعرفتـــــھ و لـــــة ف ة البعـــــث الطو خـــــ اقيـــــة و العر

ا، و :                                               JJJÄ{{{{{{{{{{{{{{{{{{fjèوخبايا
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ــــ العمليــــة السياســــية  - ١ يمنتــــھ ع ــــاء االحتــــالل اإليــــران للعــــراق و إ
ـي  زالة مخلفات االحتالل األمر ة و شيات املس وتصفية وجود امليل
افـــــة أنـــــواع االحتـــــالل والنفـــــوذ والتدخـــــل  ونتائجـــــھ ورفـــــض ومقاومـــــة 

 األجن  العراق.
 
اقيــة  - ٢ ــ تحــضره جميــع القــوى العر الــدعوة لعقــد مؤتمــر وطــ عرا

غيـــــــــ العمليـــــــــة  ـــــــــ  يـــــــــة ودوليـــــــــة ملزمـــــــــة، لالتفـــــــــاق ع ـــــــــضمانات عر و
 السياسية والبدء بمرحلة انتقالية جديدة ملدة زمنية محدودة.

 
 النظام السيا :  - ٣

ـــــ  ا البعـــــث  داري حـــــديث ( وفـــــق أســـــس فـــــصل ـــــ و بنـــــاء نظـــــام سيا
 مشروعھ ).

 
عمار العراق. - ٤  بناء و

ـ املـشروع الـذي عرضـھ البعـث  ناد إ ـ ضـرورة االسـ ـشدد ع ننا إذ  و
ــن تـام بأنــھ املـشروع األصــ  ـ يق قبـل أكـ مــن ثـالث ســنوات، فألننـا ع
ــــــــ تخليـــــــــص العــــــــراق مـــــــــن معــــــــضالتھ املتفاقمـــــــــة  واألوحــــــــد القـــــــــادر ع
ل واملعوقـــــــــات  ـــــــــل املـــــــــشا ايـــــــــدة، ذلـــــــــك أنـــــــــھ حـــــــــصر  واملتوالـــــــــدة وامل
ل  ـل مـش ـة، كمـا رصـد ل والتعقيدات ال تلف الشأن العرا من ج
ـا  عـ أو نـرى أي أمـل لنجاح ـاد  ـ أال ن حال علميا وعمليا، ما يدفعنا إ

.  خارج ما جاء  ذلك املشروع التار
 

ـــــــن  ـــــــن مـــــــضمون مـــــــشروع البعـــــــث املـــــــذكور و إن التطـــــــابق والتمـــــــا ب
ل رأس حرة املقاومة  ش ة ال باتت  شرن و التعب مطالب ثورة 
ـــ  فرازاتـــھ، إنمـــا يحتـــم ع بـــري للعـــراق و لفـــات الغـــزو ال الـــسلمية 
ـــــل الـــــشامل للعـــــراق  ـــــة البعـــــث ل ـــــ رؤ ـــــ مـــــا  ـــــشرن البنـــــاء ع ثـــــوار 
ـــ جميـــع  اقـــع وضـــرورة فـــرض ذلـــك األمـــر ع ـــ الو ـــا  واملطالبـــة بتفعيل

اقية. ن  املسألة العر  املتداخل
 

ــــسالم لتلــــك الــــضغوط  ــــشرن االس ــــشرن وال لثــــوار  وال يجــــب لثــــورة 
ـــــ  ـــــ حـــــر يتـــــوق التغي ـــــل نفـــــس عرا داف املبتـــــذل ل الرخيـــــصة واالســـــ
ــــــــضراء  ـــــــسميھ حثــــــــاالت املنطقـــــــة ا امــــــــھ بمـــــــا  يق عليـــــــھ با بالتـــــــض

 ( البعثية ).
 

ـ حالـة الـصراع  ما جدا  شرن وقتا م فمشروع البعث سيمنح لثورة 
ـــا أرضـــية صـــلبة  ومقاومـــة معـــسكر الـــشر والعمالـــة، كمـــا أنـــھ ســـيوفر ل

ا. ا االنصياع ل ِ األطراف املقابلة وستفرض عل  سٌتْع
 

ميــــع، ثــــوارا وقــــوى إقليميــــة ودوليــــة، أن تــــدرك أنــــھ ال مجــــال  ــــ ا وع
ــ العــراق مــن خــارج بنــود مــشروع البعــث  لــة الوضــع  ـديث عــن ح ل

اقية الذي قدمھ البعث ومواده. ل الشامل لقضية العر  ل
 

دئــــة الوضــــع ( ولــــو  ــــاوالت ل ــــب عــــشرات املبــــادرات وا لقــــد تــــم تجر
ـــــ امتـــــداد ســـــنوات  ـــــرن ع ـــــن ال ليا ) داخـــــل بـــــالد مـــــا ب ـــــا أو شـــــ ر ظا
ـ املـصداقية  ا تفتقـر إ ا بالفشل أل ل ا باءت  لة، لك االحتالل الطو
ــو مــا  اقــع العــراق وأرضــھ وشــعبھ، و ــ اإلملــام املتنــا بتعقيــدات و و
عكس إحساسـا  يتوفر  املقابل  البعث و مبادرتھ التارخية ال 
خيــة تجــاه العــراق واألمــة معــا فــضال  عاليــا ومتقــدما بمــسؤوليتھ التار
ــ اســتعادة  صــرار ع ــة وتمــسك بالثوابــت و عمــا حوتــھ مــن مرونــة وثور

ابا. يا وموحدا، أبيا وم  العراق حرا وسيدا، عر
 

ــــ  ــــا تل ــــشرن النــــصر املظفــــر، أل ذ نــــرى ونجــــزم أن قــــدر ثــــورة  إننــــا و
ــل الوثوقيــة  ــ حــر وشــرف، فإننــا نــرى ونجــزم ب ــل عرا بلــسان وحــال 
اقيــة خـــارج املــشروع الوطــ الـــشامل  أيــضا أنــھ ال حـــل للمعــضلة العر

ـ ي  ا ـي االشـ  ٢٠ل قضية العراق الذي أصدره حـزب البعـث العر
ـشرن ٢٠٢٠مارس  -آذار  ناد ثوار  شدد ع أن  اس التا فإننا  ، و

انـــــة  خيـــــة العـــــراق ســـــيكون مـــــن امل م بـــــھ فرصـــــة تار ناســـــ عليـــــھ واست
ا. يع ا أو تض ان تفو  بم
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عد االحتالل عام  ر ،باع٢٠٠٣ما حل بالعراق  ن واألصدقاء االوفياء ، نجا قيقي ل الشرفاء من أبناء الوطن الغيارى واالشقاء ا ل األصعدة يجعلنا و صوات ،ونقف، بقامـات األ  ، من دمار وخراب ع 

ــشرفًا وانتمــاًء لعــراق  ازًا و ، والفخــار .. اعــ ــو والتبــا ــا الز ــ  ١٧يملؤ ــل الــشرفاء مــن عــرب اصــالء  ٣٠ـ غــ بــھ ولــھ  ــاب الــذي  ــز واملنيــع وامل تمــوز، عــراق الوطنيــة والــشرف والرجولــة.، العــراق القــوي والعز

ن ) عنوانــًا للّعــز والفخــار والرجولــة وا الــد ( صــدام حــس يد ا ــان القائــد الــش ــ اينمــا حــّل معــززًا مكرمــًا، و ــان العرا عان، ف ــ ــل بوقفتــھ لفر واحــرار  ــ حياتــھ وحــ عنــد رحيلــھ ليلــة اذ امة  وســية والــش

ـل اعـد ن و افزع بصالبتھ وقوة شكيمتھ .. فرائص القتلـة املـرعب انتھ باملوت .. العالم اجمع، و ھ املشرق واس اطة جأشھ ووج اعة ور ـل شـمائل الفرسـان اء ال العـراق؟ انـھ القائـد الـذي اجتمعـت فيـھ 

ــل  ــسان / ابر ــ ن ــ رســالة مطولــة  ن  نجد بــھ امللــك حــس ، فعنــدما أســ د كــ اعة ،والــشوا ــ ة ونخــوة وكــرم و ــت الــشعر  ١٩٩٠،غــ ــم مــن شــطر ب ــة واّال "ضــياع االردن" ؟ كمــا يف ــ مــساعدة فور اجــة ا ل

عـد رد تطميـ برسـالة جوابيـة للملـك حـس س صـدام ، ي واي فـ اضـاعوا .. ] دعـا الـرئ د بھ امللك والذي تضمنتھ الرسالة[ أضاعو ش ـ غـضون ايـام، ن ،الذي اس غـداد  ـ  يـة طارئـة عقـدت  ـ قمـة عر ا

ــ خلــ ع عري!حــ ان احــد املــشايخ و ــضعف اكــ تــ ن و ع ــ مقدمــة املتــ ــان العــراق  ــن و ــا جمــع مبلــغ كبــ لنجــدة االشــقاء االردني ــضور مــن امللــوك واالمــراء وة تحقــق ف م خاطــب ا ــ مقــر اقامــة احــد

س صــدام كثــ م الــرئ حـ ي الــذي يحــب و ــسن الثـا نقــل عـن ملــك املغــرب ا ن لــصا ابـن طــالل؟ ) ، و حــسرة ( .. لقــد حلبنـا ابــن حــس ـن و ليجي ــأن  اً ا يــة ..  ن اي فعاليــة عر قولـھ ( اذا حــضر صــدام حـس

ـق لومـة  ـ ا ـد والقائـد املقـاوم االسـتاذ ( عـزت الـدوري ) والـذي" التأخـذه  ـ الئـالطيورتحوم فوق رؤوسنا ؟ ) وكذلك يذكر اكـ مـن موقـف للمجا ـي واللقـاءات ال ـ املؤتمـر العر اعتھ وصـالبتھ  ـ ـا  م" م

س االم ١٩٩٠آب / اغسطس  ٢اعقبت احداث الكوت   ـا رفـضھ اسـتالم رسـالة الـرئ ـز ) وم اعة للراحـل األسـتاذ ( طـارق عز ل من حاول التطاول ع العراق ، واملواقف الـ ي ( بـوش ـ ال اخرست 

ة ال سبقت، بأيام قليلة،الع ي ( جيمس بيكر )  محادثات جنيف الش ه االمر ا لھ نظ ن ) الذي قدم س ( صدام حس ا غـ املؤدبـة ؟  ١٩٩١ن الثالثي الغاشم ع العراق عام دوااالب ) ا الرئ للغ

ــل ا ــ العــراق الــديمقراطي ( ؟ ) فالكرامــة وعــزة النفــس و انتــھ الرفيعــة ،امــا اليــوم  امــھ وم يــب ، لــھ قــدره واح ــاب م ــ م ــو العرا ــ .. وصــار التعامــل مــع ــصاكــذا  ميــدة صــارت مــن مخلفــات املا ل ا

مـا  ادثـات الرسـمية بي ـ ا امھ والة!وحـ  ران ع انھ ( ضيعة ايرانية وح م مال ط م وم دد من قبل ح اسياد امھ ا ـسلطة ترفـع صـور ال العراق وح ـي ؟!واألحـزاب امل ـا اال العلـم اإليرا يرفـع خالل

رون ، بوقاحـة وصـالفة وتحـد سـافر ،بـان البلـدان العر  جـا ـام ايـران يـّدعون و م الرسمية ) كيف ال وح ات م و م عـد ابتـالع العـراق، جـزء مـن  يـةخمي وخامئ  مقرا ـي  ليـج العر ـاالخص اقطـار ا و

ة، تصل ا البحر املتوسط؟!!. .  ي األخ اطورة االحالم الفارسية حسب تصرحات اية هللا كرما اطورة فارس، وان حدود ام  ام
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ي  ١٧/    ٣٠لم تكـن ثـوره  ا ـي االشـ ـا حـزب الـشعب حـزب البعـث العر تمـوز الـ فجر

انـــت بحـــق ثـــورة املنجـــزات  ١٩٦٨عـــام  كـــم بـــل  ثـــورة تقليديـــة اكتفـــت بتغيـــ نظـــام ا
كــــذا  ــــ بمختلــــف فئاتــــھ واطيافــــھ و ــــل فئــــات الــــشعب العرا العمالقــــة الــــ شــــملت 

ا االساس خدمة الشعب. دف  انت ثورة شعبية بيضاء 
 

ـسيج االجتمـا مـن خـالل اصـدار عفـو عـام عـن  ـز ال عز و  ذه الثورة  واول خطوة ل
ن خـــــارج العـــــراق  ـــــار ـــــل االجرئـــــات املتخـــــذه بحـــــق ال ن والغـــــت  ناء السياســـــي الـــــ

م. ؤالء ا وظائف  واعادة 
 

ــ مالحظــات  عقيــد القــضية الكرديــة فقــد اسـتطاعت قيــادة الثــورة االســتماع ا ورغـم 
عــــد مباحثــــات تمكنــــت مــــن انجــــاز بيــــان  م االكــــراء و  ١٩٧٠آذار عــــام  ١١اعــــادة اخــــوا

ي والــذي مــن خاللــھ اســتطاع الــشعب الكــردي  كــم الــذا وتبــع ذلــك اصــدار قــانون ا
ـــــشر  لـــــس ال ـــــسي امـــــوره بنفـــــسھ مـــــن خـــــالل اجـــــراء انتخابـــــات وانبـــــذاق ا مـــــن 

ي. كم الذا  والتنفيذي  منطقة كردستان ل
 

ـــة الداخليـــة  ـــز ا عز س و واســـ واســـتطاعت ثـــورة تمـــوز العمالقـــة مـــن تـــصفية ا
ـــــة الوطنيـــــھ والقوميـــــة التقدميـــــة حيـــــث تمـــــت بمـــــشاركة اغلـــــب  وانجـــــاز قـــــانون ا
ــــات القوميــــة  ر ــــ والتجمعــــات وا ــــزب الــــشيو العرا ــــات مثــــل ا ر االحــــزاب وا

ة. ذه ا  كذلك بمشاركة االحزاب الكردية 
 

ــزب والثــورة انجــزاء عمليــة  اقيــة خالــصة اســتطاعت قيــادة ا ــأرادة عر عــد ذلــك و و
يـة واالسـتفادة مـن  يمنـة االجن ـ مـن ال ـر االقتـصاد العرا تأميم النفط العرا وتحر
ة ومساعدة  بو ثروات النفط  انجاز املشارع الزراعية والصناعية والعمرانية وال
ـــــوض  ـــــ ال ـــــي والعـــــالم ع ـــــ الـــــوطن العر ــــات التحـــــرر  ـ ة وحر يـــــة الفقـــــ الـــــدول العر

ا. ام  بم
 

ــــل االقطـــــار  ـــــة العالقــــات مـــــع  ـــــشاط واســــع لتقو اقيــــة  دت الدبلوماســـــية العر وشــــ
ـــــز قـــــدرات  عز ـــــ حركـــــة عـــــدم االنحيـــــاز و ـــــان للثـــــورة دور بـــــارز  يـــــة ودول العـــــالم و العر

غداد.  الشعب الفلسطي وعقدت عدة مؤتمرات  
 

ـا  ع ـد وتوز امعـات واملعا ليات وا شاط واسع  بناء ال ة  بو ركة ال دت ا وش
ــ  ــل محافظــات العــراق وكــذلك املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة وتــم القــضاء ع ــ  ع

ل عام اصبح العراق نموذجآ يتحتذى بھ  دول املنطقة والعالم. ش  اآلمية و
 

ـــ االســـتعمار  ـــذه املـــشارع العمالقـــة تر ـــذه الثـــورة الـــ انجـــزت  آ لـــم تكـــن  واخـــ
ــ العــراق مــن خــالل شــن حــروب علنيــھ  ــم وقامــت باالتــأمر ع ى وعمال والــدول الكــ
ـرب األيرانيـة واكـ مــن  انـت ا ا ف ـشاطا ـاض الثـورة ومحاولـة ايقـاف  وسـرة الج

صار الشامل ح احتالل العراق عام   .٢٠٠٣عدوان ع العراق من. ا
 

ــد  ا تنا الظــافرة الرفيــق ا ــ قائــد مــس ــب والتقــدير البطــال ثــورة تمــوز وا تحيــة ا
ـــن  بقى العـــراق منتـــصرآ رغـــم انـــف عمـــالء االحتالل يم ورفاقـــھ االبطـــال وســـ عـــزة ابـــرا

ي ي وااليرا  االمر
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ــــــران مــــــن عــــــام  ــــــ الثالــــــث والعــــــشرن مــــــن حز

ــــــن  ١٩٨٩ غادرنــــــا الرفيــــــق القائــــــد املؤســــــس ح
عـد سـنوات  ا  رة ا خالق فاضت روحھ الطا
عــــــت فيــــــھ األمــــــة  ـــــان يومــــــا  ـ لــــــة ، ف نــــــضال طو
ــــــا الرفيــــــق املناضــــــل  ا ومفكر يــــــة عميــــــد العر
ــا فينـــا  ـ ـــشيل عفلـــق .. لقـــد غادرنـــا تار أحمـــد م
ــــستذكر  ــــوه وانتــــصاراتھ ، و جــــذوة البعــــث وز
اعتھ وثقتـھ بانتـصار  ـ لماتھ و ة  أبناء العرو
ـــ العـــدو  ـــق والقـــضية العادلـــة ع اب ا ـــ أ

ية  ـذه املرحلـة املـص ـ  م  ـساعد م العظيـم صـمودا وقـوة  ـا حـز ستمدون من االنجازات ال حقق ما بلغت قوتھ ، و م
ا لألمة ..  ة ال رسم انة املم م ا امل  للعودة بوط

 
ــا  ــا مــآثر النــضال والكفــاح واالنتــصارات الــ توج ــا ف ــة ، تار ــ العــراق والعرو ــ ع ــزن واأل ــان يــوم رحيلــھ بــالغ ا لقــد 
زمـة أمـام صـمود  ميـ الـدجال وفلولـھ امل ن ا كيمـة بيـوم األيـام مجـرع العراق بقيادة البعث العظيـم وقيادتـھ الفـذة ا

ة ..  اقد ع العراق البعث والعرو و ا ن األبطال السم الزعاف أثر عدوانھ ا اقي  العر
 

ـا ، فقـد ارتبـط خلـوده  ـم غادرو ـرد أ يـاة  م ا اص الـذين يمكـن أن تتجـاوز ـ لم يكن الرفيق القائد املؤسس مـن األ
ا وتحيانا ..  و حالة خالدة متجددة نحيا ما ، ف ة واالسالم وتجدد ديمومة العرو  بخلود رسالة األمة العرية و

 
يـدة  يـة ا بقى خالـدا مادامـت األمـة العر رفاقـھ .. سـ ـھ و حز بقى القائد املؤسس "رحمھ هللا" خالدا بفكـره ونـضالھ و س

سانية ..  ا وتجاه اال ا الرسا تجاه نفس لود وتأدية دور اقة لالنبعاث وا  تو
 

ن  يد صـدام حـس ـد الـش ا ـشيل والرفيـق القائـد ا ا ذلك الذي جمع الرفيق القائـد املؤسـس أحمـد م ان لقاء قدر لقد 
ــــرة شــــبابھ ، فلــــم تخــــب فيــــھ نظــــرة القائــــد املؤســــس  ــــسور والــــذي أعطــــى للبعــــث ز ا ا ــــة العمــــل البعثيــــة وقائــــد ي نظر بــــا

دية العراق ا األمة ..  دية البعث ا العراق و ن قال عنھ : أنھ   وفراستھ ح
 

اســا  بقى فكــره ونــضالھ ن ــة ، وســ ــ ســماء العرو بقى القائــد املؤســس علمــا شــامخا فــوق األعــالم ورايــة عاليــة خفاقــة  ســ
نا املقدام ..  ء الطرق لألجيال نحو فكر ومباديء حز  أزليا ي

 
شيل عفلق ..  لود للقائد املؤسس أحمد م د وا  ا

ن ..  د صدام حس ا داء العصر الرفيق القائد ا لود لسيد ش د وا  ا
نا القائد. داء حز لود لش د وا  ا

 
ي القائـد  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر ـن العـام  يم األم ا الرفيق القائد عزة ابرا اقية الباسلة ورمز النصر للمقاومة العر

اد والتحرر ..   األع ل
 

ن واملرتدين ..  ونة واملتخاذل زي والعار ل  ا
اسئون. يدة .. وليخسأ ا ن حرة عرية .. وعاشت األمة العرية ا  هللا أك .. وعاش العراق العظيم .. وعاشت فلسط
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ــــ  ن  ـــان تمــــوز ( االلــــھ ) أو تيمــــوزي أو االبــــن البــــار عنــــد الــــسور ـ اذا 
ر  ــــــو شــــــ ن  اقي ــــــامس قبــــــل امليــــــالد فــــــإن تمــــــوز عنــــــد العــــــر آالف ا

الدة.  الثورات واملالحم ا
ا البعث قبل  سنة مـن االن  ٥٢وعلينا أن نحتفي وتحتفل بثورة قاد

ـــ تقـــدم  ـــضة الـــوطن وصـــوال إ ـــسان و ـــ بنـــاء اإل مـــا انجزتـــھ الكثـــ 
ـــــــسارعة  يــــــة جمعاء.فقـــــــد ســـــــارة الثــــــورة بخطـــــــى م نــــــاء األمـــــــة العر و
ــــــار  ـ ـــــــ لـــــــب اف ـــــــا و ثقـــــــت مـــــــن أجل ـــــــام الـــــــ ان مدروســـــــة إلنجـــــــاز امل
دي  ـــاء حالـــة الـــ ـــا إ ي وأول ا ـــي االشـــ يم حـــزب البعـــث العر ومفـــا
ــــــة الكيــــــان  ــــــ مواج يــــــة  ــــــا األنظمــــــة العر انــــــت عل نــــــوع الــــــ  وا
ــــ إنجــــاز االســــتقالل االقتــــصادي  ي املتغطــــرس والعمــــل ع يو الــــص
ــــــا متحــــــررا غــــــ خاضــــــع  ــــــ قو وضــــــھ يجعــــــل القــــــرار السيا الــــــذي ب

انت. ية باي طرقة   لوصاية أجن
 

ـا اال  عـرف ك ـة عظيمـة ال  ذا لن يكون اال لو سبقتھ قرارات ثور و
ــــــد لــــــھ األرضــــــية  ــــــم  واذا لــــــم تم م ووط ن لــــــشع لــــــص ــــــن ا البعثي
ــــــــة اي  ـــــــي تكــــــــون مــــــــستعدة ملواج ـ نــــــــة مــــــــن الوحــــــــدة الوطنيــــــــة ل املت

ــــان بيـــــان ا ـ ـــــا عناصـــــر الـــــردة ف ـــــل ١حماقـــــات تفكـــــر  اذا التـــــار 
ـــاء الـــصراع الـــذي  ـــسانيا و القـــضية الكرديـــة حـــال ســـلميا وطنيـــا وا
يونية  ـــا للـــص عمال انـــت تتـــصدره عناصـــر كرديـــة معروفـــة رجعيـــة 
ـــي  كـــم الذا العامليـــة والم البعـــث يـــؤمن بحقـــوق الـــشعوب اعطـــى ا

ـارات  وة الوطنية مـن ايـدي االحت ألكراد العراق ومن اجل تحرر ال
يــــــة خــــــاص البعــــــث ممثــــــال بقيــــــادة ثــــــورة تمــــــوز معركــــــة التأميــــــم  األجن

ـران  الد  األول مـن حز ن بخـشوع  ١٩٧٢ا وانتـصرت إرادة التـأم
ـــــــ األول مـــــــن آذار  ات  ـــــــ  ١٩٧٣الـــــــشر ـــــــدأت عمليـــــــة البنـــــــاء الفع و

ـاض  ـ جميـع مراحلـھ مـن ر انت إلزامية التعليم ومجانيـھ  للعراق ف
ـــ  ن الــص والتوســـع  ــان التـــأم األطفــال وحـــ الدراســات العليـــا و
ائيـــة حـــ اصـــبح النظـــام  افحـــة األمـــراض الو ـــشفيات وم بنـــاء املس
ـــــــــ الـــــــــدول االســـــــــكندنافية  اتھ  ـــــــــ العـــــــــراق ممـــــــــاثال لـــــــــشب الــــــــص 
ـا  افحة االمية واستطاع ان يفـ عل وانتصرت ارادة البعث  م

ـــ العـــام  ـــسكو  ـــ جـــائزة اليو ي وحـــصل العـــراق ع ـــا ل   ١٩٧٨ـــش
ــــل منجــــزات الثــــورة خــــالل  عــــداد  لــــوه مــــن االميــــة ولــــسنا بــــصدد 
ــــم ان  ة ولكــــن اال ا الظــــافرة الن ذلــــك يتطلــــب مجلــــدات كبــــ مــــس
عـــــد اقـــــوى  ــــان  ـ ـــــشا  ـــــت ج ـــــ العـــــراق ب نـــــا ان ثـــــورة البعـــــث  نـــــذكر 
و الذي حمـا  ش  ذا ا جيوش الوطن العري والشرق االوسط و

ـــشرن  ـــ حـــرب  اينة  يـــة مـــن احتـــالل الـــص ـــو  ١٩٧٣دمـــشق العر و
ــــ وجــــھ االطمــــاع الفارســــية  ــــش الــــذي وقفــــا ســــدا منيعــــا  نفــــس ا
ي ســـنوات حـــ تجـــرع  العنـــصرة طليـــة القادســـية الثانيـــة وملـــدة ثمـــا
ف بانتــــــــصار العــــــــراق وفــــــــشل مــــــــشروعھ  عــــــــ ــــــــو  ميــــــــ الــــــــسم و ا

س بتصدير الثورة.  التوس او ما 
 

ــــــان  ـ واســـــــتمر تـــــــأمر ايـــــــران العنـــــــصرة مـــــــع اعـــــــداء العـــــــراق مـــــــن امر
ــــ  ــــا للغــــرب بالتــــضيق ع عمال يــــة معروفــــة  اينة وانظمــــة عر وصــــ
انت مسألة دخول  العراق والس لوقف تجرتھ الثورة العرية ف
ياة العامة  ا من حرب عدوانية دمرت مرتكزات ا الكوت وما تبع

ن االصــالء بقيــادة  اقي ــ العــراق وخاصــة البــ التحتيــة ولكــن العــر
ـــــ  ن انجـــــزوا بحملــــة إعـــــادة اإلعمــــار ال يد القائــــد صـــــدام حــــس الــــش
مــــة  ــــدون وهللا أكــــ ) امل ا رفعــــت شــــعار ( تبــــا للمــــستحيل عــــاش ا
ـــصار  ـــل مـــا دمرتـــھ األشـــرار بـــل وزادوا عليـــھ رغـــم ظـــروف ا عـــادت  و

ـــــ العـــــراق ملـــــدة  ـــــائر الـــــذي فـــــرض ع عامـــــا حـــــرم العـــــراق مـــــن  ١٣ا
اد حــ اقــالم الرصــاص لتالميــذ املــدارس االبتدائيــة وملــا وجــد  اســت
ـــم خـــارج  م واحتالل ـــا شـــامال شـــنوا غـــزو أعـــداء العـــراق انـــھ بقـــي قو
رطانيــــا  ـــا و ـ تمــــع الــــدو حيــــث تــــأمرت أمر الــــشرعية الدوليــــة وا
عــــد  ــــم ذلــــك  ــــي وملــــا تحقــــق ل يــــران واغلــــب النظــــام الرســــ العر و
ـــشذاذ االفـــاق مـــن العمـــالء  ـــزة جـــاؤوا  ة وعز اقيـــة كبـــ يات عر تـــ
ــــ  كــــم العــــراق  م عقــــد النقــــص والدونيــــة  ونــــة الــــذين تحــــرك وا
ــــ  ن غــــ املآ اقي عمليــــة سياســــية مقيتــــة لــــم تجلــــب للعــــراق والعــــر
ـــــــب ثـــــــروان شـــــــعبھ  ـــــــشراء الفـــــــساد النـــــــاس واالداري و والقتـــــــل واس
ــــــشيات  ــــــ دولــــــة مل وتراجــــــع العــــــراق كدولــــــة مــــــن دولــــــة مؤســــــسات إ

 وعصابات عميلة إليران.
 

ن لثـــورة  مـــس ـــش الـــذكرى الثانيـــة وا ع مـــن  ٣٠  -  ١٧واليـــوم نحـــن 
ــــ  د ــــن أن نفخــــر بقيــــادات و تمــــوز العظيمــــة يحــــق لنــــا نحــــن البعثي
ــــــ  ــــــ االك يد ا م شــــــ ــــــ رأســــــ دائنا األبــــــرار وع ــــــم شــــــ املقدمــــــة م

ن رحمھ هللا س القائد صدام حس  الرئ
 

ـــؤالء  ـــل  ـــ صـــمودنا وتوعيـــة جمـــا شـــعبنا ان  وعلينـــا أن نطـــاول 
ـــــم اال عمـــــالء فاســـــدون وخونـــــة  ـــــ العمليـــــة السياســـــية مـــــا  الـــــذين 

 للوطن والشعب.
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يـــده عـــام  ٣_.١٧إن ثـــورة  ـــ ١٩٦٨تمـــوز ا ـــ العـــار  كـــم الرج ،الـــ حطمـــت ا

ـــ  يـــاة السياســـية واالجتماعيـــة واالقتـــصادية  ـــ ا ـــ إدخـــال الثـــورة  ـــت إ واتج
انـــت ضـــرورة تارخيـــھ، الءن الثـــوره  ـــا ومدروســـھ، و انـــت ثـــوره مخطـــط ل العـــراق 

ا.  و األمھ لذا
 

مـة  ـا م ا ـ أولو مـھ وضـع  ـسلمھ الـسلطھ سـ اتيجيـھ م زب عنـد  وقد رسم ا
وقة مــــن الــــشعب.ولو اردنـــــا  ن والطبقـــــات املــــ ـــادح ـ ــــ لل رفــــع املــــستوى املعا
ــا منــذ  ــذا املقــال الحتوا ــا الثــوره ال يكفــي  ــ ذكــر املنجــزات الــ حقق اإلشــارة إ

ي عام  ي واإليرا ا وح وقوع اإلحتالل األمر ثاق  .٢..  ٣ان
 

ي مـــن تحالفـــات  عـــا ـــان  ـــزب  ـــ وقطـــري،رغم أن ا ـــاب دو انـــت مثـــال ا وقـــد 
يـــھ منـــذ ردة  ـــا الرجعيـــھ العر ـــھ معاديـــھ لـــھ تقود يـــھ وقطر  ١٩٦٣ـــشرن  ١٨عر

 .١٩٦٦شباط  ٢٣،إضافة إ نكبة 
ما لھ. مھ عاليھ واستطاع كسب ثقة ا افة الظروف  زب واجھ   اال ان ا

 
ــا  ا الــ كــشف ع ــشابك ا و  ميــع رغــم مــداخال انــت الثــو ره مفاجــأة ل لــذلك 
ــــا مــــستمرا"  ــــ للمــــؤ تمــــر القطــــري الثــــامن، حيــــث بقــــى التــــآمر عل ــــر السيا التقر

ي عام  ي اإليرا  .٣..  ٢لغاية االحتالل األمر
 

ــــزب للدولــــھ النمــــو املــــستمر  ة قيــــادة ا ميــــع الــــذين عاصــــروا فــــ وقــــد اتــــ ل
يد املرحــوم  ــا الــش ــ للمرحلــھ الــ قاد اقع العم ــ بــالو اج الفكــر السيا الءمــ
ة  ــــ تــــل أثــــار خــــدوش وا ــــ وجــــھ املــــستعمر ا ن، والــــذي تركــــت ع صــــدام حــــس

م. يجة صفعاة ساعده ل  املعالم ن

Õ^ßâæ^ßâàÚ
 

انــت صــورة العــراق  ١٩٩٤الــدكتور عمــاد الــصباغ .. يقــول بــصوت عــال : تركــُت العــراَق عــام  ــ النظــام .. ولكــن كيــف  ضــًا ع مع
 وكيف أصبحت؟

ي النظـام الـسابق، أجـُد مـن املناسـب القـول، بـإّن تركـُت  مـ البعـُض، بـأن أحـا ّ ـي ال ي كتب األستاذ الدكتور عمـاد الـصباغ : ل
ش  العراق ال يطاق.١٩٩٤العراَق بجواز سفر ( مزّور ) عام  عاظمت اساءات النظام، وأصبح الع عد أْن   ، 

 
ـان  ـ ) ، ألنَّ النظـاَم الـسابَق،  مـة عظ ـا بالنظـام الـسابق، ( جر َّ القـول، إنَّ مقارنـة النظـام ا ـ ـذه املقدمـة، يتوّجـب ع عـد 

ـّلِ طبقتـِھ السياسـيِة وُكَتلـِھ وأحزابـِھ، نظـاٌم خـائٌن ومعـاٍد للعـرا ، ب َّ ـا ـن أنَّ النظـاَم ا ـ ح ـل ق بنظامًا وطنيًا مخلصًا للعـراق، 
 الصور.

 
ــ البلــد، ذلــك ألنَّ األمـــيَّ  مــا األشــدَّ خطـــورًة ع ــَل،  ــ العــراق، ألنــھ عـــرَف أنَّ األمّيــَة وا ــ محـــو األمّيــة   عمــل النظــام الــسابق ع
ـ العــراق،  ـشر األمّيـِة  ــ  ـا ع ــن عمـل النظـام ا ـ ح ي الـداخ ..  ـا ـار ومــن االر َ خطــورًة مـن العـدو ا مـا أكـ ـَل،  ا وا

ـراف ِ م مجـرد قطعـان مـن ا َلَة،  َ َ ن و ا ًما األشدَّ خطورًة ع البلد، وأنَّ األمّي َل،  ـألنھ عرَف، أيضًا، أنَّ االمّيَة وا ل ،  س
ا صوب املذبح!  قياد

 
ــ العــراق ،حاليــًا، أكــ مــن  ــن  ــسبَة األمّي امعــات مــن عــام  ٨٠اتوّقــع أْن  ــ ا ــم أمّيــون  ٢٠١٠%، طبعــًا معظــم خر حــ اآلن، 

ــسود  ــن  ــٌل، وح ، أمــيٌّ وجا ــ تــھ العظ ّ غالب ــسوا بأفــضل حــاًال .. فالــشعُب اآلن،  ــ الدراســات العليــا، ل بإمتيــاز، حــ أنَّ خّر
ل، يتعاظم تأث األمراض البدنية والنفسية والسلوكية واالجتماعيـة، لـذلك أصـبَح العـراُق، بـؤرًة للطائفيـة و  سود ا األمّية، و
ــا تكــّون مركــزًا دوليــًا للقتــل  ل ــ أمــراٌض جــسديٌة، و ــذه أمــراض اجتماعيــة معروفــة، وللكورونــا والــسرطان، و ، و ــ التميــ العر
ــن  ــ أمــراض ســلوكية، فــأزدادت حــاالت االنتحــار واملمارســات الــشاذة مــن املثلي ــب و الــسرقة والرشــوة،  واالجــرام و الــسلب و ال
ـــي  اليـــة، دعو ـــ ذلـــك .. لـــذلك، ووفـــق صـــورة العـــراق ا ـــ أمـــراض نفـــسية، و مـــا إ ـــارم، و واملثلييـــات واملمارســـات الـــشاذة مـــع ا
َلـــَة  َ َ ـــن وا ـــشمَل محـــُو األمّيـــِة، األمّي يـــاة، شـــرطة أْن  ة ا ـــ مـــس ـــق الوحيـــد ألعـــادة العـــراق إ ـــو الطر أقـــول، إنَّ محـــو األميـــة، 

سط أنواع األمّيات. رِف،  أ س من ال يقرأ و ال يكتب فقط، ألنَّ أمّيَة ا م، ول امل  ب
 

كية. امعات االم ادي من محافظة ذي قار تخرج  ا  * ا
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بو  ضارة الذي تمتد جذوره ا قديم الزمان.سرقوا األموال و ة من زوايـا ا احاولت ذيول إيران وخونة االمة العرية وما زالوا يحاولون تدم عراق ا ل زاو رمات وقتلوا االحرار وعاثوا فسادا   باحوا ا آلثار واس
م ال م وأذاقوا اصنام ن األبطال الذين اذاقو اقي يبة العر تقمون من  م ي م ا ا البالد والعباد ظنا م الزعاف سواء  معركة القادسية الثانيـة وطيلـة الـسنوات املاضـية منـذ سم الوطن.ثالث عشرة سنة سبوا ف

د اآلن.  االحتالل و
 

.انــھ كــ الــوال ــ ضــمائر الــشعب الوط ــامن  قيقــي ال ــستطيعوا ســرقة الكــ ا ــم لــم ولــن  ــ وعقــارات، لك ونــة كنــوزًا وامــواًال وارا ــ ء ســرق ا ــا اجــدادنا وقادتنــا ع للــوطن والــدفاع عنــھ آلخــر قطــرة دم، كمــا فعل
يبة  ا  ا.ا ستطيع ذيول إيران واحفاد كسرى من الوصول ال م وال لن  امنة لد شرن يكشفون عن سر الكنوز ال م ثوار  ا  الدة.الو التارخ.و امنة  الرسالة ا  طن والشعب ال

 
ـ ع ع شيل عفلق، ال تكمن  التارخ وال  ا الرفيق م س البع فقط، وكما شرح ل وط غيور شرف، ول ا  عرف الدة ال  ـ نفـوس أبنـاء األمـة ا االرسالة ا ـا متأصـلة  عرف الـدة الـ  لقيـم الفردة.الرسـالة ا

ضت منذ أن بدأ ا الدة  ة جدية جرئة.الرسالة ا م معا م وحاضر ة مص ا اقبال الشباب ع معا ا  طور التحقيق.ا ا.إ يـة "ال يمكـن يل وحيا ـ أن حيـاة العـراق واألمـة العر ديد يدرك بجـرأة وو ا
ذا الطرق األعوج املنحدر، وأنھ البد من حركة إنقاذ، أي البد من االنقالب الشامل". ستمر    أن 

 
ة مشكالتنا " بجرأة وصدق وصراحة ( ونث ا قادة عظام انھ علينا مواج ة الوطنية النضالية ال رسم ـزة أو مـن دولـة  ق )علم املناضلون االحرار طيلة املس ي من داخلنـا، ال مـن م ذه املشكالت سوف يأ بأن حل 

الدة ال تتحقق ع األرض العرية. ا الطرق ا الرسالة ا نما بالتعب والثبات." ا  خارجية و
 

ــم حــضارة ــاد ال نحــسن ف ــا بــل ون ــستطيع اآلن تحقيق ــضارة الــ ال  ــا ا ــم مــن الرســالة أ ــشيل عفلــق رحمــھ هللا " نحــن ال نف ــة اآل  يقــول الرفيــق م ــة حيــة، تجر ــا تجر ء أعمــق وأصــدق مــن ذلك.ا ــ خرن.الرســالة 
ــل املفاســد بنفــ ــ  ــس للتغلــب ع ــة بإيمــان، و ــذه التجر ــا تــدخل  ا.إ ــل حيا ــة  ــذه التجر ــ  ــا أمــة عظيمــة وتــضع  اأخالقيــة ونفــسية تقــوم  ــة أو خــداع أو أنــصاف حلــول أو حلــول  س ــا الذاتيــة، دون موار وقوا

م يكونوا قد جروا أعظم تجرة، وألن آالم العرب لم تمر ع ا أل امل سانية ب غذية الروح اإل ذا الطرق سيوصل العرب إ  ل القاسية واملعقدة ومـن  أسطحية.إن  ذه املشا شر أو أمة من األمم.فمن  حد من ال
ــم أرفــع روحــًا، وأعمــق حــسًا وشــعوراً  ايــة و ــ ال ــذا ســيخرج العــرب  ــل  ا، مــن  ــ قــوى األمــة وحــد ــال ع ــا بالــصدق والــصراحة، ومــن االت ــا ، مواج ــ وجــھ األرض.عند اقعيــة، مــن أكــ أمــة ع وأوســع وعيــًا وأكــ و

غــذوا الــروح بقــوة العمــل، وأن ــ أن  اقعيــة،  ــن النظــرة املثاليــة والو ــذا التوحيــد ب يجــة  ــ ن ــسانية ثمــرة جديــدة  ــ أن ال تــؤمن بمبــدأ إال إذا كنــت ير  ــستطيعون أن يقــدموا لإل ، و ا الرفيــع العــا ــ مــستوا ــا إ فعو
". نما ك رو ا ال تكون الرسالة حضارة فحسب، و  ستطيع تحقيقھ.عند

 
ـ صـدور الـ ـامن  يبـة ال ـة.لكن روح تلـك ال او ـ ال ـران، وسـقوط القـضاء ا ـ ط ـ  ـ حكـم املال يبة الدولة بـوالء ذيـول إيـران ا ة الرسـالة وطنلقد سقطت  ا مـن اجـل اكمـال مـس ـستعيد ـشرن س ن االحـرار وثـوار  ي

الدة.  ا
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ـــــذه األيـــــام ذكـــــرى ثـــــورة  ـــــ  ١٩٦٨تمـــــوز ٣٦٠  -  ١٧تمـــــر علينـــــا  يـــــدة .. الثـــــورة ال ا

ات  ا لـشب ا تصد ان أول إنجازا ھ الوط القومي الناصع و اعادت للعراق وج
سرح وتمرح  بلدنا دون حساب. انت   التجسس ال 

 
ـــا ثـــورة بيـــضاء لـــم تـــرق وال قطـــرة دم عنـــد  ـــا ا ات اول عـــدة مـــ ت الثـــورة  لقـــد تمـــ
ــــ  انــــت  ي  ا ــــي االشــــ ــــا ان قيــــادة حــــزب البعــــث العر ا ا وكــــذلك مــــن م تنفيــــذ
ــذا الــشان وقــد  املقدمــة عنــد عمليــة تنفيــذ الثــورة تنفيــذا لقــرار اتخذتــھ القيــادة 
ـم  ـ وظائف ن ا ن السياسـي ا عـودة املفـصول مة م اتخذت الثورة ايضا قرارات م

ــان  ١٩٧٠آذار  ١١وحــل القــضية الكرديــة حــال ســلميا ديمقراطيــا واصــدرت بيــان  و
ـــا الثـــورة  ـــم املنجـــزات الـــ قامـــت  ـــذا القـــرار الثـــوري مـــن ا لقـــرار تـــأميم النفـــط 

وة الوطنية لتكون  خدمة الـشعب واسـتخدمت االمـوال ١حيث اعيدت ه ه ال
ــــل  ــــ  ــــة شــــاملة  ــــضھ تنمو ــــذا القــــرار بالقيــــام ب ــــا العــــراق مــــن  الــــ حــــصل عل
ــــل  ــــ  ية والتعليميــــة وجعلتــــھ مجانيــــا  القطاعــــات الزراعيــــة والــــصناعية والــــ

ت قوة عسكرة متمكنھ من اجل الدفاع عن الوطن واالمة.  مراحلھ كما ب
 

ـــذه  ـــ الكثـــ مـــن الوقـــت الن  عنـــدما نتحـــدث عـــن انجـــازات ثورتنـــا فاننـــا نحتـــاج ا
ــداف الثـــورة تحيـــھ اجــالل واكبـــار لثــوار تمـــوز لالحيـــاء  ــ مـــن ا الـــدة  املنجــزات ا

نا العظيم داء حز ل ش داء وا  لود للش م والرحمة وا  م
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وم خاص بحزب البعث العري  ان املركزھ الديمقراطية  مف
ـــداف  ـــن أ يجـــة منطقيـــة وعقائديـــھ للعالقـــة ب ـــو ن ي و ا االشـــ
ــــداف الثالثــــھ  ــــ احداال ــــة  ر يــــة التنظيميــــة فا ــــزب والب ا
ـي  ـة الـوطن العر ع حر ا نضال البعث و  ال يتمحور حول
ا ام  ــــــذا النفــــــوذ عــــــسكر ـــــان نــــــوع  ـ ــــــل نفــــــوذ أجنــــــ ايــــــا"  مــــــن 
ـــ  ـــة املـــواطن  ـــ حر ـــة  ر سياســـيا ام اقتـــصاديا ام ثقافيـــا وا
عــــ تحــــرره مــــن  ــــة املــــواطن  ــــة الــــوطن وحر وطنــــھ مرتبطــــھ بحر

 الفقر والعوز واالميھ وتحرر قدراتھ من قيود التخلف.
 

ـــة ) كمـــا يتمثـــل  ر ـــدف ( ا ـــذا ال ـــزب مـــن أن يتمثـــل  وال بـــد ل
ــــ  نــــھ الداخ ــــ تكو اكية )  ن اآلخــــرن ( الوحــــدة واالشــــ ــــدف ال
يـــــــــة  ـــــــــزب والب ـــــــــداف ا ـــــــــن أ عـــــــــ عنـــــــــھ بالعالقـــــــــة ب ـــــــــو مـــــــــا  و
ــزب  ــ حيــاة ا ــھ  ر ــ ا ــھ الديمقراطيــة  التنظيميــة، فاملركز

 الداخليھ .. 
 

ناضـــــل مـــــن أجـــــل ذلـــــك البـــــد ان  زب الـــــذي يـــــدعو للتحـــــرر و فـــــا
رھ  حياتھ الداخليھ،  يطبق ا

 
ــ  ــزب  ن ل ــة األفــراد املنــضو عــ حر ــھ الديمقراطيــة  واملركز

ـــ  ن أحـــرار  م كمناضـــل ـــ ممارســـة حقـــوق ـــ التعبـــ و اإلبـــداع و
ـم  يـھ وفـق عطا ز ـ االدوار ا صول ع زب و ا صفوف ا

. م و إطار الئحة النظام الداخ  وقدرا
 

ــس متلقيــا فحــسب وال  ــزب ل ــ صــفوف ا أن املناضــل البعــ 
ـسان مناضـل  ـو فاعـل ومبـدع و و الـھ منفـذه بالتاءكيـد إنمـا 

 -وتقوم أملركزھ الديمقراطية ع االسس التاليھ : 
 
لقــــــــات القياديــــــــة مــــــــن القواعــــــــد وانبقــــــــاق ١ ــــــــ ا .انتخــــــــاب أو

سلسل االع االحق.  ال
٢. ى لألع  .خضوع القيادات األد
ية.٣  .خضوع االقليھ لرأي األك
ي.٤  .حرة النقد والنقد الذا
 .نفذ ثم ناقش.٥
 

ام  ــــــــستد اإللــــــــ ــــــــھ الن طبيعــــــــة العمــــــــل النــــــــضا  ــــــــ مركز و
ــــــــــستد  ا تنفيــــــــــذا مبــــــــــدعا كمــــــــــا  بتعــــــــــاليم القيــــــــــادة وتنفيــــــــــذ
ــــــــ حــــــــق  ــــــــا تقــــــــوم ع ــــــــ ديمقراطيــــــــھ أل االنــــــــضباط العــــــــا .. و
ن  األنتخاب و التصوت ع مجمـل السياسـات مـن  زي ا
ام رأي  يــــــــة وممارســــــــة النقــــــــد مــــــــع إحــــــــ ز خــــــــالل املؤامــــــــرات ا
ـل مـن  ـة ميـل  زيھ املشروعة ونحدد زاو الوسائل ا األخرن و
ــــــــ حــــــــساب األخــــــــرى تبعــــــــا للظــــــــرف  ــــــــھ والديمقراطيــــــــة ع أملركز

زب.  النضا الذي يمر بھ ا
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ـــــر  ١٩٧٣تمـــــوز عـــــام  ١ ۞ اد عـــــضو مجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة وز ـــــش اس
اب والـــذي  ـــق األول الـــركن حمـــاد شـــ ـــ العـــراق الرفيـــق الفر الـــدفاع 
عــــد انــــدحار مؤامرتــــھ  ــــرم نــــاظم گــــزار قبــــل القبــــض عليــــھ  اغتالــــھ ا
يع جثمــان الفقيــد بموكــب  ــش ــزب والثــورة وقــد تــم  ئــة ضــد ا الدن

زب ن  الدولة وا يب حضره عدد من املسؤول  م
 

ـ القطـر  ١٩٤٦تموز عام  ٣۞  صدور العدد األول من جردة البعـث 
ـــــا  ـــــسبة ألحـــــرار األمـــــة يكتـــــب  ًا معرفيـــــًا بال انـــــت كـــــ الـــــسوري والـــــ 
ـــــــــ  ما تمـــــــــام ا يجـــــــــة ا ـــــــــزب ون ن وأصـــــــــدقاء ا ـــــــــزي الرفـــــــــاق ا
ـــــدود  ـــــرب ســـــرًا مـــــن ا انـــــت  ـــــ العـــــراق فقـــــد  ـــــدة خصوصـــــًا  ر با
عرضـت للتعطيـل مـرارًا  ا فقـد  ردة وجـرأة مواضـيع وملوضوعية ا
ـــــــ  ـــــــسلط ع ا قبـــــــل أن ت ـــــــ ســـــــور ـــــــة  مـــــــن قبـــــــل األنظمـــــــة الديكتاتور
ـ دمـشق املنتحلـة السـم البعـث منـذ ردة  اكمـة  ردة العصابة ا ا

ــــــط  ١٩٦٦شـــــباط  ٢٣ ـــــ ا ًا االنحـــــراف  ـــــ ــــان وا ـ الـــــسوداء وقـــــد 
ــــــــدة منــــــــذ عــــــــدد  ر ــــــــري ل الــــــــذي تــــــــصدرتھ  ١٩٦٦شــــــــباط  ٢٤التحر

زب والرعيل األول مـن مناضـليھ وقائـده املؤسـس  الشتائم لقيادة ا
شيل عفلق  الرفيق أحمد م

 
ــــرس  ١٩٦٣تمــــوز عــــام  ٣۞  ــــش وا بتعاضــــد جمــــا الــــشعب وا

ية  القومــــــي وكــــــوادر البعــــــث تــــــم احبــــــاط املؤامــــــرة االنقالبيــــــة الــــــشعو
زب الشيو ضد سلطة البعـث  ة لعدد من أفراد ا ئة املس الدن

 الثورة  القطر العرا
 

ـــــت ثـــــورة  ٢٠١٣تمـــــوز عـــــام  ٣۞  ـــــران  ٣٠ن ـــــ  ٢٠١٣حز الـــــشعبية 
 مصر باالطاحة بنظام محمد مر

 
ش العري االسالمي بقيادة البطـل  ١١٨٧تموز عام  ٤۞  انتصار ا

م  ـــــــسمي ـــــــ  ـــــــ الغـــــــزاة الـــــــذين اصـــــــط ع ـــــــي ع صـــــــالح الـــــــدين األيو
الدة ن ا ن  معركة حط ي  بالصلي

 
عــــد  ١٩٦٢تمــــوز عــــام  ٥۞  ــــ  زائــــر مــــن االحتــــالل الفر تحــــررت ا

ـــل اســـتمر  عامـــًا منـــذ احتـــالل القـــوات  ١٣٢نـــضال وكفـــاح شـــع طو
زائـــر عـــام  ـــسية ل ـــ ثـــورة  ١٨٣٠الفر ـــع البعـــث  مت طال وقـــد ســـا
 التحرر الوط بفعالية

 
ــــــش  ٢٠١٨تمـــــوز عـــــام  ٥۞  ــــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق الـــــدكتور  انتقـــــل إ

ليـة  علوان حمادي العيثاوي وزر الزراعة العرا األسبق األستاذ  
غــــداد  ــــ جامعــــة  قليــــة  اصــــيل ا ــــس قــــسم علــــوم ا الزراعــــة ورئ
ـــشغل قبـــل  ـــان  ـــان مـــديرًا ملركـــز إبـــاء لألبحـــاث الزراعيـــة وقـــد  الـــذي 

ــ  ٢٠٠٣االحتــالل عــام  موقــع املــدير العــام لــدائرة الــشؤون الزراعيــة 
ـــــزب البعـــــث  ديـــــوان الرئاســـــة وعـــــضو قيـــــادة فـــــرع القائـــــد املنتـــــصر 

ي ا  العري االش
 

ة التحرر العرية معركة باسـلة  ١٩٧٤تموز عام  ٥۞  خاض ثوار ج

ــــــا  ي نتــــــج ع يو ــــــ لبنــــــان ضــــــد قــــــوات العــــــدو الــــــص ــــــ ابــــــل الــــــسقي 
اد  ـــــــش ـــــــ  ٤اس ـــــــة وســـــــقوط عـــــــدد مـــــــن القت رفـــــــاق مـــــــن كـــــــوادر ا

اينة ر الص  وا
 

ة التحرر العرية معركة باسـلة  ١٩٦٩تموز عام  ٦۞  خاض ثوار ج
ــــــا  ي نتــــــج ع يو ــــــ لبنــــــان ضـــــد قــــــوات العــــــدو الــــــص ـــــ مزرعــــــة حلتــــــا 

اد  ـــــــش ـــــــ  ٤اس ـــــــة وســـــــقوط عـــــــدد مـــــــن القت رفـــــــاق مـــــــن كـــــــوادر ا
اينة ر الص  وا

 
اولــــــة  ١٩٨٠تمــــــوز عــــــام  ٧۞  ي شــــــارون  يو ــــــرم الــــــص عــــــرض ا

ا  رة نفـــذ ـــ القـــا ارتـــھ للعميـــل أنـــور الـــسادات  مـــن  ٥اغتيـــال أثنـــاء ز
ية ة التحرر العر  ثوار ج

 
ــ دحــر التمــرد االنفــصا  ١٩٩٤تمــوز عــام  ٧۞  ــش اليمــ  ــ ا ن

ــ  م صــناديد البعــث بفعاليــة  ــر مدينــة عــدن وقــد ســا العميــل وتحر
 انتصار قوات الشرعية والوحدة

 
ــــزب  ١٩٩٥تمــــوز عــــام  ٨۞  ــــادي عــــشر  عقــــد املؤتمــــر القطــــري ا ا

ي قطــــر العــــراق ( مؤتمــــر العبــــور ) وقــــد ناقــــش  ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ـــــ  ـــــصار الدو ـــــ ضـــــوء ا ارجيـــــة  ليـــــة وا املؤتمـــــر املـــــستجدات ا

ائر ع العراق  ا
 

ــــسن  ٢٠١٣تمــــوز عــــام  ٨۞  يم ا اد الرفيــــق ســــبعاوي ابــــرا ــــش اس
 مدير األمن العام سابقًا  العراق

 
يـــة والقـــوات  ١٩٤٨تمـــوز عـــام  ٩۞  يـــوش العر ـــن ا تجـــدد القتـــال ب

دنة األو ة ال اء ف عد ان  االسرائيلية 
 

ــــزب  ١٩٩٥تمـــوز عـــام  ٩۞  ــــادي عـــشر  اختتــــم املؤتمـــر القطـــري ا
ي قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر العبـــور ) أعمالـــھ وقـــد  ا ـــي االشـــ البعـــث العر
ن  ــــــــد صــــــــدام حــــــــس ا خيــــــــة للرفيــــــــق ا حيــــــــا املؤتمــــــــر القيــــــــادة التار
ــود املبذولــة للــدفاع عــن أمــن العــراق وســيادتھ وتخفيــف اآلثــار  وا

ن اقي ائر ع العر صار الدو ا  الناتجة عن ا
 

ـــ مجـــزرة مروعـــة  ١٩٤٦تمـــوز عـــام  ١٢۞  ــي العرا ـ ارتكـــب النظـــام املل
ا اُور عان الذين أضروا    بحق العمال ال

 
ـــــزب البعـــــث  ١٩٧٩تمـــــوز عـــــام  ١٢۞  عقـــــدت قيـــــادة قطـــــر العـــــراق 

خيــــــــًا وانتخبــــــــت باالجمــــــــاع الرفيــــــــق  ي اجتماعــــــــًا تار ا ـــــــي االشــــــــ العر
ن أمينًا للسر كما انتخبـت الرفيـق املناضـل عـزة  املناضل صدام حس

ن سر القطر يم نائبًا ألم  ابرا
 

انتقل إ رحمـة هللا الرفيـق املناضـل الـدكتور  ٢٠١٧تموز عام  ١٢۞ 
ـــــــي  ـــــــزب البعـــــــث العر ـــــــن العـــــــام  ـــــــ نائـــــــب األم اف يـــــــد الر عبـــــــد ا
ي والــــذي مثــــل  ا ــــي االشــــ ــــس حــــزب طليعــــة لبنــــان العر ي رئ ا االشــــ
ي لعقـــــدين مـــــن الزمـــــن  ملـــــان اللبنـــــا ـــــ ال طـــــرابلس كنائـــــب منتخـــــب 
ركــــة الوطنيــــة اللبنانيـــة منــــذ مطلــــع  ـــشاطات ا ــــ  م بفعاليــــة  وأســـ

يات  القرن العشرن وح وفاتھ كما شغل العديد من  عي  األر


êÃÊ]†Ö]‚é]‚fÂ‚ñ^ÏÖ]ÐéÊ†Ö]
 

ن القوميـة  تھ  القيـادت املسؤوليات الوطنية والقومية خالل عضو
زب  والقطرة ل

 
انـــــــدلعت الثـــــــورة بقيـــــــادة تنظيـــــــم الـــــــضباط  ١٩٥٨تمـــــــوز عـــــــام  ١٤۞ 

ــــ ازالــــة  ــــت  ــــة االتحــــاد الوطــــ الــــ ن ــــسيق مــــع ج الت األحــــرار و
ـــــان ألبطــــــال البعــــــث  ـ اقيــــــة و ــــــة العر ور م ـــــي واعــــــالن ا ـ كــــــم املل ا
ـــ تنظيـــم  ن  ـــة االتحـــاد الوطـــ وعـــسكر ـــ ج ن  ن مـــن مـــدني امليـــام
ـــا  ـــ تنفيذ ـــ التخطيـــط للثـــورة و ـــم  ـــ وم الـــضباط األحـــرار دور رئ
ـــار مـــن  ـــ منـــع فلـــول النظـــام امل ـــدة للثـــورة و ات املؤ ـــ حـــشد املـــس و
مــــؤازرة القــــوى  مقاومــــة الثــــورة إال أن الطاغيــــة عبــــد الكــــرم قاســــم و
ا القومـــــي  ـــــا عـــــن مـــــسار ية تمكـــــن مـــــن ســـــرقة الثـــــورة وحرف الـــــشعو
ــازر بحــق أحــرار الــشعب ففجــر كــوادر  ــاب ا التقــدمي الوحــدوي وارت

كــم  ١٩٦٣شــباط  ٨البعــث األشــاوس ثــورة  املباركــة الــ أطاحــت با
ي القاس .  الشعو

 
ــــم  ١٩٥٩تمــــوز عــــام  ١٤۞  كــــم عبــــد الكر ارتكبــــت القــــوى املواليــــة 

ي مجزرة مروعة  كركوك  قاسم الشعو
 
ازي أحـد كـوادر  ١٩٨٠تموز عام  ١٥  ۞ اد الرفيق عصمت الـ ش اس

عــــد أن أقــــدمت عــــصابات  ــــ لبنــــان  ي  ا ــــي االشــــ حــــزب البعــــث العر
ــ اغتيالــھ أثنــاء عودتــھ مــن عملــھ  الغــدر الطائفيــة العميلــة إليــران ع

ي حيدر لھ  منطقة برج أ  إ م
 
 ٧٩٢صــــدور قــــرار مجلــــس قيــــادة الثــــورة رقــــم  ١٩٧٠تمــــوز عــــام  ١٦  ۞

ــــــ  باعتمــــــاد دســــــتور العــــــراق املؤقــــــت الــــــذي ظــــــل ســــــاري املفعــــــول ح
عـــد ثـــورة  ٢٠٠٣االحتـــالل الغاشـــم عـــام  ـــة  ور م ي دســـات ا ـــو ثـــا و

املؤقت وقد  ١٩٦٨أيلول  ٢١حيث سبقھ دستور  ١٩٦٨تموز  ٣٠  - ١٧
عد بيان  سبات الشعب الكردي   ١١تال النواقص فيھ وضمن مك

  فقراتھ ١٩٧٠آذار 
 
 ١٥١أصدر مجلـس قيـادة الثـورة القـانون رقـم  ١٩٧٠تموز عام  ١٦  ۞

عد ثورة حقيقيـة للطبقـة  ١٩٧٠لسنة  التار قانون العمل والذي 
ــ العــراق باملقارنــة بالقــانون الــسابق الــصادر عــام  ــدة  ا العاملــة ا

ـــ التقـــدمي لثـــورة  ١٩٥٨ تمـــوز  ٣٠  -  ١٧بمـــا حـــواه مـــن مـــواد تؤكـــد الن
 العظيمة
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 ٨٩٤صــــدور قــــرار مجلــــس قيــــادة الثــــورة رقــــم  ١٩٧٩تمــــوز عــــام  ١٦   ۞
افـــــة  بقبـــــول اســـــتقالة الرفيـــــق األب القائـــــد أحمـــــد حـــــسن البكـــــر مـــــن 

ــــ  ــــا  امــــھ الــــ تقــــدم  بانتخــــاب  ٨٩٥والقــــرار رقــــم  ١٩٧٩تمــــوز  ١٠م
ـــــسلمھ رايـــــة قيـــــادة الدولـــــة  ـــــسًا و ن رئ الرفيـــــق املناضـــــل صـــــدام حـــــس

س مجلس قيادة الثورة يم نائبًا لرئ  والرفيق املناضل عزة ابرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ورة العراق )  ١٧  ۞ م  تموز ( العيد الوط 

 
ي  ١٩٦٨تمــوز عــام  ١٧   ۞ ا ــي االشــ فجــرت قيــادة حــزب البعــث العر

كم الــــــــديكتاتوري  ٣٠  -  ١٧ثــــــــورة  الــــــــدة الــــــــ أطاحــــــــت بــــــــا تمــــــــوز ا
ـــة  ـــزب الثور ـــشر الفـــردي األســـود وشـــيدت ســـلطة ا العـــسكري ال
ديثـة قبـل االحتـالل  ـضة العـراق ا ا  ـد ـ ع التقدمية ال تحقـق 

ل مجلس قيادة الثـورة وأصـدر  ٢٠٠٣الغاشم عام  ش و اليوم ذاتھ 
ـــة عبـــد الرحمـــن  ١البيـــان رقـــم  ور م ـــس ا ـــ اقالـــة رئ الـــذي نـــص ع

اقـــــصاء  ما و ر يحـــــ مـــــن مناصـــــ ـــــس الـــــوزراء طـــــا محمـــــد عـــــارف ورئ
ام  ــــار مــــسؤولية منــــع العــــراق مــــن االســــ كومــــة وحمــــل النظــــام امل ا

ب بنكـسة  ـس ي ممـا  يو ي  معركة العرب ضد العـدو الـص  ٥االيجا
ـــــران  ية وحـــــل  ١٩٦٧حز ووعـــــد بنـــــصرة الـــــشعب واملقاومـــــة الفلـــــسطي

بانتخـاب الرفيـق املناضـل  ١١القضية الكردية كمـا أصـدر البيـان رقـم 
ة ور م سًا ل  أحمد حسن البكر رئ

 
ـــــرس  ١٩٦٣تمـــــوز عـــــام  ١٨   ۞ ـــــي الـــــسوري وا ـــــش العر أحبـــــط ا

ئــــة ضــــد ســــلطة  ة دن القومــــي وكــــوادر البعــــث مؤامــــرة انقالبيــــة مــــس
اب النظـام املـصري  ت لألسف با سب البعث  القطر السوري و

ــسان  ١٧مـن ميثــاق  ــ  ١٩٦٣ن ا  تمــوز  ٢٢الوحــدوي مـع العــراق وســور
ــ صــراعات ال تخــدم  ١٩٦٣ يــة  ركــة القوميــة العر ودخــول أطــراف ا

ـــــف االنتمـــــاء القومـــــي ملفجـــــري  يـــــة اتـــــ الحقـــــًا ز ة الثـــــورة العر مـــــس
يونية يالية الغرية والص م للدوائر االم  األزمة وتبعي

 
ى ضــد االحتــالل  ١٩٢٥تمــوز عــام  ٢١   ۞ انــدالع الثــورة الــسورة الكــ

 الفر
 
ـس  ١٩٨٠تموز عام  ٢١   ۞ لس الوط للثورة رئ اد عضو ا ش اس

ارجيــة الــسوري قبــل ردة  ــر ا الــسوداء  ١٩٦٦شــباط  ٢٣الــوزراء ووز
ــــ الوحــــدة املــــصرة الــــسورة  ند صــــالح الــــدين البيطــــار أحــــد أبــــرز م

ائن ١٩٥٨عام   عد أن اغتالھ أذناب النظام السوري ا
 
اد الرفـــــاق : محمـــــد ســـــليمان عـــــضو  ١٩٧١تمـــــوز عـــــام  ٢٢   ۞ ـــــش اس

ــن سـر قيــادة قطــر  ي أم ا ــي االشـ ـزب البعــث العر القيـادة القوميــة 
اقية حمودي  ارجية العر زب والسف  ديوان وزارة ا السودان ل
ــــــم  عــــــد تحطــــــم طائر العــــــزاوي وصــــــالح صــــــا ووليــــــد نجــــــم وآخــــــرن 
ـــن  يع جثام ـــش ـــة للـــسودان بـــالقرب مـــن البحـــر األحمـــر وقـــد تـــم  املتج

ـــ  ن  غـــداد بحـــضور عـــدد مـــن املـــسؤول ـــ  يـــب  ـــ موكـــب م داء  الـــش
ي  ابيــة شــعواء للنظــام الــسودا امن مــع حملــة ار ــزب بــال الدولــة وا

ن  العميل ضد البعث والبعثي
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ئة ضد  ١٩٧٩تموز عام  ٢٢   ۞ شاف مؤامرة دن أعلن العراق عن اك

ـــــا النظـــــام الـــــسوري العميـــــل باالتفـــــاق مـــــع زمـــــرة  ـــــزب والثـــــورة دبر ا
ش زب وا  خائنة مندسة  ا

 
اد الرفـــــاق األبطـــــال : قـــــ صـــــدام  ٢٠٠٣تمـــــوز عـــــام  ٢٢   ۞ ـــــش اس

ي نائـب  ا ـي االشـ ـزب البعـث العر ن عضو قيادة قطر العـراق  حس
ــوري  م ــرس ا ــ ا ــزب املــشرف ع ــن ســر املكتــب العــسكري ل أم
ــــس االتحــــاد  ـــ رئ لــــس الوطــــ العرا ن عـــضو ا وعـــدي صــــدام حــــس
ـــــس  ـــــس االتحـــــاد العـــــام لـــــشباب العـــــراق رئ الوطـــــ لطلبـــــة العـــــراق رئ
س االتحاد العرا لكـرة القـدم  اقية رئ نة األوملبية الوطنية العر ال
ــــــ فــــــدائ صــــــدام عــــــضو  ن املــــــشرف ع اقي ن العــــــر في نقيــــــب الــــــ
ـــــزب ومـــــصطفى قـــــ صـــــدام  مكتـــــب الطلبـــــة والـــــشباب املركـــــزي ل
م معركــــة مــــشرفة ضــــد  عــــد خوضــــ ــــ  دو ن وعبــــد الــــصمد ا حــــس

ن  املوصل  الغزاة األمركي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــ  ٢٠١٧تمــــوز عــــام  ٢٢   ۞ فا اد الرفيــــق محــــسن خــــضر ا ــــش اس

ي محافــــظ  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر عــــضو قيــــادة قطــــر العــــراق 
كومة العميلة ون ا  املث األسبق  

 
نــدس لطيــف  ٢٠١٧تمــوز عــام  ٢٢   ۞ ــ رحمــة هللا الرفيــق امل انتقــل إ

ات الزراعية قبل االحتالل  العلوان مدير عام الشركة العامة للتج
 
ـ  ١٩٥٢تموز عام  ٢٣   ۞ يـدة ال فجر الضباط األحرار ثـورة يوليـو ا

ــــ  ــــة  ور م ـــي املــــصري وأعلنــــت ا ـ ــــران  ١٨أطاحــــت بالنظــــام املل حز
ـ دعـم ثـورات العـرب  ١٩٥٣ مت  ديثـة وأسـ ا ا ض وحققت ملصر 

 التحررة
 

يــة  ١٩٧٥تمــوز عــام  ٢٣   ۞ ــر العر ــة التحر تمكــن شــباب البعــث وج
ي  يو ــــــ لبنــــــان مــــــن دحــــــر العــــــدوان الــــــص ــــــا كفــــــر كــــــال  مــــــساندة أ و
ـــ قائـــد  ـــن القت ـــم خـــسائر فادحـــة باملعـــدات واألرواح ومـــن ب ـــن  ق م

ة والذخائر ة من األس م كميات كب  القوة املعتدية وغنموا م
 
ــــا  ١٩٢٠تمــــوز عــــام  ٢٤   ۞ د  ــــش ــــسلون الــــ اس وقعــــت معركــــة م

ن  ـسي القائد يوسف العظمة وعدد من جنـوده متـصدين للغـزاة الفر
ـ املعركـة عـدد مـن أبنـاء العـراق الذيـن  دفاعًا عن دمشق وقـد شـارك 

ا  تواجدوا آنذاك  سور
 
س جمـال عبـد الناصـر تـأميم قنـاة  ١٩٥٦تموز عـام  ٢٦   ۞ أعلـن الـرئ

ــا أحــرار األمــة لتــصبح  ــ  ــًا ضــرة موجعــة للغــرب ابت الــسوس موج
ـــ  م كـــوادر البعـــث  القنـــاة ألول مـــرة بـــإدارة واشـــراف مـــصري وقـــد ســـا

دة للتأميم ات املؤ  املس
 
ــ ســورة  ١٩٦٣تمــوز عــام  ٢٧   ۞ لــس الوطــ لقيــادة الثــورة  قــرر ا

ــن  ــ وانتخــاب الرفيــق املناضــل محمــد أم قبــول اســتقالة لــؤي األتا
ة خلفـــًا  ـــش والقــوات املـــس ـــسًا للدولــة وقائـــدًا عامــًا ل ــافظ رئ ا

 لھ
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ـــــزب  ١٩٨٠تمـــــوز عـــــام  ٢٨   ۞ اد عـــــضو قيـــــادة قطـــــر لبنـــــان  ـــــش اس

عــد  ــ شــعيب  ي الرفيــق الــشاعر واألديــب مو ا ــي االشــ البعــث العر
وت مـن العـراق حيـث  ـ بـ بناء أذناب إيران اثر عودتھ إ أن اغتالھ ا

اقد ي ا ي الشعو ا النظام اإليرا اجم  ناك قصيدة   ألقى 
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اد الرفيق أحمد جرغـون عـضو قيـادة  ٢٠٠٧تموز عام  ٢٩   ۞ ش اس

س ة التحرر العرية  خان يو  ج
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ن انتفاضــــة  ١٩٦٨تمــــوز عــــام  ٣٠  ۞  يد البطــــل صــــدام حــــس فجــــر صــــناديد البعــــث بقيــــادة الرفيــــق الــــش
ـــ  ن  ١٩٦٨تمـــوز  ١٧بيـــضاء متممـــة للثـــورة البيـــضاء  ـــ العـــراق مـــن املندســـ ـــرت الـــسلطة السياســـية  ط

ــ الثــورة مــن بقايــا النظــام الــسابق فتحــررت ثــورة  ن ع ــ تنفيــذ  ٣٠  -  ١٧الطــارئ تمــوز مــن القيــود لتنطلــق 
ا البيان رقم  مات ال وعد  ـ  ٢٧للثورة وقد أصدر مجلـس قيـادة الثـورة البيـان رقـم  ١امل الـذي نـص ع

اقالـة  ما و يم عبد الرحمن الداود مـن مناصـ س الوزراء عبد الرزاق النايف ووزر الدفاع ابرا اقالة رئ
كومة املؤلفة    ١٩٦٨تموز  ١٨ا

 
ديـدة  ٣٢أصدر مجلس قيادة الثورة  العـراق البيـان رقـم  ١٩٦٨تموز عام  ٣١   ۞ كومـة ا ـشكيل ا ب

 برئاسة الرفيق املناضل أحمد حسن البكر
ــ ســوق الكرمــل نتــج  ١٩٧٥تمــوز عــام  ٣١   ۞ يــة مــن زرع عبــوة ناســفة  ــر العر ــة التحر تمكــن فــدائ ج

ا مقتل  اينة ١١عن تفج ن الص رم  من ا
 
ـ محـافظ املثـ قبـل احتـالل العـراق  ٢٠١٩تموز عام  ٣١   ۞ ـي فيـ الع انتقل إ رحمة هللا الرفيق ز

ـي  ٢٠٠٣عام  ـزب البعـث العر مـزة  ن سـر قيـادة فـرع ا وسبق لھ أن شغل موقع محافظ البصرة وأم
ي ا  االش
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ـــوار  ـــران بمـــا أطلـــق عليـــھ ا ـــ حز تمـــت وســـائل االعـــالم الـــصادرة  ا

ـــي  ـ مــــات صــــاروخية قبــــل وخــــالل   –األم ن مــــع  ــــ الــــذي اقــــ العرا
وار. ذا ا ولة األو من  اء ا عد ان  و

 
ونيـــــة  ـــــ إطـــــار دائـــــرة الك ـــــ تمـــــت  ولـــــة األو ـــــدير باإلشـــــارة ان ا وا
ا  د ــــش ية الــــ  ــــسبة لظــــروف مــــستجدات األوضــــاع الــــ مغلقــــة 

اء كورونا.  العالم بفعل و
 

وقــدم مركــز املــستقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة الــذي يتخــذ مــن 
ولـــة  ـــران تحليـــال لنتـــائج ا ع عـــشرمن حز ـــ الـــسا أبـــو ظـــ مقـــرا لـــھ 

 األو تحت عنوان
 

ـــــي  ـ ــــــوار األمر ــــــ مــــــن ا ولــــــة األو  -اســــــتحقاقات مؤجلــــــة : نتــــــائج ا
 العرا وجاء فيھ : 

 
ـن الواليـات  اتي الـذي عقـد ب ـوار االسـ ولة األو من ا ت ا ان

ــ  ــ  ١١املتحــدة األمركيــة والعــراق،  تــائج غ ــاري، ب ــران يونيــو ا حز
ــ  ــوار،  ــذا ا ما مــن  ــداف ن وأ عكــس حــسابات الطــرف حاســمة ال 
قليميــــة  ا وانخــــراط أطــــراف محليــــة و عقــــد ــــشابك امللفــــات و ظــــل 
ايـة  ـ ال ـوار  ـذا ا نا، يمكن القول إن ما سوف يؤول إليـھ  ا.و ف
ــرب  تملــة ل ــ غــرار املـسارات ا ات عديـدة، ع سـوف يــرتبط بمتغــ
ــ ظـــل  ــران وواشــنطن،  ــن ط ضــد "داعــش"، والتــصعيد املتواصــل ب
ـ  اتيوشـا" ع طـالق صـوارخ " ـوار و عقـاد ا ـن ا وظ ب التوازي امل

ا قوات أمركية.  عض القواعد ال توجد 
 معطيات عديدة : 

 
ـوار مجموعـة مـن املعطيـات الـ سـوف  ـ مـن ا ولة األو فرضت ا
ـ  ـوار والقـضايا ال ـوالت األخـرى مـن ا ـ ا ا تأث مباشر ع يكون ل

ت إ ما ي :  ا ان ا، حيث أ  سوف تطرح ف
 

ـــدل حـــول توقيـــت خـــروج القـــوات األمركيـــة : رغـــم أن  - ١ اســـتمرار ا
ــي  ـ غـــداد  -البيـــان األمر ـــ اتفـــاق واشـــنطن و ك أشـــار إ ـــ املـــش العرا

ا املوجودة  العراق  ضـوء  ع مواصلة األو تخفيض عدد قوا
ديد تنظيم "داعـش"، ومـع أنـھ  شأن التخلص من  وظ  التقدم امل
ــــــ إقامــــــة قواعــــــد دائمــــــة أو تواجــــــد  ــــــس إ ــــــا ال  ــــــ أ أكــــــد كــــــذلك ع
ـ العـراق، إال أنـھ أقـر بقـاء جـزء مـن القـوات األمركيــة  عـسكري دائـم 
ـ  مـا يتما ، و ـ ـي والعرا ن األمر ـانب ـن ا ا ب شأ عد إجراء حوار 
ـ املـصا  ر عالقة أمنية طبيعيـة تقـوم ع مع ترك البلدين ع تطو

كة وع أساس االتفاقات املتبادلة.  املش
 

ـــ تأكيـــد اســـتمرار  نـــا، يمكـــن القـــول إن واشـــنطن ســـعت عـــ ذلـــك إ و
ــ العــراق، رغــم الــدعوات والــضغوط املــستمرة  ا العــسكري  حــضور
ـ  ملان العرا شأن تنفيذ قرار ال ا أطراف داخلية عديدة  ال تمارس
ام بوضــع  ــ مقابــل االلــ يــة مــن العــراق،  ــشأن إخــراج القــوات األجن

س قواعد دائمة. ضور، ع تأكيد عدم تأس ذا ا  سقف زم ل
ــــــات عديــــــدة داخــــــل  ــــــم الــــــذي تطرحــــــھ اتجا ولــــــذا، فــــــإن الــــــسؤال األ
ـــــ  العـــــراق يتعلـــــق بالتوقيـــــت الـــــذي يمكـــــن أن يـــــصل فيـــــھ الطرفـــــان إ
ــــت بمــــا ال يــــدع لــــھ  ــــ "داعــــش" ان مــــة القــــضاء ع افــــق حــــول أن م تو
ــــم الــــذي  فرصــــة للعــــودة مــــن جديــــد، ومــــن ثــــم تنفيــــذ االســــتحقاق األ
كيـــــــــة مـــــــــن  تعلـــــــــق بخـــــــــروج مـــــــــا تبقـــــــــى مـــــــــن قـــــــــوات أمر ســـــــــي ذلـــــــــك و
ــ ضــوء النتائــج  ــذا الــسؤال مــا زال بــال إجابــة  ــالطبع، فــإن  العراق.و

ولة. ا تلك ا ت إل اسمة ال ان  غ ا
 
اقيــة بحمايــة القــوات األمركيــة : أكــد  - ٢ ــدات عر ع ــ  ــصول ع ا

اقية بحماية القوات العـسكرة  كومة العر ام ا ك ال البيان املش
م  ــ ا، بمــا ي ستــضيف اقيــة الــ  افــق العر ، واملر للتحــالف الــدو
بــات املعنيــة بخــصوص وجــود تلــك القــوات  ت مــع القــانون الــدو وال

ن البلدين. تم االتفاق عليھ ب ل الذي س الش  و
 

ـــان  ـ ولــــة  ــــاء تلــــك ا عــــد ان نــــا، فــــإن اســــتمرار إطــــالق الــــصوارخ  و
ــ  ا  ــ تأكيــد جــدي اقيــة، الــ ســارعت إ كومــة العر بمثابــة تحــديًا ل

ـ  ـش  ١٥تنفيذ ذلك عـ اإلشـارة،  ـ أن ا ـاري، إ ـران يونيـو ا حز
ــــات الــــ وقفــــت  ــــ ا ــــ امتلــــك أول دليــــل يمكــــن أن يوصــــل إ العرا
ـ الـسفارة األمركيـة أو  ة املاضـية وراء إطـالق الـصوارخ ع طول الف

 القواعد العسكرة.
 
ــوار،  - ٣ ــ توســيع نطــاق ا ــوار : حــرص الطرفــان ع منــع "أمننــة" ا

ــــو مــــا  اقتــــصادية وسياســــية وثقافيــــة، و ــــشمل ملفــــات عــــسكرة و ل
وار.فبجانــــــــــب العالقــــــــــات  جعــــــــــل الــــــــــشق العــــــــــسكري جــــــــــزءًا مــــــــــن ا

ا  :  وار ملفات أخرى يتمثل أبرز  العسكرة، تضمن ا
 
ــــن االقتــــصادية  -  أ ـــان لألزمت ـ ــــر العالقــــات االقتــــصادية :  آليــــات تطو

ــــــن واشــــــنطن  ــــــوار ب ــــــ إليــــــھ ا ــــــ مــــــا انت ية تــــــأث مباشــــــر ع والــــــ
اقية من  كومة العر غداد.إذ بحث الطرفان سبل تقديم الدعم ل و
وس "كورونــــا"  ــــشار فــــ ــــ ان عــــودان إ ــــن  ــــن اللت ــــة األزمت أجــــل مواج

 وانخفاض أسعار النفط.
 
اقيـــــــــــة : بـــــــــــدا الفتـــــــــــًا أيـــــــــــضًا أن  -  ب كومـــــــــــة العر دعـــــــــــم إجـــــــــــراءات ا

انـت حاضـرة  ـ  ـراك الـشع العرا ا ا االستحقاقات ال يطالب 
ـــ أن  ك إ ـــ إشـــارة البيـــان املـــش عكـــس  ـــ نحـــو ا ـــوار، ع ـــذا ا ـــ 
ــــ جانــــب العــــراق مــــن خــــالل  ــــا إ ــــت عــــن وقوف الواليــــات املتحــــدة أعر
ل  ـــــا اإلصـــــال بالـــــش ديـــــدة، وتطبيـــــق برنامج ـــــا ا كوم ـــــا  دعم
سانية،  ود اإل الذي يل طموحات الشارع، بما  ذلك مواصلة ا
عـــادة إعمـــار البـــالد، وتنظيـــم انتخابـــات حـــرة  واســـتعادة االســـتقرار، و

ة.  وعادلة ونز
 

ات متوازة :   تحر
 

عـض التطـورات الـ يمكـن  ـوار مـع  ولة األو من ا اء ا توازى ان
ا.فقد  ـــ ظـــل الـــضغوط الـــ تفرضـــ ـــ مـــساراتھ القادمـــة  أن تؤثـــر ع
ديـــدات جديـــدة  ـــ توجيـــھ  اقيـــة ع ـــشيات العر عـــض امليل حرصـــت 
ـــشيا "كتائـــب حـــزب  ـــ غـــرار ميل ـــ العـــراق، ع ــي  ـ ضـــد الوجـــود األمر

ــ  داف  ١٣هللا" الــ جــددت،  ا باســ ديــد ــاري،  ــران يونيــو ا حز
ب مــــــن  ــــــ اقيــــــة إذا لــــــم ت ــــــ العر كيــــــة داخــــــل األرا القــــــوات األمر
ـــن  تظـــرون مـــن املعني ــانوا ي ـ ن  اقي ـــ بيـــان أن "العـــر البـــالد، وقالـــت 
تنفيــذ قــرار إجــالء القــوات خــالل مــدة محــددة، ولــم يتوقعــوا الرضــوخ 
ــــــــوار وفــــــــق توقيتــــــــات وآليــــــــات  كيــــــــة بــــــــإجراء ا لرغبــــــــات اإلدارة األمر
ــــ  ديــــد"، وأضــــافت أن "ع وشــــروط ُوضــــعت وُفرضــــت تحــــت وقــــع ال
ملــــان  ــــ قــــرار ال ــــا إذا حاولــــت االلتفــــاف ع ـــا أن تــــدرك جيــــدًا أ ـ أمر

." ا الكث لف  العرا فإن ذلك سي
 

اقـــع  ـــ توجيـــھ ضـــرات ضـــد مو يـــران ع ـــل مـــن تركيـــا و كمـــا حرصـــت 
ـــ  ـــ شـــمال العـــراق،  ـــ  ١٦كرديـــة  ل يو ـــش ـــاري،  ـــران يونيـــو ا حز

ـوار  ما إزاء مخرجات ا اقف سعيان إ توجيھ رسائل بأن مو ما  بأ
ـــــــــا مـــــــــع  افق ـــــــــ مـــــــــدى تو غـــــــــداد ســـــــــوف تتوقـــــــــف ع ـــــــــن واشـــــــــنطن و ب

ما. ما ومصا  حسابا
 

ــــ  ـــي  ـ ــــضور العــــسكري األمر ــــ ضــــوء ذلــــك، يمكــــن القــــول إن ا وع
ـــــــات  ـــــــ تحديـــــــد اتجا ـــــــسيًا لـــــــھ دور  ًا رئ العـــــــراق ســـــــوف يكـــــــون متغـــــــ
ــــــــن القــــــــوى  التطــــــــورات السياســــــــية واألمنيــــــــة وأنمــــــــاط التفــــــــاعالت ب
ــــ العــــراق،  ــــ واألمــــ  دين السيا ــــ املــــش ــــشيات املنخرطــــة  وامليل
ـا، خـالل املرحلـة  فضًال عـن القـوى اإلقليميـة املعنيـة بمـا يجـري داخل

 القادمة.
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ــــ لتوثيــــق جرائــــم  ــــران أصــــدر املركــــز العرا ــــامس عــــشر مــــن حز ــــ ا
ادات حــــصرة عــــن مقتــــل  ــــ شــــ فيا انطــــوى ع ــــ ــــرب تــــصرحا  ا

وت. ن ا م   عد قرار اإلفراج ع ن   معتقل
 

 وجاء  التصرح : 
ن  ـ ـ  م  عد قرار اإلفراج ع ن  ادات حصرة عن مقتل معتقل ش
ـــــوت  ن ا ـــــ ـــــ  ـــــن  عـــــد أن تكـــــررت حـــــوادث قتـــــل املعتقل ـــــوت  ا
ن،  ـــ الـــ ـــشيات  ـــزة األمنيـــة وامليل ـــ يـــد األج بمدينـــة الناصـــرة ع
عــد  ن الناصــرة  ــ ــ  ن  ــسب وردت معلومــات جديــدة مــن أحــد املن
ــد أحمــد عبــد فيــاض ) و ( مــشتاق أحمــد  توثيــق وفــاة املغــدورن ( مؤ

نـــاك أكـــ مـــن (  ـــدان ) يؤكـــد "أن  ) حالـــة قتـــل خـــارج القـــانون  ٣٠٠ز
ـاء، وأن  ر ـا املـوت خنقـا أو مـسموما أو صـعقا بالك ر م منذ ثالثة أش
ـــ ( فرقـــة أبـــو الفـــضل العبـــاس ) ،  ـــذه األعمـــال  ـــة الـــ تقـــوم  ا

نـــاك أكـــ مـــن (  ـــم ســـيالقون  ٣٠٠٠و م و ـــت محكـــومي ) معتقـــل ان
ــرائم عمليـــات  ــذه ا عــد  ــد ومــشتاق" و م بنفــس مــص مؤ مــص
ثـث  ايا "إّن أغلب ا حسب إفادات ذوي ال قتل خارج القانون و

ة. عذيب وا ا آثار  ا عل عض ا محروقة"، و أ  بَدت 
 

ون  ٤٧كمــــــا أحــــــ املركــــــز (  ــــــ الــــــ ــــــن  ) حالــــــة وفــــــاة مــــــن املعتقل
كومية  م عمليات إعدام خـارج القـانون  -ا صـابة أكـ مـن (  -م ، و

ـــــــم  ٢٣٠ وس كورونـــــــا، فـــــــضال عـــــــن إصـــــــابة العديـــــــد م ) آخـــــــرن بفـــــــ
مال الط املتعمد. يجة لإل  باألمراض املزمنة ن

 
وت املركزي بمدينـة الناصـرة  ن ا تجزن   إّن حادثة قتل ا
ــــ األداء  ا  مــــة إعــــدام خــــارج نطــــاق القــــانون، وانفالتــــا خطــــ عــــد جر
عــــــــــالن النتائــــــــــج  ــــــــــدي و كومــــــــــي، يقتــــــــــ ســــــــــرعة التحقيــــــــــق ا ا

ات. ا ذه االن ن عن   ومحاسبة املسؤول
 

ــن،  ّ للتــضامن مــع طلبــات اإلفــراج عــن املعتقل و تمــع الــدَّ ونناشــد ا
ناء  غـــــداد لتنفيـــــذ اإلفـــــراج عـــــن الـــــ ـــــ  ـــــ الـــــسلطات  والـــــضغط ع
ــــــــــ ظـــــــــل أجــــــــــواء كورونـــــــــا خصوصــــــــــا أن  أســـــــــوة ببقيــــــــــة دول العـــــــــالم 
ــن ال  م ــ إدانــة امل ــ األدلــة الثبوتيــة  اكمــات غــ عادلــة وتفتقــر إ ا

م كيدية. م ب  سيما أغل
 

ـاص  نة الّدولّية للـصليب األحمـر، و"املقـرر ا وندعو إ السماح ل
ــــــاص بالقتــــــل خــــــارج إطــــــار القــــــانون" باألمــــــم  بالتعــــــذيب" و"املقــــــرر ا
ون  ارة جميع الـ سان املستقلة؛ لز املتحدة، ومنظمات حقوق اإل
اقبــة  ــن، ومر ــ أوضــاع وســالمة املعتقل وأمــاكن االحتجــاز للوقــوف ع
ـــــا  ـــــدات الّدولّيـــــة الـــــ انـــــضم إل أمـــــاكن االحتجـــــاز تماشـــــيا مـــــع املعا

 العراق.
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ارة اسقاط الفرض  ـ   –املوصل ال تحتاج ز ـا.أين كب ـ ذكـرى احتالل

ـــــ ذكـــــرى احتـــــالل املوصـــــل مـــــن قبـــــل  القتلـــــة؟ نـــــص رســـــالة مـــــواطن و
ي وقياداتـــــھ العـــــسكرة  ي وتواطـــــؤ نـــــوري املـــــال ـــــا تنظيـــــم داعـــــش اإلر

ـ  اظ ـ مـصطفى ال واألمنية وجـھ مـواطن مـن أبنـاء املوصـل رسـالة ا
ــــــ  ــــــارة ســــــرعة ا ــــــ ز ــــــان  ــــــضراء الــــــذي  ــــــس حكومــــــة املنطقــــــة ا رئ
ـــق بـــھ مـــن  عـــد الـــدمار الـــذي  ـــة  ر املوصـــل إلعـــادة افتتـــاح جـــسر ا
انـب األيمـن مـن  جراء العمليات العسكرة ال اسفرت عن تدم ا

ا. سور ال ترط جان املدينة ببعض  املدينة وتدم ا
 

 وتحت عنوان
ارة اسقاط الفرض  ـ   –املوصل ال تحتاج ز ـا.أين كب ـ ذكـرى احتالل

ـران نــص  ــ العاشـر مــن حز ونيـة  اقــع االلك ــشرت أحـد املو القتلـة؟ 
ا :   الرسالة مع مقدمة جاء ف

 
اقيــــــة املوصــــــل برفقــــــة  كومــــــة العر ــــــس ا ـــــاظ رئ ـ زار مــــــصطفى ال
افتتـح  اب.و افحـة االر ـاز م ـس ج ـاب الـساعدي رئ الفرق عبد الو
ى  ـــــة الـــــذي اعيـــــد ترميمـــــھ فيمـــــا بقيـــــت ثالثـــــة جـــــسور كـــــ ر جـــــسر ا

 محطمة.
 

ــارة تزامنــت مــع ذكــرى احتــالل تنظيــم داعــش املوصــل ليلــة   ١٠  -  ٩الز
ـــران  ـــس  ٢٠١٤حز ي رئ ـــان العـــراق تحـــت تـــصرف نـــوري املـــال حينمـــا 

اب الفـــــــوري امـــــــام  ـــــــ ـــــــش باال كومـــــــة االســـــــبق الـــــــذي امـــــــر ا ا
ـــــم  ا ومعظم ة مــــن تنظيــــم داعــــش وصــــلوا مــــن ســــور مجموعــــة صــــغ

سليح عال. م  س لد عرفون االرض ول اء ال   غر
 

ي عـن املـسؤولية  عـاد املـال ـ ا افقت القوى ال تحكم العراق ع وتو
ة. زلة وا ن صغار بما يث م ا ملوظف  وتحميل

 
انــــب االيمــــن ان البلــــدة القديمــــة ال  ــــ ا ن  وقــــال عــــدد مــــن املوصــــلي

ا تحت االنقاض  تزال تضم جثث اال
 

ـــ  ي ووصـــفھ بكب ـــاء املوصـــل بمحاســـبة نـــوري املـــال .وطالـــب احـــد وج
 القتلة.

 
زة االمنيــــة  ــــا املوصــــل واكتفــــى بــــاألج ــــ االلتقــــاء بأ ــــاظ تحا ال

افظ.  وا
 

ــدي وحيــدر العبــادي  ــاظ مــا ســبق ان قــام بــھ عــادل عبــد امل وكــرر ال
لية مـع  لية واسـقاط فـرض، واالكتفـاء باللقـاءات الـش ارات شـ من ز
ـــــل اعـــــادة بنـــــاء  ـــــ تجا قـــــة تنـــــم عـــــن اصـــــرار ع ـــــ طر زة. عـــــض االج
انــــــا  ة وم ــــــن دول كبــــــ اتيجيا ب ا اســــــ انــــــت يومــــــا معــــــ املدينــــــة الــــــ 
ــــــ نظــــــر الرحالــــــة  انتاجيــــــا وحاضــــــرة للعلــــــم والثقافــــــة ومركــــــز اشــــــعاع 

ا. ن الذين الفوا الكتب العظيمة  وصف شرق  واملس
 

ــــ رســــالة باســــم املدينــــة  ووجــــھ املــــواطن املوصــــ الــــدكتور طــــالل فت
ا :  ذا نص اظ  افظة ا ال  وعموم ا

 
رة تذكر قبـل  شرط افتتاح جسر ا س، وانت تمسك  سيدي الرئ
ـــــان امللـــــك  ـــــذا الـــــشرط قبلـــــك  قـــــص الـــــشرط ان اخـــــر مـــــن امـــــسك 

ـــــسر مـــــن ١٩٥٨فيـــــصل رحمـــــھ هللا عـــــام  ـــــذا ا ، وقـــــد اســـــتغرق بنـــــاء 
انيـــــات العـــــراق  ٣الـــــصفر  ســـــنوات، رغـــــم ضـــــعف تقنيـــــات البنـــــاء وام

 املادية آنذاك.
 

عــد مــرور  ــسر  عيــد افتتــاح تــصليح وتــرميم نفــس ا ــا انــت االن   ٣و
ه، رغـم تطـور تقنيـات البنـاء خـالل أكـ مـن  سـنة،  ٦٠اعوام ع تدم

س؟! ذا االمر طبي سيدي الرئ  ل 
 

علـوه جـسر  ـع مبتـورًا و ـسر الرا ى ا ـًا لـ انك انظر جنو من نفس م
ســـنوات، ثـــم انظـــر شـــماًال وحـــاول تجـــاوز  ٣عبـــور مؤقـــت منـــذ أكـــ مـــن 

سر العتيق ( الذي قص شرط افتتاحھ سلفك العبادي ) وانظـر  ا
ن افتتــــاح  ي املوصــــلي ــــامس، الــــذي اصــــبحت اكــــ امــــا ــــسر ا ــــ ا ا
ـ اقـ الـشمال  يل حركـة املـرور، و ـس جسر عـائم تحـت انقاضـھ ل
ــــسر الثالــــث ) الــــذي ال زالــــت  ن العظيــــم ( ا نــــاك يقبــــع ســــور الــــص
ــــس الــــوزراء  علــــم مــــن رئ ــــا وهللا وحــــده  ا اعمــــال البنــــاء فيــــھ تــــراوح م

 الذي سوف يقص شرط افتتاحھ.
 

ى أنقــاض فنــدق املوصــل الــذي  ــي ســ ــسر الثالــث الغر ــ رأس ا ع
ــ كتــف دجلــة، وامامــھ مباشــرة أنقــاض  ــان فيمــا مــ درة المعــة ع
نا،  ـشفيات املوصـل ( ابـن سـ ـا أكـ مس ـ املوصـل وف مدينة الطب 
ـــروق،  ـــشفى ا ـــشفى االورام، مس ـــوري، البتـــول للـــوالدة، مس م ا
لية طب املوصل أعـرق  امعة املوصل و ع  ام التا شفى ا املس
ـــــــــد االشـــــــــعة ومركـــــــــز جراحـــــــــة القلـــــــــب ومركـــــــــز  ليـــــــــات املوصـــــــــل، ومع
االخصاب والعقم ومركز السكري والطب العد ومركز طب االسنان 

 التخص االيمن ) 
 

انــــت قبــــل  ــــ مدينــــة الطــــب  رائــــب املاثلــــة امامــــك  اعــــوام  ٣ــــذه ا
ـــــــ ٤٠تمثـــــــل أكـــــــ مـــــــن  ية، با نـــــــوى الـــــــ ٪  مـــــــن قـــــــدرات محافظـــــــة ن

ـ  سر املدينـة واالقـضية والنوا شفيات خارج مدينة الطب  أ املس
ًا عن حال مدينة الطب  املوصل.  ال تفرق كث

 
ات  س لــــن نحــــدثك عــــن خرائــــب املدينــــة القديمــــة وشــــ ســــيدي الــــرئ
ــف املنــازل، وال عــن  الفــساد الــ شــابت عمليــات رفــع االنقــاض وتجر
ــــــــان قلـــــــــب املدينـــــــــة  ـ ســـــــــوق املوصـــــــــل القـــــــــديم بـــــــــاب الطـــــــــوب الـــــــــذي 
ن ع عائدية  ياة، وال عن صراعات الوقف  االقتصادي النابض با

 
ـــا،  ـــذه الـــصراعات إلعـــادة اعمار اســـواق املوصـــل القديمـــة وعرقلـــة 
ــ حكومتــك، وزارة املاليــة الــ ترفــض  بــل ســنحدثكم عــن اغــ وزارة 
كوميـــة، والبنـــك املركـــزي الــــذي  ا ا ـــ اعـــادة بنـــاء مـــصارف وتماطـــل 
ــصار االقتــصادي املفــروض  نــوى، وا ــ ن ــ اعــادة بنــاء فرعــھ  تباطــأ 

ـ مـدار  فة ع اتـب الـص نـوى عـ عرقلـة عمـل م ـن  ٣ع ن سـنوات ب
 اغالق وفتح.

 
س  سيدي الرئ

ــ  ــضراء  م عــن مــص املــساحات ا ــ دائــرة البلديــة واســأل ــب ا اذ
ا املتنفذون. ا وكيف سرق  املدينة، كيف تم التجاوز عل

 
ـــا  م عـــن املـــشارع الـــ نفذو نـــوى واســـأل ثمار ن ـــ دائـــرة اســـ اجلـــس 

 منذ التحرر.
 

ـــ  انـــت  ـــ خرائـــب محطـــة  ـــ محطـــة قطـــار املوصـــل وانظـــر ا ـــب ا اذ
ــان مــرور اخــر قطــار  ن، واســأل مــ  ل يــوم مــن االيــام تــرط البــصرة بــ

طة !! ذه ا   
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س  سيدي الرئ
اب املبــادرات،  ــ ــا، اســأل عــن ا ابحــث عــن شــباب املوصــل ومثقف
عـ عـن  ـم أفـضل مـن  م  م أل رة، واستمع إل اب االقالم ا وا
ــ  ــ الــرأي العــام املوصــ ع ــ التــأث  ــم االقــدر ع م، و مــوم مــدين

.  وسائل التواصل االجتما
 

ا، وعـن  نـوى باقتـصاد عـض نـواب ن اسأل شباب املوصل عن عبث 
ــــ دوائــــر الدولــــة، وكيــــف اصــــبح  ــــ  حــــروب النــــواب و #حــــروب الكرا
ــــزب وتلــــك  ــــذا ا ا  منــــصب املــــدير العــــام جمعيــــة ( ســــلفة ) يقبــــض

رن او  ل ش ر.٣الكتلة   اش
 

ـــل مـــشارع  ات املقـــاوالت املنفـــذة ل ـــشر اســـأل عـــن عالقـــات النـــواب 
ـــن،  قيقي ا ا ا ـــ ات وا ـــذه الـــشر اعـــادة االعمـــار، وعـــن عائديـــة 

قائق. ذه ا از مخابرات وال تخفى عنك  س ج  وانت رئ
 

م عـــــن واردات  ـــــن ومـــــسؤو الـــــسيطرات واســـــأل اجمـــــع القـــــادة االمني
ن التجاري.  عض السيطرات من حركة ال

 
ـــــستقل مروحيتـــــك، تجـــــول فـــــوق خرائـــــب  عـــــد ان تودعنـــــا و ًا و واخـــــ
تظر وعـود االعمـار، وتـذكر وانـت  مطار املوصل الدو الذي ال يزال ي
ــــ مطــــار القيــــارة العــــسكري لــــو تــــم اعمــــار مطــــار املوصــــل  قــــك ا ــــ طر
ـــذه الرحلـــة باملروحيـــة،  ـــ  خـــالل االعـــوام املاضـــية ملـــا كنـــت بحاجـــة ا

ــشعر بمعانــاة  ا س غــداد، عنــد ــ   ٤ولــسافرت مباشــرة مــن املوصــل ا
ــــ  غـــداد للعــــالج وا يــــل و ـــسافرون عــــ مطـــارات ار مليـــون مــــواطن 

 سنوات. ٥والعمرة والدراسة منذ أك من 
 

ــــــسفة، وعنــــــد  عــــــد مغــــــادرة املوصــــــل اســــــأل الطيــــــار عــــــن منطقــــــة ا
ـــــــ  ماعيـــــــة اقـــــــرأ الفاتحـــــــة آلالف االرواح ال ة ا ـــــــذه املقـــــــ مـــــــرورك 
فرة الطبيعيـة، وال تـزال  ا  تلك ا ي، ورمى  ا ا التنظيم االر ق از

ا. ا قرب احبا ا ودف شال تظر اعادة ان ناك ت م   جث
 

ـــو  غـــداد تـــذكر ان اليـــوم  ـــ  ـــران،  ١٠عنـــدما تـــصل بالـــسالمة ا / حز
ــــو يــــوم ســــقوط املوصــــل، حــــاول ان تفتــــح ملــــف ســــقوط املوصــــل،  و
بوا بتلـك املأسـاة، ثـم قـم  ـس ن واملقصرن الذين  رم عرف ع ا و

ام كما فعل من قبلك.  بإغالقھ بإح
 

ـم معالـم  ذه جولة سياحية سرعة  ا انت  س  وداعًا سيدي الرئ
عد التحرر، ناسف إلزعاجكم. نوى ما   ن
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ـــــ  ـــــ  ـــــي القلم ـــــشر األســـــتاذ عو ـــــ  وتحـــــت عنـــــوان تجـــــار الـــــدم العرا
ــــ مقــــاال تداولتــــھ وســــائل التواصــــل  ــــع والعــــشرن مــــن أيــــار املا الرا
ــــــاظ ومــــــــا  ـ ن ل مـــــــصطفى ال االجتمـــــــا فنـــــــد فيـــــــھ مـــــــزاعم املـــــــروج
ـــــسبغون عليـــــھ مـــــن اوصـــــاف الوطنيـــــة والتقـــــاطع مـــــع إيـــــران وصـــــدق 

. اتھ لإلصالح .. ا  توج
 

 وجاء  املقال : 

ـضراء،  ديد للمنطقـة ا ، القادم ا اظ يبدو ان راح مصطفى ال
ن وفرس.حيـــــث لـــــم  ـــــشت ســـــفن اســـــياده مـــــن امـــــركي ال تجـــــري بمـــــا 
ذا بــــھ طبــــل  ــــ منــــصبھ ســــوى ايــــام معــــدودات، و ــــ وجــــوده  تمــــض ع
ـــــــ الـــــــرغم مـــــــن حمـــــــالت  ص "ال يحـــــــل وال يـــــــرط"، ع ـــــــ اجـــــــوف، أو 
اعة"، وتوصـــــــيف  ـــــــ ـــــــة و ـــــــصية قو قھ ك "وطـــــــ غيـــــــور و ـــــــسو
ــــا اصــــالح مــــا  ــــة، الــــ وضــــعت نــــصب عي حكومتــــھ "باملــــستقلة وال
ـــ  اظ ـــصر، فـــان ال يل املثـــال ال ا أفـــسده الـــسابقون"!!!!.فع ســـ
ناء  ة املواليــــــة دون اســــــت ــــــشيات املـــــس ع ســــــالح املل ــــــد بـــــ ع الـــــذي 
ــــم  رتــــدي ز ــــسھ امــــام شاشــــات التلفــــزة و ع مال ذا بــــھ يــــ ــــران، و لط
عــض النــاس واســتحق  ــا عطــف  ــ درجــة اســتدر ف بخــشوع ومذلــة، ا
ا مباشــــــرة فتــــــح مكتــــــب حــــــزب ثــــــار هللا  عــــــد عيــــــد  م عليــــــھ.ثم  شــــــفق
ـــــ البـــــصرة.ومن  رن  ـــــن بقتـــــل املتظـــــا م طلـــــق ســـــراح اعـــــضائھ امل و
ـــل حـــدب وصـــوب،  ـــذه، تحـــشد تجـــاره مـــن  اجـــل انقـــاذه مـــن ورطتـــھ 
ـــــــــة،  ـــــــــم العديـــــــــد مـــــــــن املقـــــــــوالت امللتو ملناصـــــــــرتھ، واستحـــــــــضروا مع
ـــــسيطة مـــــن قبيـــــل، "يـــــا جماعـــــة  ل نـــــصائح بلغـــــة  ـــــ شـــــ ا ع وتقـــــديم
ـــــسرع  كـــــة ثقيلـــــة"، او "عـــــدم ال امنحـــــوا الرجـــــل فرصـــــة ووقتـــــا الن ال
ــــأن القـــــادم  ـ ــــام املـــــسبقة"، "االنتظـــــار ســـــيد املوقف".و ـ طـــــالق االح و
ــــــى، وال  نقع اســــــن ا عــــــرف مــــــن اي مــــــس ــــــة، ال  و ــــــول ال ديــــــد مج ا
ــــــــ ســــــــنة  عــــــــرف ســــــــنة تخرجــــــــھ مــــــــن جامعــــــــة العمالــــــــة والفــــــــساد، و

ـــــــن ٢٠٠٣ كي عـــــــرف ارتباطاتـــــــھ مـــــــع االمر .ســـــــنة احتـــــــالل العـــــــراق.وال 
عـــرف  يطانيـــة، وال  ـــابرات ال ـــ مـــع ا ن، او ارتباطاتـــھ االو وااليـــراني

س الواليات  ٣٧ان رقمھ  ا رئ  قائمة العار، ال طالب املوقعون ف
م.ومعلوم  ـــا جـــورج دبليـــو بـــوش بـــاحتالل بلـــد املتحـــدة االمركيـــة حي
ـــا  ـ ــــة تكفــــي امر ـــا الــــ احتلــــت العــــراق، قــــد دمرتــــھ بقــــوة نار ـ ان امر
عـــــــــــا  ــــــــــان متعبـــــــــــا وجا ـ ـــــــــــن ان العـــــــــــراق  ـــــــــــ ح . ـــــــــــة دولـــــــــــة عظ ار
ــــشھ مــــن حيــــث العــــدة والعتــــاد، جــــراء  ــــ تراجــــع ج ومرضا.اضــــافة ا
يجـــــــة  ة متطـــــــورة، ن ـــــــضھ بأســـــــ عو ـــــــ تحديثـــــــھ او  عـــــــدم القـــــــدرة ع

د لھ التارخ مثيال. ش صار املفروض ع العراق، والذي لم   ا
 

زي  لــــــل بــــــا ــــــذا الــــــسواد وا ــــــذا الرجــــــل املوثــــــق  ل  ــــــ ـــــان  ـ اذا 
كمـــة السياســـية ان نثـــق بـــھ ونلـــدغ مـــن ذات  ـــل مـــن ا والعـــار، تـــرى 
ــن  ــس مرت عة، كمــا لــدغنا مــن قبــل ســت مــرات ول ــر للمــرة الــسا ا
ـــــضرم "ايــــــاد عـــــالوي، و"الفيلــــــسوف  ـــــسور ا ـــــ يـــــد " الوطــــــ ا ع
ــــــــــي  ـ عفـــــــــــري و"مختـــــــــــار العـــــــــــصر" نـــــــــــوري املال يم ا ـــــــــــد" ابـــــــــــرا الزا
ـؤالء بحـق العـراق  ادي املتحضر" حيدر العبادي؟.الم يجرم  و"اال
ـــل  م، تــرى  نا افعـــال ــس ـــؤالء االشــرار و ــ  ذا فــات زمـــن ع لــھ؟ و وا
ـــدي، قبـــل اقـــل مـــن  ب عـــادل عبـــد امل نا الزفـــة الـــ ســـبقت تنـــص ـــس
ن، واملــدائح الــ قيلــت بحقھ.وخاصــة مــن قبــل الــدجال مقتــدى  ت ســ
ـــدي  قايـــاه، حيـــث وصـــفا عبـــد امل ـــزب الـــشيو و الـــصدر وتيـــاره وا
ــــ  ادي "بالرجــــل املــــستقيل مــــن الفــــساد واملــــستقل عــــن االحــــزاب واأل
انـــــت  ـــــسب"؟ مـــــاذا  ـــــسب وال واالقتـــــصادي وســـــليل العائلـــــة ذات ا
مـــة تمثلـــت  ـــشع جر ــاب أ ـ تھ الـــسوداء بارت يجـــة؟ الـــم يختـــم مـــس الن

ن، الذين ال  بقتل الثوار السلمي
 

يحملون سوى العلم العرا وشعار نرد وطن؟ الـم يقـل املثـل الـدارج 
ثــة  ب رة ا ــست الــ ــن مــن عنوانــھ" ال ــسطاء " املكتــوب مب ــن ال ب
علــم، بــان  ــل الــذكر ان كنــا ال  نــا ا ثــة؟ الــم يخ تــج ســوى ثمــار خب ال ت
يح تمامـا؟  ـ ـ نتـائج خاطئـة والعكـس  اطئـة تفـ ا املقدمات ا
افيــة ألدانتــھ؟ تــرى مــاذا  نــاه اســبابا غــ  ــل ذلــك واعت لنــا  ذا تجا و
ن؟ ثـم  اقي تظر أك إلصدار حكم عادل قبل ان نوغل  جراح العر ن

ــــ  ــــست  يحة؟ ال ــــ النتــــائج الــــ ــــ الوصــــول ا يــــة  ــــ املن ايــــن 
ــــــ  ــــــ أك ــــــة  ــــــست التجر ع واالحــــــداث والتــــــارخ؟ ثــــــم ال قــــــراءة الوقــــــا
ــؤالء االشــرار غــ ســواد الوجــھ، والنتائــج  انــت تجــارب  ــل  ــان؟،  بر
ـل  ـس  ـذا ل م؟ لكـن  ـ ايـد ية ال حلت بـالعراق وشـعبھ ع التدم
ــــسة،  م البا ــــز محــــاوال ــــدا لتعز ــــؤالء التجــــار لــــم يــــدخروا ج ء، ف ــــ
ـران،  ـ ط أوا ا دغدغة عواطف الناس ومشاعر الكره ضد مال ف
م اال كـــ املـــدعو ايـــة هللا  اخـــام ـــم و ة املواليـــة ل ـــشيات املـــس واملل
ــب  قــات وتــدم وتخر ، جــراء مــا ارتكبــوه مــن جــرائم ومو ــ خــامن ع
، او  ــاظ ـ ــي لل ـ ـــوى االمر ـــ ال ن، فركـــزوا ع اقي ضـــد العـــراق والعـــر
ماتـــــھ  ـــــ م ـــــ العراق.والــــذي ســـــتكون مـــــن او ـــــا  ره كرجـــــل امر تــــصو
ـــ  ع العنيـــدة ال ـــ العــراق.لكن امـــام الوقـــا ضــرب املـــصا االيرانيـــة 
نــاك  ــد،  ــذا ا ــ  يــران قــد تــصل ا ــا و ــن امر الفــات ب تنفــي ان ا
ـــصوص،  ـــ وجـــھ ا ـــشرن ع ن عمومـــا وثـــوار  اقي قناعـــة لـــدى العـــر
ـــؤالء التجـــار  ـــي ال يـــزال قائمـــا، غـــ ان  ــي االيرا ـ بـــان التحـــالف االمر
يحة تمامـــــا تقـــــول  ـــــ ميـــــة و ستحـــــضرون مقولـــــة سياســـــية ذات ا
نـاك مـصا  ناك صداقات دائمة او عداوات دائمـة، وانمـا  س  "ل
متھ.فعــــــصر  اقيــــــون دعــــــو الرجــــــل ينجــــــز م ــــــا العر التا ا دائمــــــة".و
ـا قــد  ـ ــ دون رجعــة، وان امر ــ العــراق و ــي  ـي االيرا ـ التعــاون االمر
ع العنيـدة  ـن ان الوقـا ا بطرد إيران من العراق!!!!. ح حسمت امر

ن البلدين ال تزال  الدائمة.  تؤكد بان الصداقة ب
 

ــست جديــدة، وانمــا  ــذه ل ن، ف ــن الطــرف ت ب ــش الفــات الــ  امــا ا
ــ الــص او  ــ ا ت ــا عقــودا مــن الــزمن، لكــن ســرعان مــا ت تجــاوز عمر
ــ اتفــاق ســ  ــي ا ــالف حــول النــووي االيرا ــ ا ، كمــا انت ــ ا ال
ـــــــــب  ـــــــــ القر ـــــــــذا االتفـــــــــاق و بخمـــــــــسة زائـــــــــد واحـــــــــد.واالن ســـــــــيجدد 
ــــل  ــــ  لفــــاء،  ــــن ا الفــــات الــــ تحــــدث ب ــــل ا ــــذا حــــال  العاجل.و
ــا  ــ إيــران وم ـا بممارســة الــضغوط ع ـ ــان وزمان.امــا سياســة امر م
ـــــذه الـــــضغوطات ال  ـــــصار االقتـــــصادي، ف الـــــضغوط املؤملـــــة مثـــــل ا
ـــــ  ـــــن البلـــــدين، وانمـــــا  ايـــــة الـــــصداقة ب تـــــص الن تكـــــون مؤشـــــرا ل
ـــــــ بمثابـــــــة رســـــــالة تحذيـــــــر  ـــــــ حليفــــــھ، او  ليـــــــف ع ب تجـــــــاوز ا ــــــس
ايــة ســعيدة كمــا يحــدث  ا الطــرف االخــر وتكــون ال ــستلم ســرعان مــا 
بت ذلـك، فـان  ع سـت عبارة اخـرى، والوقـا  معظم االفـالم املـصرة.
ــ  ــ العــراق وال ح ــاظ لــن يوجــھ ايــة ضــرة للمــصا االيرانيــة  ال
ـــــ  ـــــا او ح تـــــھ ازعاج ـــــ ن ـــــس  ا.بـــــل ل ة املواليـــــة ل ـــــشيات املـــــس املل

ا.  التحرش 
 

ـ منـح  ن ع اقي عون العر اظ و ؤالء التجار اذ يروجون لل ان 
مـــة ال  ـــ جر ن و اقي ـــادة معانـــاة العـــر ـــ ز ـــشاركون  الثقـــة لـــھ، انمـــا 
ــــادات، الــــ ان أخطــــأ  ــــ خانــــة االج غتفــــر.اذ ال يــــدخل مــــا يفعلــــون 
تان.ففي البلـــــــدان  ـــــــم حـــــــس ـــــــم حـــــــسنة، وان اصـــــــابوا ل ا فل ا ـــــــ ا
ة او مؤذيــة إذا فــشلت  تــب اضــرار كبــ املــستقرة او شــبھ املــستقرة ال ت
ـــو نكـــوص عـــن  ـــل مـــا يحـــدث  كومـــة او تلك.ف ـــذه ا ـــ  نـــة ع املرا
ــ  ة البــالد، امــا  ــ مــس كومــة  وعــدم احــراز تقــدم  تطبيــق برنــامج ا
كومــــــة عميلــــــة وذات  العــــــراق فــــــاألمر مختلــــــف تمامــــــا.فمنح فرصــــــة 
ـــــــذه  ـــــــال امـــــــام  ، فـــــــ ا عـــــــ ارتبـــــــاط  بمخطـــــــط تـــــــدم العـــــــراق 
ــد مــن اراقــة الــدم  ــراب والــدمار، ومز ــد مــن ا كومــة للقيــام بمز ا
ــد  ــ وخــراب البيــوت، ومز ــد مــن الــسرقة والقتــل والت ، ومز ــ العرا
ــس مــسموحا ان نجعــل  التــا ل ل.و ــوع واملــرض وا ــشار ا مــن ان

ا تجارب فاشلة ومميتھ.  من العراق حقل تجارب خاصة و
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ـــــــ جامعـــــــة العمالـــــــة  ــــــاظ وزمالئـــــــھ  ـ ص ابنـــــــاء الثـــــــورة ال ـــــــ لقـــــــد 

م  ــــص بأســــقاط ت ــــم، و ــــم العــــادل بحق يانــــة، وأصــــدروا حكم وا

م  ؤالء  ؤالء االشرار جاءوا خلف الدبابات االمركية.و جميعا.الن 

ـم مـن سـرق العـراق  ؤالء  غـداد عيـدا وطنيـا. من اعت يـوم احتـالل 

م مـن مـارس سياسـة اذالل  انھ.و ـر سـ ناه التحتية و ودمر مدنھ و

ـــن صـــفوفھ وأغرقـــوا  ـــل ب ـــشر ا ـــم مـــن  ؤالء  عـــھ. الـــشعب وتجو

مــة قتــل  ــم مــن ارتكــب جر ؤالء  لوســة. ــدرات وحبــوب ال البــالد با

ص ابنـــــــاء الثـــــــورة  ـــــــ ـــــــذا فحـــــــسب، وانمـــــــا  س  الثـــــــوار بـــــــدم بـــــــارد.ل

ــم  ــن ا مخطــط تــدم العــراق، وان ايــة حكومــة قادمــة ســتكون مــن ب

طــــــط الغــــــادر، كونــــــھ لــــــم يكتمــــــل  ــــــذا ا ــــــا، مواصــــــلة تنفيــــــذ  ما م

كومـــات الـــسابقة،  ـــاظ ســـتكون امتـــدادا ل عـــد.اي ان حكومـــة ال

مــــــــا قامــــــــت مــــــــن اصــــــــالحات ترقيعيــــــــة مخادعــــــــة، او اختلفــــــــت عــــــــن  م

ـــسوا ســـوى دمـــى  ـــاظ ومـــن ســـبقوه ل ا.بمع اخـــر، فـــان ال ســـابقا

م مخططـھ، وان  تل الغاشم، ينفذون رغما عن انوف وادوات بيد ا

ــــر العــــراق مــــن  ــــس كمــــا ادعــــوا وروجـــوا لــــھ، بانــــھ تحر طــــط ل ـــذا ا

ديــــــــد الــــــــذي  نــــــــاء النظــــــــام الــــــــديمقراطي والعــــــــراق ا ــــــــة و الدكتاتور

مـــــة  ـــــ جر ـــــا دول املنطقـــــة، وانمـــــا  تـــــدي  ئة  ســـــيكون منـــــارة مـــــض

ـــــــؤالء  يـــــــك عـــــــن ان  ـــــــا تـــــــدم العـــــــراق دولـــــــة ومجتمعا.نا ـــــــدف م ال

م ماتـــــت  ، الن ضـــــمائر وة ضـــــم ـــــ ـــــم امـــــل او  ـــــ م االشـــــرار ال يرت

 وشبعت موتا كما يقال.

 

ـــ الـــسرقة والقتـــل  ـــ الفـــساد وع يـــا ع تـــل نظامـــا مب لقـــد اســـس ا

ــــــشيات  اصــــــصة الطائفيــــــة وســــــداه مل متــــــھ ا واالجــــــرام، نظامــــــا 

ـــــ وجـــــھ التحديـــــد  ، وع ـــــا لألجنـــــ ـــــسية ووالؤ اقيـــــة ا ة عر مـــــس

ــــس للــــدول فحــــسب، وانمــــا  قــــا بحــــدود مفتوحــــة ل إليران.نظامــــا مخ

ـل  ا منظمـة داعـش االجراميـة.بل ول ـ راسـ ابية، وع للمنظمات االر

ــــس حكومتــــھ  ــــل مفاصــــلھ مــــن رئ ــــن  عي ــــب ودب.نظامــــا ال يتــــم  مــــن 

انــھ املــستقلة اال  ن وقــضائھ ومفوضــياتھ و ووزرائــھ ومدرائــھ العــام

ى.نظاما  ــــش كيــــة وايرانيــــة.نظاما تبــــاع فيــــھ املناصــــب و بــــأوامر امر

م مـــن ذلـــك ان  ـــل بـــاب منـــھ.واال ـــ  ـــل ركـــن فيـــھ و ـــ  ينخـــر الفـــساد 

انھ قلـع  ان بإم ي ال يرد تدم العراق وحسب، بل إذا  تل االمر ا

ـي  ـ البحـر لفعـل ذلك.امـا وصـيفھ االيرا ارطة ودفنھ  العراق من ا

و يكــــره اســــم  ي.ف ــــ والــــدا فعــــداؤه التــــار للعــــراق معــــروف للقا

ــم مــدفونون  ــار أل ــ ارضــھ، يكــره حــ االئمــة االط العــراق والــساكن 

ـــ  ــي لـــم يـــأت ا ـ تـــل االمر ـــ ان ا عبـــارة او رة؟  ـــ ارضـــھ الطـــا ع

نـاء  ـ تحقيـق نظـام ديمقراطـي و ـدف ا ـ ولـم  العراق محررا كمـا اد

يھ،  ـــ االقـــل شـــ نـــة الـــ تفيـــض لبنـــا وعـــسال، او ع ا عـــراق جديـــد 

ـــ  ع بانـــھ جـــاء لتدم ـــت الوقـــا كمـــا قـــالوا، بأملانيـــا او اليابان.وانمـــا اثب

م  ــــذا االحتــــالل فرصـــــ ــــ  العــــراق دولــــة ومجتمعــــا والفــــرس وجـــــدوا 

ـــن  ـــذا مـــا يفـــسر صـــلة الـــرحم الـــ لـــن تنقطـــع ب ـــذا البلـــد، و لتـــدم 

يران. ا و  امر

 

ـــــ  ــــا الن تكـــــون املنقـــــذ،  ـ ـــــ امر نـــــة ع ـــــل االحـــــوال، فـــــان املرا ـــــ  و

ــــــ مــــــن  ــــــ مــــــن دمــــــرت العــــــراق و ا  نة.فأمر نــــــة معيبــــــة ومــــــش مرا

ــوار  ــ الــ ســمحت لــدول ا عبــث بمقدراتــھ، و ســمحت إليــران ان 

يـار  ـ ا ـ ع بالتطاول عليھ.وال يوجد مخلوق ع االرض يجـ العرا

ه بمقولـــــة عــــــدو  مـــــا اســــــوا او أفـــــضل، او يبـــــ يـــــران، وا ــــا و ـ ـــــن امر ب

ــ االن  عــدوي صــديقي.فكال البلــدين اعــداء العراق.خاصــة وان للعرا

اقيــة العظيمــة الــ ال  ــو خيــار الثــورة العر ــن، و خيــارا ثالثــا دون االثن

مــا  مــا واتباع ــن وعمالء س كــال االحتالل ــا متقــدة، وســتك ا تــزال ن

ـــــــل الـــــــذي  ـــــــو ا ذا  ما، بقيـــــــادة شـــــــباب العـــــــراق وشـــــــاباتھ. ـــــــد ومر

تحقق عـــــاجال ام اجــــال وســــيجر تجــــار مـــــصطفى  ســــيفرض نفــــسھ وســــ

يبة والفشل. اظ اذيال ا  ال
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ــ نحــو مــزدوج.١ ــ فاشــل ع ــو بالتأكيــد سيا ــم بوجــھ خــاص، ف ن م ن والقيــادي ــس مثقفــا مــن السياســي غتــ بالثقافــة، ال .إنــھ ال سياســھ مــن غــ ثقافــة سياســية،ومن ل ــ  ءن السياســة علــم، و

م. م وامال ا يزداد السيا معرفة بالناس ومتاع واسط  و

 

٢. ل شعور وط ل وصنو املرض، وم اجتمع الثالثھ كفر الشعب بالدولة ومات  النفوس   .أن الفقر صنو ا

 

ـق واسـ٣ ة الطر ـ ـ  لمـة الـسر، الـ تبقـي ع ـق  ـذا الطر ـ  عـرف الـسائرون ع ل، وسوف يمر عليھ افراد واجيال، لذلك يجـب أن  ـل تقا.أن طرقنا طو ـل فـرد آلخـر و ـا  متھ وأمانتـھ، وأن ينقل

 جيل آلخر.

 

تھ واضائت ٤ شيل عفلق، قراءة جديده لإلسالم كشفت لنا عن حقائق أساسية  روح شعبنا ونفس  طرق العمل الثوري. لنا.يقول الرفيق املرحوم القائد املؤسس أحمد م

 

عث ))  الروح والفكر واألخالق واإلنتاج والبناء.٥ لمة من مع ((  ذه ال عث باوسع ما    .حركتنا حركة 

 

ي  العراق، مرتبط باملركز القومي  دمشق. ١٩٥٢. عام ٦ ا زب البعث العري االش  تاسس أول فرع 

 

ل ٧ ـش شاط ولرطـھ دومـا بالعقيـدة، األمـر الـذى  فز ال ل مناسبة سانحھ  زب بحاجھ للشرح والتوضيح املستمر واملناقشة   ـ الـض.أن عقيدتھ ا ـھ إلبقـاء العمـل السيا ـھ القو مانھ الفكر

 والتنظي عقائديا  سليما من االنحراف.
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