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ـ ذي قـار والبـصرة ردة  ـدم مقـرات االحـزاب العميلـة  قد يكـون 
ــــــا  رائم ــــــذه االحــــــزاب  ــــــشيات  ــــــ تــــــصعيد ميل فعــــــل آنيــــــة ع
ــ نفــس الوقــت  ــا  ن ، غــ ا ن الــسلمي الوحــشية بحــق الناشــط
ما املنتفضة قد  ا ان ا مة من ابرز ة وم عطي دالالت كب
ــ  ــا تمتلــك الوســائل والقــدرة ع ائيــا وا ــوف  كــسرت حــاجز ا
ة لتحقيــــــق  ــــــة كبــــــ ــــــ معركــــــة مواج ا الــــــسل ا ــــــل مــــــسار تحو
ــــــــــــــس زورا بالعمليــــــــــــــة  ــــــــــــــ مــــــــــــــا  ــــــــــــــشود  ــــــــــــــذري امل التغيــــــــــــــ ا
ــــشرن االول  ــــ  ا  السياســــية.فثورة الــــشعب الــــ بــــدأت شــــرار

ونــــــة  ٢٠١٩مــــــن عــــــام  ــــــ العــــــراق مــــــن ا لــــــن تتوقــــــف حــــــ تط
ي الــــصفوي واعــــالن  يو ـــي الــــص ـ ن عبيــــد التحــــالف االم املــــارق
ــــــ  ما ــــــ رســــــالة ا ــــــذه  ــــــو ات ان شــــــاء هللا. ــــــن و النــــــصر املب
ة وصــرحة  ــ ن .. وا ــ العمــالء الــصفو ن ا ممثلــة باملعتــصم
عــد اليـــوم  ــا ان ال مجـــال  ــل فـــصوت الــشعب قال وال تقبــل التأو
م معانـــاة الـــوطن منـــذ  ب ـــدف كبـــ ـــسوف فال للمـــساومة وال
ة املقيتــــــة ليعــــــود  يمنــــــة الــــــصفو ــــــر مــــــن ال االحتــــــالل انــــــھ التحر
ــد النظــام الوطــ بقيــادة  ــان آيــان ع ــا كمــا  العــراق شــامخا قو
ــــ  ــــ زمــــن االلتفــــاف ع ي .. لقــــد و ا ــــي االشــــ حــــزب البعــــث العر
ن املــــــشروعة تــــــارة بــــــزج عناصــــــر مــــــن االحــــــزاب  تطلعــــــات املــــــواطن
فعوا  رن لـ ن صفوف املتظـا ة الطائفية الفاسدة ب االسالمو
ــ  ــدمات او ح ن ا ن او تحــس املطالبــة بــالتعي ــة  شــعارات ثانو
املطالبــــــــــة بانتخابــــــــــات مبكــــــــــرة وصــــــــــرف االنظــــــــــار عــــــــــن تطلعــــــــــات 
ــس  ليــة مــا  ي ــ  ــز ع ــة بتغيــ حقيقــي يج ر و ن ا املــواطن
اصـــــصة ومـــــا افرزتـــــھ مـــــن  ـــــ ا يـــــة ع بالعمليـــــة السياســـــية املب

. ر الفساد السيا واالاقتصادي واالجتما  مظا
 

ي فيتــصورون ان اورار  ة عنــد قــص ــ قــد تبــدو الــصورة غــ وا
ـــ  تھ جائحـــة كورونـــا وع ـــ مـــا ســـب ن ع ن الثـــورة قـــد خفـــت مـــرا
عمليات القمع الوحـشية املنظمـة واملقـصودة ، غـ ان الـشباب 
م وضـــــعف  ــــ قلــــة عــــدد ن يؤكــــدون يوميـــــا ع االبطــــال املــــرابط
ــــ  تمــــع الــــدو عــــن عمليــــات التــــصفيات ال الــــدعم وصــــمت ا
ة  ــــــــل االحــــــــزاب الــــــــصفو م االقــــــــوى مــــــــن  م ، بــــــــا تجــــــــري ضــــــــد
ـ  مـة وتـصميما وارادة ع م عز ـد ا االجرامية الـ تز وممارسا
ن بمختلــــف الوســــائل.وان ال عــــودة اال بتحقيــــق  مقارعــــة الظــــامل
داء الثـــــورة  ـــــان دمـــــاء شـــــ ـــــر العـــــراق و ـــــو تحر ـــــدف االســـــ و ال
ـــــل العمـــــالء ان ارحلـــــوا فـــــالعراق  ـــــم العـــــزم وتـــــصرخ بوجـــــھ  م تل
ھ ومن شرقھ ا غرھ .. ثـورة  لھ ثورة من شمالھ ا جنو اليوم 
ــــة لالوفيــــاء  ر ــــق ا ونــــة وتنــــ طر ــــل ا ــــا  ا عارمــــة تحــــرق بن

ن. شر املؤمن ن .. و لص  ا
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يدة د،يا ابنا امتنا العرية ا ا  يا أبناء شعبنا العرا ا
عـون لبـدء نظـام خميـ تنفيـذ خطتـھ  تمر علينا اليوم الذكرى االر
االســتعمارة الحتــالل العــراق ليكــون قاعــدة االنطــالق االكــ نحــو 
اطورة فارسية تحت غطاء  اقامة ام غزو بقية االقطار العرية و
ــــا  ـــب ثروا ــــا وت ـــي عل اســـالمي زائـــف ، تفــــرض االســـتعمار االيرا
ـــاب  ـــر باالر ّ ـــا القوميـــة والوطنيـــة وت و غـــ  ـــا و ـــشرد ماليي و
ـــداف فارســـية عنـــصرة قديمـــة تتجـــدد  ـــن العـــرب تحقيقـــا ال مالي
يــة.ولم يكــن  بة الكــوارث للعــراق واالمــة العر ة واخــرى مــس ــن فــ ب
ـــان صــــرحا عنــــدما كــــرر  ـ دافــــھ االســــتعمارة بــــل  خميــــ يخفــــي ا
غـــــزو العـــــراق واســـــقاط النظـــــام الوطـــــ واالنتقـــــال لغـــــزو  ـــــد  التع
انــــــت خطواتــــــھ التنفيذيــــــة  يــــــة، و ــــــرة العر ز ــــــي وا ليــــــج العر ا
ـ العـراق بمسلـسل االغتيـاالت  ـاب  ـشر االر صرحة ايـضا حيـث 

ن. اقي ن العر ن ب كومية ومحاولة خلق الف شأت ا  وتفج امل
 

ـــــا غـــــزو  ١٩٨٠  -  ٩  -  ٤ففــــي يـــــوم  بـــــدأت القـــــوات االيرانيـــــة محاوال
د  ـــــش دوديـــــة فاس ـــــ مناطقـــــھ ا العـــــراق بفتـــــح النـــــار بكثافـــــة ع
متـــھ  ن واكمـــل خميـــ جر ـــاء ودمـــرت القـــرى ومنـــازل املـــواطن االبر
ــ مــدن العــراق واســقطت احــدى طائراتــھ  ــة ع مــات جو ــشن 

ــن  ة ب ــ الفــ ــل ذلــك حــصل  ــا، و وقبــل  ٩  -  ٢٢و ٩  -  ٤واســر طيار
طــر يــوم  ي وتــدم مــصادر ا اضــطرار العــراق للــرد الــشامل الوقــا

ــــة  ٩  -  ٢٢ و ــــشود االيرانيــــة والقواعــــد ا عــــد ان تأكــــد بــــان ا  ،
فـضل  زة لغـزو شـامل للعراق.و ـدود اصـبحت جـا القربة مـن ا
يجـــــــــــة  صـــــــــــمود الـــــــــــشعب ووقوفـــــــــــھ خلـــــــــــف قيادتـــــــــــھ الوطنيـــــــــــة ون
ــ تــوج نــضال الــشعب  ر داء وا يات الغاليــة الالف الــش للتــ

ــــــ بالنـــــــصر التـــــــار يـــــــوم  ـــــــش ايـــــــران  ١٩٨٨  -  ٨  -  ٨العرا ـــــــ ج ع
ي لنظــام خميــ بالــسالح  يو ــي والــص ا، رغــم الــدعم الغر وحرســ
ـــــ  عـــــد ان اج ـــــت فـــــضيحة ايرانجيـــــت،  مـــــا وكمـــــا اثب واملـــــال وغ

زمة. شنا وشعبنا خمي ع تجرع سم ال  ج
 

ـــــــ العـــــــراق  ا خميـــــــ ع ـــــــرب العدوانيـــــــة الـــــــ فرضـــــــ ان تلـــــــك ا
ـــ  ـــديث ادت ا ـــ العـــصر ا ـــي  اتي عر وتوجـــت بـــأول نـــصر ســـ
ـــ االســـتعماري اكـــ مـــن عقديـــن  عطيـــل املـــشروع القومـــي الفار
يــة مــن شــروره املميتــة،  مــن الزمــان وحمايــة العــراق واالقطــار العر
ع لغزوات الفرس والرادع الفعال  ان العراق بحق سد النار املا ف

اســـــم يـــــوم  ـــــ ا م.ولـــــوال الـــــرد العرا والـــــذي تـــــوج ١٩٨٠  -  ٩  -  ٢٢ل
ــــا  ١٩٨٨  -  ٨  -  ٨بالنــــصر التــــار يــــوم  ل يــــة  انــــت االقطــــار العر ل

عد النصر العرا املبارك  خاضعة لالستعمار الفار الغاشم،و
اقيــــة  ــــ امــــن وامــــان تحــــت ظــــالل القــــوة العر ــــم  ل عــــاش العــــرب 
ـو انـھ مـا ان تـم غـزو  قيقـة  ـذه ا الشاملة واملقتدرة.ومما يؤكـد 

ــــ عـــام  ــــي  ٢٠٠٣العـــراق  ـــض املــــشروع االســـتعماري االيرا حــــ 
ـساند الغـزو  ـ  ـان نظـام املال ي لھ، و ي برطا دعم امر مجددا و
ـس  ف بھ محمد خات الرئ و ما اع غداد و رسميا قبل احتالل 
يطانيـــــة  ـــــ مذكراتـــــھ انـــــھ ســـــمح للقـــــوات ال ـــــي الـــــذي قـــــال  االيرا
ــاء  لــف وا اقيــة مــن ا ــق القــوات العر بــدخول ايــران الجــل تطو
ــ ايــضا اول  ــام نظــام املال ــ ام قــصر ،و ــا الــضارة للغــزاة  مقاوم

ــــــــ  عتمــــــــد ع ـــــــا  ـ ــــــــو مــــــــا جعــــــــل امر غــــــــزو العــــــــراق و ف  مــــــــن اعــــــــ
ديـــد  ـــش ا ـــشكيل الـــوزارات وا ـــ  ـــا  ـــشيات ايـــران واحزا ميل
ــان طبيعيــا ان  ــ ف ا وقــع االقتــصاد العرا يــد ــزة االمنيــة و واالج
ــ  ــ ال ــل االنجــازات العظيمــة للــشعب العرا ــدم  يــدمر العــراق و
م خـــــالل ثمانيـــــة  ـــــاد ـــــم وج م وعلم ـــــا بـــــدماء ابنـــــاءه وعـــــرق حقق
ــان طبيعيــا  ــ العقــود الثالثــة الــسابقة للغزو،ف عقــود خصوصــا 
ـ خـراب شـامل وفـساد متجـذر وتبعيـة مطلقـة  ان يتحول العراق ا
ـــــ  ـــــديم الســـــس االخـــــالق والعلـــــم والثقافـــــة والفـــــن وت اليـــــران و

ن اخرى داخل العراق. م، ونزوح مالي ن من وط اقي ن العر  ملالي
 

ــــو ان املــــشروع القومــــي  عــــد غــــزو العــــراق  ان الــــدرس االعظــــم ملــــا 
ــــ نفــــوس النخــــب القوميــــة الفارســــية واليمكــــن  ــــ متجــــذر  الفار
افــة  ــ معــھ بالوســائل الــسلمية وانمــا بالــصمود ومقاومتــھ ب التال
غــــــول وتنمــــــر النظــــــام  ا  قيقــــــة اكــــــد ــــــذه ا اســــــاليب الــــــصراع و
ــذا فــان مــن املــستحيل  يــة، ول عــة اقطــار عر ــي واحتاللــھ الر االيرا
ـــــــس  ة ول ـــــــ ا ـــــــا اال بـــــــالقوة ال كـــــــسب الـــــــصراع مـــــــع ايـــــــران وردع
ــــس بالتنــــاحر ،  ة ول وحــــدة الــــشعب وقواتــــھ املــــس بالتنــــازالت، و
ــــــ  ــــــر  ــــــذا مــــــا ظ ــــــشرذم العري.و ــــــس بال ــــــي ول التــــــضامن العر و
اقيــــــة واالنتفاضــــــة اللبنانيــــــة اللتــــــان عرفتــــــا ســــــر  االنتفاضــــــة العر
ـــــ  ـــــو تأكيـــــد انـــــھ لـــــوال الـــــسيطرة االيرانيـــــة ع قيقـــــي و التحـــــرر ا
تمــــــع وملــــــا ســــــاد الفــــــساد  ــــــارت الدولــــــة وا العــــــراق ولبنــــــان ملــــــا ا
ـــ  ـــي  ـــدف االول للـــشعب العر ـــراب والعـــذاب ولـــذلك فـــان ال وا
ــو ان طــرد  ــة بوضــوح و العــراق ولبنــان حددتــھ االنتفاضــة التحرر
ــــــل  ــــــو ا ابيــــــة الفاشــــــية  ا االر ــــــشيا ــــــاء ســــــيطرة ميل ايــــــران وا
ـــل مـــا عـــداه خـــداع  اليـــة و قيقـــي الزماتنـــا وكوارثنـــا ا الوحيـــد ا
ــــن  ة الــــ تــــرط ب ــــ الــــصلة العــــضو قيقــــة  ــــذه ا وتــــضليل، و

الية  العراق ولبنان.  القادسية الثانية واالنتفاضة ا
 

دخل التـارخ بـصفتھ ذكـرى انطـالق املـشروع  ١٩٨٠  -  ٩  -  ٤ان يوم 
قيـــــــة  ا لغـــــــزو العـــــــراق و ـــــــي عـــــــسكر ـــــــ االيرا االســـــــتعماري االقلي
ــــشھ  ل التــــارخ ان شــــعب العــــراق وج ــــ يــــة مثلمــــا  االقطــــار العر
ـ املطامـع  يـة النـصر االعظـم ع وقيادتھ الوطنية قدما لالمة العر

داء  ١٩٨٨  -  ٨  -  ٨القوميـــــــة الفارســـــــية يـــــــوم  ،فتحيـــــــة الالف الـــــــش
ـة  م مـن اجـل حر م وسـفحت دمـاء وا بحيـا ـ ر الـذين  وا
ـــشنا  تـــھ الوطنيـــة ، وتحيـــة  و العـــراق وســـالمة شـــعبھ وحفـــظ 
ـــديث ، وتحيـــة  ـــ العـــصر ا ـــي  العظيـــم الـــذي حقـــق اول نـــصر عر
ن، وتحيــة  يد القائــد صــدام حــس ا الــش ــ رأســ لقيــادة العــراق وع
ــــن  ن ومدني ــــ صــــنع القادســــية الثانيــــة عــــسكر م  ــــل مــــن ســــا ل
اعة  ــــ ا و ــــروا نبوغــــا عــــسكر ــــم واالمــــوات الــــذين اظ االحيــــاء م
ـــ نـــصر العراق.وتحيـــة لـــشعب العـــراق بقيـــادة الرفيـــق  فـــذة ادت ا
ـــاد  ـــ ل ـــزب والقائـــد االع ـــن العـــام ل يم االم القائـــد عـــزة ابـــرا

. صنع تحرره الوط  والتحرر الذي يخوض نضاال مقدسا و
 

 قيادة قطر العراق
 ٢٠٢٠ - ٩ - ٤ 
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ـ  ـزب القائـد االع ن العـام ل  جميع خطابات واحاديث الرفيق االم
ـ  رص الكب ع يم ، نالحظ ذلك ا اد والتحرر الرفيق عزة ابرا ل
تأكيــد ذلــك االرتبــاط الكبــ والوثيــق للبعــث ومبادئــھ باالســالم كرســالة 
ــــا بالــــسماء ..  ــــضة وعلــــو يليــــق بايما ــــا االمــــة بجــــدارة فحققــــت  حمل
ــ  ام الــروح االيمانيــة لــصاحب الرســالة الن ــ اســتل ولتحفــ الرفــاق ع
م ال مـن  ابھ صلوات هللا وسالمھ عليھ وعل ن محمد والھ وا االم

ا. ا تبقى االمة عاجزة عن استعادة مجد  دو
 

ـ  ما ـزب وتمـسك ا س ادعاء او غرورا القول ان سـر ديمومـة ا و ل
ــــذا التمــــ الــــذي انفــــرد بــــھ عــــن بقيــــة االحــــزاب  ــــو  ا  الصــــ بــــھ امــــال 
ــ ومــازال منفــردا بــھ بجــدارة ..  عينــات مــن القــرن املا ــ االر الــسائدة 
انـــت امـــا  ة  ـــ تلـــك الفـــ عـــرف ان االحـــزاب السياســـية الـــسائدة  لنـــا  ف
ـة او قوميـة بحـت ال  ـا ثانو وانب القوميـة او جعل ملت ا ماركسية ا
ـــن  ي و ا ي االشـــ ـــسا ميـــة التالقـــح والتفاعـــل مـــع الفكـــر اال ف با عـــ

يــــة زورا فاســــاء لــــروح  ــــذين التيــــارن تيــــار ديــــ حمــــل الــــشعارات الدي
شرة جمعـاء .. فجـاء البعـث ليعـ عـن تطلعـات  الرسالة ال جاءت لل
ــــن الفكــــر  طــــت ب ا بفكــــره ومبادئــــھ الــــ ر ا وســــمو االمــــة ونقــــاء رســــال
ــــــسب  ــــــ بوتقــــــة رســــــالة االســــــالم فاك ما  ر ي والقومــــــي وصــــــ ا االشــــــ
ــــل مــــا واجــــھ البعــــث مــــن  ا بــــھ بــــرغم  ــــا وتمــــسك مــــا وح التفــــاف ا
دافـــــھ وميادئـــــھ.ولم يكـــــن بمقـــــدور مناضـــــ البعـــــث  ھ ال ـــــشو حمـــــالت 
ـــــــــذا الـــــــــسياج  ـــــــــم لـــــــــوال  ـــــــــة اعدائـــــــــھ والـــــــــصمود واالنتـــــــــصار عل مواج
ــــشيل عفلــــق  ــــذا االطــــار قــــال الرفيــــق احمــــد م ــــ  ن.و ي املت مــــا ا
عــــرف معرفــــة ســــطحية جامــــدة ان  ــــا والــــ  ( مــــن القيــــم الــــ نتغــــ 
ـ  ـا  ـسيط م ـز عـن تحقيـق جـزء  ـا ، ثـم  جدودنا االبطال قد مثلو

و مع التقدمية .. ). ذا  ا من جديد و ستكشف  حياتنا علينا ان 
 

ة ،  يونية صـــفو كيـــة صـــ مـــة ام اليـــوم وامتنـــا تواجـــھ اعـــ واخطـــر 
ادي فنبـدأ اوال بمراجعـة انفـسنا يوميـا  فان علينا ان نرتقي بادائنا ا
نـــا وجـــرأة  ـــة عيو نـــا مـــن قيـــم الـــسماء وان نمتلـــك صـــراحة رؤ ومـــدى قر
ة العمــــل .. علينــــا ان نكــــون  افــــق مــــس اف باالخطــــاء الــــ قــــد تر االعــــ
ـــ بـــان النــصر اليتحقـــق مـــن دون  ــا وان  بمــستوى الرســـالة الـــ نحمل
ـــ النفـــس مـــن الـــشوائب وان يحـــب احدنـــا  ية والـــم ومـــن دون تط تـــ

ـا محمـد صـل هللا عليـھ  ذه الروحية انتصرت االمـة بقيـادة نب االخر .. 
ـــــــم  ـــــــ تواد ن  بھ وســـــــلم الـــــــذي قـــــــال ( مثـــــــل املـــــــؤمن ـــــــ ـــــــ الـــــــھ و وع
ى منــــھ عــــضو  ــــسد الواحــــد ، اذا اشــــت م كمثــــل ا عــــاطف م و وتــــراحم
ـــ حـــديث نبـــوي اخـــر يؤكـــد  ـــ ) و ر وا ـــسد بالـــس تـــدا لـــھ ســـائر ا
بھ وســـلم بـــان ( املـــؤمن القـــوي خـــ مـــن  ـــ ـــ الـــھ و صـــل هللا عليـــھ وع

 املؤمن الضعيف ) ..
 

ـــزب  ـــن العـــام ل ا البعـــث بقيـــادة الرفيـــق االم ان املعركـــة الـــ يخوضـــ
لـــــف  ـــــر ، ضـــــد ا ـــــاد والتحر ـــــن ســـــر قيـــــادة قطـــــر العـــــراق قائـــــد ا ام
ــــــ  ــــــ حقيقيــــــة ا ي الــــــصفوي ، تحتــــــاج منــــــا عــــــودة ا يو ـــــي الــــــص ـ االم
م الـــــــسامية  ـــــــا بـــــــاخالق ـــــــسب مناضـــــــلو البعـــــــث ثق مـــــــا الـــــــ اك ا
ـ  ًا  قيقـي متمـ ان البع ا م .. فقد  يا م وت م ونزا اع و
ـــ  ـــصية املناضـــل البع انـــت  ــان يتواجـــد فيـــھ ..  ـ ـــ اي م محلتـــھ او 
ـــان عنـــوان مـــستقبل االمـــة  الـــدة و  صـــورة مـــصغرة للبعـــث ورســـالتھ ا
ا فان معركتنا  ل االقطار .. اخ ا فكسب ثقة شعبنا العري   ونصر
ُا من الفرسان ليحملـوا عـبء  ة وتتطلب نوعا متم مع اعداء االمة كب
ـــــشر  ـــــن بـــــاذن هللا و ـــــ نـــــصر مب مـــــا ا قـــــودوا ا الـــــدة و الرســـــالة ا

ن.  املؤمن
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ــــــــــــــو مجموعــــــــــــــة ضــــــــــــــغط  ــــــــــــــي :  اللو
ــــــــــــ  اقتــــــــــــصادي واجتما ــــــــــــ و سيا
عمــــــــــل  عالمــــــــــي ،  وثقــــــــــا وفكــــــــــري و
ــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــرارات الــــــــــــــــــــدول  للتــــــــــــــــــــأث ع
ـــــــــا ،  دفة ، والـــــــــرأي العـــــــــام ف املــــــــس
وتقـــــــــديم الـــــــــدعم املـــــــــادي واملعنـــــــــوي 

ـــــــــي ، ســـــــــواء السياســـــــــية أو  ـــــــــة الـــــــــ تمثـــــــــل مـــــــــصا اللو والفكـــــــــري ل
 االقتصادية أو الفكرة أو االجتماعية.

 
عمـــــل جميعـــــًا ضـــــمن  ل جماعـــــات ومنظمـــــات أو أفـــــراد  ـــــ شـــــ وتكـــــون ع
ي  يو ــــي الــــص ــــ ذلــــك اللو اتيجية الدولــــة املعنيــــة ، وخــــ مثــــال ع إســــ
عمـــل  ـــي، الـــذي  ـــي اإليرا ي ،واللو يو عمـــل لـــصا الكيـــان الـــص الـــذي 

ية. شاط داخل الواليات املتحدة األمركية واألور  لصا إيران ب
 

ماعـات  ي أكـ ا ي  الواليات املتحدة األمركية ثـا ي اإليرا عت اللو
غرس  الضاغطة  مؤسسات الواليات املتحدة األمركية وخاصة الكو

شاطًا ع اإلطالق. عت األك  ي الذي  يو ي الص  عد اللو
 

ـــــ  ـــــ املـــــستوى السيا ـــــ واشـــــنطن ع ـــــي  ـــــي اإليرا عمـــــل جماعـــــة اللو
ــــي  ــــي اإليرا فــــضل أعــــضاء اللو واالقتــــصادي والفكــــري واالجتمــــا ، و
ل أفعـــوي لتجنـــب  ـــش عيـــدًا عـــن األضـــواء ومـــن تحـــت الطاولـــة و العمـــل 
ــــسرة تامــــة ، وقــــد  عمــــل  ــــداف أعمالــــھ ، و التــــصرح أو الكــــشف عــــن أ
ـي مـن قبـل أعـضاء  تقت الضرورة اإلفصاح أحيانًا عن النظام اإليرا
ـو العمـل لـصا إيـران  دف الرئ و غية حرف األنظار عن ال ي  اللو

اء لالستحواذ ع قسط كب من الدعم املادي. و يضم كبار األثر  ، و
 

عــــــد  ــــــ وخاصــــــة  يات القــــــرن املا ــــــسعي ــــــي منــــــذ  عمــــــد النظــــــام اإليرا
ــــ  ــــ قادســــية صــــدام  ــــشكيل  ١٩٨٨/    ٨/    ٨انتــــصار العــــراق عليــــھ  ــــ  إ

ـ املؤسـسات  اقتـصادي واجتمـا  ـ و ـي ) سيا مجموعة ضـغط ( لو
ـستطيع  ارجيـة ل ت األبيـض ووزارة ا ساسة وخاصة الب األمركية ا

كيــــــة  ــــــ املؤســــــسات األمر ــــــر سياســــــة حــــــشد الــــــدعم ملــــــصا إيــــــران  تمر
 الفعالة.

 
ــــــــــــي  ــــــــــــشط عمــــــــــــل اللو وفعــــــــــــال 
ي فقـــد  ـــي زمـــن جـــون كـــ اإليرا
ر نـــــــــــــــــوروز زاده "  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن "  ع
املتحدثــــة الرســــمية باســــم وزارة 
كيـــــــــــة باللغـــــــــــة  ارجيـــــــــــة األمر ا
ي مـــديرة  ـــا كـــ الفارســـية وجعل
ـــ مجلـــس األمـــن  شـــؤون إيـــران 
ا  نما تفيد التقارر أ القومي ب
ـــي  ـــ اللو انـــت عـــضوًا ناشـــطًا 

ي بواشنطن.  اإليرا
 

ـــروز واال  ـــي يـــد "  ـــب إيرا ي " مـــن طب ـــسا كـــ تـــھ " فان عـــد زواج اب و
مـــــا عـــــام  ن قبـــــل زواج يـــــد " ، وقـــــد ســـــافر العروســـــ ـــــ إيـــــران و  ٢٠٠٩نا إ

رة لكــــن  ــــذه املــــصا عــــد  ــــ إيــــران  ــــ الــــسفر إ ي عــــن رغبتــــھ  أعــــرب كــــ
كيــــة  ــــست " األمر ــــ ب يفة " دي ــــ افــــق ، وكــــشفت  الكونجــــرس لــــم يو
ــان "  ــف جــواد  ارجيــة اإليرانيــة محمــد ظر ــر ا بالــصور حــضور ابــن وز

ي.  أفضل رجل "  حفلة زفاف ابنة الوزر جون ك
 

ـي و  ـ " بـدًال مـن العر ليـج " الفار ي يـردد دائمـا اسـم ا واخذ جون ك
ــــ  ــــران ، وكـــذلك عــــ أكـــ مــــن مـــرة  ـــ ط ــــات ع إعـــالن معارضـــتھ للعقو

ة. شات النوو  الكونجرس عن رفضھ توجيھ أي ضرة عسكرة للم
عـــض رمـــوز  ـــ الـــرغم مـــن اأن  ـــة ، وع ات اقتـــصادية وحـــ أســـر ثر وشـــر
يــــات  ـــي يطلقـــون الـــشعارات املعاديـــة للغـــرب ، إال أن اللو النظـــام االيرا
ــا ، فالواليــات  فــاء لعقــد صــفقات وتحالفــات مع ــ ا عمــل  اإليرانيــة 
ــــ  ــــا السياســــية والعــــسكرة تنظــــر عــــادة إ ل ي ب طبيعــــة  ــــس املتحــــدة 
ـا "  ـ ــس الــشعارات واألقــوال ، فمثــال شــعار " املــوت ألمر لغــة األفعــال ول
ميـــة لــــدى الواليـــات املتحــــدة  لمـــات ال تلقــــى أي أ ــــ  والـــشيطان األكـــ 
ـــــ  كـــــذا شـــــعارات ملـــــا رأينـــــا اليـــــوم إيـــــران ع ـــــا تنظـــــر ل كيـــــة ، ولـــــو أ األمر
ــــــ الــــــشوارع يتغــــــ باالتفــــــاق  ــــــي ع ارطــــــة ، وملــــــا نــــــزل الــــــشعب اإليرا ا
ــــ  ــــستخدمھ حلفــــاء إيــــران  ــــذا األســــلوب أيــــضا  ـــا ، و ـ النــــووي مــــع أمر
ديــد ووعيــد  مــا مــن  ــاد يخلــو خطــاب ل ي ال ي املنطقــة وحــزب هللا اللبنــا
نمـــا تؤكـــد تقـــارر عـــن وجـــود اجتماعـــات ولقـــاءات عديـــدة  إلســـرائيل ، ب

سرائيلية. م مع أطراف غرية و  جمع

ي مجموعة مـن الكتـاب واملفكـرن والساسـة  ي اإليرا ذا اللو ساعد  و
ـــ  ـــ  ـــ الـــسلك الدبلوما ـــي أو ممـــن عملـــوا  ن مـــن أصـــل إيرا األمـــركي
ـــ  ـــرب ع ـــت األبيـــض أن ا ـــ إقنـــاع الب ـــؤالء الكتـــاب  مـــة  إيـــران , وم
ـ  ـي يلتـف حـول قيادتـھ ، وأن الـضغط ع إيران سـتجعل الـشعب اإليرا
ــ  ل خطــرا ع ــش ن ، مــا  ــ بأحــضان روســيا والــص ــا ترت إيــران قــد يجعل
ـ تلميـع صـورة إيـران  ـ ع ل أسا ـش عملـون  ـي ،  األمن القومـي األمر
كومــــة اإليرانيــــة اســــتغلت املنــــح  ــــا ، فــــان ا ــــاب ع ة اإلر عــــاد شــــ و
ســـــل  ـــــا ل ـــــ أمر امعـــــات ومراكـــــز األبحـــــاث  ا ا الدراســـــية الـــــ تقـــــدم
ي تحت ستار الدراسـة  داف النظام اإليرا ا املدرة ع تحقيق أ رموز
ـــ املؤســـسات البحثيـــة  ـــا  ـــق ل ـــشق الطر ـــذه الرمـــوز أن  ، واســـتطاعت 
واإلعالمية األمركية بقوة مـن خـالل مؤسـسات غـ حكوميـة ومنظمـات 
كة مع  ا مصا مش ات تجارة ل سياسية ومدنية وحقوقية وح شر
ـــــــي وفـــــــق مجموعــــــــات  ـــــــي اإليرا ـــــــذا اللو عمـــــــل  ـــــــران ، و ـــــــ ط النظـــــــام 
رب والتيارات ال تطالب بإعادة العالقات مع إيران تحـت  ضة ل منا

 شعار السلم واالستقرار  منطقة الشرق األوسط.
 

كيــــــــة أن عــــــــدد  تقــــــــول التقــــــــارر الــــــــصادرة مــــــــن الواليــــــــات املتحــــــــدة األمر
ــن  ــ الواليــات املتحــدة بلــغ أكــ مــن ثالثــة مالي ن الــذي يقيمــون  اإليــراني

ا. م ولدوا ف  سمة ، ونحو نصف
 

ـــــش عـــــدد  ع و
كبــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــــــــن  اإليراني
حــــــــــــول واليــــــــــــة 
أنجلــــــــــــــــــــــــــوس ، 
ــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــا  و
ــــــــــــــ  ــــــــــــــم إ دفع
ا ب  ــــــــــــــــــــــسمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  ( ط
أنجلـــــــــوس ) أو 
إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
أنجلـــــــــــــــــــــــــوس " 

اليـات اإليرانيـة األمركيـة  رفاين وضما أك ا يلز و ف  إضافة إ ب
ــي  ــي أمر ــو إيرا ــ جامــشيد دلــشاد و ــو مــا يفــسر كيــف وصــل جي ، و

يلز  عام   .٢٠١٠ثم أعيد انتخابھ   ٢٠٠٧إ منصب عمدة لبيفر 
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عـة  ـشيات التا ي من االشارة لقوة امليل اليخلوا تصرح او بيان امر
ة فرصـة  ك االخـ ا، كما الت السرائيل الشرقية  العراق وخطور
ا، وذلــــــــك يفــــــــسر املوقـــــــــف  ـــــــــشيا ا لتأكيــــــــد تفــــــــوق ميل ــــــــستغل اال و
ـة ؟  ـشيات فعـال قو ـل امليل ددا، ف ره مـ ـ ظـا ي الذي يبـدو  االمر

اقــع عــن االجابــة : منــذ وصــلت  ــ الو ــداف اخــرى؟ دعونــا نبحــث  ـا تقــول ذلــك ال ـ ام ان امر
نــوب قبــل  ــ الوســط وا ــ  ــ الــشارع العرا اقيــة مرحلــة الــسيطرة التامــة ع االنتفاضــة العر
ـــــا  ـــــدي ومع كومـــــة عــــادل عبدامل ـــــر الفــــشل التـــــام  افـــــة العراق،وظ ــــدعم  ــــور كورونـــــا و ظ

اد اكــ مــن  ــش ــ تحقيــق اي تقــدم ضــد االنتفاضــة رغــم اس ــشيات  مناضــل وجــرح  ٨٠٠امليل
يــــار الــــصرح  ٣٠اكــــ مــــن  ــــ اال ــــ االخطــــر منــــذ غــــزو العــــراق و الــــف اخــــرن ،بــــدأت عمليــــة 

ــا،  يلة فقــط ف قــاء قلــة ضــ ا و ــسب ــروب االغلبيــة الــساحقة مــن من ــا و ـشيات وتفكك للميل
ا ما ي : ة وم ا وا ذه العملية مؤشرا  و

 
رة  - ١ ــشيا مقتــدى الــصدر، عــن تنظيــم تظــا ــ ميل ــا و ــ ذلــك اقوا ــشيات ،بمــا  ــز امليل

ـــستطيع تنظيـــم  ـــان  ـــا فلـــم يخـــرج اال بـــضعة االف رغـــم انـــھ قبـــل االنتفاضـــة  ـــ ال مليونيـــة د
ولة! س رات مليونية   تظا

 
ـ االنتفاضـة  - ٢ ـا لالنخـراط  شيات ا دفـع مئـات ممـن بقـوا مع أت امليل ز  ولتغطية ال

ثمار  ـا مـن االسـ ا ،او ع االقـل حرما اض ا واج ا من الداخل والسيطرة عل اق الجل اخ
ـ  م ع ظـة تمتـع الثـوار بأقـ التـأث وحـصول ا و  ظة الذروة ال وصلت ال االمثل ل
ــوف مــن  رات وكــسر حواجــز ا ــ التظــا ــن  م وانخــراط املالي ي حــول اوســع التفــاف جمــا
ت خيـــــم اتبـــــاع  ـــــ ، فنـــــص ـــــا الوا ـــــشيات وتردد ـــــز النظـــــام وتفكـــــك امليل املـــــوت ، مقابـــــل 
ر  ــ عــة للمخــابرات االيرانية.و ت خيــم الحــزاب تا ن مختلفــة مثلمــا نــص مقتــدى تحــت عنــاو
ــا مــن عمــل اتبــاع املرجعيــة  ــ االنتفاضــة وادعــاء ا ــدف الــسطو ع دمــة  ــي  االعــالم االيرا
ـان مقـرا لالنتفاضـة ورمـزا  ـي والـذي  ـ املطعـم ال ثم من اتباع خامن ، فسيطروا بـالقوة ع

ا.  ل
 
ـــــــ  - ٣ يق ع ـــــــة بـــــــدأت عمـــــــال التـــــــض ظـــــــة الـــــــذروة املتو والجـــــــل ســـــــرقة الوقـــــــت واطفـــــــاء 

ايــــد ، وخلطــــت االســــماء والــــشعارات  ــــسدية ت ن تتــــصاعد واخــــذت التــــصفيات ا املنتفــــض
ليا  ز عناصــــر عميلــــة للمخــــابرات االيرانيــــة وتفــــرض كرمــــوز لالنتفاضــــة ولــــو شــــ ـــي تــــ ـ عمــــدا 
ظـــة الـــذروة  ـــاض  ،وصـــدرت بياناتـــات وتـــصرحات وعقـــدت لقـــاءات الجـــل تنفيـــذ خطـــة اج
ـ  ـل ع ل انتفاضة شعبية.لكن االنتفاضة ورغم مرور وقـت طو سم االخ   ظة ا و 
امـــــــل  ـــــــ  ـــــــا وحافظـــــــت ع ا الســـــــقاط النظـــــــام واصـــــــلت حيو ثمار ظـــــــة الـــــــذروة دون اســـــــ

ا. ة فردة تحسب ل ذه م ا للصمود ورفض العنف، و  استعداد
 
م الي خيـــار  - ٤ غـــول الفـــرس وفقـــدا ـــات  انـــت تـــدا معنو رة االبـــرز واالكـــ ثباتـــا  ان الظـــا

ـــم  ـــران ت ـــ حـــد ان ط ـــال االن ا عـــد ، بـــل وصـــل ا ـــاب والقتـــل مـــن  ســـوى االغتيـــاالت واالر
عـــد اقـــوى مـــن  ا الـــ  ـــشيا ــي ومـــع ذلـــك فـــان ميل ـ طـــط االمر ـــاظ بخدمـــة ا مـــصطفى ال
ـــــا للقـــــوة  ـــــس الفتقار ـــــسقطھ ل عـــــد الغـــــزو لـــــم تبـــــادر ل ـــــشكيالت العـــــسكرة الـــــ اســـــست  ال
عـــد ان رأت  ـــة  ـــا فقـــدت ارادة املواج كوميـــة ولكـــن ال ـــ اقـــوى مـــن القـــوى ا العـــسكرة ف
عمليــات  ــران اال  نــدس ولــم تــرد ط ــدي امل ــشعة ومعــھ ابــو م قــة  ي يــصفى بطر قاســم ســليما

ائلة. ة ال ا املعنو ة قياسا بخسار  خلبية تاف
 
ــ لبنــان مخطــأ  - ٥ اقيــة معــدة طائفيــا مثــل اعــداد حــزب هللا  ــشيات العر عتقــد ان امليل مــن 

امل ، وطائفيتـھ  م نصف امي او امي بال شيات عبارة عن مللوم متنافر واغل ذه امليل تماما ف
ـا السـباب  ـا منتـم لقـوى اخـرى وترك ـان قـسم كبـ م ا و ا وال اسـبا عرف ماوراء ية وال  تلقي
ـو مـا حـصل فعـال عندمـا  م لكنھ قابل للتفج بـدبوس، و ة،فبقي عبارة عن بالون  از ان
ـــــا فتفككـــــت االغلبيـــــة  ن مع اقي ـــــن العـــــر ظـــــة الـــــذروة وانخرطـــــت مالي وصـــــلت االنتفاضـــــة 
نمـــا  ـــا باالصـــل غـــ معـــدة نفـــسيا وال ثقافيـــا ،ب ـــسرعة ال زمـــت  ـــشيات و الـــساحقة مـــن امليل
ـ لبنـان اعـد ثقافيـا وقتاليـا فتكونـت لديـھ عقيـدة طائفيـة صـلبة، رغـم  شياوي الطائفي  امليل

ا تداعت االن.  ا
 
ــن  - ٦ ــا عــن دفــع مئــات املقاتل ز ــو  ــشيات  يــار العــام للميل ولعــل افــضل دليــل يؤكــد اال

افـات مقـرات  ر ة اخـذت اول امـس وامـس تـدمر با اض االنتفاضة بالقوة رغم ان االخـ الج
ـــــشيات عـــــن الـــــرد  ـــــز امليل نـــــوب !و ـــــا مـــــن مـــــدن ا ـــــ البـــــصرة وغ ـــــشيات  االحـــــزاب وامليل
بيـــة العقائديـــة الطائفيـــة بـــل ايـــضا  عـــدام ال بھ ا ـــس فقـــط ســـ اســـم والواســـع النطـــاق ل ا
ـــرت  ـــاالغراءات املاديـــة فظ ـــشيات الـــ اســـتقطبت مـــن الـــشوارع و ـــ للميل ن ال التكـــو
ـ نقطـة  ذه  ة،و ا بال اعداد قتا وال و طائفي يضمن االستمرار مة ولك مجموعات 

بقى. ا عاجزة عن الرد وس شيات  العراق وال جعل  الضعف القاتلة  امليل
 
غـداد خـالل  - ٧ ـ  ـاف للـسيطرة ع ولو ان لواء عـسكري نـزل للـشارع داعمـا لالنتفاضـة فانـھ 

ـا الـضعيفة،  شيات وراي ردود افعال ل من اصطدم مع امليل ا  عرف قيقة  ذه ا ساعات و
ـران تبـدو  ال ضمانات فانھ لن يقاتـل ابـدا، وط فمن فقد دافعھ القتا وادرك انھ مكشوف و
ـــ العـــاب  ي ع ـــ قتـــل ســـليما ـــا ع عـــد ان اقتـــصر رد فعل ـــشد  ـــ عـــن ا مـــستعدة تمامـــا للتخ
باك مــع لــواء مــدرع مــستعدا للقتــال؟ ان  ا للمــوت باالشــ ــشيات نفــس عــّرض امليل ــة ، فلــم  نار
بقون مــــستعدين للقتــــال  ــــشيات مــــا عــــدا بــــضعة انفــــار ســــ يــــار االوحــــد للميل ــــو ا ــــروب  ال

ولة كما يقبض ع االرانب. س م  ؤالء يمكن القبض عل م و يارات لد عدام ا  ال
 

ـــل  ؟ يقينـــا  ــ ـــل عرا ـــا  عرف ـــو حقيقــة  عرفـــھ و اقـــع املعــروف ام  ـــذا الو ـا  ـ ـــل امر ــل تج ف
مــا،  ــان اســامة بــن الدن وابــو بكــر البغــدادي وقتل ـا الــ حــددت م ـ ــن ان مخــابرات امر اليق
ـشيات  ـ توجيـھ ضـرات انتقائيـة لقـادة امليل ما االمنية الدقيقـة ،قـادرة ع ل احتياطا رغم 
عـرف  غـدادي  ـل  قـة جعلـت  م بطر م وكـشف انفـس از م وعـدم احـ سذاج الذين عرفوا 
ـــ العـــراق  ـــا االن بحـــسم الوضـــع  ــا بوعود ـ ـــا، فلـــم ال تفـــي امر م ف م واوقـــات وجـــود مقـــرا
ـــــديم مقـــــرات االحـــــزاب  ـــــ مرحلـــــة  عـــــد ان وصـــــلت االنتفاضـــــة امـــــس واول امـــــس ا خصوصـــــا 
ـــــــستطيع القتـــــــال االن  ــــــي ال ـ ـــــــش االمر نـــــــوب؟ عرفنـــــــا ان ا ـــــــ ا ـــــــشيات االيرانيـــــــة  وامليل
ـس  ـ ول السباب امركية داخلية ولكن استخدام الدرونات االمركية وتحرك لـواء مـدرع عرا
ـا  تظر امر انية متوفرة ،فماذ ت س  ايام ،و ام سم الوضع  ساعات ول اف  ي  امر
ظـــة  ـــا ال ـــ العـــراق وطـــرد اســـرائيل الـــشرقية منـــھ؟ ا ـــ حـــسم االمـــر  انـــت حقـــا جـــادة  اذا 
ـــشيات  ـــاء امليل ـــ العـــراق بأ ـــسم  ة خصوصـــا وان ا لفـــة كبـــ ـــال ت ـــسم و االكـــ مناســـبة ل

. و تركيع نظام املال ا االخر و دف ل  س  س
 

ــو الــذي يطــرق  ر  ــداد املــا ــ ان ا ــا االن  كمــة الــ تناســب وضــع العــراق اكــ مــن غ ا
د النھ سيعود صلبا. كھ ي و ساخن والي ديد و  ع ا
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ـــسان عـــام  ـــ التاســـع مـــن ن ى العـــراق منـــذ احتاللـــھ  ـــ  ٢٠٠٣عـــا افقـــھ غ ـــد اليـــوم مـــن مو و

عـــده .. فالحظنـــا كيـــف  ـــا قبـــل االحتـــالل ومـــا  ـــل فروع عادلـــھ مـــن مؤســـسات االمـــم املتحـــده ب
ــــو ســــيطرة الواليــــات  ب  ــــصوره قاســــيھ جــــدا والــــس فــــھ ضــــده و انــــت تــــصدر القــــرارات ا
ـــــ تلـــــك  ـــــل مـــــا يـــــصدر عنـــــھ بحيـــــث ان اعـــــضاءه ال يقـــــراؤن مـــــاذا كتـــــب  ـــــ  املتحـــــده املطلقـــــھ ع
كـــذا  افقـــھ باالجمـــاع دون نقـــاش و ا تحـــصل املو عرضـــ ـــا  القـــرارات يكفـــي فقـــط منـــدوب امر
ــ  ــادة الــضغط ع ــا مــن اجــل ز ل كــذا بحيــث وصــلت تلــك القــرارات باملئــات و ــال اســتمر  ا
عــد االحتــالل  ــزي للمنظمــھ الدوليــھ اســتمر ملــا  اقــع ا ــذا الو ــ وقيادتــھ .. ان  الــشعب العرا
ــذا القــرار ان  ــ  فبعــد صــدور قــرار مــن مجلــس االمــن اعتــ فيــھ العــراق بلــدا محتــال .. ترتــب ع
ن اموره .. وامام ضغط العالم قامـت  تل لس وضعھ وحالتھ وكيف تدير سلطات ا ع ا يتا
ــــا  عــــرف ا ــــل العــــالم  ــــ العيــــون و تلــــھ بمنــــح البلــــد ســــياده .. مــــن اجــــل ذر الرمــــاد  الدولــــھ ا
ــذا الــسياده  ف  علــم ذلــك ومــع ذلــك اعــ يحھ وحــ مجلــس االمــن  ــ ســياده ناقــصھ وغــ 

ـن  نـاك ممثـال لالم ط ان يكـون  لـس اشـ ان .. لكن ا املزعومھ الباطلھ تحت ضغط االمر
ــ ان يتحمــل العــراق  ة واخــرى ع ــن فــ ره ب قــدم تقــار ع وضــع العــراق و ــادر كبــ يتــا العــام مــع 
ــ .. !!!وانتظــم عمــل املمثليــھ  مھ مــن امــوال الــشعب العرا ــ افــة مــصروفاتھ ودفــع رواتــب 
ـــــ  م ال ـــــل تقـــــار انـــــت  عـــــاقبوا  ـــــن اللـــــذين  ـــــل املمثل نـــــا ان  داخـــــل العـــــراق لكـــــن الـــــصدمھ 
ــسيق  اقيــھ بالت كومــات العر ا ا عــد ــا  اذبــھ وغــ صــادقھ وجميع لــس االمــن  ــا  يرفعو
ل  ـــ البـــالوي والـــسلبيات واملـــشا ـــش ا ـــاص بحيـــث ال تحتـــوي تلـــك التقـــارر مـــا  مـــع املمثـــل ا
ــ اال انــھ  ــل الــشعب العرا ــ وملمــوس مــن  ــذا وا ــل  يــاة .. و ــ ا ــل نوا ــ  واالخفاقــات 
ـسمعون بمـا  ـم ال يـرون او  ـم .. تجعل غ وارد  ضم املمثل العام الن الرشـاوي الـ تـدفع ل
ــ العــالم وحــسب تقييــم  ــب الدولــھ الفاشــلھ  ــ ترت كفيــھ انــھ البلــد االول  ي منــھ العــراق و عــا
ن عام االمـم املتحـده  ا املمثل الم ا شائبھ .. ان التقارر ال يقدم س عل منظمات مرموقھ ل
ـــ عيـــون وقلـــوب  ـــا حاضـــره  م لك قيقـــھ الغائبـــھ عـــن عيـــو عـــ عـــن ا ـــا ال  ل اذبـــھ و تقـــارر 

ن .. اقي  العر
 

ــ ذرة مــن احساســك اذن انــت فاقــد  ــ اذا لــم يحــرك الــضم والــشرف امل نقــول للممثــل االم
ذا عار عليك وع من جعلك ممثال لھ .. ن و صلت ن ا ات  ل
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ــــ  ــــذه املرحلــــة ال اقــــذر مــــن  د مرحلــــة اخــــس و ــــشا لــــم يــــروى وَلــــم 

ــاش قــاذورات االحتــالل عــام  ــ االو ا العــراق منــذ تو ــش ــ  ٢٠٠٣ع ا
ن تحــــت خــــط الفقــــر  اقي ــــذا ، حيــــث وضــــعوا العــــراق والعــــر يومنــــا 
انتـــھ ،  ـــ ا ـــ قائمـــة الـــذل ونـــزع للكرامـــة والعمديـــة  ـــا وضـــعوه  وقبل
وســـــلب ارادتـــــھ وجعلـــــھ ال حـــــول وال قـــــوة مـــــن خـــــالل اســـــاليب تخديـــــر 

يل منظم.  وتركيع وتج
 

ـــ ( منظمـــة  لـــس االع ل العـــالم اجمـــع ان حـــزب الـــدعوة وا ـــ ول
ـــسانية عندمـــا  مـــة بحـــق العـــراق والعـــرب واال بـــدر ) ، نفـــذوا اكـــ جر

ـــــي  نفيـــــذ اكـــــ مخطـــــط ايرا ـــــ  -بـــــدأوا ب ي وذلـــــك بقتـــــل وت يو صـــــ
ــل مــن لــھ رأي مخــالف اليــران  امعــة و العلمــاء واالطبــاء واســاتذة ا
عاون اعدت قبل احتالل العـراق  ا ضمن منظومة  سرائيل وامر و
ة الـــــ عقـــــدت قبـــــل  م املـــــشبو ـــــ جـــــزء مـــــن مخرجـــــات مؤتمـــــرا ، و

ــــــــل ٢٠٠٣ ــــــــ اوامـــــــر واجبــــــــة التنفيــــــــذ ضــــــــد  ــــــــاش ع ، لقـــــــد وقــــــــع االو
ن الشرفاء النجباء. اقي  العر

 
ـش  قيقـي الضـعاف العـراق مـن خـالل تـدم ا لقد بدأ التنفيذ ا
ًا تم اطالق عددمن الوثائق السرة وال كـشفت عـن  العرا ، وأخ
ـــــش  ـــــ ارتـــــال ا ـــــاز ع ـــــي لالج ــــي االيرا ـ ي االمر يو االتفـــــاق الـــــص
عــرف الــدور الــذي قامــت بــھ  ــل  ــت ، وال ب مــن الكو ــ ــ امل العرا
ة و  ــــ تــــدم القــــوات املــــس ــــا  ـــا وطائرا ـ ــــذه الــــدول وخاصــــة امر
ـــــي وعمــــالء ايـــــران مـــــن  ـــــرس االيرا ــــا ، ومـــــن نجـــــا اســــتلمھ ا ا تج
ــــــ  ــــــل الب حــــــزب الــــــدعوة و قــــــوات بــــــدر فقتلــــــوا مــــــن قتلــــــوا وحرقــــــوا 
صية  ية ودوائر االحوال ال التحتية وخاصة مخازن املواد التمو

ــــــــا االنتفاضــــــــة  طلقـــــــون عل ــــــــل مـــــــا ملــــــــك عــــــــام ، و ـــــــشفيات و واملس
ـا ضـباط  ـان يقود قيقة صفحة غـدر وخيانـة  الشعبانية ، و با
ــم  ــ عــدد م ــابرات االيرانيــة وتــم القــاء القبــض ع ايرانيــون مــن ا

م  ـان عـدد ـرب و ضـابط واودعـوا  ١٨٢من الذين لم يتمكنوا من ال
م مقابــــل اطــــالق ســــراح ســــتة االف  ن حــــ تــــم اطــــالق ســــراح الــــ

ان ذلك عام   .٢٠٠١اس عرا و
 

ـــــا  ـ ــــــ اتفقــــــت عليــــــھ امر ل ممن ــــــش ــــــ العقــــــول بــــــدا  ان قتــــــل وت
ــــد عــــصابات ايــــران بالقوائــــم  ي وايــــران ، وتــــم تزو يو والكيــــان الــــص
امعــة وكبــار موظفــو الدولــة  واول تلــك القــوائم العلمــاء واســاتذة ا

 ا جانب الضباط وخاصة الطيارن.
 

ــــدر والتيــــار  ــــذه االفعــــال اإلجراميــــة عــــصابات الــــدعوة و ــــل ينكــــر  ف
 الصدري ؟

 
ــ  ــ العــالم حيــث فرضــت ع يــل  ونفــذت اخطــر صــفحة بتــارخ التج
ـــــ لرجـــــال الـــــدين واعتبـــــار املرجعيـــــة  ن ثقافـــــة الـــــوالء االع اقي العـــــر
ـــة ،  و ـــ ال ـــن والفرقـــة والقتـــل ع ـــرت الف ـــ ، وظ ـــل  ـــ  مقدســـة 
ـسامح الـذي يجـب  ومـھ امل ذه الثقافة  جسد الـدين ومف ونخرت 

 ان يدعوا ا السالم.
 

ـت  ـ ال الب ة التقـرب ا سان ب انة اال رت طقوس تقود ا ا وظ
م السالم  عل

 
ــــــست ثقافــــــة العــــــرب .. ان تلطــــــم  ــــــذه ثقافــــــة الــــــسذج واالغبيــــــاء ول
ت بــھ ان تكــون عبــدا ذليــال  ــذا قــدرك الــذي ارتــض ــك بالنعــال ف وج
مـًا  ن لـك ان تكـون حـرا ومح س لعمائم الدجل والشعوذة .. اراد ا
ـ  ـضيض تحـت فكـر ب ل ا ا ولكن خستك وقذارتك ابت اال ان ت
م بحـق الـشعب  م واجـرام ت االرض والـسماء مـن افعـال فارس غض

 العرا ..

ن  ـس نـة ا ـل ا داء ا اد سـيد شـ ـش ِ محـرم وخـالل ذكـرى اس و
ــو  ــسان و تقلــل مــن قــدره ، و ــن اال دنا افعــال  عليــھ الــسالم ، شــا
ـ  ن.وعندما دخلنا  الذي قال عز من قائل وكرمنا ب ادم ع العامل
يــــة  ن عليــــھ الــــسالم، ولــــالن لــــم اجــــد ممارســــة تابي ــــس يــــوم مقتــــل ا
اده واســـــتوفت انتـــــصاراتھ، وذكـــــرت الـــــدروس  ـــــش واحـــــدة اثـــــرت اس

ة والعظيمة. اقعة الكب ذه الو  والع من 
 

ـة  لور ن عقليا يؤدون ادوارا فل مج ع مجاميع من امل د وتا لنا شا
ــــ الـــــسراء  التمــــت للقــــضية بــــصلة فــــضال عـــــن الطعــــام الــــذي يبــــذل 

م  ابراز مالمح تلك الثورة .. س  والضراء وال 
 

ن .. وايــــن دور املرجعيــــات  ــــس ن بــــالعلم واالنتمــــاء ل ايــــن دور املــــدع
زلـــة  ـــا بـــدال عـــن م ـــ نفـــوس اتباع رع فكـــرة االصـــالة  نة .. لـــ الرصـــ
م واالكتفــــاء  ــــب عقــــول غي ــــ  انــــت تــــصمم ع ــــذه .. اال ان  القــــردة 
يـــــــل  ـــــــو برنـــــــامج تج ـــــــ ســـــــاحات للـــــــشعوذة والـــــــدجل .. و م ا ـــــــ

 العقول ؟
 

ـــذا االنحـــراف مـــن خـــالل شـــباب  يـــل وانحـــراف وشـــعوذة ، راينـــا  تج
رتدون  ـــشيات.و ـــ عـــراق حكومـــة االحـــزاب وامليل يأخـــذ دور الفتيـــات 
ــــد  كــــذا ير ــــن  ــــ املثلي ن.ومن املتعــــة ا ــــا يــــا حــــس فــــانيالت ُكتــــب عل
ـــم ان ارادة  ـــران ان يكـــون شـــباب العـــراق ، نقـــول ل ن قـــم وط شـــياط
ــم فلــدينا شــباب منتفــض يــرد كيدكــم  ــل خب ن اقــوى مــن  اقي العــر
ـــــاس الـــــسم كمـــــا  ـــــسة والـــــدناءة  ـــــشرب خـــــامئ ا ـــــ نحـــــوركم وس ا

 شرھ خمي العار والدجل.
 

ـــرتم وقتلتـــم مـــن العلمـــاء واالبطـــال فـــان العـــراق والد تتفجـــر  مـــا  م
د التارخ ع ذلك. ش ن وزمان و ل ح  طاقات ابناءه  

 
ا  ــــــستحقو انــــــة الــــــ  ــــــ امل ــــــل ابنــــــاء شــــــعبنا ا ــــــشبابنا و وســــــنعود 

يل بْاذن هللا.  وسنق ع التج



 

 

 5ص

i^Óè…^Ò
êq^ÞÙ^Â

 

 íŞ×ŠÖ]h]ˆu]°eífÏi†¹]l^éË’jÖ]
çÛ]‚·]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
يمنـــة احـــزاب  ديـــدا ل ل  ـــش ــا بـــدى وجـــوده  ـ ـــاظ املنحـــاز والءا ألمر ا أن مـــصطفى ال ـــ لقـــد بـــات وا

يبـــة الدولـــة )  ـــ الـــشي بمـــا طلبـــت منـــھ االدارة االمركيـــة تنفيـــذه تحـــت شـــعار ( فـــرض  االســـالم السيا

ة تـــرى ان  ـــشاو ئا اال التـــصرحات ورغـــم ذلـــك فـــان قـــادة األحـــزاب املل والـــذي لـــم يلمـــس منـــھ املـــواطن شـــ

ـ  لـس الـوزراء ف ـسا  بھ رئ ا عند تنـص طوط املرسومة لھ وال تم االتفاق عل عدى ا اظ قد  ال

ـــذه  ـــا  جـــراء انتخابـــات مبكـــرة تـــصمن ف لية و يبـــة الدولـــة الـــش ـــ إعـــادة فـــرض  متـــھ محـــصورة  تـــرى م

ملان املقبل. ا ع مقاعد ذات أغلبية  ال ا وحصول  االحزاب سطو

ارتـــھ لواشـــنطن طـــرح موضـــوع خـــروج  ــاظ قبـــل ز ـ انـــت قـــد طلبـــت مـــن ال ـــذه االحـــزاب  ـــ أن  إضـــافة إ

ــ قــادة  ــاظ عــاد بمــا ال ير القــوات االمركيــة مــن العــراق بأســرع وقــت ممكــن ارضــاءا إليــران اال ان ال

عد ثالث سنوات. شيات اإليرانية حيث تم االتفاق ع جدولة خروج القوات االمركية   املل

 

شيات وماذا ستعمل؟ ذ املل  فماذا عملت 

ــو وجــود مــا  ــا و ــ  ــ خطــر عــدم قبــول الــشارع العرا ــشيات ان خطــرا مــضافا إ ــذه املل ــشعرت  لقــد اس

نفيــــذ  ــــ اضــــعاف موقفــــھ الــــضعيف اصــــال ب ــــاظ فعملــــت ع ص ال ــــ تــــھ عــــدوا داخليــــا متمثــــال  اعت

دف  ـــس امن مـــع زرع العبـــوات الناســـفة الـــ  ـــسان بـــال ـــ البـــصرة وذي قـــار وم سلـــسلة مـــن االغتيـــاالت 

ا. اتيوشيا ع محيط السفارة االمركية وقواعده  التا وغ طالق صوارخ ال  االرتال األمركية و

ـادي العـامري  ـت  ـ ب ـ اجتمـاع عقدتـھ  ـاظ إ ولم تكتفي أحزاب السلطة الفارسية بذلك بل دعت ال

ــت  ــشيات املواليــة إليــران ووج ــ وعــدد آخــر مــن مــسؤو املل زع ــس ا حــضور ق مــسؤول منظمــة بــدر و

ن فقــط.واال ســيكون  ة أســبوع ــ تنفيــذ مــا اتفــق عليــھ ســابقا وخــالل فــ ــاظ للعمــل ع رســالة تحــذير لل

ـاظ وتواجـد القـوات االمركيـة وأن األيـام القليلـة املقبلـة  شدد جديد ضد ال شيات موقف م ذا املل ل

ـــاظ حـــ لـــو تطلـــب ذلـــك تـــصفيتھ جـــسديا  ـــشيات ومحاولـــة إســـقاط ال ـــذه املل د تـــصعيدا مـــن  ـــش س

ـات  نفيـذه التوج ا ب ديـد مـصا ـا و ديدا مباشرا لوجود ل  ش عتقد انھ بات  ا و لكونھ انقلب عل

ـــت انـــھ رجـــل  ــاظ الـــذي بـــدى انـــھ أضـــعف مـــن أن يكـــون رجـــل مرحلـــة بـــل أث ـ ـــ املقابـــل ان ال األمركيـــة 

ــــــل العمليــــــة  نــــــا البــــــد مــــــن تــــــصعيد حالــــــة الــــــرفض الــــــشع ل يــــــة كــــــسابقيھ و تــــــصرحات ووعــــــود عرقو

ــــدي والعبــــادي  ة مــــن عبــــد امل ــــ ــــو  ـــاظ  ـ ناء فال ا دون إســــت وصــــ افــــة  السياســــية الطائفيــــة ب

م عمالء خونة فاسدون. ل م ف ي ومن لف لف  واملال
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ر الفكر خالل عمل ظ و النتاج االع للدماق كماده ذات تنظيم عضوي خاص و ع فألفكر علميا  ما عل واآلخر شا ومان للفكر أحد تلفھ. ياتناك مف سان االجتماعيھ ا  اإل
ياة االجتماعيھ وتفاعلھ  ي با سا تج باألساس عن صلة العقل اإل ات و الدماغ فأ ا  ا ووضع ان مركز تجمع سان وان  ار اال ار ترتبط بأللغـھ كمـا تـرتبط بالتجـارب معع إن أف ا فاالف

تمع واملران والتدرب والتعليم. ياة وسط ا سب من خالل ا  االجتماعيھ ال تك
يم. ن املفا ا وتكو لول والنتائج م باط ا ا واست  وتقوم عملية التفك ع اساس جمع املعلومات وتحليل

 
ـــ محـــور ا ـــ تطـــور الفلـــسفة و ـــم  ـــ األ ـــاس للفكـــر ا ع ـــو ا ـــار أم أن الوجـــود  ـــاس للوجـــود املادي.ا ع ـــل أن الفكـــر ا ن املـــادي ـــال ولقـــد شـــغلت موضـــوعة  ـــن االتجـــا س ب ف الـــرئ

.  واملثا
االت جديده. ا  حل إش ستخدم تلفھ وا ال  ساب العادات ا ي القدره ع اإلدراك ا والتخي واك سا  ومن خصائص الفكر اال
ــو متحــرر  ــ فيقــال  ــ الــصعيد االجتمــا والسيا ص أو حــزب مــا ع ــ ــا  ــو مجموعــة املبــادئ واآلراء آلــ يــؤمن  ع ف ــ ال أمــا الفكــر باملــصط الــشا ع ــو  قــال  ا عــن التقدميــة و عبــ فكــر 

زب . قال فكر البعث كتابھ عن مبادئ ا زب و ا عن اإليمان بمبادئ ا عب  الفكر 
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ـ١ ـ اإل ـھ وع ر ـ ا ـشدقون بـالكالم ع دين الـذين ي سلكھ املستعمرون للتحـرر مـن الـساده املـضط يل الوحيد الذي يجب أن  و الس مـا  سان.أن العنف  ـم يذبحو و
 حيث وجدا.

 
ائن ال تتجدد بأستمرار.٢ أل ست صيغ جامده،  مرشد للنضال و دليل عمل و زب ل  .إن نظرة ا
 
ماسھ  الصدور يقرب ٣ ماسھ  الصدور بمختلف الوسائل واالساليب، أما العمل عل ع إطفاء جذورا اء ا نون حقا القعود عن إذ يانھ.من .من ا  ا
 
ظــات الك٤ اســمھ مــن  ظــھ ا ــ ال ــا  ــذه الــصفوه، بــل جب ، وكــسل  مــا ــن ا ــن الــصفوه و ــب الــصفوه، وفقــدان اإلتــصال العــضوي ب ــل ذلــك فــاح.إن عــدم تأ  ،

 يؤدي ا مزالق فاجعھ.
 
شئھ وطنيھ.٥ شئة املواطن ت عمل ع ت ض قيام وسط اجتما سليم  ل الشعب إ امھ خالقھ يف  .إن تحو
 
تھ واضــائت ٦ ــ روح شــعبنا ونفــس ــشيل عفلــق. قــراءه جديــده لإلســالم كــشفت لنــا عــن حقــائق اساســيھ  ــق العمــل  لنــا.يقــول الرفيــق املرحــوم القائــد املؤســس أحمــد م طر

 الثوري.
 
ــد مــن٧ ــن عــن املز ــا دومــا، فيحــذر مــن أن يخــدع نفــسھ وان يج عيــد النظــر ف ــ نــضال مــستمر مــع نفــسھ ليعمــق فكرتــھ و ــ املناضــل أن يكــون  ــد مــن ا .يجــب ع ــرأة واملز

الص والصدق التام.  التوقل  طرق فكرتھ االنقالبية، ح يصل إ الصفا ر ا
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اقيـــون نـــوري تنكـــة أو نـــوري  ـــسميھ العر ي أو كمـــا  ـــسطال العـــصر نـــوري جـــواد املـــال ـــرم  خـــرج علينـــا ا
ــ  لنــا  ــة ا ــسميھ البغــل ابنغــل بل نــاك مــن  س و ــا ســبايكر أو نــور مخطــان العــصر او ابــو الــسبح وا
ــو نــاتج مــن تــزاوج ذكــر  ــصان، امــا النغــل ف مــار مــع أنــ ا ــو نــاتج مــن تــزاوج ذكــر ا نــوب ، والبغــل  ا
مــــا ، يفتخــــر البغــــل بــــأن خالــــھ  ا ولكــــن أصــــغر  ــــشبھ البغــــل كثــــ مــــار، والنغــــل  ــــصان مــــع أنــــ ا ا
ــصان  ــو يفخــر أيــضا بــابوه ا مــار ، امــا النغــل ف ا  رة ســلمت نفــس ــ أن أمــھ فــرس عــا ــصان و ا
ـ تـاج راسـھ ، وقـد  نكـر لـھ و نا إبن قرة جالجل إصـلھ و كذا ي ي ، و رة وابوه زا و أن أمھ عا
ــــ قــــضاء  ــــم خوفــــا مــــن املالحقــــة وغــــضب الــــشارع  ــــرب الكثــــ م ــــل جالجــــل حيــــث  ب بــــأذى كبــــ أل ــــس
حتفـظ  ن و ـسبة ووالئـھ للفـرس الـصفو فتخـر ب ـم اآلن ، و نكـر ل ـو ي رات ، و عد اندالع التظا ندية  ال
ـوار الـ قاتلنـا  تحـدث عـن االنفـال واال ـ الفـضائية و ال حياء ووجل يخـرج ع سية األيرانية تبأ لھ و بج
يانــة الذيــن  ــم مــن حــزب الــدعوة العميــل وســلي ا ن وعمالء ــا أعــداء العــراق مــن الفــرس الــصفو ف

ن ، ن وعسكر ن مدني اق اقية وقتلوا العديد من العر سوا األرض العر  د
 

ات  ــــ لبنـــان والتفجــــ اقيـــة  ـــا تفجــــ الـــسفارة العر ـــسانية م ـــرائم ضــــد اإل ـــشع ا ـــ انـــھ ارتكــــب ا و
ـ الـشعب مـن  ية قـوت الـشعب وسـوف ال ي صة التمو داخل العراق وحرق دوائر الدولة ومخازن ا
ــذاه ســبايكر والزركــة  ــت ، والزالــت جرائمــھ ماثلــة للعيــان ف ــش مــن الكو اب ا ــ قتــل أبنــاءه أثنــاء ا
جــة وســاحة  و داء ا مــة جــامع ســارة وشــ ابــل والفلوجــة وجر ب و ــص ــ وأبــو ا وســوق الــشيوخ والز
ـ  ـا إ ر سليم محافظات العراق لداعش بـأمر منـھ ، وحطـم العـراق وسـرق أموالـھ و إعتصام الرمادي و

ــسديد مبلــغ  ــا  ديــدا  ٨٥إيــران آخر ــا أمركيــا  ــ إيــران والــ اعت ــا الــشمالية ع مليــار دوالر ديــون كور
ــ أكــ مــن  ــ العــراق إ ــسبة الفقــر  يــصال  ــي، و باملئــة انــت اخــر مــن يتحــدث عــن ٣٣لألمــن القومــي األمر

اشــــم أحمــــد حــــاول  ــــق األول الــــركن ســـلطان  يد الفر ــــشيع الـــش ــــا النكـــره ، وعــــن  داء والــــشرف أ الـــش
رامــــي عبدالــــصمد خلــــف و جــــالل  ــــو واملــــاجورن مــــن أقــــزام حــــزب الــــدعوة العميــــل أمثــــال ا االســــاءه 
ـ مـن خـالل  ي او اخال ـسا ستلة يتحـدثون بكـالم ال ينـم عـن اي جانـب ديـ او ا الصغ صاحب نظرة ال

ن القتلة ، رم داء النظام السابق با م لش  وصف
 

مـــــال الوضـــــع الـــــص و الرعايـــــھ  ـــــ ا م إ يـــــة فعمـــــدوا ومـــــن خـــــالل اقـــــزام قـــــد والكرا م ا وقـــــد اعمـــــا
شيات االيرانية ، تعمد من قبل حزب الدعوة واملل وت و ن ا اء   ناء االبر  لل

 
ــ وفــاة  ية ممــا أدت ا ــ ية دون أي رعايــة  اده ســاءت حالتــھ الــ ــش قبــل اكــ مــن ثالثــة أيــام مــن اس

افــــــق  يحة يــــــوم االحــــــد املو اده  ٢٠٢٠/    ٧/    ١٩صــــــ ــــــش ســــــاعة وحــــــال ســــــماع نبــــــاء  ١٢واخفــــــوا نبــــــاء اس
ت  ــــشفى الناصــــرة ســــ الــــص ــــوت ومس ن ا ــــ ــــ  ــــرع أبنــــاء ذي قــــار االبطــــال االمجــــاد إ اده  ــــش اس
ـــر  اشـــم وز ـــق األول الـــركن ســـلطان  يد الفر ـــسلم جثمـــان الـــش ـــ  ـــ اإلســـراع  ـــم املـــشرفة  ووقفـــوا وقف
ـ  ـل املعـارك ال ـ  نيـة وكفـاءة، وقـد انتـصر  ـ م ـش العرا ان من أك ضباط ا الدفاع السابق الذي 
ـــة  ـــسوف ب م املماطلـــة وال ن، وعمـــد حـــزب الـــدعوة العميـــل ومـــن خـــالل قاضـــ ا ضـــد اإليـــراني خاضـــ

ثمـــان ألكـــ مـــن  ـــسليم ا ـــا للمغـــدور وطـــال االنتظـــار بتـــاخ  ـــر  ٨االســـم الر ـــذا ا ســـاعات ونـــصف 
ــي  اعة ألطمــاع ايــران لثما ــ ــذا الرجــل خــدم العــراق وتــصدى  ــو ان  ب واحــد فقــط و الــشديد ، لــس

ـــم انـــھ قـــ  ون حـــ قـــ نحبـــھ داخـــل  ١٧ســـنوات، ولـــم يكف ـــب الـــ ـــ غيا عـــشر عامـــا مـــن عمـــره 
ن منـذ سـنوات،  ـرج مـن الـ ـا  ـق اتباع ـا او اليـران عـن طر ـادن او تنـازل الم ـان قـد  ا، ولو  أسوار

ا ،   وحاشاه ان يفعل
 

ـــ  ا ـــاح شـــيوخ وأ يانـــة اال ان وقفـــة ومطالبـــة وا ـــضوع وا عـــرف أن املـــوت أحـــب مـــن الـــذل وا ـــو  و
ــ ومــن  ــشفى الناصــرة ملفوفــا بــالعلم العرا ثمــان مــن مس ــانوا يــدبرون خــرج ا الناصــرة افــشلت مــا 

حولة أبناء شعبھ  ذي قار وما أدراكم ذي قار سبحان هللا العظيم ما أشبھ اليوم با البارحھ من ذي قـار 
مــة الفــرس  ز ــ  م  ــم جولــة عــز مــن خــالل مــشارك انــت ل اقيــون مــرة أخــرى بــاألمس  تتــو شــعلة العر
انــت معركــة  يــة ف ــرة العر ز ــ ا تــھ ع ي وتوجيــھ ضــرة موجــة لكــسري الــذي لــم يتمكــن مــن اســتعادة 
بان بقيــادة  نـو شـ علبـة و م حنظلـة بـن  ـ رأسـ ــل وع يـة بقيـادة بنـو  ذي قـار الـذي وحـده القبائـل العر
ــي  انــت أعظــم انتــصار عر يبــة الفــرس و ي بــن مــسعود معركــة ذي قــار الــ كــسرة  ــا ــد وكــذلك  بكــر بــن ز

ا ص هللا عليھ وسلم :  ة ال قال ع   - -ع الفرس  ذلك التارخ و املواج
 

عالــت األصــوات ال الــھ اال هللا  ثمــان حــ  ــم ) ومــا أن خــرج ا ( ذلــك يــوم انتــصفت فيــھ العــرب مــن ال
يــب خلفــھ  يــة بــأداء التحيــة العــسكرة وخــرج املوكــب امل ــام العر اع مــن قبيلــة بــ  ــ وقــام ضــابط 
ــذا  ام والتقــدير والتبجيــل ف ــ والقــصبات وتقابــل بــاالح ــ تمــر باالقــضية والنوا افقــة و ــالت املر ال
لة مــن محــاوالت  ثمــان ألي مــش ــ حيــاة ولــم يتعــرض ا يد العــراق الــذي ، لــم يخــسر معركــة واحــدة  شــ

علمون أن ردة أبناء العرب  ذي قار ستكون قاسية.  م  شيات الفاسدة أل  االحزاب السياسية املل
 

ي : فقــد منــع  نــدس وســليما ــرم امل ثمــان ا يع الرمــزي  ــش اولــة ال علــم مــا حــصل  ميــع  ــن ا ــ ح
افظـــة  رة، وعنـــدما اصـــر املـــشيعون ان يـــدخلوا وســـط ا ـــا الـــ املوكـــب مـــن دخـــول ذي قـــار مـــن قبـــل ابنا
ما.وعنـــــدما اعيـــــد جثمـــــان  ن مـــــع الـــــسيارة الـــــ تحمل ن الرمـــــز افظـــــة واحرقـــــوا التـــــابوت خـــــرج أبنـــــاء ا
ثمـان غـ مرحـب  ـا معلومـات بـان ا ن ف يعھ  البصرة وصلت للمـسؤول ش ندس من ايران وجرى  امل

نھ  مروحية  سان وذي قار والقادسية مرورا ا النجف االشرف فاضطروا ا   بھ  محافظات م
 

يتكــم  طــشكم وكرا داء النظــام الــسابق رغــم حقــدكم و اقيــون شــ ــل رايــت كيــف يــزف العر ي  ــا املــال ا
اشــــم  يد ســــلطان  ــــشياتكم وكــــذبكم وتلفيقكــــم ، تحــــداكم شــــعبنا فقــــد زفــــت ذي قــــار جثمــــان الــــش ومل
رة ،  ــ روحــھ الطــا ــت تــؤدي التحيــة وقــراءة ســورة الفاتحــة ع ــل مــدن العــراق فخرجــت تكر واســتقبلتھ 

م مــــع ســــيارات املوكــــب الــــذي يمتــــد بطــــول  ــــن ســــيارة ولــــم  ٤٠والتحقــــت ســــيارا كــــم مــــ اي أكــــ مــــن الف
كـــذا شـــيع الـــشعب ســـلطان  غيـــضك  ـــ مـــن خـــالل طـــائرة مروحيـــة ، مـــت  ر ا ـــستطيع املطـــورون التـــصو
ـــــ الفاتحـــــة رغـــــم  ـــــل مدنـــــھ ع افـــــدأبناء العـــــراق مـــــن  ثمـــــان وتو نـــــازة ومراســـــم دفـــــن ا اقـــــام صـــــالة ا و

 جائحةكورونا. 
 

عـــم شـــيعنا  ة التحـــدي ،  نـــ ـــو لـــسان حـــال ذي قـــار و ـــدي احـــد أبنـــاء ذي قـــار العـــرب الغيـــارى و يقـــول الز
ا علينا ان استطعت !!  ية فرد نحر لھ اال اشم احمد وس  سلطان 

 
ــم  ــ ايــران وجرعنا ــالفم املليــان "لنــا الــشرف اننــا قاتلنــا اســيادك  ــا لــك و لــذا .. نحــن أبنــاء ذي قــار نقول
ــل ضــباطنا االبطــال األشــاوس ، إعلــم يــا نــوري أن ذي قــار لــن  خوانــھ و الــسم الزعــاف بقيــادة ســلطان و
يم عليــــة  بــــط ابــــرا ــــت العــــراق األصــــيل م ــــ ب ــــا ف بثــــاء تلو مــــا حــــاول ا يــــة م اقيــــة عر تكــــون أال عر
ـ حـزب الـدعوة  م وأكيـد انكـم  ا وتذل عرف اعدا م و ا وتكرم عرف ابطال بط يزدجر  س م السالم ول
ن العرا الكب طالب القرغو ال تزامنة وفاتـھ مـع مـدير مكتبكـم  يع ابناء ذي قار للم ش سوا  لن ت
ــست  ملــت جنــازة مــديركم اي عــار ولكــن إذا لــم  ــن وا مــا مــع جنــازة امل ــ نفــس اليــوم فخرجــت ا

ت ،  ففعل ماش
 

ـل رأيـت  ي ،  ـا الـذليل نـوري املـال دد احالم فـارس وقزم مة الوطنية و كذا موتك يا سلطان جدد ال
ــ حــب  م  د كيــف نظـم الــشعراء قـصائد ـل شــا قا المثــالكم  ـ م  ــ حيــا م توحيـد و ـ مــو يـا نــوري 
داء البعـث وكيـف  ـل رأيـت كيـف امتـألت صـفحات التواصـل االجتمـا بـصور شـ قادة النظام الـسابق 
م مـــت  عـــد مـــو م  ـــ عيـــون أبنـــاء شـــع ن  م وســـالط ـــ حيـــا ن  ـــم ســـالط عـــم ا ـــ والتمجيـــد  لمـــات الن
داء وآخـر  ص يتحدث عـن الـش ا االمعھ واعلم إنك آخر  ع يدك  أنفك أ غيصك وانت تضع أصا
انة مزابـل  ع فمثلك م ا الذليل التا حم عليك أ را ولن تجد من ي من يتحدث عن الشرف وستموت ق

 التارخ .
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الدة ثورة   د حزب  ١٧/    ٣٠عندما استطاعت ثورة الشعب ثورة البعث ا ا نا ا ا حز تموز ال فجر

ي عــــــام  ا ــــــي االشــــــ اقــــــع لــــــصا الوطــــــن  ١٩٦٨البعــــــث العر ــــــ ارض الو مــــــن انجــــــاز مــــــشارع عمالقــــــة ع
انـت  ـذه الثـورة ف سانية والتطور فبدأت اعمال التأمر ع  ياة واال ب ذلك اعداء ا سان لم  واال

ق ضد الباطل معركة قادسية العرب الثانية.  بداية معركة ا
 

ن ضــد العــراق ورمــوزه الوطنيــة واعلنــوا عــن  ن االيــراني وقــد بــدأت املعركــة بتــصرحات عــدد مــن املــسؤول
ــذه التــصرحات قيــام  افــق  ــان ير ــي و ليــج العر قيــة اقطــار ا وجــود اطمــاع فارســية الحتــالل العــراق و
ــــ  ن ومند اطيــــة وخــــانق ــــ زر ان  لــــة بالــــس دوديــــة واآلمــــاكن األ القــــوات االيرانيــــة بقــــصف املنــــاطق ا

ة. ل انواع االس لدروز ومناطق اخرى ب  و
 

ــــ  قــــوم بأرســــال مــــذكرات احتجاجيــــة ع ـــاك بــــالقوات االيرانيــــة و ـ ـــان العــــراق يتجنــــب االحت ـ املقابــــل  و
ــــذه املــــذكرات عــــن (  ــــل منظمــــات االمــــم املتحــــدة وزاد عــــدد  ارجيــــة االيرانيــــة و ــــ ا )  ٣٠٠العــــدوان ا

ع من ايلول عام  ي قبل الرا عد اخر. ١٩٨٠مذكرة حيث بدء العدوان االيرا  واخذ يتصاعد يومآ 
 

ي والعـشرن مـن  ـ الثـا ـ  ان الرد العرا اقية ف ولم يكن امام العراق سوى منع االذى عن االرا العر
عــــة ايـــام مـــن ذلـــك اعلــــن العـــراق وقـــف اطـــالق النــــار مـــن جانـــب واحـــد واعلــــن  ١٩٨٠ايلـــول عـــام  عـــد ار و

ميدة. نة املسا ا افقتھ ع اي مبادرة سلمية من االمم املتحدة او منظمة املؤتمر االسالمي او   مو
كومـــــــة االيرانيـــــــة  ـــــــن ا خيـــــــة نالحـــــــظ ان عــــــدة اتفاقيـــــــات عقـــــــدت ب واذا اردنــــــا مراجعـــــــة االحـــــــداث التار
ــــم اطمــــاع  ــــي الن ل انــــب االيرا ــــذه االتفاقيــــات تنقــــض مــــن قبــــل ا انــــت  اقيــــة طــــوال ســــنوات و والعر

ليج العري. قية اقطار ا م بأحتالل العراق و اطورة الفارسية ورغب  واحالم بتوسيع االم
 

ـــ ســـ  ي تمـــت الـــسيطرة ع ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــ ظـــل اصـــرار وتخطيـــط قيـــادة قطـــر العـــراق  و
ـم الـدفاع عـن  م عان مـن ظبـاط ومراتـب  ـ ن  مـة مقـاتل ـات القتـال ل ـل ج ـ  العمليات العسكرة 

يدة. اقطار االمة العرية ا  العراق و

ــ  ــذه املعركــة ال ــ  داء  ن كــش ي كوكبــة مــن مناضــل ا ــي االشــ وقــدم حــزب الــشعب حــزب البعــث العر
ـا  ا مـع اعدا ا االمة  صراع اء حاالت االنكسار ال مرت  ا عن العراق واالمة وا دفع الشر من خالل
ــا بالعائلــة  تمام ــ دعــم املعركــة مــن خــالل ا آ  اقيــة دورآ متمــ لــة ولعبــت املاجــدة العر منــذ ســنوات طو
ب وكذلــك  ع بالــدم واملــال والــذ ــ حمــالت التــ ا الفاعــل  ام ــ اســ ــة باالضــافة ا بيــة املطلو م ال وتــري
ــ دعــم املعركــة مــن خــالل تنظيــم  م  ــس اســتطاعت بقيــة االتحــادات والنقابــات واملنظمــات الــشعبية ان 
فيــــف وزرع  ــــ الــــسالح ا ــــاف ودورات االســــعافات األوليــــة والتــــدرب ع ــــ القــــرى واالر ية  ــــ حمــــالت 

ا. قلية وج ثمار اصيل ا  عض ا
 

ن رحمـھ هللا  يد صـدام حـس س الـش ن واستـضاف الـرئ تمـام باألسـرى االيـراني خالل س املعركة تم اال
نظيـم لقـاءات مماثلـة لألسـرى  افظـات ب ـ ا ن  عـاز بقيـة املـسؤول ـم وتـم ا م وتناول الغـداء مع عدد م
ـ  املقابل قام النظـام الطـائفي العنـصري عـصابة خمي ارات ا العتبات املقدسة و ن وتنظيم ز االيراني

م  ن والبالغ عدد اقي ـ االول  ١٨٤وجالوزتھ بتمزق اشالء عدد من االسرى العر ضابط وضابط صـف 
انون االول عام  ن. ١٩٨١من  م ع العرب واملسلم م وحقد مجي  واكدوا بذلك 

 
ـ  لـس االع ة املعركـة مـن عمـالء ا ـي طـوال فـ ش االيرا آ اد عمالء ايران الذين قاتلوا مع ا واخ
ع تؤكـد عكـس  ـرب والوقـا قية العمالء ان ايـران لـم تبـدء ا ادي العامري و رم  ومنظمة بدر بقيادة ا
ا اطمـاع  قيقـة تؤكـد ان لـد ـ العـراق وا ـا اطمـاع  ـس ل ندات ثـم قـالوا ان ايـران ل ذلك بالوثاق واملـس
ا ع  اقية وتواجد قوا ا ملدينة الفاو العر ن احتالل ليج بدل  العراق والوطن العري وخاصة دول ا

. نوب والشمال العرا دودي  ا  الشرط ا
 

ع  ـ الـسا عـد معركـة شرسـة  زب والثورة تم تحرر مدينھ الفـاو  تخطيط واشراف مباشر من قيادة ا و
ـــسان عـــام  ـــات القتـــال  ١٩٨٨عـــشر مـــن ن افـــة ج ـــ  ـــة  يـــار القـــوات االيرانيـــة الغاز ــان ذلـــك بدايـــة ا ـ و

 .١٩٨٨وصوآل ا يوم العظيم  الثامن من آب عام 
 

يــة وتحيــة اجــالل  داء العــراق واالمــة العر ــل شــ داء معركــة قادســية العــرب الثانيــة و لــود لــش ــد وا ا
يـم  د عـزة ابرا ا ا الرفيق ا ي وع رأس ا زب البعث العري االش اعة  واكبار للقيادة الفذة ال
ــس  ا مــن من ــذا االنتــصار بمــؤازة ابنــاء شــع ي الــ حققــت  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر ــن العــام  االم
قيــــــة  ــــــش الــــــشع و اصــــــة وا مــــــات ا ــــــة امل ــــــ الباســــــل وقــــــوى االمــــــن الــــــداخ والو ــــــش العرا ا

شكيالت املقاتلة االخرى.  ال
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ــا  يھ بــروز القــوى الوطنيــھ الــصادقھ املناضــلھ الــذي تجتمــع ف ــ مــص ــذه املرحلــة و ــ  أن مــا نحتاجــھ 

يھ. ات الفكر والكفاءة واإلخالص العا الذي قد يصل إ حد ا لت  أع مستو

 

ـــ  يـــاة  افـــة جوانـــب ا ـــديث، خطـــط لـــھ االعـــداء لتـــدم  خنـــا ا ـــ تار ــي نقـــاوم أكـــ وأخطـــر احتـــالل  ـ ل

ــــق  ــــستطيع أن ترســــم طر ه الــــ  ــــذه املرحلــــة حــــشد األدمغــــة والعقــــول النــــ ــــ  ــــز، مطلــــوب  بلــــدنا العز

ـــ الـــشعب  .يجب علينـــا الرجـــوع إ ما ـــ العمـــل الـــدؤوب لتوعيـــةا ـــشده ،بحاجـــة إ املـــستقبل الـــذي ن

ـو  قيقي، والوقوف بحزم عند تطلعاتھ املشروعھ وحاجاتھ االساسـيھ (( ألن الـشعب  بوع القوي ا الي

 مادة النضال شكال و روحا )) .

 

ــد قيــادة  ــ ع ــذا البلــد عــدة عقــود مــن الــزمن  ــ كنــف  مــم الكفــاءات الــ عاشــت  ذ  ــ إذن البــد مــن 

ه  ـــ ـــ مــستوى عــا مــن ا ـــا مــا تحتاجــھ مــن الـــدعم املــادي واملعنــوي، لتــصل إ ــزب للدولــھ، وقــدم ل ا

االت. افة ا  واملعرفھ  

ــل  ــزب وحــان األن ســداده. لــذا يتوجــب علينــا أن نــوقظ  ــذا ا ــؤالء علينــا ديــن كبــ وكبــ جــدا ل اننــا و

اســـمھ ضـــد االحتـــالل واذنابـــھ  يھ ا ـــھ املـــص ـــا للمواج ـــر جميـــع قوانـــا الـــ نمتلك امنـــھ ونظ طاقاتنـــا ال

ذا البلد. ن للنيل من  بص  وامل

 

ـ نفـسھ مـن اليـأس وحـب الراحـھ.  ـل منـا مـا  علينا كما يقال محارة العدو الباط أي بمع أن يحارب 

م )) . تمع اذا ما خلوا ألنفس فون بفساد ا ع بناء، الذين   (( يجب ان نطوي صفحة ا

 

زوجــة  ــل منــا ا ــشيد  ــ أن يكــون  قــھ. أن األمــل قــائم أن نتطلــع إ ية والبطولــة ا وتبــدأ صــفحة التــ

ل  بالدنيا لو موتھ )). لنا  جنوب العراق، ((   أ

 

ــ  اقــع عم ــ و ــ الــدارج (( لــو ضــامك الــضيم عليــك بــأوالد الــدالل )) إ ــذا نجــسد املثــل الــشع العرا و

 نضا ملموس.

 



 

 

 9ص

=°èø¹]ØjÏÖÄflß’Úð^eæJJ^Þæ…çÒ
áæ‚Ã‰êÚ^‰J

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ـــاء ـــذا الو ـــازم مـــن ان  ـــاء يؤكـــد الـــرأي ا ـــ إيجـــاد لقاحـــات مـــضادة للو ـــ مـــستوى الرؤســـاء  ى املتحكمـــة بالعـــالم وع ـــسابق الـــدول الكـــ اقتـــصادية مـــص تنـــافس و ـــداف سياســـية و ّنع ال

ة العامليـة اكـ مـ ـصوم وتـدم االقتـصاديات!اذ قبلـت منظمـة الـ ـة ا ة  محار سان وكواحد من األس نـاك عـشرات  ١٤٠ن وانتقامية ضد أنظمة ودول وضد اال نًا وان  بحثـًا رصـ

س الرو بوتن مؤخرا عن التو  نية واألمركية والروسية اذ اعلن الرئ ا الص تھ وانھ سـيطرح صل املشارع الدولية وطرح العشرات من اللقاحات املضادة ابرز للقاح نا جّرب ع اب

يع  ّ ــي ترامــب مــن تمكــّن الواليــات املتحــدة مــن تــص س األمر ديــد!تاله الــرئ ن قــد  ٣ــ األســواق بدايــة العــام ا انــت الــص ــا ، و ايــة العــام ا ــ األســواق  ــا ســتطرح  ــة وا لقاحــات نا

ـ عـض الـدول تتـضاعف فمـا الـسر،  ـ  ـاء تتواصـل و ايا الو ـ ـسابق و ـذا ال ـاء ؟!يجـري  ـ الو ـا قـضت ع ا توصلت للقاح واالدعاء با ـأعلنت ا ـسان ل  ـ اال و فعـال حـرب وحـشية ع

ة وأخــرى مــن التوصــل للقــاح املطلــوب  ــن فــ ي ،،ب ــسا تمــع اإل ــام ا ــ إيجــاد لقاحــات شــافية والتخــدير وا ن ان والــــام بــال اخــالق ؟!ان التبــاطؤ  تــص ذي يجمــع كثــ مــن العلمــاء وا

يع كورو  رمة تص و جزء مكمل  س شافيًا و داف وان املنتج سيكون قاتًال ول امل األ اء اذا لم تتحقق  س للتخلص من الو ؤالء ل ـن نا!مسا  ـ التخلـص مـن مالي ـدفون ا فالكبـار 

ــساع ــة ا ــ مواج با  م االســ ــان تــصد ــا ومــا تخلفــھ مــن دمــار، ولــذلك  ا ــا وتأث ــروب وتبعا ــشر مــن دون "وجــع رأس" وخــسائر وكــوارث ا ــ املــواد الغذائيــة رق ال اعــة والنقــص  عــة ا

اء ومن ثم لقاحھ القاتل  خلق ت يع الو ان وراء تص ذا ما  ضـة وعـدد واز جراء االزدياد  النفوس مما سيؤثر ع رفاه وسعادة الكبار املتنفذين و اعـة املف ن النقص  الغـذاء وا ن ب

عمل خالصـة لتقر  لفت  نات وكنت اعمل  مركز البحوث واملعلومات ببغداد  ذا االمر لم يكن جديدًا ففي بداية الثمان اقـع ـر النفوس املقبول ،و صـفحة عنوانـھ ( العـالم سـنة  ٨٠٠بو

ـابرات االمركيـة ١٩٧٨) مقدم  العام  ٢٠٠٠ ـ التخلـص مـن  (CIA)من ا ـ العمـل ع ـارتر وخالصـتھ املركـزة  ـ  ـي جي س األمر ـ الـرئ ـ الغـذاء  ١٠ا ـاد  ـشر للنقـص ا مليـون مـن ال

ـ  ـي وذلـك بافتعـال بـؤر توتـر وحـروب  ن والغـرب األور ـ الـشرق األوسـط وتحديـدا منـاوتوقع حصول مجاعة دولية ستؤثر ع املـستوى العـا والرغيـد والرفـاه لـدى األمـركي ـا  ي طق تـم تث

ـو واحـد مـن القـ ذا التقرر  وغسالفيا السابقة وعض املناطق األخرى  اسيا و افرقيا! ستان و ن العراق وايران و الصومال و أفغا ـة املـستقبلية االمركيـة عـام راءب  ٢٠٠٠ات والرؤ

ــارتر قبــل  س  ــروب الداميـة اكــ مــن  ٢٢وقـدم للــرئ اعــات وا الفعـل حــصدت ال ــ  ١٠عامًا!،و ــستان والــصومال وحـروب البلقــان بتفتــت يوغــسالفيا ا أفغا  ٦مليــون مــن العـراق وايــران و

ـسل ـ ال سابق  روب التقليدية وال م لم يكتفوا بحصاد ا ان ومن مع بدو ان االمر روب املفتعلة !و ذه البؤر وا ان  ايا يح دول ولم تخمد ن ـ افجـاءوا بفـايروس كورونـا اذ بلـغ عـدد 

ــ اقــل مــن ســنة  ن  ٢٤ألــف واالصــابات حــ منتــصف آب / أغــسطس فاقــت  ٨٢١ه  ث  ١٥مليونًا،وقــد تجــاوز عــدد املتعــاف ــس ــساءل البعــض ان خطــورة كورونــا شــاملة ال  مــا ي مليونــًا ور

يعھ ألغــراض سيا يح فالفــايروس قــد يكــون تــص ــ ذا  ــ مــن اكــ الــدول تــضررًا!و م اذ ان الواليــات املتحــدة  ــم املــصّنعون وغــ ــذا مــا  ســيةأحــدا ً بمــا ف ى و ــن الــدول الكــ انتقاميــة ب

بعد ا س ن وواشنطن وعدد من العواصم الغرية !وال  ن بك امات ب ن وتبادل اال شافھ للمرة األو  الص عالن اك شاره و م ليكـون شـامًال لـم ن اعزى ا ان لفايروس قد فلـت مـن أيـد

اسبھ السيا دف العام بم و تحقيق ال م و و م م مقابل ما  م م ال ال  ا شعو ة، تتحمل طورة لم تكن محسو ذه ا ما  ن احدًا ور  واالقتصادية ؟! سيةست
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ـو املـصد كبوابـة شـرقية ب عـده  ان العـراق قبـل التـارخ و ا ، و ا وتفّرق ا وضعف ا ب خ س مات  ـق األسـالم فتبـدل  وجـھمنذ الِقَدْم واألمة العرية عرضة لل ـور ديـن ا عـد ظ م  ـات لغايـة تَوُحـَد اطور األم

انــت عليــھ ــسانيھ لغايــة سـقوط الدولــة العباســيھ فعــادت األمـة ملــا  ا املبــاديء األ ــسود ـة  ــ أمــة قو ـال مــن أمــة متخلفــة متنـاحرة ضــعيفة ا ع  مــن ا ّ ــ ــال مــن الــضعف  قتتــال حــ وصـلت  تخلـف وفرقــة و

م مع ظر  ية ت نا وفق من صوم وتنوعت أساليب محار ن ا مات وتوزعت األدوار ب عيد نفسھ ، فتوالت علينا ال أن التارخ  ـان تحـت عنـوان الـسنة وف األعداء و ل دولة من دولنا ففي العـراق  اقع  وو

ــان الع بات التــدم ، و بات وفــق ماتتطلبــھ أســ كــذا تتــم صــناعة املــس ــ لبنــان وغــزة محــور املقاومــة و ــاب و ــة األر ا محار ــ ســور ــف الــذي  امــلوالــشيعة و ــو الغطــاء الــدي املز األخطــر ذي الثقافــة الدخيلــھ 

ــ مــن دوائــر صــنع القــرار و  ــ ممن ــالء مــن أبنــاء الــوطن مــن أتبــاع إيــران وتركيــا بتوجيــھ عل ــ عقــول وعواطــف ا العــراق ســاحة مثاليــة لتطبيــق تلــك الثقافــة الــ قتلــت فينــا  قــيإســتخدمھ األعــداء ليتالعبــوا 

س ا ــو تقــد ــشر مبــدأ غرـب  ـم ل ــر خب ــت غطــاء لتمر ت الــذي أتخــذ مـن حــب النــاس الفطـري آلل الب بدلتھ باألنتمـاء املــش ســ ــ ملقــاألنتمـاء الوطــ و ــ لرمــوز يمارسـون السياســة بلبــاس دي دس والـوالء ال

عــد  الــذات مــا  ــ العــراق و يــھ وخاصــة  ــ الــساحة السياســيھ العر ــرت  ــرامج األحــزاب الــ ظ ــ ذلــك فكــر و م  ــا ٢٠٠٣  ســنةعيــد عــن عقيــدة األســالم ، ســاعد م الــ ال تــؤمن مطلقــًا بــالوالء للــوطن وال صــلة ل

عبـادة املقـدس  بدلت األيمـان بـا  ـ فكـر وعقـل املواطن.فتلـك األحـزاب إسـ اقـع و ـ أرض الو ـة ع ـت صـف الوطنيـھ والعرو ھ بل حار ـ مـن بالعرو ي حـّول األيمـان بـالوطن ا األمـوات واألحيـاء وأمـا الطـرف الثـا

سبة للمغرر  عد الوطن بال تھ وجذوره فلم  تھ وعرو وا باملواطن فوق وطن ذلك ع ليفة و ـ أوطاننـا وأوالدنـا ونفكـر  م( َقَسْم الوالء املطلق ) للمرشد العام ثم ل ـت.أال نتقـي هللا  انـًا للمب إال مصدرًا للرزق وم

عبد عبدًا حيًا القيمة لھ أو ميتًا الحـول والقـوة بيـده بـدل املعبـود رب ية تجعل الفرد  افات دي خـون وطنـھ ، أال الـ مليًا كيف ستؤول اليھ األمور  ظل خر ـ فاسـد مـرتبط بالعـدو و سيا ـؤمن  سموات واألرض و

غادر املُْنَحِرف من املوروث.  نتقي هللا جميعًا و
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ـــزب البعـــث  1959أيلـــول عـــام  1 ۞ اختتـــم املؤتمـــر القومـــي الثالـــث 

عد أن بارك قيـام الوحـدة  وت أعمالھ  ي املنعقد  ب ا العري االش
ية القاســمية ضــد  ابيــة الــشعو ملــة االر املــصرة الــسورة ونــدد با

 كوادر البعث والقوى الوطنية والقومية وأحرار الشعب  العراق
 
ــــــ  1965أيلــــــول عــــــام  1 ۞ ــــــ للمجلــــــس الوط لــــــسة األو عقــــــدت ا ا

لــسة الرفيــق القائــد  ــي الــسوري، وقــد افتتــح ا ــ القطــر العر للثــورة 
ـــــشيل عفلـــــق، وانتخـــــب األعـــــضاء الـــــسيد منـــــصور  املؤســـــس أحمـــــد م
لــس  لــس أعــضاء ا ــسًا للمجلــس، وقــد ضــم ا ســلطان األطــرش رئ
ـزب  ـة الـسورة والقوميـة  ن القطر الوط آنذاك وأعضاء القيـادت
ن وممثلــــــــون عــــــــن القطــــــــاع  ي مــــــــن الــــــــسور ا ــــــــي االشــــــــ البعــــــــث العر
ي واالتحــاد العــام لنقابــات العمــال واالتحــاد العــام  ــسا العــسكري وال
ن واألطبــــاء  ــــام ــــن وممثلــــون عــــن نقابــــات ا ــــن ونقابــــة املعلم للفالح
ــــــــــ  ــــــــــسية  يئــــــــــات التدر ن والــــــــــصيادلة وممثلــــــــــون عــــــــــن ال ندســــــــــ وامل

ــــــ  لــــــس  امعــــــات ومواطنــــــون تقــــــدميون، وقــــــد تــــــم توســــــيع ا  14ا
ــــادة مــــشاركة الــــشعب والقــــوى السياســــية الوطنيــــة  1966شــــباط  لز

ـــــشرعية وصـــــناعة القـــــرار، وقـــــد  ـــــ الـــــسلطة ال والقوميـــــة التقدميـــــة 
الــــــسوداء بقيـــــادة تكتــــــل صــــــالح جديــــــد  1966شــــــباط  23اغتالـــــت ردة 

ـــــــــس باســـــــــم البعـــــــــث ثـــــــــورة   1963آذار  8وحـــــــــافظ أســـــــــد الطـــــــــائفي امل
ــــــــة الوليــــــــدة املــــــــستوحاة مــــــــن مبــــــــادئ البعــــــــث  ــــــــذه التجر وأحبطــــــــت 

 الديمقراطية
 
انتقل إ رحمة هللا الرفيق عباس خلف عضو  2013أيلول عام  2 ۞

ي ســـــف  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر ارجيـــــة  مكتـــــب العالقـــــات ا
 العراق  روسيا االتحادية قبل االحتالل

 
ـ رحمــة هللا الرفيـق ضــياء عبـد الــرزاق  2015أيلـول عـام  2 ۞ انتقــل إ

ـــي  ـــزب البعـــث العر حـــسن عـــضو مكتـــب الثقافـــة واإلعـــالم القومـــي 
ي ا  االش

 
 
 
 
 
 
 
ـ حـزب  2003أيلـول عـام  3 ۞ ـشر  ـ وال ـاز اإلعـالم السيا أصـدر ج

ــــــ  ــــــاج السيا ي قطــــــر العــــــراق مقدمــــــة للم ا ــــــي االشــــــ البعــــــث العر
اقية اتي للمقاومة العر  والس

 
ــــــ  1980أيلــــــول عــــــام  4 ۞ ــــــ األرا ت إيــــــران عــــــدوانًا واســــــعًا ع شــــــ

ـــــ املناطـــــق  عـــــد حملـــــة مـــــن االعتـــــداءات املتكـــــررة ع ي  اقيـــــة يـــــأ العر
ـــدود مـــع إيـــران اســـتمرت عـــام ونـــصف ليكـــون  اذيـــة ل اقيـــة ا العر
ـــ العـــراق رغـــم محاولـــة  ـــي ع ـــذا التـــارخ يـــوم بدايـــة العـــدوان اإليرا

قيقــة واســقاط مــا قبــل  يــف ا ــران تز ــام ط مــن  1980أيلــول  22ح
رب  ذاكرة ا

 
ــــــدد مــــــن قبــــــل قيــــــادة البعــــــث  1964أيلــــــول عــــــام  5 ۞ ــــــان اليــــــوم ا

ي  18لتفجــــــ ثــــــورة تطيــــــح بــــــردة  عيــــــد  1963ــــــشرن الثــــــا الــــــسوداء و
ــ  1963شــباط  8الــسلطة لثــوار  ــسرب إ ئــة  ر ولكــن خــ العمليــة ا

ـــــزة نظـــــام عبـــــد الـــــسالم محمـــــد  ت أج االســـــتخبارات العـــــسكرة فـــــش
ــــة حملــــة اعتقــــاالت  24عــــارف قبــــل  ســــاعة مــــن موعــــد العمليــــة الثور

ــم بالبعــث أدت  عالق ــزب وأصــدقائھ واملــشكوك  ــل كــوادر ا بحــق 
يد القائــد  ألســر الرفيــق األب القائــد أحمــد حــسن البكــر والرفيــق الــش
ن  ــزب املتقــدم وعــشرات املناضـــل ـــادر ا ن وآخــرن مــن  صــدام حــس
اكمــــة ضــــد  ــــاب الــــسلطة ا لتبــــدأ صــــفحة جديــــدة مــــن صــــفحات ار

ن  البعث والبعثي
 
أحـــد  1952أيلـــول عـــام  9 ۞ ـــ مـــصر  ـــ  صـــدر قـــانون االصـــالح الزرا

امـــة لثـــورة  ـــسفت االقطـــاع ومكنـــت  1952تمـــوز  23املنجـــزات ال الـــ 
ـــادح مـــن االســـتفادة مـــن األرض الزراعيـــة  جمـــا الـــشعب املـــصري ال

يمنة واستغالل طبقة االقطاع  عيدًا عن 
 
ــت ) وجــھ العــراق  1987أيلــول عــام  9 ۞ ــة  13( يــوم الكو ضــرة جو

ــــــ  ــــــت ال ــــــي ثــــــأرًا للكو ــــــ العمــــــق اإليرا ــــــة  ــــــشآت حيو ــــــ م مــــــدمرة إ
 عرضت العتداءات إيرانية متكررة آنذاك

 
ـــشر  1989أيلـــول عـــام  9 ۞ تـــم اجـــراء آخـــر انتخابـــات للمجلـــس ال

ــــ  ي قبــــل ســــيادة األوضــــاع الــــشاذة غ كــــم الــــذا ملنطقــــة كردســــتان ل
يجة العدوان ع العراق  الطبيعية  املنطقة ن

 
اتي للمقاومـة  2003أيلول عام  9 ۞ ـ والـس ـاج السيا صـدر امل

اقية  العر
 
ـشام  2008أيلول عام  9 ۞ انتقل إ رحمة هللا الفرق األول الـركن 

يــــــدة وأم  صــــــباح الفخــــــري أحــــــد أبطــــــال منــــــازل قادســــــية صــــــدام ا
ــــ الدولــــة قبــــل  اقــــع  الــــدة والــــذي شــــغل العديــــد مــــن املو املعــــارك ا
ـــ للعمليـــات  ـــش العرا ــان ا ـ س أر ــان معاونـــًا لـــرئ ـ االحتـــالل حيـــث 
ًا  ـشارًا عـسكر غـداد والتـأميم ومس ـابرات ومحـافظ  ـاز ا س ج ورئ

ورة م   رئاسة ا
 
يـــــة مـــــن زرع  1977أيلـــــول عـــــام  10 ۞ ـــــر العر ـــــة التحر تمكـــــن ثـــــوار ج

ــــــــا ملقتــــــــل العديــــــــد مــــــــن  ــــــــ القــــــــسطينة أدى تفج عبــــــــوات ناســــــــفة 
اينة  الص

 
ـزب البعـث  1991أيلول عام  12 ۞ عقد املؤتمـر القطـري العاشـر  ا

ـــاد والبنـــاء ) وقـــد ناقـــش  ي قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر ا ا ـــي االشـــ العر
عــــــــد منازلــــــــة أم املعــــــــارك  ارجيــــــــة  ليــــــــة وا املؤتمــــــــر املــــــــستجدات ا
ــــ العــــراق الــــذي أعقبــــھ  ــــائر ع ــــصار الــــدو ا ــــ ضــــوء ا الــــدة  ا
ـــــ  ـــــاب  ـــــب واالر العـــــدوان الثالثيـــــ الغاشـــــم وتبعتـــــھ حـــــوادث التخر
يـــــة  نو افظـــــات ا عـــــض ا ا  د يانـــــة والغـــــدر الـــــ شـــــ صـــــفحة ا

 والشمالية
 

ـــــــزب  1963أيلـــــــول عـــــــام  13 ۞ ـــــــامس  عقـــــــد املؤتمـــــــر القطـــــــري ا ا
ـــو أول مؤتمـــر قطـــري ينعقـــد  ي قطـــر العـــراق و ا ـــي االشـــ البعـــث العر

ليـــــة  1963شـــــباط  8عـــــد ثـــــورة  وقـــــد نـــــاقش املؤتمـــــر املـــــستجدات ا
ع تطبيق ميثاق  ارجية  ضوء  سان  17وا  الوحدوي  1963ن

 
ـزب البعـث  1991أيلول عام  13 ۞ اختتم املؤتمر القطـري العاشـر 

ــاد والبنـــاء ) أعمالــھ وقـــد  ي قطـــر العــراق ( مؤتمـــر ا ا ــي االشــ العر
ـــــ  ـــــصار الدو ـــــة ا ـــــ مواج ـــــش  ثمـــــن املؤتمـــــر صـــــمود الـــــشعب وا
ـ  ـة الزمـر االجراميـة  سال  منازلة أم املعـارك ومواج ائر واالست ا

يانة والغدر  صفحة ا
 
رة  1882أيلــــــــــول عـــــــــــام  14 ۞ عرضــــــــــت العاصـــــــــــمة املــــــــــصرة القـــــــــــا

ـــــــــــھ بمقاومـــــــــــة واســـــــــــعة  ي الـــــــــــذي جو يطـــــــــــا لالحتـــــــــــالل العـــــــــــسكري ال
مـــــــن طـــــــرد  1952تمـــــــوز  23وانتفاضـــــــات متكـــــــررة حـــــــ تمكنـــــــت ثـــــــورة 

 1956االستعمار من األرض املصرة عام 
 
ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق محمــــد صــــا  1987أيلــــول عــــام  14 ۞ انتقــــل إ

ــــة  ي وج ا ــــي االشــــ التايــــھ مــــسؤول قيــــادة تنظيــــم حــــزب البعــــث العر
لس الوط الفلسطي  التحرر العرية  الكوت وعضو ا

 
س  1958لــسنة  28صــدر القــانون رقــم  1958أيلــول عــام  15  ۞ بتأســ

غداد  جامعة 
  

غداد املؤتمر الدو حـول بـرج بابـل  1998أيلول عام  15  ۞ عقد   ا
با  وثورة بورس

  
نفـــــــذت ســـــــلطات االحتـــــــالل اإليطـــــــا حكـــــــم  1931أيلـــــــول عـــــــام  16  ۞

ــ  تــار الــذي قــاد ثــورة الــشعب اللي ــد عمــر ا ا يد ا االعــدام بالــش
 ضد الغزاة لعشرن عاماً 

 
ـ  1968أيلول عام  16  ۞ ـ املتطـوع  يد العرا يع جثمـان الـش ـش تـم 

ـــ  ي ايـــاد عبـــد القـــادر  يو ية ضـــد االحتـــالل الـــص املقاومـــة الفلـــسطي
زب ن  الدولة وا  غداد بحضور عدد من املسؤول

  
يونية بمـشاركة  1982أيلول عام  16  ۞ ارتكبت قوات االحتـالل الـص

ــــــــــــن  ــــــــــــشيا الكتائــــــــــــب الطائفيــــــــــــة العميلــــــــــــة مجــــــــــــزرة بحــــــــــــق الالجئ ميل
ا وشاتيال  لبنان استمرت لعدة أيام ن  مخي ص ي  الفلسطي

  
ـد الـدكتور  2008أيلول عـام  16  ۞ ا ـ رحمـة هللا الرفيـق ا انتقـل إ

ـي  ـزب البعـث العر اشـم الـدلي عـضو قيـادة قطـر العـراق  حسن 
ي ا  االش

 
عــــــــــواس عــــــــــضو  1958أيلــــــــــول عــــــــــام  17  ۞ وفــــــــــاة الرفيــــــــــق عبــــــــــد هللا 

ي ا زب البعث العري االش ن القومية والقطرة األردنية   القيادت
 
ـة إيرانيــة  1980أيلـول عـام  17  ۞ ــ اسـقاط طــائرة جو ــ العـراق  ن

اذيـــــة إليـــــران وأســـــر  دوديـــــة ا اقيـــــة ا انــــت تقـــــصف املنـــــاطق العر
ـ  ان أسره دليًال دامغًا ع أن إيـران  ن لشكري والذي  ا حس طيار

 من بدأت العدوان .
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يــــة واســــعة  1978أيلــــول عــــام   18۞  رات جما د العــــراق تظــــا شــــ
ـــ  ـــزب وقواعـــده ومـــسؤو الدولـــة احتجاجـــًا ع بمـــشاركة قيـــادات ا
يـــة وتوقيعـــھ  خيانـــة العميـــل أنـــور الـــسادات لـــشعب مـــصر واألمـــة العر
ي وتفرطـــھ  يو ت مـــع العـــدو الـــص ئة الـــص امـــب ديفيـــد ســـ ـــدة  معا

 بالثوابت الوطنية والقومية . 
 
ـــــاب  1969أيلــــول عـــــام  19  ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق عبـــــد الو انتقـــــل إ

ي ا زب البعث العري االش  كرم عضو قيادة قطر العراق 
  

ــــــ لبنــــــان  1980أيلــــــول عــــــام  19  ۞ ــــــي  اغتــــــال عمــــــالء النظــــــام اإليرا
ــــــ  ــــــ االقلي لــــــس السيا يد الرفيــــــق صــــــا رحيــــــل عــــــضو ا الــــــش
ــــزب البعــــث  ــــي، عــــضو قيــــادة شــــعبة الــــشياح  نو ــــن ا لــــساحل امل
رة الفقيھ يدة ز ي قطر لبنان وزوجتھ الرفيقة الش ا  العري االش

  
داء األبطـال مـن  1959أيلول عام  20۞  تم تنفيذ حكم االعدام بالـش

ـــ العـــراق وقـــادة ثـــورة  ن  ن والقـــومي ن الـــوطني ة املناضـــل تمـــوز  14خـــ
ومؤســـ تنظيـــم الـــضباط األحـــرار: الـــزعيم ( العميـــد ) الركـــن  1958

ــاج ســري والعقيــد خليــل ســلمان  ــ والعقيــد رفعــت ا نــاظم الطبقج
اب واملقـدم  ـز أحمـد شـ ـ توفيـق واملقـدم الـركن عز واملقدم الـركن ع
رمــــــز والرائــــــد توفيــــــق يحــــــ آغــــــا والرائــــــد مجيــــــد حميــــــد  اســــــماعيل 
ن  لــــــ والنقيــــــب الــــــركن داوود ســــــيد خليــــــل والنقيــــــب يحــــــ حــــــس ا
ـــا طـــھ واملـــالزم األول  ي والنقيـــب زكر اشـــم الـــدبو مـــاوي والنقيـــب  ا
عــد محاكمــات صــورة  ــ أم الطبــول  ــ ســاحة الرمــي  حــازم خطــاب، 
مة  ثورة  مة املسا ية عبد الكرم قاسم ب بأمر رأس األف الشعو
اب الـشواف  يد العقيد الركن عبد الو املوصل الباسلة بقيادة الش

 1959آذار  8 
  

غداد 1988أيلول عام  20 ۞ س    تم افتتاح متحف ثورة ما
  

اختتـــم املؤتمـــر الـــدو حـــول بـــرج بابـــل وثـــورة  1998أيلـــول عـــام  20  ۞
غداد با أعمالھ    بورس

  
ــــــق األول الــــــركن عبــــــد  2014أيلــــــول  20  ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الفر انتقــــــل إ

ــــر الدولــــة للــــشؤون العــــسكرة قبــــل احتــــالل  ــــشل وز بــــار خليــــل ش ا
ــان  ـس أر ــر الـدفاع ورئ ـ وز ــ وقـت سـابق موق العـراق والـذي شـغل 

ش  ا
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ـــ العاصـــمة  2014أيلـــول عـــام  21  ۞ ن ع ـــوثي اســـتو املتمـــردين ا

عــــد  ــــ الــــشرعية  ــــن ع ســــنوات مــــن بدايــــة  10اليمنيــــة صــــنعاء منقلب
ھ منذ بدايتھ عام  م املدعوم إيرانيًا والذي جو بمقاومـة  2004تمرد

ــم صــناديد البعــث  ــ طليع ــان  باســلة مــن جمــا الــشعب اليمــ و
عــــض ضــــعاف  وثيــــة كمــــا أغــــرت  م االغــــراءات ا و ــــس الــــذين لــــم 
ـــزب  ـــم القيـــادة القوميـــة  ن الـــذين تـــصدت ل ـــاز النفـــوس مـــن االن
ات كوادر البعث  ل حزم مما رفع من معنو ي ب ا البعث العري االش

ي و ة التمرد ا   مجا

ـــي ردًا مزلـــزًال  1980أيلـــول عـــام  22  ۞  ـــ العـــدوان اإليرا رد العـــراق ع
ــــ  يــــدة ال لتبــــدأ قادســــية العــــرب الثانيــــة: منازلــــة قادســــية صــــدام ا
يـد: يــوم النـصر العظيــم  ـ يــوم األيـام ا توجـت بنـصر العــراق واألمـة 

مـة مـشروعھ  1988آب  8  ز يوم تجرع الـدجال خميـ الـسم مقـرًا 
اقية البطلة ة العر افل القوات املس  العنصري أمام 

  
ـوري رقـم  1989أيلول عام  23  ۞ م ـشكيل  473صدور املرسوم ا ب

ـــ نتائـــج  ي بنـــاًء ع كـــم الـــذا لـــس التنفيـــذي ملنطقـــة كردســـتان ل ا
ــــ  ي ال كــــم الــــذا ــــشر ملنطقــــة كردســــتان ل لــــس ال انتخابــــات ا
ن العــــرب واألجانــــب  اقب ــــا املــــر د ل ــــة شــــ ــــة وشــــفافية ونزا تمــــت بحر

ا  الذين قاموا بتغطي
  

ـــــــزب  1963أيلـــــــول عـــــــام  24  ۞ ـــــــامس  اختتـــــــم املؤتمـــــــر القطـــــــري ا
ـــــ املؤتمـــــر  ي قطـــــر العـــــراق أعمالـــــھ وقـــــد أو ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
ـــ تحقيـــق الوحـــدة االتحاديـــة مـــع القطـــر الـــسوري  بـــضرورة االســـراع 
ــ  ــة  ــة والتنمو يو كمــا طالــب الــسلطة الوطنيــة بتفعيــل املــشارع ا

ن ال تخدم جما الشعب  القطر واصدار القوان
  

نــــدس عــــدنان عبــــد  2015أيلــــول عــــام  24  ۞ ــــ رحمــــة هللا امل انتقــــل إ
ي وزر الصناعة واملعادن العرا السابق يد جاسم العا  ا

  
يـــدة  1962أيلـــول عـــام  26  ۞ تم ا فجـــر الـــضباط األحـــرار ثـــورة ســـ

م أبطــال  ــ اليمــن، وقــد ســا ــ املتخلــف  كم الرج الــ أطاحــت بــا
ـــــ  س أول خاليـــــا حركـــــة الـــــضباط األحـــــرار و ـــــ تأســـــ ن  البعـــــث امليـــــام
ــل معــارك  ــ  ن  ن وعــسكر ــن مــدني م البعثي تفجــ الثــورة، كمــا ســا
مـــة  ـــ م ود  ـــم دور مـــش ــان ل ـ داء الثـــورة، و الثـــورة وقـــدموا أول شـــ

ــن عــامي  ن يومــًا البطوليــة ب حــ تحقــق النــصر  1968و 1967الــسبع
ــــــ آخــــــر  ــــــ فلــــــول الرجعيــــــة وتط مــــــا الــــــشعب اليمــــــ ع ــــــن  املب

م عام   1970معاقل
  

ــــق ذيــــاب  2007أيلــــول عــــام  27  ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق الفر انتقــــل إ
اوي وزر الشباب األسبق أحد ثوار  تمـوز  30-17و 1963شباط  8العل

  العراق 1968
  

قامــت قــوى الــردة الرجعيــة العميلــة بــانقالب  1961أيلــول عــام  28  ۞
ا عـــــن دولـــــة  ـــــ الوحـــــدة الـــــسورة املـــــصرة لفـــــصل ســـــور عـــــسكري ع
ـــــھ االنقـــــالب العـــــسكري الغاشـــــم بمقاومـــــة عنيفـــــة  الوحـــــدة، وقـــــد جو
ن لالنفـــصال جمـــا البعـــث،  ـــ طليعـــة املقـــاوم ـــان  اســـتمرت أليـــام و
ن  ـــا لالنفـــصالي ـــي الـــسوري مقاوم ثـــم عـــاودت جمـــا الـــشعب العر
ـ  ن مـسنودين مـن جما ا كوادر البعث ح تمكن البعثي و مقدم

ال أطاحت بحكم الزمرة  1963آذار  8الشعب واألمة من تفج ثورة 
 االنفصالية

  
ــــي جمــــال  1970أيلــــول عــــام  28  ۞ ــــ رحمــــة هللا الــــزعيم العر انتقــــل إ

ب تمــر  ــ ظــرف عــص يــة املتحــدة  ــة العر ور م ــس ا عبــد الناصــر رئ
ـــــــ املـــــــدعوم مـــــــن الغـــــــرب  يجـــــــة العـــــــدوان الرج يـــــــة ن بـــــــھ األمـــــــة العر
ــ األردن فيمــا ُعــرف بأحــداث  ية  اينة ضــد املقاومــة الفلــسطي والــص

 أيلول األسود
  

ية الثانيــــــة  2000أيلــــــول عــــــام  28  ۞ انــــــدلعت االنتفاضــــــة الفلــــــسطي
ي الغاشم يو  ( انتفاضة األق ) املباركة ضد االحتالل الص

 
يـــــــة عمليـــــــة  2001أيلـــــــول عـــــــام  28  ۞  ـــــــر العر ـــــــة التحر نفـــــــذ ثـــــــوار ج

ـــــــــــدود  ـــــــــــ ا يونية ع دفت قـــــــــــوات االحتـــــــــــالل الـــــــــــص فدائيـــــــــــة اســـــــــــ
ــــــدي  اد الرفــــــاق: أحمــــــد م ــــــش ــــــا اس ية املــــــصرة ونتــــــج ع الفلــــــسطي

د وشادي ال  ومحمد ز
  

ــــزب البعــــث  1961أيلــــول عــــام  29  ۞ أصــــدرت قيــــادة قطــــر العــــراق 
ـ ضـد  خيـًا يـدين االنقـالب العـسكري الرج ي بيانـًا تار ا العري االش
ـــي الـــسوري الحبـــاط االنقـــالب  ـــدعو جمـــا الـــشعب العر الوحـــدة، و
ـــــة  ور م ـــــ ســـــماء االقليـــــم الـــــشما ل وابقــــاء علـــــم الوحـــــدة خفاقـــــًا 
يــــة املتحــــدة، وقــــد نــــال البيــــان ترحيــــب الرفيــــق القائــــد املؤســــس  العر
ام  ــسرعة صــدوره، كمــا نــال البيــان احــ ــشيل عفلــق مــشيدًا  أحمــد م
ـــزب والـــشرفاء  ـــي وأصـــدقاء ا ـــ الـــوطن العر وتقـــدير كـــوادر البعـــث 

 واألحرار من جما األمة
  

زار الرفيــــق األب القائــــد أحمــــد حــــسن البكــــر  1970أيلــــول عــــام  29  ۞
ــ وفــاة  غـداد لتقــديم التعــازي  ــ  يــة املتحــدة  ــة العر ور م سـفارة ا
يد القائــد  ــ الفقيــد الرفيــق الــش س جمــال عبــد الناصــر كمــا  الــرئ
ن  ــدي عمــاش والعديــد مــن املــسؤول ن والرفيــق صــا م صــدام حــس

زب معددين مناقب الراحل   الدولة وا
 
 
 
 
 
 
  

 
نما  1975أيلـــــول عـــــام  29  ۞ تــــــم اســـــتحداث املؤســــــسة العامـــــة للــــــس

ـــــ عـــــام  ا  ـــــسمي ـــــ العـــــراق الـــــ تبـــــدلت  ـــــ دائــــــرة  1987واملـــــسرح  إ
نما واملسرح  الس

  
ـ  2017أيلول عام  29  ۞ ـشكي العرا انتقل إ رحمة هللا الفنان ال

تار  الرفيق مخلد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
  

غـــــداد عـــــن صـــــدور قـــــانون االصـــــالح  1958أيلـــــول عـــــام  30  ۞ أعلنـــــت 
والذي تمكـن مـن ضـرب االقطـاع كطبقـة  1958لسنة  30الزرا رقم 

ـ واملـادي، اال أن النـواقص واألخطـاء  ـا السيا وازالة كث مـن نفوذ
عيًا ورافقتھ تنفيذيًا عند تطبيقھ قد حدت  شر ا القانون  ال حوا

ــــ رقــــم  بدالھ بقــــانون االصــــالح الزرا ــــذا تــــم اســــ  117مــــن فعاليتــــھ، ل
الــذي أصــبح ســاري املفعــول اعتبــارًا مــن  1970أيــار  21ــ  1970لــسنة 

ــــــــــ القــــــــــانون القديــــــــــم  1970أيــــــــــار  30 ــــــــــ األخطــــــــــاء والنــــــــــواقص  وتال
ديـــد الـــذي  اقـــع ا مـــستفيدًا مـــن التجـــارب املاضـــية ومنطلقـــًا مـــن الو

ـــن  1968تمـــوز  30-17أفرزتـــھ ثـــورة  ـــ العـــراق وتمك ـــوض بالزراعـــة  لل
ن من االستفادة من االصالح الزرا  املواطن
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ــــ  ـــ لنــــدن الـــدكتور ســـعد نا ــــ املقيـــم  ــادي العرا ـ اتـــب واأل فنـــد ال
ــي الـــسابق جـــون بولتـــون  ـ ـــشار االمـــن القومـــي األم جـــواد مـــزاعم مس
ـــ ضـــرورة وحتميـــة  القائلـــة ان العـــراق دولـــة مـــصطنعة داعيـــا األخـــ ا

 تقسيمھ!
 

يفة رأي اليـوم  ـ ا  ـشر وأو الدكتور سعد نا جواد  مقالـة 
ـــــل حقـــــا ان  ـــــ تحـــــت عنـــــوان (  ـــــ التاســـــع مـــــن اب املا ونيـــــة  االلك
ــان موقــف اكــراد  ــن؟ ومــاذا  العــراق دولــة مــصطنعة؟ او انــھ كيــان 
ب امللــك فيــصل األول ) األســباب الــ تقــف  العــراق مــن مــسألة تنــص

ثة وجاء  املقالة : ب ذه الدعوات ا  خلف 
 

كيـــــة  مـــــرة اخـــــرى يخـــــرج علينـــــا وجـــــھ قبيـــــح مـــــن وجـــــوه السياســـــية االم
ـذا  ( جون بولتون ) ليتحدث لنا عن ضرورة وحتمية تقـسيم العراق.
ـن  عودنـا ب ديد.لقـد  ـس با ـو ل ديث ( الذي قد يفرح البعض )  ا
نــا ان العــراق دولــة مــصطنعة  الفينــة واالخــرى ان يخــرج علينــا مــن يخ
عــــــد ان اكملــــــت  ا )  ــــــشكيل قامــــــت برطانيــــــا الدولــــــة االســــــتعمارة ( ب
عـرف بخليـج  ـان  ليج العري ( الذين  احتالل االرا املمتدة من ا
البصرة ) ا سالسل جبال زاغروس  الشمال والشرق.و املنطقة 
ــي  يطا انــت اثنــاء االحتــالل ال الــ عرفــت عــ التــارخ بــالعراق والــ 

غداد واملوصل والبصرة.  تمثل الواليات العثمانية الثالث : 
 

ــل مــن يحبــذ تقــسيم العــراق  ــا صــدى عنــد  ــذه الفكــرة تجــد ل وظلــت 
ـــــــــــــا حقيقـــــــــــــة  ــــــــــــ اســـــــــــــاس ا خدمــــــــــــة ألغـــــــــــــراض سياســـــــــــــية معينـــــــــــــة ع
ـ اثنـاء  رت  ذه االطراف اسرائيل ال جا قف ع راس  تارخية.و

اقيــة  ــرب العر ــ ثالثــة كيانــات،  -ا االيرانيــة بفكــرة تقــسيم العــراق ا
ـــذه االجـــزاء، وانمـــا الن  ـــ  ـــس إرضـــاء املـــصا املكونـــات املوجـــودة  ل
منــع  يونية الغاصــبة، و ة الدولــة الــص ــ مــص ــذا التقــسيم يــصب 

ا. ل خطرا عل ش ور عراق قوي   ظ
 

ــــ عــــام  ــــذه الفكــــرة مــــرة ثانيــــة ٢٠٠٣منــــذ بدايــــة االحتــــالل  ــــشطت   ،
يل االمثــــل  ــــا الــــس ــــ اســــاس ا كيــــة ع ــــ االدارة االمر ــــا افــــراد  نا وت
ـــــا االحتـــــالل  اعـــــات الطائفيـــــة والعرقيـــــة ) الـــــ أشـــــعل فتيل ـــــل ال  )
ـــــ مـــــن  ـــــ الـــــرغم مـــــن ان الغالبيـــــة العظ ، ع ـــــ ل وا ـــــش ا  ع ـــــ و
ت  ء الــص ــ ان  ــذه.و ن ال تــزال تــرفض فكــرة التقــسيمات  اقي العــر
روا بفكـرة ان العـراق دولـة مـصطنعة  اص الذين جـا برمر من اال

ا برطانيا  عام  ل ـذا التـصرح الـذي ينـم عـن ١٩٢٠ش ، ولكنھ مع 
ــذه البــالد، شــأنھ شــأن قرارتــھ االعتباطيــة  غبــاء وعــدم معرفــة بتــارخ 
االخــرى الــ دمــرت العــراق، كــرر اكــ مــن مــرة ان ( الــُسنة قــد حكمـــوا 

ا الشيعة واالكراد، وانھ  ٤٠٠العراق ألك من  دوا خالل عاما واضط

ــ حكــم العــراق ) ، ومــن  ــم  ن ان يأخــذوا دور ــذين املكــون آن االوان ل
ـن ادعائـھ  ـ التـضارب ب بـھ ا ـستطع ان يت تـھ فإنـھ لـم  لھ او سـوء ن ج
ي، ولــــم يفــــسر لنــــا كيــــف حكــــم مكــــون واحــــد البــــالد طــــوال  االول والثــــا
ء اســـــمھ العــــــراق؟ طبعــــــا نفــــــس  ــــــ نــــــاك  عـــــة قــــــرون اذا لــــــم يكـــــن  ار
مت باتخـــاذ قـــرار احتـــالل  ـــل القيـــادات الـــ ســـا التـــصرح صـــدر مـــن 

 العراق.
 

لة بالتارخ او من يزورونھ عن قصد، فان اسـم  ابتداء، وللرد ع ا
ــ بطــون التــارخ وقبــل الفتــح االســالمي.وقبل  ــو اســم ضــارب  العــراق 
ــ التــارخ ( الــسومرة  ــ  ــات االو اطور ســبعة االف ســنة حكمــت االم
ــا املعروفــة، مــع  افي ــذه البــالد بجغر واالكديــة والبابليــة واالشــورة ) 
ر.وكـــذلك االمـــر  انـــت تظ ـــادات ونقـــصان وحـــسب قـــوة الـــدول الـــ  ز
ــا، ووصــل  ل ابــان الفتــح االســالمي الــذي لــم يتوقــف حــ شــمل البــالد 
ت منـذ ذلـك  بـال الـشمالية والـشرقية الـ اعتـ الفتح ا سالسل ا
ــــــــدود الطبيعيــــــــة للعراق.ودخلــــــــت االقــــــــوام الــــــــ تقطنــــــــھ  التــــــــارخ ا
ــــان  ـ نيـــــف.ثم انـــــھ  ـــــ الـــــدين االســـــالمي ا وخاصـــــة العـــــرب واالكـــــراد 
ة اصــبحت  ــة والعباســية.و ظــل االخــ ن االمو ــ ظــل الــدولت كــذلك 

ا. افية وعاصمة ل غر ذه الرقعة ا غداد كناية عن   لمة 
 

ـل  ـ  مـا ع ـان الـصراع بي ة والعثمانيـة  ن الـصفو رت الدولت وملا ظ
ـــل العـــراق،  عتـــ نفـــسھ حاكمـــا ل ـــان  غـــداد  ( العـــراق ) ، ومـــن يحتـــل 
عـــة  وحـــ اســـتقر االمـــر للدولـــة العثمانيـــة الـــ حكمـــت العـــراق ملـــدة ار

ور دول بأسماء مختلفة. ا ظ ات مختلفة تخلل با، مع ف  قرون تقر
غــــــــداد واملوصــــــــل  ان مــــــــن يــــــــردد فكــــــــرة الواليــــــــات العثمانيــــــــة الثــــــــالث 
ــــــــ عــــــــدم وجــــــــود عــــــــراق موحــــــــد، وان  ــــــــا الــــــــدليل ع عت والبــــــــصرة، و
ـشكيل كيـان  ا البعـض ل عض ذه الواليات مع  برطانيا قامت بدمج 
ـــل تـــارخ املنطقـــة، او  ص امـــا يج ـــ ـــو ايـــضا  ـــن اســـمھ العـــراق، 
علـم ان  قـائق الثابتـة.وملن ال  عرفھ ولكنھ يحاول لغرض ما نكران ا
يا تتعلـــق  ـــس ـــ فكـــرة حديثـــة  ـــ واليـــات ثـــالث  فكـــرة تقـــسيم العـــراق ا
ايــــة القــــرن  ــــ  تــــدت اليــــھ الدولــــة العثمانيــــة  نظيــــم اداري جديــــد ا ب

ـــــ عـــــام  الـــــذات  ـــــن اعُتِمـــــد اســـــلوب تقـــــسيم  ١٨٨٤التاســـــع عـــــشر و ح
لھ من الشمال  ان العراق  ذا التارخ  العراق ا واليات ثالث.وقبل 
ـــس  ـــان  غـــداد العثمانيـــة، مـــع وجـــود مـــا  عـــرف بواليـــة  نـــوب  ـــ ا ا
انـــــــت تمثـــــــل  ـــــــن اآلونـــــــة واالخـــــــرى، والـــــــ  ر زور ب ســـــــنجق او واليـــــــة شـــــــ
ــــ اســــاس وجــــود ابنــــاء القوميــــة  بــــا ع اليــــة تقر محافظــــة كركــــوك ا
غـــداد  ـــ واليـــات ثالثـــة فـــان  ـــا.وح اثنـــاء تقـــسيم العـــراق ا كيـــة ف ال
ـــو املرجـــع  غـــداد  ـــ  ، بـــل واعتـــ وا ـــ ـــ املرجـــع االداري االسا انـــت 
ــــ  ة الوا ــــل الواليــــات الثــــالث، وخاصــــة اثنــــاء فــــ ــــ ل ــــاكم االسا وا

ي  عام  يطا ، ١٩١٤املص مدحت باشا.وعندما حدث االحتالل ال
ــ عــام  ــل العــراق  ، اعــاد تقــسيم الواليــات ١٩١٩وتمكــن مــن احتــالل 

ـــــــــة  ـــــــــ ( الو ـــــــــا ا عـــــــــة  -الثالثـــــــــة ادار ـــــــــا جميعـــــــــا تا محافظـــــــــات ) اعت
عــــد االحتــــالل  ي للعــــراق  ــــاكم املــــد ــــذا الــــصدد كتــــب ا لبغــــداد.و 
ـــدود العـــراق ال  لـــسون ) يقـــول ان اي تخطيـــط  ي ( ارنولـــد و يطـــا ال
ـــشاء كيــــان  عــــ ا ــــا الواليـــات الثـــالث  ـــدود الــــ امتـــدت ف ـــشمل ا
ـسمية  زل ال يقو ع الدفاع عن نفسھ او اعالة ابناءه.كمـا اعتـ ال
ـــسمية مـــضللة  ـــرن )  ـــن ال عـــ مـــا ب وتاميـــا والـــ  و قيـــة ( م االغر
ــذه البقعــة منــذ قــديم الزمــان،  قيقــي الــذي عرفــت بــھ  وان االســم ا

و االسم االدق. التأكيد منذ الفتح االسالمي، ( العراق )   و
ــــ  افــــة مــــن شــــمالھ ا ــــل مــــا قيــــل اعــــاله ان منــــاطق العــــراق  ــــم مــــن  ا
ا  ــــسك انــــت دائمــــا منــــاطق مختلطــــة  ــــھ ( اي الواليــــات الثــــالث )  جنو

نــاك  ن والــصابئة، ولــم تكــن  يــدي ــود وال املــسلمون واملــسيحيون وال
ــــا مــــن مكــــون واحــــد فقــــط، ولــــم  ــــستطيع ان تــــد ا منطقــــة واحــــدة 
ــ اســاس طائفــي  د تــارخ العــراق حــ احتاللــھ مــذابح او حــروب ع ــش
ـــة آنـــذاك مـــن زاخـــو  ـــذه االلو .كمـــا ان ابنـــاء  او ديـــ او مـــذ او عر
ا  د ـــل االحـــداث السياســـية الـــ شـــ ـــ  موا  ـــ جنـــوب البـــصرة ســـا ا
ــــــ  اقيــــــة تــــــضم  انــــــت االحــــــزاب الوطنيــــــة العر ن، و اقي املنطقــــــة كعــــــر
ھ.ولـم  ـ حنو ـ الواحـد مـن شـمالھ ا ل اطياف الـشعب العرا ا  داخل
ــــــش  ــــــست جــــــزءا مــــــن العراق.علمــــــا بــــــان ج ــــــا ل ــــــّدِع ايــــــة منطقــــــة با َت
ي لــم يفعــل ذلــك ( دمــج الواليــات العثمانيــة الثــالث )  يطــا االحتــالل ال
عــــــد االحتــــــالل  ن ولكــــــن مـــــن حكــــــم العـــــراق  اقي ـــــالعر حبـــــا بــــــالعراق و
ـــشف آنـــذاك ان  ديـــدة ) قـــد اك ـــ قواعـــد الدولـــة ( ا ي وأر يطـــا ال
بــال الــشمالية مــع تركيــا والــشرقية مــع إيــران تمثــل حــدودا طبيعيــة  ا
ل مـــــــــن الناحيـــــــــة  ـــــــــش ـــــــــدود الطبيعيـــــــــة  ـــــــــذه ا ـــــــــذه البـــــــــالد، وان  ل
ــــ الدولــــة، ومــــن الناحيــــة االقتــــصادية فــــان  عــــا يح اتيجية ما االســــ
يــــــــــــــــــة  نو ول ا ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــس املنــــــــــــــــــاطق الــــــــــــــــــشمالية ال غــــــــــــــــــ ل
افـــــــدين املنحـــــــدرة مـــــــن  ـــــــا عـــــــن ميـــــــاه الر ول ال غـــــــ ل صبة.والـــــــس ا
ـــــــ  ـــــــل االرا عـــــــ  ـــــــان  ـــــــرن )  ـــــــن ال ـــــــوم ( مـــــــا ب الـــــــشمال.وح مف

نوب. ن دجلة والفرات من الشمال ح ا صورة ب  ا
 

نـــــاك مـــــن يـــــردد مقولـــــة ان اكـــــراد العـــــراق رفـــــضوا ان  مـــــن ناحيـــــة اخـــــرى 
ـذا تـوج برفـض  م  ديـدة.وان رفـض ونوا جزءا مـن الدولـة العراقيـة ا ي
ــــ االســــتفتاء الــــذي طالــــب بــــھ املرحــــوم امللــــك فيــــصل االول  املــــشاركة 
كمــھ مــن  ن  اقي علــم مــدى مقبوليــة العــر والــذي اراد مــن خاللــھ ان 
يطانيـــا الـــ اختارتـــھ ان  ناحيـــة ومـــن الناحيـــة الثانيـــة اراد ان يقـــول ل
م.واخـــذ  ــا عل ـ بھ مل ن لتنـــص اقي ـــ رغبـــة العـــر ـــا جـــاء بنـــاء ع اختيار
ــــن  ــــ ملــــف يب ل ارســــال مــــا عــــرف ب ( املــــضبطة ) ، و االســــتفتاء شــــ
ــــل لــــواء ( محافظــــة ) مــــن ترشــــيح امللــــك فيــــصل لعــــرش  موقــــف ابنــــاء 
ـــــا البعـــــض  ا مـــــا يورد ادثـــــة، والـــــ كثـــــ ـــــذه ا ـــــشأن  العراق.اقـــــول 
ــــــي يكونـــــــوا جـــــــزءا مـــــــن الدولـــــــة  ـ ـــــــ رفـــــــض االكـــــــراد ل كـــــــدليل قـــــــاطع ع
انـــــت تخـــــص محافظـــــة الـــــسليمانية فقـــــط  ادثـــــة  اقيـــــة، فـــــان ا العر
ـــــا  ـــــن ا ـــــ ح ـــــ االســـــتفتاء،  ا برطانيـــــا مـــــن املـــــشاركة  ن والـــــ اســـــت
افظـــــــــــــــــــــــــــــات ذات االغلبيــــــــــــــــــــــــــــــة الكرديــــــــــــــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــــــــــــمحت لبــــــــــــــــــــــــــــــا ا
دت ثـــورات الـــشيخ  انـــت قـــد شـــ ة  ـــ تلـــك الفـــ باملشاركة.الـــسليمانية 
ة  ــــــا لكردســـــــتان ) لفـــــــ ـ فيـــــــد، والـــــــذي نـــــــصب نفـــــــسھ ( مل محمـــــــود ا
ــو للمنــدوب الــسامي  ــ ذلــك، حــسب مــا كتــب  تــھ  انــت  ة، و قــص
ــــــا  ي آنـــــذاك، انــــــھ طاملـــــا ان برطانيـــــا قــــــد اختـــــارت فيـــــصل مل يطـــــا ال
ـــسب  ـــصيا يمتلـــك نفـــس ال ـــسبھ العلـــوي الـــشرف، فانـــھ  ب  ـــس
ـــ  التا ـــ النـــ محمـــد عليـــھ أفـــضل الـــصالة والـــسالم، و الـــذي يرجـــع ا
ـ  ا اسوة بامللك فيـصل.وعملت برطانيـا ع ستحق ان يكون مل فانھ 
ــــــ االكــــــراد وتقــــــديرا  ــــــس حبــــــا  اض الــــــشيخ محمــــــود ل اســــــتغالل اعــــــ
ـــــن  ـــــم املطالب ـــــدد  ــــي  ـ م ل ـــــستغل ـــــا ارادت ان  م وانمـــــا أل ملـــــشاعر
ن، والــــــذين رفــــــضوا فكــــــرة  اقي امــــــل مــــــن العــــــر باالســــــتقالل التــــــام وال
لــــــة االمــــــد تمنــــــح برطانيــــــا امتيــــــازات  ــــــدة طو االنتــــــداب او توقيــــــع معا
ــــــ ذلــــــك.اوال ان برطانيــــــا  ة ع نــــــاك ادلــــــة كثــــــ ــــــ العراق.و وقواعــــــد 
افـــق  ـــ يو ملـــان العرا ـــ جعـــل ال ديـــد الـــصرح )  ـــت ( بال عنـــدما ن

فـــة ( طرحـــت عـــام  ـــ االتفاقيـــة ا ـــا  ١٩٢٢ع ملـــان عل وصـــادق ال
ا مـــــن  ١٩٢٤عـــــام  عـــــد تقليـــــص مـــــد عـــــة اعـــــوام ) ،  ٢٥و ـــــ ار عامـــــا ا

ـــــاء ثـــــورة الـــــشيخ محمـــــود ونفتـــــھ خـــــارج العراق.ثـــــم  ـــــا أل ارســـــلت قوا
ــــــدة جديــــــدة مــــــع  ١٩٣٠اعــــــادت الــــــشيخ محمــــــود (  ) قبــــــل توقيــــــع معا
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ديـــدة اســـتخدمت برطانيـــا  ـــدة ا عـــد توقيـــع املعا ـــذه املـــرة، و ـــ  و
ــــــ  يطانيــــــة لقــــــصف الــــــسليمانية وحكمــــــت ع ــــــة ال و حــــــ القــــــوة ا
عـــــد ان اخـــــذت أصـــــغر  غـــــداد،  ـــــ  يـــــة  الـــــشيخ محمـــــود باإلقامـــــة ا
ارج.وقبـــــل ذلـــــك شـــــارك  ـــــ ا ينـــــة وارســـــلتھ للدراســـــة  ابنـــــاءه شـــــبھ ر
انت  ي، وال  يطا االكراد بفعالية  ثورة العشرن ضد االحتالل ال

ي. يطا اقية ضد االحتالل ال  ثورة عر
 

م فلقد ُكِشَف عنـھ عنـدما رفعـت الـسرة عـن  اما الدليل الثالث واال
.فلقد  ـ يات من القـرن املا ي العرا  بداية السبعي االرشيف املل
ـــــذا االرشـــــيف وثيقـــــة ( رســـــالة ) بخـــــط يـــــد املرحـــــوم عبـــــد  ـــــ  ـــــرت  ظ
ــــرا للداخليــــة آنــــذاك والــــذي ارســــلھ  ـــان وز ـ ــــسن الــــسعدون الــــذي  ا

س / مــــايو  ــــ ( مــــا ــــ حقيقــــة  ١٩٢٣امللــــك فيــــصل االول  ) ليتعــــرف ع
ــم يرفــضون  موقــف اكــراد لــواء الــسليمانية، الــذين ادعــت برطانيــا ا
ــــ  ـــا ع ـ بھ مل م فيمــــا يخــــص تنــــص ارســــال ( مــــضبطة ) تحمــــل مــــوقف
الــــة للقــــول ان اكــــراد الــــسليمانية  ــــذه ا لــــ  العراق.واســــتخدم االن
بــــــــدو ان ارســــــــال  ديد.و يرفــــــــضون ان يكونــــــــوا جــــــــزءا مــــــــن العــــــــراق ا
الــــسعدون جــــاء بــــدون علــــم املنــــدوب الــــسامي آنــــذاك. تلــــك الرســــالة 
ـ الـسليمانية التقـى بوجـوه ورؤسـاء  يقول السعدون انھ فور وصولھ ا
ــن  لــف يم ــانوا مــستعدين  ــم جميعــا  عــشائر اللــواء مــن االكــراد، وا
ـــــذا االمـــــر  ــــانوا يرغبـــــون بـــــان يتـــــم  ـ ـــــم  ديـــــد، بـــــل ا الـــــوالء للملـــــك ا
ــــــــــ  كيــــــــــة ومــــــــــن عــــــــــدم االســــــــــتقرار  ــــــــــسرعة خوفــــــــــا مــــــــــن املطــــــــــامع ال
ـــ الغـــد،  ـــ ان يقومـــوا بتوقيـــع املـــضبطة  ـــم.وان االتفـــاق تـــم ع منطق
ـ  ي  يطـا حضور املسؤول ال ، و م ثانية  اليوم التا وعندما التقا

 املدينة،
 

م لم  م ( طاملا ا وه بأ م ورفضوا التوقيع وأخ وا رأ م قد غ وجد
لـون  م يو ـم فـا ـو مفيـد او مـضر ل ن ما  يكونوا قادرن ع التمي ب
ــي يأخــذ القــرار املناســب بــدال  ي ل يطــا ــ املنــدوب الــسامي ال م ا امــر
ـد  ـ مـا تر عد ان حـصلت ع ا  اض م ان برطانيا الغت اع م ).امل ع
ــل اجــزاء واليــة املوصــل العثمانيــة جــزءا  ت  ــدة ) واعتــ ( توقيــع املعا
مــــن العــــراق، االمــــر الــــذي صــــادقت عليــــھ عــــصبة االمــــم مــــع التوصــــية 
و مـــــــا  ام حقـــــــوق وخصوصـــــــية االكـــــــراد الثقافيـــــــة والقوميـــــــة.و بـــــــاح
اقيـة املتعاقبـة دائمـا.ولم يـصدر اي قـانون  كومـات العر مت بـھ ا ال
ـل  ـ  م القوميـة و ـو  العراق ينكر وجود االكراد كـشعب او ينفـي 
ــــ الــــدول االخــــرى الــــ تــــضم أجــــزاء اخــــرى مــــن  ــــود، وكمــــا حــــصل  الع

 االكراد.
 

روج  عتقد و ست دولة مصطنعة كما  و ل خالصة القول ان العراق 
ـــن اطيافـــھ او مكوناتـــھ ظـــل  ش ب البعـــض وألغـــراض معينـــة، وان التعـــا
ــــا  خيــــة، بــــدليل انــــھ لــــم تحــــدث حر قبــــات التار ــــل ا ا طــــوال  ــــ وا
ــــــن حكومــــــات  ـــــا ب نــــــاك حرو انــــــت  عم  ــــــن مكوناتـــــھ. ليـــــة واحــــــدة ب ا
يــــــاة  ــــــ ا ــــــروب مثـــــال لــــــم توثـــــر ع ــــــذه ا واحـــــزاب معارضــــــة، ولكـــــن 
ـــ تواجـــد  الـــذات ع ـــ العـــراق، و تلطـــة  ـــل املنـــاطق ا ـــ  ش  والتعـــا
ـــــ حيـــــاة  ا، وال ع غـــــداد لوحـــــد ـــــ  ـــــشون  ع أكـــــ مـــــن مليـــــون كـــــردي 
ــــ  ــــاورة للمنــــاطق الكرديــــة او  ــــ املنــــاطق ا ــــشون  ع العــــرب الــــذين 
ل مناطق العراق ح االحتالل تضم جميع املكونات  ا، وظلت  داخل
اوج  ــــــــــذه العالقــــــــــات بــــــــــال عمقت  يــــــــــة والعرقيــــــــــة والطائفيــــــــــة.و الدي
رة الــــــ ال تـــــــزال  ـــــــذه الظــــــا ــــــل املكونــــــات،  ـــــــن  ابط االســــــري ب والــــــ

ذا اليوم. د   مستمرة 
ــــاطر واالطمــــاع الــــ تحيــــط بــــالعراق  ــــ ظــــل ا ــــس اخــــرا، و ا ول اخــــ
ن جميعــا عــن التعــاون مــن اجــل عــراق  اقي لــھ ال يوجــد بــديل للعــر أ و
ـل  حتفـظ  م و ميع  داخلھ بحقـوق واحد ديمقراطي قوي يتمتع ا
ـــــــــ  ـــــــــ او توثـــــــــر ســـــــــلبا ع طـــــــــرف بخصوصـــــــــياتھ الـــــــــ يجـــــــــب ان ال تط
ـــت  اقيـــة االكـــ واالشـــمل، وعكـــس ذلـــك فـــان التفت صوصـــية العر ا
ـاورة او  غة ألطمـاع الـدول ا ـل مكـون لقمـة سـا سوف سـيجعل مـن 

عــــــــض  االقليميــــــــة الطامعــــــــة.وان االعتقــــــــاد بــــــــان التقــــــــسيم ســــــــيجعل 
ــــو اعتقــــاد خــــاطئ ومظلــــل ومحفــــوف  ــــارا  االطــــراف اقــــوى وأكــــ ازد

ية والوجودية . اطر املص  با
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ــيــل  ــ الــعــراق ) كــتــب نــ تــحــت عــنــوان ( املــأســاة املســتــمــرة لــفــلــســطــيــنــ
ـ الـثـالـث مـن اب  ـولـنـدا مـقـاال  ـ  اتب الفلسطي املقـيـم  الس ال
ـ تـمـارس ضـد  ـ عـن الضـغـوط الـ شر  وسائل التـواصـل االجـتـمـا و
ــا  ــ ــ ســ ــن الــ ــل الــقــرارات والــقــوانــ لــغــاء  ــ الــعــراق و ــن  ــيــ الــفــلــســطــيــ

ي   كم الوط قبل الغزو األم ـذه الـقـرارات ٢٠٠٣ا .ومن اغـرب 
ام وضوابط األجن املقيـم  م اح سري عل ن اجانبا  ي عد الفلسطي

  العراق .. وجاء  املقالة :
 

ـ مـعـانـاة  سـلـط الضـوء عـ ـ  قليلة  الدراسات واملواد اإلعالمية ال
ـعـد قـرار  ٢٠٠٣فلسطين العراق املستمـرة مـنـذ عـام  ـ تـفـاقـمـت  والـ

ــن بــإيــقــاف بــدل  املــفــوضــيــة الســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة لشــؤون الــالجــئــ
ــ الــعــراق مــنــذ  نــامـج  ــ ــن بــالــ ــن املشــمــولـ ــيــ ـن الــفــلــســطــيـ اإليـجــار لــالجــئــ

. ر آذار / مارس املا  ش
 

 معطيات وحقائق
ـ الـعـراق لـم تـتـوقـف الـبـتـة  ن  ي ن الفلسطي الالفت أن معاناة الالجئ

ـــل  ـــســـان / ابـــر ـــ نـــ ــي  ـ ـــ ـــش األمـــر ـــ ـــ ، ٢٠٠٣مـــنـــذ احـــتـــاللـــھ مـــن قـــبـــل ا
ـعـد مـقـتـل (  ـــا  ـ ـ يـد  ٤٠٠ووصلت تلك املعانـاة ذرو ـن عـ ) مـن الـالجـئـ

ن للنظام العرا السابق. ـم موال عت اقية   قوى عر
 

شيات طائفية موتورة  ا ميل ازر ال ارتكب وقد أكدت دراسات أن ا
ن دولة  العالم،  ٢٠إ ت (  ) ألفا من فلسطين العراق إ أرع
ــم مــن  ٨٣يــمــثــلــون (  ــ ــن، وتــنــحــدر غــالــبــيــ ــ املــائــة مــن مــجــمــوع الــالجــئــ  (

ـبـق سـوى (  ـن غـزال، ولـم يـ ـ  ٤٠٠٠مثلث حيفا، أجزم وجبع وع ) ال
ــ  ــ الــبــلــديــات  ــ  ــ  ــ ــل أســا شــ ــتــمــركــزون  ــ الــعــراق و ــ  فــلــســطــيــ

غداد.  وسط العاصمة 
 

ــ  ــن  ــيــ ــن الــفــلــســطــيــ ــزم بــأن مــعــانــاة مــن تــبــقــى مــن الــالجــئــ ــ ــمــكــن ا و
ــعــد  ــم يــومــيــًا، خــاصــة  ــبــة ســتــالحــقــ الــعــراق ســتــكــون مــركــبــة والــتــغــر
ن ع أراضيھ من  ي ا للقلق يحرم الفلسطي إصدار العراق قانونا مث
ـ قــانـونــا سـابــقــا  ـلــ ـيــات؛ و ـمــسـيــ ــ ـا مــنـذ بــدايـة ا ــ امـتــيـازات تــمـتــعـوا 

ــ  ٢٠٠١صــدر عــام  ــم تــلــك االمــتــيــازات، حــيــث تــم اعــتــبــار الــال ومــنــحــ
ـا  ـ ـان يـتـمـتـع  ـال أي امـتـيـازات  ـيـا و الفلسطي  العراق مـقـيـمـا أجـنـ

ا.  وم
ــــتــــلــــفــــة لــــنــــحــــو (  ــــ ــــقــــوق ا ــــ ــــديــــد ا ــــ ــــمــــس الــــقــــرار ا ــــ  ٤٠٠٠و ) ال

ـ أراضـيـھ مـنـذ  ـلـة عـ ـ الـعـراق والـذيـن أمضـوا عـقـودًا طـو ـ  فلسطيـ
ــانــيــة، ١٩٤٨عــام  ــ ــة ا ــ ــ الــتــعــلــيــم وال ــم  ــا ســلــب حــقــ ــ ، مــن بــيــ

ــعــاد  ــ إ وكــذلــك الســكــن ووثــائــق الســفــر والــبــطــاقــة الــغــذائــيــة إضــافــة إ
ا. م من دوائر الدولة ومؤسسا ن م  املوظف

 
ان القرار العرا السابق املرقم  ـ  ٢٠٢و ينص ع معاملة الفلسطي

ـ  نـاء حصـولـھ عـ العرا  جميع االمتيازات وحقوق املواطنة باست
ـ إدارات  ق  التوظيف والعمـل  اقية حيث منحھ ا سية العر ا
ــة والــعــمــل  ــ ومــؤســســات الــدولــة.وكــذلــك مــنــحــھ حــق الــتــعــلــيــم وال
ــي واإلعــفــاء  ــا ــ ــة والســكــن ا ــر والــتــقــاعــد والــبــطــاقــة الــغــذائــيــة الشــ
ـ  ـتـلـفـة .. إضـافـة إ ـ اض واملـعـامـالت الـبـنـكـيـة ا ـ ـ وحـق االقـ الضر
لزام السـفـارات  منحھ وثائق سفر تمكنھ من السفر إ خارج العراق و
ـــا  ـــم لـــ ـــ اقـــيـــة بـــمـــخـــتـــلـــف دول الـــعـــالـــم بـــمـــعـــامـــلـــتـــھ حـــال مـــراجـــعـــ الـــعـــر

.  كمواطن عرا
 

ـــــا  ــ شــر خــدمـا ــالـة االونــروا  ـ حســابــات و ــان  ــمــيــة الـقــول إنــھ  مـن األ
ــن (  ــران /  ٤٠٠٠بــ ــن مــن حــز ــ الــعــشــر ــ الــعــراق  ــ  ــ فــلــســطــيــ ) ال

اقـيـة آنـذاك رفضـت ذلـك  ١٩٥٠يونيو من عام  ـكـومـة الـعـر بيد أن ا
ـــة  ـــدمـــات واالحـــتـــيـــاجـــات الضـــرور ـــ ـــالـــة الـــغـــوث بـــتـــقـــديـــم ا ووعـــدت و

ن. ي ن الفلسطي  لالجئ
ـ الـعـراق  ـ  ــا الـتـجـمـع الـفـلـسـطـيـ ـــد ولسنا بصدد التحوالت ال شـ

ة (  ــ ــ صــدرت خــالل الــفــ ــن الــ ) لــكــن  ٢٠٠٣  -  ١٩٤٨مــن جــراء الــقــوانــ
ــــو تــواجـــد  ــ الـــعــراق  ـــ  ــ أن الـــوجــود الـــفــلـــســطـــيــ البــد مــن اإلشـــارة إ

، حــــيــــث رفــــض الــــالجــــئــــون ١٩٤٨قســــري فــــرضــــتــــھ ظــــروف نــــكــــبــــة عــــام 
ـم أن اإلقامة املـؤقـتـة  ـم لھ ظنًا م التوجھ بداية إ العراق رغم محب
ـ  ـم اإلقامـة  ستمر إ أسابيع معدودة تحتم عل عد النكبة وال س

ا واألردن ولبنان. التحديد سور غرا العري و وار ا  دول ا
 

 عالقة نضالية
ـش  ـ ـ ـة مـع ا عالقة نضالـيـة قـو يون  وقد ارتبط الالجئون الفلسطي
ان متمركزًا ومدافعًا عن الساحل الفلسطي وخـاصـة  العرا الذي 
ـعـد  ازر اإلسرائـيـلـيـة  ـم ا ن غزال ال دفعت  قرى جبع وأجزم وع
ـ الـعـراق  ـ إ ور من سقوط حيفا عروس الساحل الفلسطـيـ ثالثة ش
ـ  ـش الـعـرا ـم  سيارات ا والدول العرية األخرى، حيث تم ترحيل
ـانـت  ـ  اقـيـة الـ ن إ العراق بقيادة قـائـد الـفـرقـة الـعـر ع مدينة جن

.  متمركزة  الساحل الفلسطي الضابط عمر ع
 

ـــ الـــعـــراق  ـــن إ ـــيـــ ـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــ ـــور مـــن وصـــول الـــالجـــئـــ ـــعـــد عـــدة شـــ و
ــد واملـدارس  ـلـيـات واملـعـا ـ الـ اقـيـة آنـذاك  ـكـومـة الـعـر ـ ـم ا أسكن
ـــــــت الـــعـــطـــلـــة الصـــيـــفـــيـــة، اضـــطـــرت  ـــ ــــا، وعـــنـــدمـــا انـــ ـــ والـــفـــنـــــــادق وغـــ
ـ  ـــم  ـ ـا ـ الـبـصـرة، حـيـث تـم إسـ ـــم إ ـ ـ مـ كومة إ نـقـل قسـم كـبـ ا

عض العائالت إ مدينــة املوصل. ية، كما نقلت   معسكر الشعي
ـــا : نـادي  ـ ـ عـدة نـوادي مـ ـغـداد  ـ  ان الـعـائـالت املـتـبـقـيـة  وأعيد إس
ـــا،  ــ ــة، ونــادي الــزوراء، ونــادي الــرشــيــد وغــ افــديــن، ونــادي الــعــلــو الــر
ـيـة مـن وزارة  ـيـون يـتـلـقـون املسـاعـدات الـعـيـ وظل الالجئون الفلسـطـيـ

ـ عـام  اقـيـة حـ ـ ١٩٥٠الدفاع الـعـر ـــم عـ ـ ، حـيـث أصـبـحـت مسـؤولـيـ
ـا شعبـة  عاتق وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وال أسست بدور

ـم. ـم واإلشراف عل  خاصة لرعاي
 

ــانــت  ــ الــعــراق، و ــن  ــيــ ــن الــفــلــســطــيــ ــة شــؤون الــالجــئــ ســمــيــت مــديــر
ـــا  ست ل ن فقط، ول ي ن الفلسطي شرف املديرة ع شؤون الالجئ
ن الذين وفدوا إ الـعـراق لـإلقـامـة فـيـھ، وقـد  ي عالقة ببا الفلسطي

ـ الـعـراق، أنـھ  ـ إ عرف الال الفلسطي سـان »حددت املديرة  اإل
تل عام  ـاجر من بلده ا ـ الـعـراق  ١٩٤٨الفلسطي الذي  ودخـل إ

أقام قبل تارخ   .١٩٥٨ - ٩ - ٢٥و
 

ــ  ـــــا الــفــلــســطــيــ ــ زوجــ ــ ضــم الــزوجــة إ ســانــيــة فــقــد أجــ والعــتــبــارات إ
ـــــة قـــــبـــــل عـــــام  ـــــ املـــــديـــــر ـــــل  ـــــ ـــــ  ١٩٦١امل و ال يـــــجـــــوز ضـــــم الـــــزوج إ

ـــ  ـــاء  ـــــــم أقـــر ـــ مـــن لـــ ـــوء إ ـــ ـــة صـــفـــة الـــ الـــزوجـــة.كـــمـــا مـــنـــحـــت املـــديـــر
ـ الـعـراق قـبـل عـام  ـن، مـمـن دخـلـوا إ ي ن الفلسطي العراق من الالجئ

ـصـيـة  ١٩٦١ ـ ل  العراق بـطـاقـة  و يمنح الال الفلسطي امل
ـيـة،  يـة واألجـنـ إضافة إ وثيقة سفر تمكنھ من السـفر إ البالد العر
ــم  يون اآلخرون الذين يقيمون  العراق، فإ أما الالجئون الفلسطي
ـيـة  اقـيـة أو وثـائـق سـفـر فـلـسـطـيـ ـ عـر ـيـة غـ يحملون جوازات سفـر عـر
ـ  انوا يقـيـمـون  ا و لبنان و غزة، و ن  سور ي انت تصرف للفلسطي
ــ  ــبــعــون  ــ ــة تــتــجــدد حســب الــطــلــب و الــعــراق بــمــوجــب إقــامــة ســنــو

ـم إ مكتب شؤون العرب. معامال
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ـ واسـتحق اإلدانـة والتنديـد فيلـم  تمـام الـرأي العـام العرا واستأثر با

ـر فيـھ  ـ وسـائل التواصـل االجتمـا واظ قـھ ا الفيديو الذي اخـذ طر

ـــــــزة األمنيـــــــة  ا األج ئـــــــة وغـــــــ األخالقيـــــــة الـــــــ تمارســـــــ األســـــــاليب الدن

ــم الفتيــان  ن بمــا ف اقي ن العــر ة ضــد املــواطن ــشياو كوميــة وامليل ا

قـــــوق  ــــان الفيلـــــم فـــــضيحة أخالقيـــــة بحـــــق ومنافيـــــة  ـ والـــــشيوخ .. و

. ا القانون الدو  الطفل ال شرع

 

ـ  ـ الـشارع العرا اسـاتھ ع ع دث وتفاديـا ال وخشية من تفاعالت ا

ـــــــسان ورعايـــــــة الطفولـــــــة الدوليـــــــة وزع املكتـــــــب  ومنظمـــــــات حقـــــــوق اال

ا عــن  ــاظ فيلمــا قــص ــ مــصطفى ال س الــوزراء العرا اإلعالمــي لــرئ

ــت الناشــطة  ــذا الــشأن كت ــ  ن مطــار املثــ .. و ــ ــ  ــارة قــام بــھ ا ز

ـ لنـدن بتـارخ الثالـث مـن اب مقـاال تحـت  اقيـة املقيمـة  اتبة العر وال

 عنوان (

ـــــشرتھ  ـــــ وفيـــــديو الطفـــــل العـــــاري ) و ـــــس الـــــوزراء العرا عـــــن أفـــــالم رئ

 يفة القدس العري الصادرة  لندن وجاء فيھ :

 

، يـــوم  ـــاظ ـــ مـــصطفى ال س الـــوزراء العرا وزع املكتـــب اإلعالمـــي لـــرئ

اقيــــــة  ٣٠ ــــــزة االعــــــالم العر ا تداولتــــــھ أج تمــــــوز / يوليــــــو، فيلمــــــا قــــــص

غداد.ُوصـــــفت  ، وســــط  ن مطــــار املثــــ ـــــ ــــ  ارتــــھ ا يــــة، عــــن ز والعر

ـا  ارة بأ ـا .«ليليـة تفقديـة مفاجئـة»الز ، خالل ـاظ بنفـسھ »تأكـد ال

اب الــــرأي ــــ رن، وأ ناء مــــن املتظــــا ــــ ن .«مــــن عــــدم وجــــود  ــــ و

ون نظـــام  ـــ ديـــد»املثـــ واحـــد مـــن  ـــ ســـمعتھ  «العـــراق ا ينـــافس 

ــــ  ئة  ــــب»الــــس ــــ .«التــــا»و «أبــــو غر ــــر حقو ـــاد أي تقر ـ اذ ال ي

ذكـر  ـسان بـالعراق اال و ـات حقـوق اإل ا ـشر حـول ان عاملي أو مح ُي

ن  ، مــــرة كمركــــز للتحقيقــــات وأخــــرى كــــ ن املثــــ ــــ  «ســــري »فيــــھ 

ــن  ــشيات وُتخــضع املعتقل افــة أنــواع التعــذيب، »ــسيطر عليــھ امليل ل

افــــــة أنحــــــاء  ــــــ  ي  ــــــا ر نــــــق والــــــصعق بالتيــــــار الك تبــــــدأ بالــــــضرب وا

اع  ــدف انــ ــاة الغــرق،  ــرق ونــزع األظــافر واألســنان ومحا ـسم وا ا

ـا ابية لم يرتكبو م عمليات إر نفيذ افات ب ـر .«اع وال تخلـو التقار

ــن مــن  ــ ضــد املعتقل ــاك واعتــداء ج ديــد أو ان مــن توثيــق حــاالت 

 الذكور.

ـــــــــ عديـــــــــد  رات الغاضـــــــــبة  ـــــــــارة مـــــــــع عـــــــــودة املظـــــــــا ي توقيـــــــــت الز يـــــــــأ

ـــــاء مـــــع  ر ـــــ انقطـــــاع الك ـــــ ارجـــــاء البلـــــد، احتجاجـــــا ع افظـــــات،  ا

ــة، وأزمــة  ن درجــة مئو مــس ــ ا ــد ع ــ مــا يز ارتفــاع حــرارة الــصيف ا

ـــــ قتلـــــة  ـــــ املطالبـــــة بــــالقبض ع ة للـــــشرب باإلضــــافة ا امليــــاه الـــــصا

ـــر  ـــشرن / أكتو ـــ انتفاضـــة  رن  ـــم ٢٠١٩املتظـــا ، الـــذين بلـــغ عدد

م  ٥٦٠ ف  داء، باإلضافة ا  ٣٠، اع ألف  ٣٠تموز، رسميا، كش

داف بواســـــــطة القناصـــــــة  ل دائـــــــم جـــــــراء االســـــــ ـــــــش جـــــــرح ومعـــــــوق 

نـــــــدقيات الـــــــصيد والغـــــــازات املـــــــسيلة  ـــــــ و واســـــــتخدام الرصـــــــاص ال

ـــو،  ـــ الـــرغم مـــن قـــساوة ا ـــ الـــشوارع ع رون ا للـــدموع.عاد املتظـــا

طــف  ــ حملــة ا ــاء الكورونــا، احتجاجــا، أيــضا، ع ــشار و ومخــاطر ان

ـــان  ـــل ذي فكـــر حـــر، و رن و صـــدة باملتظـــا يـــة امل واالغتيـــاالت املن

.تاله اغتيـــــــــال خمـــــــــسة  اشـــــــــ ـــــــــشام ال ـــــــــ  لـــــــــل السيا م ا آخـــــــــر

ــــ  اظ ، والبلــــد تحــــت قيــــادة ال ــــ ر رن وســــقوط عــــشرات ا متظــــا

كومـــة  ـــد بـــأن ا ع ن  ن.ح ـــ آذان املـــواطن الـــذي التـــزال وعـــوده تـــرن 

ـــشكيل  رون بـــأن وعـــود  رن.وّذكره املتظـــا ـــ مقتـــل املتظـــا ســـتحقق 

ـش  ـس وو يومان راي ان بات مزحة سمجة، وكما اكدت منظمة  ال

ماعــات وقــوات األمــن » علــن عــن ا كومــة، أن تحــدد و ــ ا يجــب ع

ا ومحاســــــــــــبة  ــــــــــــسق ــــــــــــذه أو  ــــــــــــ عمليــــــــــــات القتــــــــــــل  الــــــــــــ شــــــــــــاركت 

رن الـــذين اختطفـــوا  ـــان املتظـــا ـــود لتحديـــد م ذل ا ن.و املـــسؤول

املة  .«وما زالوا مفقودين، مع املساءلة ال

نـة الدوليـة للـصليب األحمـر  سبة ا املفقودين، تقول ال ـ »بال أن 

ـــم يتعرضــــون  ـــ العـــالم.البعض م العـــراق أكـــ عـــدد مـــن املفقـــودين 

ـــ حركـــة  ن  عـــض املـــشارك ـــ ذلـــك، مؤخـــرا،  لالختفـــاء القـــسري، بمـــا 

ر  شرن / أكتو  .«٢٠١٩االحتجاج ال بدأت  

 

ـــن  ؟ رأينــا فيلم ــاظ ا ال ــ االجـــراءات الــ اتخــذ لــھ، مــا  ــذا  إزاء 

ـــشارھ  ا لـــھ أحـــد مس وصـــورة.البد وأن تكـــون حـــصيلة نـــصيحة أســـدا

اقـــــع  ـــــ مو ميـــــة الـــــصورة / اللقطـــــة املـــــستخدمة إعالميـــــا وع حـــــول أ

انــــــت  مــــــا  قيقــــــة، م اقــــــع وا ــــــ الو ، لُتــــــصبح  التواصــــــل االجتمــــــا

ن بأنھ يقوم فعال بإنجازات مغـايرة ملـن  «اللقطة ـ الصورة» كة لتب مف

 سبقھ.

ـــــف ادعــــــاء  قيقــــــة عـــــن ز تھ، ليكـــــشف ا ـــــذا الفيــــــديو بوحـــــش ي  يـــــأ

ن،  ـ بلـد بـال قـوان حماية الشعب من قبل القوات األمنية والـشرطة، 

شيات وعصابات الفساد ا امليل ّ س ُ  تحكمھ مؤسسات 

 

ارتھ  .حيـث  «التفقدية املفاجئـة»تناول الفيلم األول ز ن املث ـ ـ  ا

تقـــــل  ـــــ مكتـــــب أنيـــــق مرتـــــب ثـــــم ي اقفـــــا يتـــــصفح بـــــضع ورقـــــات  نـــــراه و

ـا عـددا مـن  ـة واسـعة تتـألق نظافـة.نرى ف للوقوف امـام قـضبان لرد

ـــاظ نفـــسھ  ـــان وال بـــا عـــن امل ـــن الـــذين ال يقلـــون نظافـــة وترت املعتقل

ـــن  ر ـــ املتظا ناء انـــھ يرتـــدي بدلـــة وكمامـــة. رحلتـــھ للعثـــور ع باســـت

ـــسمعھ قـــائال :  ـــن،  تطف منـــو منكـــم صـــار لـــھ أســـبوع؟ »املفقـــودين وا

ر؟  ن؟ شـ ر؟ أكو ( ثمة ) واحد صار لھ أسـبوع؟ أسـبوع ـز .»ش ـن  ح

عيد صياغة أسئلتھ  م نفيا،  منو أجدد واحد؟ أكو »املعتقلون رؤوس

رن؟ ــــــــاظ مــــــــن عــــــــدم وجــــــــود .«واحـــــــد مــــــــن املتظــــــــا كــــــــذا تأكـــــــد ال

قوقيـة املوثقـة  ـن، وخـرج فرحـا بتفنيـده التقـارر ا رن معتقل متظا

ـــــان  ، الـــــذي  ـــــاظ ـــــل مـــــن املعقـــــول ان ال ن.ف تج العتقـــــال آالف ا

افيا، ال  ٩حــــ  ــــ ــــسا للمخــــابرات، ومــــن قبلــــھ  ــــران / يونيــــو، رئ حز

رن؟  عرف أين ُيحتجز املعتقلون من املتظا

عــــرف، فكيــــف اســــتطاع  ــــو ال  ــــ املــــسؤولة و ــــشيات  انــــت امليل ذا  و

نمـــــا تـــــدور  ـــــسرعة قياســـــية، ب تطفـــــة األملانيـــــة، قبـــــل أيـــــام،  ُ ـــــر ا تحر

ـ  ـ أك ن  نـا ن و تطف باحثـات عـن ابنـا ُ ات الشباب العرا ا أم

ـن  واج ور وسـنوات، و ـ مـدى شـ سانية، ع ون ال إ املعتقالت وال

انات واالساءات ودفع الرشوات بال جدوى.  اال

ــن آخــرن، ال  ــم مــع اثن ــ جنــدي م ي عــن القــاء القبــض ع الفيلــم الثــا

ـــن  نـــدي بانـــھ واآلخر ف ا عـــ ـــ الفيلـــم، برتبـــ رائـــد ومالزم. مـــا  نرا

أخذنا  نـــــــادق صـــــــيد.و رن الثالثـــــــة، قبـــــــل أيـــــــام، ب دفوا املتظـــــــا اســـــــ

مون  ــــــا.امل ينــــــا وجــــــود الرصــــــاص ف ــــــ ســــــيارة ل نــــــدي املرعــــــوب ا ا

ــــــة  ــــــ خطــــــوط مواج ــــــشرة  ــــــانوا ضــــــمن القــــــوة األمنيــــــة املن الثالثــــــة، 

ـــــــــر الداخليـــــــــة، حمـــــــــل  ـــــــــم، كمـــــــــا صـــــــــرح وز رن واملمنـــــــــوع عل املتظـــــــــا

الـــــــــــسالح.فكيف أخفـــــــــــى الثالثـــــــــــة بنـــــــــــادق الـــــــــــصيد، وكيـــــــــــف اغتـــــــــــالوا 

اضـا؟  رن ولم ت العملية ال تمت امام القـوات األمنيـة، اع املتظا

رن، مـن  ن من املتظـا ن فعال عن اغتيال اثن ان الثالثة مسؤول ذا  و

ن اآلخـــرن؟ أجمعـــت  مـــسمائة وثمانيـــة وخمـــس املـــسؤول عـــن قتـــل ا

ح أفـالم الدرجـة »أنھ  «الفيلم»التعليقات الغاضبة والساخرة ع 

 .«العاشرة أحسن منھ

امـــل قيافتـــھ  ـــاظ صـــورتھ ب ـــاء القاتلـــة، وزع ال ر ـــة أزمـــة الك وملعا

ـــــو  ـــــ غرفـــــة شـــــبھ مظلمـــــة و ـــــاط جالـــــسا خلـــــف مكتـــــب  بالبدلـــــة والر

ال قطرة عرق واحـدة  مة و ل  و يواصل الكتابة ب محاط بالشموع و

ــ أنــھ  ــ أبنــاء الــشعب و ا ا ة الرســالة الــ أراد ايــصال ــ ــ  تــدل ع

ـــم ألنـــھ يواصـــل  ـــس مثل ـــاء، اال انـــھ ل ر ي مـــن انقطـــاع الك عـــا ـــم،  مثل

ر!  العمل غ مبال با

 

ره  مجـــة ســـقطت إزاء فيـــديو لـــم يتـــم تـــصو ملـــة اإلعالميـــة امل ـــذه ا

.الفيديو  ــ ل  ــش ــاظ  ــشارك فيــھ ال ن ولــم  ف مــن قبــل محــ

دة  ـــــد مـــــشا تـــــھ.فمن منـــــا ير الـــــذي اشـــــ اليـــــھ لـــــم أســـــتطع اكمـــــال رؤ

ـ حــد  ضـعف طفـل عـار أمـام سـادية جالديــن يلتـذون بمـا يقومـون بـھ ا

ــ  ــي  ة ممــا نفــذه جــالدو االحتــالل األمر ــ ــشره، ليكــون  ره و تــصو

ـــ طفـــل  ـــن االعتـــداء الوحـــ ع ـــب؟ فيـــديو بلقطـــات مقـــززة يب أبــو غر

ـــــــس قيـــــــادة قـــــــوات حفـــــــظ  يتوســـــــل الرحمـــــــة مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن من

ــو اوطــأ مــا يمكــن ان تــصل اليــھ خــسة  ون بمــا  بــا قــوات »القــانون، ي

ون «االمــــن ــــ عديــــد الــــ ا  ــــا وممارســــا ، الــــ طاملــــا ُوثقــــت جرائم

ا. س عل كومات بال  واملعتقالت، وقامت ا

 

نارو املُعــــد مـــــسبقا، لتغطيـــــة  ـــاظ ذات الـــــس ـ ات ال خالفــــا لفيـــــديو

قيقــــة  ذاءتــــھ، ليكــــشف ا تھ و ــــذا الفيــــديو بوحــــش ي  قــــائق، يــــأ ا

ـ  عن زف ادعاء حماية الشعب مـن قبـل القـوات األمنيـة والـشرطة، 

ـــــشيات وعـــــصابات  ا امليل ّ ـــــس ُ ن، تحكمـــــھ مؤســـــسات  بلـــــد بـــــال قـــــوان

ـش  ع ل من قبل املنظومـة املوجـودة، فـالعراق،  ي ا الفساد.ولن يأ

ا من يقف ضد الوطن» اتـب أحمـد «أزمة وطن، ال يحل ، كما يقول ال

 الناصري.
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ـ  ادي والعشرن من تموز املا ديد )  ا يفة ( العري ا شرت  و
ا أكثم سيف الـدين تحـت عنـوان ( حمـالت  فيا انجزه ال تحقيقا 
ـاوف مـن مـشارع التغيـ الــديمغرا )  عيـد ا غـداد  تحـرض ضـد حـزام 

 جاء فيھ :
ة وقــــــوى سياســــــية مرتبطــــــة  ــــــشيات مــــــس ال تــــــزال حمــــــالت التحــــــرض ملل
غــــداد،  اقيــــة  ــــي العاصــــمة العر بــــإيران ضــــد منــــاطق وضــــوا شــــمال وغر
ــــع  ــــب، تحــــت ذرا غــــداد، مثــــل بلــــدات الطارميــــة وأبــــو غر املعروفــــة بحــــزام 
ــــــ عمليــــــات عــــــسكرة  ــــــاب"، والــــــدعوة إ "حواضــــــن داعــــــش"، أو "بــــــؤر اإلر
ـــــا، تثـــــ مخـــــاوف مـــــن عـــــودة  ـــــا وفـــــرض إجـــــراءات مـــــشددة عل ا وعزل ضـــــد
ـــ  عيـــد،  ـــ حـــد  ـــت، إ مخططـــات ومـــشارع التغيـــ الـــديموغرا الـــ ن
غـــــــداد، وشـــــــمال بابـــــــل  ـــــــا ديـــــــا شـــــــر  منـــــــاطق أخـــــــرى مـــــــن العـــــــراق، أبرز
مــــــالت  كومــــــة والقــــــضاء بــــــالوقوف ضــــــد تلــــــك ا ن ا والبــــــصرة، مطــــــالب

ا. اسبة مطلق  والدعوات 
 

ــ بلــدة  ــ  ش العرا معــة املاضــية، مقتــل آمــر لــواء بــا د العــراق، ا وشــ
نـاه تنظيـم "داعـش"، لكـن  ن اسـتدرج لـھ وت غداد،  كم الطارمية شما 
ا، إذ  ا ب بحملـــة إعالميـــة واســـعة ضـــد البلـــدة وســـ ـــس ي  ـــا ـــوم اإلر ال
شيات وقوى مرتبطـة  ة ع املل صيات محسو دعت قنوات فضائية و
ر"، مــن خــالل إعــالن الطارميــة مدينــة  ــ تكــرار خطــة "جــرف الــ بــإيران ا
ـشيا  ـسليم املنطقـة ملل ـش و ب ا ـ ان، وآخرن طـالبوا  وعة الس م

. ا األم  كتائب "حزب هللا" لتتو ملف
 

ـــــــشيا  ـــــــ ملل نـــــــاح السيا ملانيـــــــة"، ا النائـــــــب عـــــــن كتلـــــــة "الـــــــصادقون ال
ـــ مـــا وصـــفھ  كومـــة، الثالثـــاء، إ ـــس ا "العـــصائب"، حـــسن ســـالم، دعـــا رئ
اب"، وفقا لزعمھ، مطالبـا  ا "بؤرا لإلر غداد، كو " مناطق حزام  بـ"تط
ـــــس  ـــــا وت ن ف ـــــابي ـــــ اإلر ـــــصيات السياســـــية الـــــ تح بــــــ"محاسبة ال
غـداد  ديدا ع مناطق  ل  ش نا  تصرح أن تلك املناطق " م"، مب عل

 وع القوات األمنية".
 

ــــ تلــــك  ــــن  ، الفالح ــــ ــــم القيــــادي بالتيــــار الــــصدري حــــاكم الزام بــــدوره، ا
ن". ابي عملون لصا اإلر م "  املناطق بأ

 
ــشر أعــداد إضــافية مــن  ــ " ــشيا "أنــصار هللا األوفيــاء"، فقــد دعــت إ أمــا مل
غطـــاء  قـــة مـــن قبـــل داعـــش،  ـــا "مخ نـــاك"، مؤكـــدة أ ـــشد الـــشع  "ا

ن".  عض السياسي
 

ج لوجــــود  و ــــب، أن "الــــ ــــ بلــــدة أبــــو غر  ، ــــ تــــھ، أكــــد مــــسؤول مح مــــن ج
ـــــــ  ـــــــاوف مـــــــن حمـــــــالت للتغي غـــــــداد، أعـــــــاد ا ـــــــ منـــــــاطق حـــــــزام  داعـــــــش 
ديــــــد"، أن  ــــــي ا ــــــشيات"، مؤكــــــدا لـــــــ "العر ــــــا املل ت الــــــديموغرا قــــــد ت

م". ن  مناطق ، الذين باتوا غ مطمئن ا  "حالة من الرعب تالحق األ
 

ــــــزة األمنيــــــة، وأن  ــــــا تلــــــك املنــــــاطق متعــــــاونون مــــــع األج ــــــ أن "أ وأشــــــار إ
ـــــ "تحمـــــل  كومـــــة إ ـــــشاط للتنظيـــــم"، داعيـــــا ا م خاليـــــة مـــــن أي  منـــــاطق
ـا  ل ا من أ دف إلفراغ ا من مخططات  م وحماي ا إزاء مناطق مسؤولي

ة". شياو ا من قبل فصائل مل  والسيطرة عل
ـة  غـداد، مـن ا ـزام  اذية  قائمقام بلدة "الكرمة"، إحدى املناطق ا
ــــــــديث عــــــــن ســــــــقوط البلــــــــدة بيــــــــد  يــــــــة، أحمــــــــد مخلــــــــف، أكــــــــد أن "ا الغر
نـــــــاك مـــــــن يـــــــد أن عناصـــــــر  ة"، وقـــــــال إن " ( داعـــــــش ) عـــــــار عـــــــن الـــــــ
قومـــون بقتــــل  ــــة و ــــم يتحركـــون بحر ــــ البلـــدة، وأ ( داعـــش ) متواجـــدون 

اصيل الزراعية". م وسلب ا ا وفرض اإلتاوات عل  األ

 
ــا، وأن املنطقــة مــستقرة أمنيــا"،  ــل تلــك املــزاعم ال وجــود ل ــ أن " وأشــار إ

كة". عات املف  داعيا إ "تو الدقة واالبتعاد عن الشا
ــــساوي، فقــــد حــــذر مــــن تطبيــــق  أمــــا النائــــب عــــن تحــــالف القــــوى، فــــا الع
ـا  ر عـة "تحر غـداد، تحـت ذر ر" ع مناطق حـزام  مسلسل "جرف ال

 من داعش".
غـــــداد،  نـــــاك حمـــــالت ضـــــد منـــــاطق حـــــزام  ـــــ تـــــصرح متلفـــــز، إن " وقـــــال 
ــــس  ــــا ملــــا  انــــت مل ــــا سياســــية تــــد أن تلــــك املنــــاطق  ــــات م نــــاك ج و
ن،  ــــالي ا ا ا أعطيــــت مجانــــا لــــساكن ن أراضــــ بــــأزالم النظــــام الــــسابق، و
نـــاك حالـــة قلـــق  ـــم"، مؤكـــدا أن " ا م نـــاك تحـــرض لوضـــع خطـــة لـــسل و

م". ملة ضد مناطق يجة لتلك ا  وخوف  تلك املناطق ن
 

س عمليات التحرر  غداد ال يثق بما  وأضاف "املواطن  مناطق حزام 
ـر  ن، بـدليل أن تحر ـ املـواطن ـا تكـون عمليـات سـلب ألرا من داعش، أل
ـــا ومنـــع  ـــشيات عل ـــسيطرة املل ـــت  ر ( شـــما بابـــل ) ان بلـــدة جـــرف الـــ

ا". ا من العودة ل  األ
 

ــــ منــــاطق مــــستقرة  ــــا الطارميــــة  غــــداد وم ــــ أن "منــــاطق حــــزام  وأشــــار إ
ـ مـستوى"،  ـ أع عـاون ع ـش عالقـة  ن وا ن املواطن أمنيا، والعالقة ب
ــــ أي منطقــــة مرتبكــــة أمنيــــا،  ــــ أن "دعــــم أي عمليــــة عــــسكرة  مــــشددا ع
ة، مــع ضــمان عــدم  ــ خطــة وا ة و ــ ــشرط أن تكــون عمليــة وا مـرتبط 
نيـة  ن، وأن تنفذ وفقا للمعاي العسكرة امل اب خروقات ضد املواطن ارت
قتــل  باك، أي ال يقتـل عنــصر مـن ( داعــش ) و ـا قواعــد االشــ ــ ف الـ ترا
عتقـــل عنـــصرا للتنظيـــم مـــع عـــشرات  ـــاء، أو  ن األبر معـــھ عـــدد مـــن املـــواطن

اء". ن األبر  من املواطن
ــا تلــك املناطــق  ــق إشــراك أ ــ أنــھ "لــن يتحقــق األمــن االعــن طر وشــدد ع

ش والشرطة".  بالقوات األمنية  ا
 

ـة اإلنقـاذ والتنميـة، أثيـل النجيفـي، فقـد حـّذر مـن خطـة  أما القيادي  ج
ــــدة لــــھ، أن "محــــاوالت  غر ــــ  غــــداد بالفــــصائل الوالئيــــة، وأكــــد  ــــق  لتطو
ــ العــراق  غــداد بالفــصائل الوالئيــة خطــر ع ــق  التغيــ الــديموغرا وتطو

اء". ن أبر و جرمة بحق مواطن  ومستقبلھ، و
 

ــــــــب والرضــــــــوانية  غــــــــداد ( التــــــــا والطارميــــــــة وأبــــــــو غر ومنــــــــاطق حــــــــزام 
عد من أسوأ مناطق العاصمة من  واليوسفية ) ، وال تحيط العاصمة، 
ــشديًدا أمنًيــا، ومنــع  لــة  د منــذ ســنوات طو ــش ــا  ّ ــشية، إذ إ الناحيــة املع
يــاة،  افــق ا الــدخول إّال ببطاقــة ســكن، وقطًعــا ألغلــب الطــرق، وشــلًال ملر

ا. ش ف  ح أصبحت مناطق يصعب الع
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ــن  ــر ــن واملــتــظــا ة جــرائــم اغــتــيــاالت الــنــاشــطــ ــ ــ اآلونــة األخــ تصــاعــدت 
ـا ان  ـ ـزا فـا ـ ر  م مما اظ ة م ديد ووعيد ألعداد كب ا حملة  رافق
ـشـيـات املسـمـاة  كوميـة مـع املـيـلـ زة األمنية ا لم يكن تواطأ من قبل األج

ھ. ا من خامن او من ينو ستلم اوامر  بالوالئية ال 
ـ حـل  ـدف ا ـ ـ  ـ تـدخـل دو سيقيات االنتفاضة ا و ضوء ذلك دعت ت
ـن ومـن جـانـبـھ وجـھ مـركـز  ـن السـلـمـيـ ـر شـيـات وضـمـان حـيـاة املـتـظـا امليل

ـس  ـيـنـ ـن  ـّل مـن جـيـنـ ـ  ـن ا ـن مـنـفـصـلـتـ  -جنيف الدو للعدالة رسالـتـ
ــ الــعــراق،  ــن الــعــام لــألمــم املــتــحــّدة  ــاص لــألمــ ــ ــارت، املــمــثــل ا ــ بــالــ
ــقــوق  ــ شــيــلــيــة، املــفــّوض الســامــي لــألمــم املــتــحــّدة  ــشــيــل بــا والســيــدة مــيــ
ـمـا األمـم املـتـحـّدة اتـخـاذ اإلجـراءات الـالزمـة والـعـاجـلـة،  ـ سان طالب ف اإل
، وأشـار  ـ ات ضّد الشعب العـرا ا شيات من ان لوضع حّدٍ ملا تقوم بھ املل

ـــن  ـــ تـــزايـــد االعـــتـــداءات واالغـــتـــيـــاالت ضـــّد الـــنـــاشـــطـــ بصـــفـــة خـــاصـــة ا
ا ال جرت مؤخرًا. رن  العراق.وم  واملتظا

ن : ن املنفصلت  وجاء  الرسالت
ـس  ـيـنـ ـن  ـّل مـن جـيـنـ ـ  ـن ا ـن مـنـفـصـلـتـ ـارت، املـمـثـل  - رسالت ـ بـالـ

ـــشـــيـــل  ـــ الـــعــراق، والســـيـــدة مــيـــ ــن الـــعـــام لــألمـــم املـــتـــحــّدة  ـــاص لـــألمـــ ــ ا
سـان، طـالـب مـركـز  ـقـوق اإل ـ شيلية، املفّوض السامي لألمم املـتـحـّدة  با

ـ لـلـعـدالـة (  األمـم املـتـحـّدة اتـخـاذ اإلجـراءات الـالزمـة  ( GICJجنـيـف الـدو
ـات ضـّد الشـعـب  ـا ـ ـشـيـات مـن انـ والعاجـلـة، لـوضـع حـّدٍ ملـا تـقـوم بـھ املـلـ
ــ تــزايــد االعــتــداءات واالغــتــيــاالت ضــّد  ، وأشــار بصــفــة خــاصــة ا ــ الــعــرا

ا ال جرت مؤخرًا. رن  العراق.وم ن واملتظا  الناشط
 

ـ الـرغـم  شـيـات، إذ أن عـ يمنة امليل ي  ظّل  ات تأ ا ذه االن واكّد أن 
ـا،  ـ ـعـاظـمـت قـّو ـا، فـقـد  ـّلـ ـ ة والـواسـعـة،  ـ من الدعوات الشعبية الكثـ
ــة املــتــطــورة  ــ ة مــن األســ ــ ــا لــكــمــّيــات كــبــ ــ وأصــبــحــت، مــن خــالل مصــادر
ي املسـتـمـر، قـوة تـتـحـّدى قـوات  واملعّدات الثقيلة فضًال عن الدعم اإليرا
ـكـومـي  شاط ا ًا ع جميع جوانب ال ًا كب اقّية وتمارس تأث األمن العر
ــعــيــة  ــشــر ــا والســلــطــة الــ ــ ــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة ومــؤســســا ــ ــ ذلــك ا بــمــا 

 والقضاء.
 

ـ إبـالغ مـجـلـس األمـن  ن العام لـألمـم املـتـحـدة، عـ وحّث املركز، ممثلة األم
ـ الـعـراق،  ـ االسـتـقـرار واألمـن  ـائـل عـ ـا الـ ـ ات وتأث ا الدو بتلك االن
ـو أفضـل مســار  ـشـيـات ألن ذلـك  ـل املـلـ ـ ـاّد  ـ ـو مـا يـتـطـّلـب الـعـمـل ا و
م  ــ ــذا الــغــرض، يــتــوجــب ضــمــان أن تــلــ ــ الــبــالد.ولــ عــمــل يــخــدم الســالم 
ــًا  ــ امــًا وا ــ ــاورة لــلــعــراق، الــ ــ اقــّيــة، وجــمــيــع الــدول ا ــكــومــة الــعــر ــ ا
ـ  ـشـيـات، الـ ـّل املـيـلـ ـ و شد الشـعـ ٍل أو دعٍم ل حًا بوقف أّي تمو وصر

ة إن وجدت.  عمل معھ او خارجھ، وأّي مجموعة مسّ
 

ـ  ـشـد الشـعـ ـ شـاء ا ّ قـبـل إ وأشار مركز جنيف الدو للعدالة أّنھ، وح
ـسـيـمـة  ـ ـ األخـطـار ا ـ إ ـتـمـع الـدو ـ ـل، نـّبـھ األمـم املـتـحـدة وا بوقت طو
ا أدّلة ماّدية تـؤكـّد أن  شيات  العراق.مؤكّدًا أّنھ قّدم ل ا امليل ل ّ ش ال 
ـا، ال  ـ ـسـت أفضـل مـ التأكـيـد، لـ شيات ال تختلف عن داعش، و ذه امليل
ـجـرائـم اإلخـفـاء  سّيما عندما يتعلق األمر باإلعدامات بـإجـراءاٍت مـوجـزة و

 القسري.
 

ــ مــقـتــل  ــشـيــات  ايــًدا مــن تــوّرط املــيـلـ ـ ــنـاك قـلــًقـا مــ وأضـاف املــركـز، أّن 
ـ ظـروف  ن، ال سّيما أولئك الذين يـمـوتـون  اقي ناء العر العديد من ال
ـن.وأّن مـعـظـم الـوفـيـات  ـ م مـن ال اب موعد إطالق سراح ُمربة مع اق
ـرمـان املسـتـمـّر مـن  ـ قّد نتجت عن التعذيب وسوء املعاملة، بما  ذلك ا

ة والغذاء واملاء. م مثل األدو  املستلزمات األساسية ل
 

سان ع العمل مع  قوق اإل وقّد حث املركز السيدة املفّوضة السامية 
ات من أجل  ا ذه االن سان لوضع حّد ل قوق اإل مجلس األمم املتحّدة 

اء معاناة الشعب العرا املستمّرة منذ   عامًا. ١٧إ
 

ما غداد و داء الذين اغتيلوا  مدين البصرة و  وارفق املركز صورا للش
ـس  - ١ ـمـ ـ ـر ا ـ الـبـصـرة ظـ ـعـقـوب : اغـتـيـلـت  ـام  ـ يـدة ر /   ٨/    ١٩الش

٢٠٢٠ 
ــ  - ٢ ــغــداد  ــ  ــد  ــشــ ــاظــم : اســ ــيــد يــاســر  مــتــأثــرا  ٢٠٢٠/    ٨/    ١٧والشــ

عدة ايام  بإصابتھ قبل ذلك 
، الــلــذيـن نــجــيــا مــن مــحــاولــة  - ٣ ــ ــمـون وعــبــاس صــبــ ــن لــوديــا ر والــنــاشــطــ

 .٢٠٢٠/  ٨/  ١٧اغتيال  البصرة بتأرخ 
 

 ٢٠٢٠اب  ١٩جنيف  
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