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ما  ــــــستذكر ــــــ حيــــــاة امتنــــــا  ان  حــــــدثان كبــــــ
ــــــــل عــــــــام .. االول  ــــــــسان مــــــــن  ــــــــ ن مــــــــا  ا

ـــــــــسان  ع مـــــــــن ن ذكـــــــــرى االعـــــــــالن  ١٩٤٧الـــــــــسا
ي  ا ـي االشـ الرس لوالدة حزب البعث العر
لھ مـــــن  ـــــ الرشـــــيد الـــــصيفي ومـــــا شـــــ مـــــن مق
ركـــــــــــة  انطالقـــــــــــة جديـــــــــــة ومخلـــــــــــصة وحيـــــــــــة 
ــــــــدث االخــــــــر ففــــــــي  ــــــــي ، امــــــــا ا النــــــــضال العر

ــــــــسان مــــــــن عــــــــام  الــــــــذي  ٢٠٠٣التاســــــــع مــــــــن ن
ـــل قــوى الـــشر بقيـــادة الواليـــات  تحالفــت فيـــھ 
ـــض  كيـــة الحتـــالل العـــراق وتقو املتحـــدة االم
يـــة املتقدمـــة ومـــا تبـــع ذلـــك  قاعـــدة االمـــة العر
ـــــــــشار  ـــــــــا ان ــــــــان ابرز ـ ة  مـــــــــن تـــــــــداعيات خطـــــــــ
ـــــــــ  ثـــــــــة  ب ة الـــــــــسامة وا العقـــــــــارب الـــــــــصفو
ــــ  ا  عــــد ذلــــك لتنفــــذ ســــموم العــــراق ولتمتــــد 

 اقطار الوطن العري.
 

ــــــا  عــــــد دخــــــول محنــــــة االحتــــــالل عام اليــــــوم و
ــــــــــسلط  ل مــــــــــا افرزتــــــــــھ مــــــــــن  الثــــــــــامن عــــــــــشر
ـــــــــ مقـــــــــدرات  ونـــــــــة املـــــــــأجورن ع العمـــــــــالء ا
ــرغم قــسوة ووحــشية القمــع الــذي  الــوطن ، و
ـــــــــل  ـــــــــزب و عـــــــــرض لـــــــــھ ومـــــــــا زال مناضـــــــــ ا
افــــــضة  ــــــصيات والتيــــــارات الوطنيــــــة الر ال
لالحتـــــــــــــــالل الغاشـــــــــــــــم وعمليتـــــــــــــــھ السياســـــــــــــــية 
ت وعيـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــ اصـــــــــــــــــصاتية ، فا ا
ـــــــر تمثـــــــل  متـــــــصاعدأ لتلمـــــــس خطـــــــوات التحر

شرن  الـ مـا زال  ٢٠١٩باع صوره  ثورة 
ــ ذي قــار والنجــف والبــصرة  ــا متقــدًا  اور نار

غداد .. ابل والديوانية وح  سان و  وم
 

ــــ  ــــن ع ــــسان نحتفــــل كبعثي ع مــــن ن ــــ الــــسا
ــــ  اصــــة بايقــــاد شــــموع توصــــلنا ا قتنــــا ا طر
م مــــــن  ــــــستل ــــــي االصــــــيل ف ع الفكــــــر العر منــــــا
ـــ التغلـــب  نـــا ع عي ة الرفـــاق االوائـــل مـــا  ســـ
ھ والتـــــضليل والتفاعـــــل  ـــــشو ـــــ حمـــــالت ال ع
ــــم عنــــوان  مــــا ال ــــ والــــصمي مــــع ا ال
ــــــــــــــي  ـ ـــــــــــــــ التحـــــــــــــــالف االم ـــــــــــــــن ع النــــــــــــــصر املب
ي الـــــــصفوي .. قـــــــد تتملـــــــك البعـــــــض  يو الـــــــص
عــــــــــد  ــــــــــن  ــــــــــشة عــــــــــن ســــــــــر صــــــــــمود البعثي الد

ھ مبــــــــــاديء  ــــــــــشو ة ل حمــــــــــالت منظمــــــــــة وكبــــــــــ
ـل ومـا  زب الرسا وتارخھ النـضا الطو ا
ـــا مـــن حمـــالت تـــصفية ملناضـــليھ ، لكـــن  رافق
ول اذا عـــدنا للبـــدايات  ـــشة ســـ عالمـــات الد
ركة البعث الذي ولد من معاناة امـة  االو 
ا املرر ومـا تمـر  اقع عمق حركة و فاستوعب 
ـــــــــا  ـــــــــص تطلعا ـــــــــشھ مـــــــــن تناقـــــــــضات لي ع
اكية وليقــــــــــــــود  ــــــــــــــة واالشــــــــــــــ ر بالوحـــــــــــــدة وا
ـــان  ـ ــــ ( مرحلــــة ثــــورة وانقــــالب ) ..  مــــا  ا
البعــــث ومــــا زال عنــــوان حيــــاة ومــــستقبل امــــة 
ـــــــ اليـــــــوم متجـــــــاوزا ســـــــطحية  ـــــــسھ ا منـــــــذ تاس
ــسمونھ  ــ مــا  التفكــ واالســاليب ومنتــصرًا ع
ــان البعــث ومــا زال  مــود ..  ــو ا افظــة و ا
ـــو احـــد ابـــرز اســـباب صـــموده  ـــذا  متجـــددًا و
ـــــل  ـــــ  ـــــم  بوجـــــھ اعـــــداء االمـــــة وانتـــــصاره عل

 املراحل والعصور.
 

ـسان  ع مـن ن ش ذكرى الـسا ع وعلينا ونحن 
ة جــــدًا فــــالعراق مــــا  وامتنــــا تمــــر بمرحلــــة خطــــ
ي وصـــفوي  يو ــي صـــ ـ ـــن ام زال تحـــت احتالل
ي االمـــــــرن مـــــــن نظـــــــام  عـــــــا ا  عنـــــــصري وســـــــور
ـــ مواطنيـــھ وذليـــل  ـــسلط ع بد وم حكـــم مـــس
ن واليمــن مــا زالــت تــأن  ع الســياده الــصفو تــا
ـضراء  ن ولبنان الواحـة ا وثث اب ا من ار
وان مـن  ي ال عا ا  ام وشعبنا ف احيلت ا ر
ــس بحــزب هللا وهللا منــھ  يمنــة مــا  ــسلط و
ـــــــــــــن  عثي ن  بـــــــــــــراء .. نقـــــــــــــول علينـــــــــــــا كمناضـــــــــــــل
نـــا وان نكـــون بمــــستوى االالم  التمـــسك يثواب
ــ  والنكبــات واالنكــسارات وان نرتقــي بادائنــا ا
ـــــ  ـــــا  ا لتفجـــــ طاقـــــات االمـــــة وقياد مـــــستوا

شر الصابرن. ن و  طرق النصر املب
 

ـم  ـ طليع داء البعـث و لود لش الرحمة وا
ـــــــــــشيل عفلـــــــــــق  الرفيـــــــــــق القائـــــــــــد املؤســـــــــــس م
س القائـــــد  ـــــ االكـــــ الـــــرئ يد ا والرفـــــاق شـــــ
ن والبطــــــــل الــــــــذي قــــــــاد مالحــــــــم  صــــــــدام حــــــــس
يم وااملناضـــــــل  ـــــــر عـــــــزت ابـــــــرا ـــــــاد والتحر ا
ــــــ .. وتحيــــــة عــــــز واجــــــالل  اف يــــــد الر عبــــــد ا
ن القوميــــة وللرفيــــق  للرفــــاق اعــــضاء القيــــادت
ـــن  ـــن ســـر قيـــادة قطـــر العـــراق ورفاقـــھ امليام ام
ــ مواصــلة  ـدًا ع ــزب وع ميـع مناضــ ا و

 طرق النضال.
ì…çnÖ]

ï†Òƒ»ì‚Ö^¤]íÖ^‰†Ö]oÃfÖíé 
°ÃfŠÖ]æíÃe]†Ö]äŠé‰^i

ï†Ò„Ö]áæ‚éÃjŠè‚â^]^ßfÃð^ße]
ì‚Ö^¤]æ^ËÖ]†è† íÒ†Ã¹°mønÖ]æínÖ^nÖ]

يـــة  ـــي، يـــا أبنـــاء أمتنـــا العر يـــا أبنـــاء شـــعب العـــراق األ
ا ســــــــــــفر  د يــــــــــــدة ثمــــــــــــة أحــــــــــــداث جــــــــــــسيمة شــــــــــــ ا
ــا النجــاح  ــأن الباطــل قــد حقــق ف ــشرة، بــدت و ال
قـــب  والفـــالح، مثلمـــا ســـادت الـــضاللة وعـــم الكفـــر 
ــــــــــ  زمنيــــــــــة، اال أن النتــــــــــائج أتــــــــــت الحقــــــــــا طبقــــــــــًا ملعاي
ــــ  ــــق زائــــل، وأن مــــا يمكــــث  اإليمــــان بــــأن الباطــــل زا
ــــــــ بمــــــــضمونھ املطلــــــــق  ــــــــق األب ــــــــو إال ا األرض إن 
ــــــــ عــــــــاله، مؤكــــــــدة  ومعــــــــاي عدالــــــــة رب العــــــــزة جــــــــّل 

رة.  حتمية انتصار ارادة الشعوب ا
  

مــــة غــــزو العــــراق واحتاللــــھ الــــ تمــــر  ــــ جر كــــذا  و
ــــــل  ــــــا.فرغم  علينــــــا اليــــــوم الــــــذكرى الثامنــــــة عــــــشر ل
يــــــــر  ــــــــا املعتــــــــدي لت اذيــــــــب الــــــــ رّوج ل املــــــــزاعم واال
ــــــل أبنائــــــھ  متــــــھ النكــــــراء، اّال ان أحــــــرار العــــــراق و جر
ــــا  ــــات األحــــداث منــــذ وقوع عــــاملوا مــــع مجر رة  الــــ
ن مخرجاتـــھ اإلجراميـــة  تـــصر، و ـــ أن الغـــزو لـــن ي ع
ن مــــا تحاولــــھ القــــوة  ــــ األرض، و ــــا قــــرار ع لــــن َيَقــــرَّ ل
ـ  ھ االمـواج العاتيـة  ـد سـتطو ـو إال َزَ الغاشمة إن 
بــــــار وصــــــراعھ الــــــشرس مــــــع  بحــــــر صــــــمود شــــــعبنا ا

ا الغزاة. سة ال فرض الة البا  ا
 

ة أن غـــــزو العـــــراق  ـــــص ـــــل ذي بـــــصر و لقـــــد اتـــــ ل
ـ مـا بنـاه شـعب العـراق  ـاز ع واحتاللھ لـم يكـن لإلج
ــ  مــن بنــاء عمــالق، ومــا أنجــزه مــن منجــزات تارخيــة 
ـــــي  ـــــزب البعـــــث العر ظـــــل قيـــــادة حكيمـــــة جـــــسورة 
ي وَمــــــن شــــــاركھ مــــــن أحــــــزاب وقــــــوى وطنيــــــة  ا االشــــــ
ـــو ســــائد ونمطــــي  ــــل مــــا  وقوميـــة مخلــــصة تجـــاوزت 
ـــَق ثوابـــت شـــعبنا  ـــو تمز ـــدف  ـــان ال فحـــسب، بـــل 
ــضة العــراق كبقعــٍة محــررة لألمــة  ــاء  الوطنيــة، و
ا الوحـــــــدوي التحـــــــرري  ـــــــ مـــــــسار مـــــــشروع يـــــــة  العر

ي. ا  االش
 

ــ  ان رفــض شــعبنا العظيــم للغــزو وغــزارة الــدم العرا
ــم يقاتلونــھ،  دوا و ــش داء األبطــال الــذين اس للــش
ـــل  لـــم يكـــن رفـــضا لالحتـــالل املباشـــر فقـــط، وانمـــا ل
دف شـعب  ـس مشروعھ و صفحاتھ االجرامية الـ 
العراق العظيـم بالـصميم، مـن الطائفيـة السياسـية 
ا كمركـــــــــِب ســـــــــقم  تـــــــــل ان يفرضـــــــــ الـــــــــ يحـــــــــاول ا
اصــــصة كبوابــــة  تمعنــــا ولوحدتــــھ، و اعتمــــاد ا
ــــــــب مــــــــوارد الــــــــشعب، وطغيــــــــان  واســــــــعة للفــــــــساد و
ـــــــــا  ـــــــــة واحالل املـــــــــصا واألنانيـــــــــات الفرديـــــــــة والفئو
ــــــــشيات  طــــــــالق املل ا، و كبــــــــديل للدولــــــــة ومؤســــــــسا
ــــــ  ــــــاب والفو ــــــشر اإلر الطائفيــــــة لقمــــــع شــــــعبنا و
ــــا  ل بمجمل ّ ــــش ي، والــــ  بــــديًال لألمــــن والــــسلم املــــد
ي لالحتـــــــــالل الغاشـــــــــم  ـــــــــ العـــــــــدوا ـــــــــ املن دالئـــــــــل ع

ل مزاعمھ الباطلة.  عّري   و
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عيــــد  ار مــــرور ســــنة أخــــرى مــــن ســــنوات الغــــزو واالحتــــالل  إن اســــتذ
ـــ صـــد العـــدوان  ـــھ وشـــعبھ  ـــان بطـــوالت العـــراق وقيادتـــھ وحز لألذ
ســـاعة بدئـــھ، ثـــم ِعـــ مقاومـــة أســـطورة لـــم يـــر ســـفر الـــشعوب مثيـــًال 
ا، ومـا أنجزتـھ مـن مآثـر  ا ع نفـس ا واعتماد ا،  سرعة انطالق ل
بًا  انـــت ســـ م خـــسائر فادحـــة، و ـــر الغـــزاة وكبـــد بطوليـــة قـــصمت ظ
اجـــــع  ـــــسم ب ـــــ عـــــصر جديـــــد ا ـــــا املعتديـــــة  ـــــ إدخـــــال أم اساســـــيًا 
ـــــــا  ـــــــ العـــــــالم، و انفـــــــضاح تخبط ـــــــا االقتـــــــصادية واالمنيـــــــة ع يمن
ـــــــا وترســـــــم  ـــــــور قـــــــوى دوليـــــــة جديـــــــدة تتحـــــــدى نفوذ ، وظ ـــــــ السيا

ديدة  العالم.  سياسات التوازنات ا
 

 يا أبناء شعبنا العظيم
ــــي  ــــستمر االحتــــالل اإليرا مــــع حلــــول الــــذكرى الثامنــــة عــــشر للغــــزو 
يمــن إيــران  ــي للعــراق، حيــث  ــ تحــت خيمــة االحتــالل األمر الفار
ــــــ  عمــــــل ع ــــــ اقتــــــصاده وثرواتــــــھ و ــــــ فيــــــھ وع ــــــ القــــــرار السيا ع
رمـــــة إلنجـــــاز  ـــــشيات ا ـــــك املل ـــــا، وتحر ـــــ ســـــوق ملنتجا لـــــھ إ تحو
ـــــــ عـــــــ ممارســـــــات طائفيـــــــة مقيتـــــــة  تمـــــــع العرا ـــــــق ا عمليـــــــات تمز
ـــ ونـــزوح  عـــذيب وت وعمليـــات إبـــادة وجـــرائم اعتقـــاالت مليونيـــة و

ا. جرام ا و ا وطغيا  من خالل ممارسات متفردة  ظلم
ــل  ــ  ــل ذلــك مــع اســتفحال الفــشل اإلداري والفــساد الــذي تفــ 

ائلــــة،  ـــدر ثــــروات العـــراق ال ــــ  مفاصـــل حكومــــات االحتـــالل وأدى إ
ــــدمات،  يـــار ا ر التنميـــة، وا ـــر مـــن مظــــا ـــ توقـــف تــــام ألي مظ و
اقية وضعف الزراعة وارتفاع  ئة، وزوال الصناعة العر وتف األو
ـــــــن مخالـــــــب  ـــــــل مراحلـــــــھ ب معـــــــدالت البطالـــــــة، وســـــــقوط التعليـــــــم ب
ــــــب  غي يــــــل و ــــــق التج ــــــو طر متوحــــــشة أدركــــــت أن تــــــدم التعليــــــم 

 الو إلخضاع الشعب وفق مخطط فار معادي لئيم.
 

ـــاٍر  ـــ جـــرٍف  ولقـــد أيقـــَن شـــباُب العـــراق األبطـــال أن العـــراَق وصـــل إ
ــــي  ـ مـــــا،  -بفعـــــل االحتـــــالل املركـــــب األمر مـــــا وأدوا ـــــي وعمال اإليرا

ــــــشرن  انـــــت ثـــــورة  فتنـــــادوا بـــــروٍح وطنيــــــٍة عاليـــــة إلنقـــــاذ الــــــوطن، ف
 ٌّ ـ ـا أنـھ شـعٌب  ـ مـن خالل ـت الـشعب العرا الثمرة املباركـة الـ أث
ـــة  ـــ مواج ـــة محتلـــة أن تقـــ عليـــھ، فخـــرج  ال يمكـــن ألي قـــوة غاز
يـران كمــا خــرج  ــا و ــ أمر ـا  العمليـة السياســية االحتالليــة ومحرك
ـــــــة جيـــــــوش الغـــــــزو  عثنـــــــا العظيـــــــم ملواج م  أبطـــــــال العـــــــراق يتقـــــــدم

ي ع مقاومتھ الباسلة. يو ي الص يطا ي ال  األمر
 

ــ  ستحــضر  ي، إذ  ا ــي االشــ نــا املناضــل، حــزب البعــث العر إن حز
ـ  يد ا م شـ دائھ األبـرار، يتقـدم ذه الذكرى املـشؤومة دمـاء شـ
ن ورفاقنـــا أعـــضاء  ـــزب صـــدام حـــس ـــن العـــام ل األكـــ الرفيـــق األم
ـادر واألعــضاء  ـ داء البعــث مــن ال ــة وشــ ن القوميــة والقطر القيــادت
يد الثبـــات  ـــز شـــ ستحـــضر روح رفيقنـــا العز واألنـــصار واألصـــدقاء، و

ــزب والقائــد  ــن العــام ل ــ املبــادئ وشــرف املوقــف واملقاومــة األم ع
ــــــ  عا ــــــم هللا  يم رحم ــــــر الرفيــــــق عــــــزة إبــــــرا ــــــاد والتحر ــــــ ل األع
ـ  قبـضون ع ـم يمـسكون و م فسيح جناتھ، ومـن غادرونـا و واسك
ــ القــسري، فإنــھ  وح والت ــة والــ ــ ديــار الغر جمــر الــص والثبــات 
ــل الــسبل املتاحــة  ــر العــراق واســتقاللھ ب ة تحر ــ مــس يؤكــد ثباتــھ 
ـــــي  ـ ــــــن االمر ــــــاد ونــــــضال شــــــعبنا ضــــــد االحتالل ــــــ قيــــــادة ج وثباتــــــھ 
ي، وضد العملية السياسية املولودة من رحم االحتالل ح  وااليرا
نتـــــاج  يـــــة، و يمنـــــة اجن امـــــل مـــــن ايـــــة  يتحقـــــق النـــــصر بـــــالتحرر ال
عـــــود أحـــــرار العـــــراق  عدديـــــة وطنيـــــة حقيقيـــــة و عمليـــــة ديمقراطيـــــة 

ضتھ ورفعتھ. م وتحقيق   إلدارة وط
 

يـــــة  داء العـــــراق واالمـــــة العر داء البعـــــث، وشـــــ لـــــود لـــــش ـــــد وا ا
يدة، والعز والنصر املؤكد للعراق وشعبھ.  ا

ــ  ــشرن األبطــال الــذين قطعــوا ع از لــشباب ثــورة  تحيــة فخــر واعــ
د الوفاء والوالء للعراق. م ع  أنفس

ل الباطل ملؤسسات دولتنا الوطنيـة،  ل العار لإلجتثاث وا والعار 
ي. ش العراق الباسل األ ا ج  و مقدم

ــ  ــًا ح ــستمر املقاومــة روحــًا وفعــًال ومن دائنا أن  ــدًا لــدماء شــ وع
 االستقالل الناجز.

 قيادة قطر العراق
٢٠٢١/  ٣/  ١٩ 
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ــــم  ــــسأل البعـــض بمــــا ف ونحـــن نــــدخل الـــسنة التاســــعة عــــشرة مـــن احتــــالل العــــراق الغاشـــم واللئيــــم 
دي  ـــاد حـــاالت الــــ ـــ ضـــوء از ـــصيات سياســـية واعالميـــة وادبيـــة عـــن مـــستقبل العــــراق واالمـــة 
ــ العــراق  بــة ومحتملــة.  غيــ قر ب بــالقنوط واليــأس مــن ايــة عمليــة  م اصــ عــض والنكــوص ، بــل ان 
ــــي العنــــصري البغيــــض واالمتثــــال لواليــــة الــــسفيھ  ــــشتد قبــــضة النظــــام االيرا عــــد اخــــر تــــزداد و يومــــا 
للـوا لالحتــالل ووصـفوه بــالتحرر !) بانـھ لــم يبــق  ميــع ( خاصـة الولئــك الــذين  ـن ل وصـار بحكــم اليق
عليمـــات النظـــام  ابيـــة تنفـــذ  ء اســـمھ دولـــة وان الـــسلطات تخـــضع الوامـــر عـــصابات ار ـــ نالـــك مـــن 

س  م ي وما حدث امس ا م  ٣/    ٢٥االيرا ـسمون انفـس غـداد مـن قبـل مـن   جانب الرصافة من 
ــــ  ن خاصــــة بــــان االمــــر النا اقي ل عــــام والعــــر ــــش ة ومتعمــــدة للعــــرب  ــــ ــــع هللا يحمــــل رســــالة وا ر
ارا باتباع والية السفيھ  ايران ولتقـول  ماعات ال تدعو ج ذه ا م  واملمسك بمقدرات العراق 
عتقـــــد بـــــان  ـــــم مـــــن  ـــــم !!ووا كـــــم الـــــصفوي خـــــسئوا وخابـــــت احالم بـــــع ا بـــــان العـــــراق عـــــاد واليـــــة ت
غــداد مــن دون ان يحــرك مــن يحمــل صــفة  ــا علنــًا رصــافة  ــع الــشيطان واحتالل اســتعراض عــصابة ر
ــــدث  ـــاظ ســــاكنا بــــل مــــرور ا ـ ــــس مجلــــس الــــوزراء مــــصطفى ال ة رئ القائــــد العــــام للقــــوات املــــس
ـــــ ، لـــــم يكـــــن بتـــــدب وتخطيـــــط مـــــسبق مـــــن قبـــــل احـــــزاب  عليـــــق حكومـــــي وا يـــــب حـــــ مـــــن دون  الر
ــت حقيقــة  ــذا مــا يث ــاظ بــھ ، و انــت قــد اعلمــت ال ــا  الــسلطة العميلــة الطائفيــة بــل مــن املــر ا
ــاظ وتــصرحاتھ  ــ استعراضــات ال .وعودة بــذاكرتنا ا ــاظ ــذا التافــھ ال ــث املرســوم ل ب الــدور ا
ـــ  ن ع ـــارج غـــول الفاســـدين وا ـــ اليـــوم ففـــي زمانـــھ  وممارســـاتھ منـــذ تبوئـــھ موقـــع رئاســـة الـــوزراء ا
و املواطــن  ــا ــي و يمنــة النظــام االيرا عــارض  ـا الــذي  ـ ره بانــھ رجــل ام القــانون كمــا حــاولوا تــصو

كومـــة والقـــضاء  ملـــان وا ـــم بال ـــا وتحكم ـــ الـــسلطات جميع ـــسيط يلمـــس ســـيطرة اذرع ايـــران ع ال
ـم  ـم وقتل ـم ورفـع خيم رن ونظـم حملـة شرسـة لقمع ورة ، واد انھ مع املتظا م وح رئاسة ا
ي لالدارة  ا قيقي القبيح واالر و الوجھ ا ذا  اظ و ذه  حقيقة ال والقائمة تطول وتطول .. 
ــي العنــصري ليمــارس مــن خــالل اذرعــھ اخــس االدوار  ــ النظــام االيرا كيــة الــ ســلمت العــراق ا االم
ـ  التا وضھ ومحاولة ابقائھ ضعيفا و اض اي توجھ ل ا حقدًا ع العرب بتدم العراق واج واك
ا واليمـن  ـ سـور داف االمن العري وزعزعتھ وصوال ا تمزقھ واليمكن عزل مـا حـدث و يحـدث  اس
ـــ ذلـــك عمليـــات التطبيـــع الـــ جـــرت  قيقـــي مـــن احتـــالل العـــراق واذا اضـــفنا ا ـــدف ا ولبنـــان عـــن ال
ــان  ــل القبــول بمــا يــروج لــھ البعــض ،بحــسن او ســوء نيــة ، بــان  طــل وا مؤخــرا، الدركنــا ان مــن ا
ن افـــــشال  يد صـــــدام حـــــس التحديـــــد الرفيـــــق الـــــش ي و ا ـــــي االشـــــ ــــان قيـــــادة حـــــزب البعـــــث العر ـ بام
ــع  نــا الي متا كفــي  ي الــصفوي بــاحتالل العــراق .. و يو ــي الــص ــاب والــشر االم مخطــط محــور االر
ــ العــراق منــذ  يــة املتقدمــة  ــو يبــ قاعــدة االمــة العر ــ قيــادة البعــث و ان يراجــع مسلــسل التــأمر ع

ــــــ  ١٩٦٨ ــــــا متعــــــددة كمحــــــاوالت االنقــــــالب وزعزعــــــة االوضــــــاع السياســــــية  ٢٠٠٣ا الــــــ اتخــــــذت اوج
يــد لالحتـــالل العـــسكري ) ومـــا  ــو صـــفحة مـــن صـــفحات التم ـــائر ( و ـــصار ا ـــاء با واالقتــصادية ان
ء خميــ اليــران وســقوط  ــ ــل االعــراف االخالقيــة والقانونيــة مــرورا بــصفحة م تبعــھ مــن غــزو خــارج 
ــذا مــا بــدأت تتداولــھ الوثــائق املــسرة والدراســات  ــ اراضــيھ ، و الــشاه ومعادتــھ للعــراق والعــدوان ع

ا ..  والندوات  مراكز البحوث الدولية وغ
 

ع البعــث الرســا لنعلــن  ــ منــا نــا نقــول كــال فنعــود ا ــل نيــأس و ــذه الــصورة القاتمــة الــسواد  امــام 
ي ورفـــــض لالحتـــــالل  رة غـــــضب جمـــــا ـــــ ارضـــــھ الطـــــا ـــــر العـــــراق فع ايماننـــــا بحتميـــــة النـــــصر وتحر

ــــشرن  ــــا شــــباب  افرازتــــھ عــــ ع ال  ٢٠١٩و ــــل شــــ ة مطالبــــة باســــتعادة وطــــن مــــن  ــــ ــــشعارات وا
ــشرن قــوة ايجابيــة فعالــة علينــا  ــ  ــ مقدمتــھ االحتــالل الــصفوي .. فمــا حــدث  يمنــة واالحتــالل و ال

و ات ان شاء هللا. ن و ا مرتكزاتنا لطرق النصر املب  ان نؤسس عل
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ـ  ـ العمليـات العـسكرة الـ وقعـت  ـي ع أطلق مصط الغزو األمر

ــــــ  ١٩العــــــراق مــــــن  ــــــسان  ٩آذار إ ـــــــ  ٢٠٠٣ن ــــــذه العمليــــــات إ , وأدت 
كيــــــــة،  ًا مــــــــن قبــــــــل الواليــــــــات املتحــــــــدة األمر احتــــــــالل العــــــــراق عــــــــسكر
اليا  يـــــة وأســـــ نو ـــــا ا بالتحـــــالف مـــــع دول أخـــــرى مثـــــل برطانيـــــا وكور
ــــف مجلــــس  عر عــــض الــــدول األخــــرى، حــــسب  ولنــــدا، و والــــدنمارك و

ـــــا املـــــرقم  ـــــذه  ٢٠٠٣ـــــ  ١٤٨٣األمـــــن لوضـــــع العـــــراق بقرار ـــــت  , وان
كيــــــة العــــــراق  العمليــــــات العــــــسكرة بــــــاحتالل الواليــــــات املتحــــــدة االمر

ــــ  يئــــة األمــــم املتحــــدة  ــــ  ــــسان ســــنة  ٩الدولــــة املــــستقلة والعــــضو  ن
٢٠٠٣. 

 
ا راح  ١٨عــــد مــــرور  ــــا وتــــدم افــــدين واحتالل ــــ غــــزو بــــالد الر ســــنة ع

ية ذلـــــك الفعـــــل اإلجرامـــــي أكـــــ مـــــن مليـــــون ونـــــصف املليـــــون مـــــن  ـــــ
ـــ نحـــو  ان وت ـــ واالختفـــاء القـــسري لنحـــو مليـــون  ٥الـــس ـــن عرا مالي

ئــــة والزراعــــة والــــصناعة وســــرقة نحــــو  ــــ تــــدم الب مــــواطن باإلضــــافة إ
اقـع اآلثـار  ١٧٠ ألف قطعة من الكنوز واآلثار الثمينة من املتـاحف ومو

ـا  رطانيـا وحليفا ـا و ـ أم بـھ إ ر ـا تـم  ـن، الحقـًا، أن معظم ال تب
 أثناء االحتالل.

 
ـــــ  ملـــــة العـــــسكرة الشرســـــة ال عـــــض جوانـــــب ا البـــــد لنـــــا أن نراجـــــع 

ت ســـنة  ـــ العـــراق  ٢٠٠٣شـــ ئـــة  ان والب ـــ الـــس ـــا الـــسلبية ع ا وتأث
 لغاية اليوم.

 
ــــ  ــــ العــــدوان ع ــــا  كيــــة وحليفا اســــتخدمت الواليــــات املتحــــدة االمر
ة محرمــــــة دوليــــــا لقــــــصف املــــــدن  ائلــــــة وأســــــ يــــــة  العــــــراق قــــــوة تدم
ــا  ا املــضللة أ ــشرا ــ  ــس كمــا ادعــت  ــ العــراق ول ان  املكتظــة بالــس
عمــــــــدت القــــــــوات  ــــــــ فقط.كــــــــذلك  ــــــــش العرا اقــــــــع ا دفت مو اســــــــ
ـــدمات الـــضرورة إلســــناد  ــــة األســـاس وا از ـــة تـــدم البـــ االرت الغاز
ـــــــا  افـــــــة، وم يـــــــاة املدنيـــــــة خالفـــــــًا لالتفاقيـــــــات واألعـــــــراف الدوليـــــــة  ا
ان  داف الـــــــس ـــــــا الـــــــ تمنـــــــع اســـــــ عـــــــة ومالحق اتفاقيـــــــة جنيـــــــف الرا

رية. ن خالل العمليات ا  املدني
 

ــي للعـــراق  ـ ة الفعالـــة الئتـــالف الغـــزو األمر بلـــغ إجمـــا القـــوات املـــس
ي : الواليــــــات املتحــــــدة  ٨٨٤ألــــــف و ٣٠٠ ـــــاآل ـ ن  ـــــانوا مــــــوزع ـ عنــــــصرًا و

كيــــــــــــة  ألفــــــــــــًا (  ٤٥باملئــــــــــــة ) ، اململكــــــــــــة املتحــــــــــــدة  ٨٣ألفــــــــــــًا (  ٢٥٠األمر
يــــــــــة ١٥ نو ــــــــــا ا باملئــــــــــة ) ،  ١٫١عنــــــــــصر (  ٥٠٠آالف و ٣باملئــــــــــة ) , كور

اليا ألفـــــا عنـــــصر (   ٠٫٠٦عنـــــصر (  ٢٠٠باملئـــــة ) , الـــــدانمارك ,  ٠٫٦اســـــ
ــــشمركة الكرديــــة  ١٨٤باملئــــة ) بولنــــدا  ألــــف عنــــصر [ ٧٠عنــــصرًا  والب

عــــض دول ٥ ــــة دفاعيــــة مــــن  ات بقــــوات رمز نــــاك مــــشار انــــت  ].كمــــا 
ا قواعد أمركية. ليج العري ال ف  ا

 
ــــا العــــسكرة ضــــد العــــراق  كيــــة حمل ابتــــدأت الواليــــات املتحــــدة األمر

ــــسالح ٢٠٠٣) اذار  ٢٣  -  ٢٠خــــالل أول ثــــالث أيــــام للغــــزو (  ، بمــــا عــــرف 
ـــــــا قـــــــصف   shock and awe( الـــــــصدمة والرعـــــــب (  ) والـــــــ تـــــــم خالل

غــداد واملوصــل وكركــوك بنحــو  صــاروخ وقنبلــة، بنحــو  ٢٣٠٠العاصــمة 

ارًا.  مكثف ومتواصل، ليال و
ــذه  ــة مــن  ٥٠٤شــملت حملــة القــصف الوحــشية  صــوارخ كــروز موج

ـــــي وكـــــذلك صـــــوارخ جـــــو  ليـــــج العر ـــــ ا ـــــة  حـــــامالت الطـــــائرات البحر
ــــــة لطــــــائرات  ١٧٠٠ارض مــــــن  , وطــــــائرات الــــــشبح F15    ,F16طلعــــــة جو

ملـة   Stealthالعمالقة    ـذه ا ـ  ت كما استخدمت  ورن وطائرات 
ــــا  تــــج ع ددات عاليــــة الــــشدة ي يــــة مؤثــــرات صــــوتية بــــ ــــة التدم و ا
ـــــسان اســـــتخدام  ـــــسان .وعـــــّدت منظمـــــات حقـــــوق اال ـــــ مـــــخ اال ـــــن  رن
ن العــزل خرقــًا لبنــود  ان املــدني ــ الــس ة ( الــصدمة والرعــب ) ع أســ
ة ال تؤدي ا  اتفاقية جنيف ال تؤكد ع تجنب استخدام األس
ن قــــــــــرب منــــــــــاطق العمليــــــــــات  ان املــــــــــدني ــــــــــن الــــــــــس خــــــــــسائر ومعانــــــــــاة ب

 العسكرة .
 

ـــ  يـــة تقـــع  ـــة اســـتخدمت تقنيـــات حر م أن القـــوات الغاز عـــض عتقـــد 
نـــامج  عـــرف ب ُ ـــ مـــا  تـــاجون ع ـــا الب  Highنطـــاق التجـــارب الـــ يجر

Frequency Active Auroral Research Program ( HAARP )  ،
دمـة، مطلـع سـنة  يع ٢٠٠٣الذي دخل ا نـامج تـص ـذا ال .وقـد انتـج 

ـــــــ  ات  غيـــــــ ـــــــ إحـــــــداث  ي القـــــــادر ع يـــــــا يوف ـــــــس بالـــــــسالح ا ُ مـــــــا 
يطـــــــة بكوكـــــــب األرض، بخاصـــــــة نطـــــــاق  ـــــــة العليـــــــا ا و الطبقـــــــات ا
لمــــات أخــــرى  ا .و ــــداف املــــراد تــــدم ــــھ ضــــد األ األيونوســــف وتوج
ــا خــالل  افــة الــ طور ة  ــت القــوات العــسكرة االمركيــة األســ جر
ناقــــــض  ــــــ العــــــراق بمــــــا ي ن  ان املــــــدني ــــــ الــــــس عقــــــدين مــــــن الــــــزمن ع
ـــا ان غـــزو العـــراق جـــاء  ـــا مدعيـــة ف ـــسانية ) الـــ أعلن والرســـالة ( اإل
اد ان يفـسر  ة،  حملة ي إلنقاذ الشعب العرا من القمع والدكتاتور

اء. ن األبر ان املدني ا بإبادة أك عديد ممكن من الس  دف
 

ة محرمـة  ي اثناء الغزو أسـ كذلك استخدمت قوات التحالف األمر
ة  دوليــًا ( الفــسفور األبيــض والنابــالم والعنقوديــة والنيوترونيــھ وأســ
ـــ  ا بكثافـــة  اليورانيـــوم املنـــضب االشـــعاعية الـــ ســـبق أن اســـتخدم

ليج األو سنة    مناطق جنوب العراق. ١٩٩١حرب ا
 

ـــشار التلـــوث اإلشـــعا ملـــساحات  ـــ ان ة إ ـــذه األســـ أدى اســـتخدام 
يجــــــة  ــــــ منــــــاطق غــــــرب البــــــصرة والناصــــــرة والقادســــــية .ون شاســــــعة 
ــــذا التلــــوث تــــضاعفت حــــاالت اإلصــــابة بــــاإلمراض  ان ل لتعــــرض الــــس
ــذه املنــاطق منــذ  ــ  ــا  لقيــة والعقــم وغ ات ا ــشو الــسرطانية وال
ـــالرغم مـــن مقاطعـــة الكثـــ مـــن  يات لغايـــة اليـــوم. و ـــسعي منتـــصف ال
ـا  ة اليورانيوم املنضب وتخز ا الستخدام أس ية وغ الدول االور
ذه  رطانيا استخدام  ا و ن اعادت ام ان املدني ا ع الس طور

ة اثناء غزو واحتالل العراق سنة   .٢٠٠٣األس
 

ــا قــصفت  ــن الحقــا ا ة، تب ــذه األســ ــا اســتخدام  ار ــالرغم مــن ان و
ان بحــدود  اقيــة املكتظــة بالــس ألــف قذيفــة يورانيــوم  ١٨١املــدن العر

ــــــة وكــــــرالء  عقو لــــــة والنجــــــف و غــــــداد والفلوجــــــة وا ــــــا  منــــــضب وم
ـــا مـــن املـــدن .كـــذلك تـــم اســـتخدام أجيـــال جديـــدة ممـــا  وســـامراء وغ

ة التقليدية. ة الذكية واألس  س باألس
 

ة للعمليات العـسكرة لغـزو العـراق ألـف  و ملة ا لقد شاركت  ا
ــــي، نفـــــذت  ٨٠١و ـ ـــــة  ٧٥٣ألفـــــًا و ٢٠طـــــائرة للتحـــــالف األمر طلعـــــة جو

ــــا (  ــــ  ٤٦٧ألفــــًا و ١٨قتاليــــة أطلقــــت خالل  ٩قنبلــــة ذكيــــة، باإلضــــافة إ
ا ( غبيــــة ).وأطلقــــت ســــفن  ٢٥١آالف و ــــس عــــسكر قنبلــــة تقليديــــة و

كيـــــة (  ـــــة االمر نالـــــك (  ٨٠٢البحر انـــــت  )  ١٥٣) صـــــاروخ كروز.كمـــــا 

ــــــة أطلقــــــت صــــــوارخ ــــــة بنظــــــام   (   - EGBU27رحلــــــة بحر  )  GPSموج
ر مـــع  ـــة بـــالل صـــوارخ مـــضاد للـــرادار.وتم إســـقاط (  ٤٠٨وقنابـــل موج

ـــــ مناطـــــق  ٩٠٨ ــــة ع رمـــــة دوليـــــا واملوج ) مــــن القنابـــــل العنقوديــــة ا
ـا  ـن الـصوارخ األخـرى الـ تـم إطالق انية عالية .ومـن ب ذات كثافة س
ــــا  يلفــــاير" شــــديدة التفجــــ واالشــــتعال وعديد ــــس صــــوارخ " مــــا 

) صـــــــاروخ نـــــــوع Maverick4) صـــــــاروخًا نـــــــوع (  ٩١٨فـــــــضًال عـــــــن (  ٥٦٢
AGM130 -  صاروخ نوع  ٣) و (AGM84 -  SLAM .وAGM54 -  

 
انـــت مـــن النـــوع شـــديدة االنفجـــار  امـــا القنابـــل ( الغبيـــة ) ففـــي الغالـــب 
ــ نطــاق واســع أيــضا إذ قــصفت  ــة وتــم اســتخدام املــدافع ع وغــ موج

م  ٥٩٧ألفًا و ٣١١بحدود   ملم. ٣٠قذيفة 
 
نمــــا حلقــــت نــــاقالت القــــوات  ٢٠قذيفــــة قيــــاس  ٩٠١ألفــــًا و ١٦و ملم.ب

ــة األمركيــة بــأك مــن  و ــ  ٦ا ــا اك لكت خالل ــة اســ آالف طلعــة جو
ـــــذلك فـــــان مجمـــــوع الـــــصوارخ  ٣٧٦مـــــن  مليـــــون باونـــــد مـــــن الوقـــــود .و

ــة للمــدة مــن  ـي الغاز ـ ــا قــوات التحــالف األمر  ٢٠والقنابــل الــ فجر
ـــسان  ٩آذار لغايـــة  ــــو  ١٨٠ألفـــًا و٣٦٠بحـــدود  ٢٠٠٣ن ـــذا  صـــاروخًا و

ـــــذه العمليـــــات  العديـــــد املعلـــــن فقـــــط ولنـــــا ان نتخيـــــل مـــــدى وحـــــشية 
ان وراح  ــــــ مـــــدن مكتظـــــة بالــــــس ـــــا  ل ـــــا والــــــ تمـــــت  جرام يـــــة و ر ا

اء. ايا األبر ا عشرات االالف من ال  ي
 

عـــــد ثالثـــــة عـــــشر عامـــــا مـــــن  ـــــذه القـــــوة املفرطـــــة  لقـــــد أدى اســـــتخدام 
ـــذه الـــدول االســـتعمارة  ـــصار االقتـــصادي الظـــالم الـــذي فرضـــتھ  ا
ـــــــة  از ـــــــ البـــــــ االرت ائـــــــل  ة وتـــــــدم  ـــــــشرة كبـــــــ ـــــــ خـــــــسائر  ا إ نفـــــــس
ان مثــــل الوقــــود  ــــدمات الــــضرورة إلدامــــة حيــــاة الــــس لالقتــــصاد وا
ائيــــــة ومحطــــــات تنقيــــــة ميــــــاه الــــــشرب ومخــــــازن حفــــــظ  ر والطاقــــــة الك
ــــر  ع ومحطــــات تكر ــــسور واملــــصا بــــوب واالتــــصاالت والكثــــ مــــن ا ا
ـــــداف الغـــــزو لـــــم تكـــــن شـــــل قـــــدرة  ـــــ ان أ ـــــا بمـــــا يـــــدل ع النفـــــط وغ
ائلــة  ــشرة  اقيــة فقــط وانمــا احــداث خــسائر  ة العر القــوات املــس
ــــ  ة قــــد تــــؤدي إ ــــ مــــستوى اإلبــــادة لتفــــادي أي مقاومــــة مــــس تــــصل إ
ة للتحـــــــالف الـــــــذي يقـــــــود  ـــــــن افـــــــراد القـــــــوات املـــــــس ة ب خـــــــسائر كبـــــــ
ـب  الغزو.وصاحب العمليات العسكرة، بتخطيـط متعمـد، عمليـات 
وحـــرق وتـــدم ملؤســـسات الدولـــة والـــوزارات مـــن قبـــل املرتزقـــة وعمـــالء 
ـــــابرات  مـــــات مـــــن قبـــــل ا ـــــذه امل ـــــ  م ع االحتـــــالل الـــــذين تـــــم تـــــدر
يطانية تحت مس مشروع ( تحرر العراق ) الذي اقـره  االمركية وال

ي منذ سنة  غرس األمر  .١٩٩٨الكو
 

ًا  ا مــن تــدم وســرقة تلوثــًا كبــ ت العمليــات العــسكرة ومــا صــاح ســب
ـــــــوم مرتزقـــــــة  يجـــــــة  ـــــــة واشـــــــعاعية ســـــــمية وخطـــــــرة ن بمـــــــواد كيمياو
ع  ــــــ خــــــان ضــــــاري واملــــــصا ــــــة  ــــــ مخــــــازن املــــــواد الكيمياو االحتــــــالل ع
ـة  الة الطاقـة الذر ب و تلفة ( بما  ذلك  معات الصناعية ا وا

ثــــة ) ، و ا برنــــامج األمــــم  ٣٠٠ــــ التو موقــــع آخــــر شــــديد التلــــوث حــــدد
ئة.  املتحدة للب

ـا  غـداد واعال وحاملا سيطرت قوات القوات االمركية ع العاصمة 
ـ العـراق , أصـدرت مجموعـة قـرارات اسـتعمارة  كـم الوطـ  اء ا ا
بعاد الكـوادر الوظيفيـة  ش العرا والقوات األمنية واسـ ا حل ا م
ـــان  ـ ي الــــذي  ا ــــي االشــــ افــــة مــــن أعــــضاء حــــزب البعــــث العر نيــــة  وامل
ـ حالـة مـن  ا ممـا أدى ا ـ مؤسـسا يقود الدولة  العـراق مـن العمـل 
ــــــات الدولـــــــة واالثـــــــار مـــــــن  ـ ـــــــسرقة ممتل مت  ـــــــ والتخبـــــــط أســـــــ الفو
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مــر ) الــذي يمثــل ســلطة  ــي ( بــول بر ي األمر ــاكم املــد كــذلك اصــدر ا
ــــــ واإلجــــــراءات  ــــــا الدســـــتور العرا ــــــ مـــــن خالل االحتـــــالل مائــــــة قـــــرار أل
افـة والغيـت مـن  اقيـة  ي للدولـة العر ا ن العمل بالنظـام االشـ وقوان
ات  يالء شــــــر عــــــادة اســــــ الناحيــــــة العمليــــــة اجــــــراءات تــــــأميم النفــــــط و
قول النفطيـة بموجـب  يطانية العمالقة ع ا النفط االمركية وال
اخيص الـ فرطـت بحقـوق العـراق النفطية.والبـد  عقود ال س  ما 
عـــّد غـــ شـــرعية وال قانونيـــة  افـــة  ـــذه اإلجـــراءات  نـــا ان  مـــن اإلشـــارة 
ــ عــدم أحقيــة  ا تنــص ع عــديال عــة و حيــث ان اتفاقيــات جنيــف الرا
ن وثقافــة وعقائــد البلــد الــذي  غيــ األنظمــة والقــوان ســلطة االحتــالل 

عّد باطلة وغ مشروعة. افة  ذه اإلجراءات  ذلك فان   تحتلھ و
 

ــــع مــــن  انــــت مخالفــــة للبنــــد الرا ملــــة العــــسكرة لغــــزو العــــراق  ان ا
ـــ انـــھ "ال يحـــق لدولـــة  ن الدوليـــة و الـــ تنـــص ع املـــادة الثانيـــة للقـــوان
ديـــد او اســـتعمال القـــوة ضـــد دولـــة ذات  ـــ األمـــم املتحـــدة مـــن  عـــضو 
دير بالـذكر ان  سيادة ألغراض غ اغراض الدفاع عن النفس ومن ا

غـداد ان  عـد احتـالل  السكرت العام لألمم املتحدة كو عنـان صـرح 
ــــــذا مطابقــــــا لــــــرأي  ـــــان  ـ ـــــان منافيــــــا لدســــــتور األمــــــم املتحــــــدة و ـ الغــــــزو 

ــــ  ــــل  ٢٨الــــسكرت الــــسابق لألمــــم املتحــــدة بطــــرس بطــــرس غــــا و ابر
ـــــ ان اي حملـــــة  ٢٠٠٥ ي مـــــذكرة نـــــصت ع يطـــــا ـــــر العـــــدل ال اصـــــدر وز

و عمل غ مشروع . غي نظام سيا  ا  دف  عسكرة 
 

ـاء العمليـات العـسكرة بـدأت  ـان متوقعـًا فحـال اعـالن بـوش ان وكما 
ـــ  ـــا  ة ضـــد االحتـــالل وقواتـــھ بلغـــت ذرو ة كبـــ مقاومـــة شـــعبية مـــس

ـــي  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤عـــامي  يطا ــي وال ـ انـــت قـــوات االحتـــالل األمر حيـــث 
ـر  ٤  -  ٣تواجھ بحدود  ًا، حـسب تقار ر ة شـ آالف عملية مقاومة مـس

 مؤسسة بركونك االمركية.
 

مات  ذه املقاومة فرضت سلطة االحتالل حصارًا و وكرد فعل ع 
ــا  ــ وســط العــراق وشــمالھ، م ــضة لالحتــالل  اقيــة منا ــ مــدن عر ع
( املوصـــــــل، تلعفـــــــر، الفلوجـــــــة، بلـــــــد، األنبـــــــار، حديثـــــــة، القـــــــائم، راوة، 

بھ،  ، حـــــص ـــــ ـــــت، بي ، ســـــامراء، تكر غـــــداد، كـــــرالء، العبيـــــدي، ديـــــا
ـوم  ذه املدن قبل ال صار ع  .) وتم فرض ا سة، إ املدائن، كب
ائيـــــة  ر ـــــا مـــــن الطاقـــــة الك ة الثقيلـــــة مـــــن خـــــالل حرما ـــــا باألســـــ عل
ـــــذا  ن.و ان املدني ية للـــــس ـــــة والرعايـــــة الـــــ وامليـــــاه النظيفـــــة واألدو
ــــة جماعيــــة  ــــا تمثــــل عقو بحــــد ذاتــــھ خــــرق لبنــــود اتفاقيــــة جنيــــف كو

اء . ن األبر  للمدني
ــسانية  ــة جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإل ارتكبــت قــوات التحــالف الغاز
كومــات  ــ ظــل ســكوت منظمــات األمــم املتحــدة وا عــد وال تحــ  ال 

مت  غزو العراق واحتاللھ. افة ال أس  الغرية 
 

عـــد  ســـنة مـــن بـــدء العمليـــات العـــسكرة الحتـــالل العـــراق  ١٨واليـــوم و
ـــدف األســـاس مـــن  ـــان ال ا إذ  ـــت كـــذ ـــ أســـس ث غھ ع ـــسو الـــذي تـــم 
ا وتـدم قـدرات العـراق  رمة السيطرة ع نفط البالد وثروا ذه ا

ديث.  افة  أع عملية قرصنة  التأرخ ا
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فنا أن ذي قـار محافظـة تارخيـة ثـائرة ألجـل عـراق  ًا ، إذا اع س تح ل

ن والغزاة عام  تل تنال  ٢٠٠٣واحد موحد كما نالت شرف مقاومة ا
ـــو  ن والفاســـدين ، و ـــاكم ـــراك واالعتـــصام بوجـــھ ا اليـــوم شـــرف ا
ــن  اقي ــل العر ن والــشرفاء وحــق شــر و وطــ ل اقي ــل العــر شــرف ل
ــــ أن  اع  ــــ الــــ ــــم شــــرف التمــــ واملوقــــف البطو ــــان ل ــــا  لكــــن ابنا
ـــــــ حمـــــــل لـــــــواء االنتفاضـــــــة املباركـــــــة  يكونـــــــوا رأس النفيظـــــــة واملبـــــــادرة 
ن منـــذ  ـــ واملـــصاب ر داء واالف ا املـــستمرة الـــ قـــدمت مئـــات الـــش
ية املباركـــة وال زالـــت تتـــو شـــموخا  ـــشر ـــ لالنتفاضـــة ال االيـــام االو
وعنفوانــــــا وتتعامــــــل بفــــــ االحــــــزاب السياســــــية الــــــ عاثــــــت خــــــراب 

ا املنتفض.  وفساد وتدم وقتل واختطاف لشبا
 

ا مــــــن خــــــالل  ــــــا وشــــــبا ــــــضارة وأبنا ــــــت ذي قــــــار العــــــز وا واليــــــوم تث
ـ سـاحة العـز "  افظـة وخاصـة  ـ عمـوم ا م  را م وتظا أعتصاما
ــشرن  تــون والنــصر منــذ يــوم االول مــن  ــي " وجــسري الز بو ســاحة ا

ـــــــراك الـــــــشع  ٢٠١٩ ـــــــ مرحلـــــــة ا ـــــــم رأس النفيظـــــــة  ولغايــــــة االن أ
ــة حكومــة فاشــلة وعمليــة سياســية خائبــة واملطالبــة  ــ مواج الــسل 
ـــذا  ـــذه االحـــزاب.و مـــا تمـــ بـــھ  يمنـــة  امـــل مـــن  ـــر ال بـــالتغي والتحر
ــــــن  ر ــــــ للمتظا طــــــاب الوا ــــــو ا ه  ر واالعتــــــصام عــــــن غــــــ التظـــــا

ن والذي أكد املبادئ التالية :  واملعتصم
 
ال ســواء ١ ل مــن اإلشــ م بــأي شــ ن وعــدم ارتبــاط اقيــة املعتــصم . عر

يـــــة او عرقيـــــة او خارجيـــــة كمـــــا تـــــزعم االحـــــزاب  ـــــة طائفيـــــة او حز بواج
ـــــــــل  م ب م وتـــــــــرحي ـــــــــن وانفتـــــــــاح الفاســـــــــدة والفاشـــــــــلة.وتأكيد املنظم
ــل أنحــاء العــراق وفخــر  ا مــن  ن للعمليــة السياســية وفــساد ــض املنا
ــــــراك الــــــشعب  ــــــا امتــــــداد  رات واالعتــــــصامات با ــــــن للتظــــــا املنظم

ـــشرن  ـــ  ـــا التعـــسفية  ٢٠١٩وثورتـــھ  جراءا دف الـــسلطة و ـــس ـــا  ا
ــذه الــسلطة يتحملــون  ن  ــل املــشارك ــذا او ذاك ف ــن  ــق ب دون التفر
ـــــــا جملـــــــة وتفـــــــصيال  علـــــــن براءتـــــــھ م ناء مـــــــن  اســـــــت ا و ـــــــا وفـــــــشل وزر
ـــــ  ـــــا غ ن ف ن واملـــــشارك ـــــل املـــــسئول لاللتحـــــاق بثـــــورة الـــــشباب، فـــــإن 

ة وحـــــشر  ـــــ ن وا ـــــداف ومطالـــــب املعتـــــصم ـــــم حيـــــث أن أ مرحـــــب 
اق وخلــق الفتنــة  ــشكيك بــاالخ بــة وال ــا يثــ الر ن ف ــالي الساســة ا

ذه الثورة. ا املنتفض لغرض اضعاف  ن شبا  ب
 
ـــــ عمـــــوم ٢ ـــــضة  ـــــل القـــــوى املنا رن ل ن واملتظـــــا . دعـــــوة املعتـــــصم

العــراق للمــساندة وااللتحــاق وخاصــة رؤســاء العــشائر االصــالء ورجــال 
ـذه  س القوات االمنية الشرفاء حـ ال توصـم  ن ومن الدين املعتدل
ثون  ـش ـا الفاسـدون وامل الفعالية باملناطقيـة والطائفيـة كمـا يـروج ع

ا الفاسد. عالم  بالسلطة و
 
ـــــــــــداف وذات العالقـــــــــــة بحيـــــــــــاة ٣ ـــــــــــسانية األ . مطالـــــــــــب االنتفاضـــــــــــة إ

م والـــــــ تتـــــــضمن ملفـــــــات الفـــــــساد واالعتقـــــــاالت  ن وكـــــــرام اقي العـــــــر
يجــاد  اصــصة و لغــاء التميــ الطــائفي وا ــسان واملــرأة و وحقــوق اإل
ــــــــ كرامــــــــة  ــــــــة تحــــــــافظ ع ــــــــ إقامــــــــة دولــــــــة عادلــــــــة نز حالــــــــة التــــــــوازن 
قــــــوق والواجبــــــات وتقديــــــم  ــــــ ا ــــــم املــــــساواة  ن وتــــــضمن ل اقي العــــــر
ــــــــر  ــــــــ جميــــــــع ســــــــاحات التظا رن  ــــــــدمات وكــــــــشف قتلــــــــة املتظــــــــا ا
ــرم  ــصر ا يل املثــال ال ا ــ ســ ــم ع م للمحــاكم العادلــة وم حــال و
الفرق عبد االم الشمري الذي يلتحـف تحـت خيمـة احـزاب الـسلطة 

بھ بقتــــــل اكــــــ مــــــن  ــــــس ــــــ  ١٢٠الفاســــــدة.رغم  ر ر ومئــــــات ا متظــــــا
ن العزل.  واملصاب

 
ـــــس ٤ ـــــا باالنـــــضباط وعـــــدم التعـــــرض ملن . ســـــلمية االنتفاضـــــة وتم

ـل الغيـارى مـن ابنـاء  ـاب  ان محـط ا ا  ا ورجال السلطة ومؤسسا
ن مــن االحــزاب السياســية  عــض املندســ العــراق العظيــم رغــم محاولــة 
ـــم  ف م وانكـــشف ز ا ولقـــد خـــاب مـــسعا ـــشو الفاشـــلة والفاســـدة ل
ـــــن  ر مـــــن خـــــالل محـــــاوالت القتـــــل واالختطـــــاف لعـــــدد كبـــــ مـــــن املتظا

. اد العرا م الناشط   وم
 
ـــــــذه ٥ ـــــــو الكثافـــــــة الـــــــشبابية ل ـــــــذه االنتفاضـــــــة املباركـــــــة  . مـــــــا يمـــــــ 

رات واالعتــــــــــصامات  ي املتمــــــــــ للتظــــــــــا الفعاليــــــــــة والتنظيــــــــــم الــــــــــشبا
ة لطــالب املـــدارس االبتدائيــة واملتوســـطة واالعداديـــة  واملــشاركة الكبـــ
امعـــــــات ذكـــــــور وانـــــــاث والنقابـــــــات واالتحـــــــادات  ـــــــد وا وطـــــــالب املعا
ـــسماحة الديـــن  اقيـــة املتمثلـــة  ام بمنظومـــة القيـــم العر نيـــة وااللـــ امل
م مــــــن نخــــــوة وكــــــرم وعفــــــة وشــــــرف  م وتــــــرا وكرامــــــة العــــــشائر وتــــــأرخ

ا. ا وصو ام للمرأة وشرف  واح

ــــــــ التمــــــــسك بوحــــــــدة العــــــــراق ٦ ن ع رن واملعتــــــــصم . تأكيــــــــد املتظــــــــا
ــــ  ــــم إعــــالم العــــراق وشــــعارات تتغ طــــاب الطــــائفي ورفع م ل ورفــــض

 بحب العراق
 
ــــف تبعيــــة اعــــالم الــــسلطة وفــــضائيات االحــــزاب الفاســــدة ٧ . كــــشف ز

ديث والتطـرق للفعاليـة إال مـن  م تجنب ا دث ومحاول املعاكس ل
ـارج مثـل  ا با ا وارتباطا ا ومناطقي امات بطائفي خالل توجيھ اال
و الــــــــــــسالح املعتــــــــــــاد لوصــــــــــــم  ــــــــــــة والــــــــــــدواعش والبعثيــــــــــــة"و وكر " ا

ن. ن واملعارض ض  املنا
 
ــــس مجلــــس الــــوزراء ٨ ــــ ازاحــــة رئ ـــان يتمثــــل  ـ ــــشائر النــــصر  . إن أول 

ن والــــــوزراء  ــــــافظ غيــــــ عــــــدد مــــــن ا ــــــدي و الفاشــــــل عــــــادل عبــــــد امل
ـــــن الحـــــزاب الـــــسلطة  ـــــزة االمنيـــــة الفاســـــدين املنتم ـــــ االج ن  ومـــــسؤل
ــــــــن  ر ل واســــــــع والرضــــــــوخ ملطالــــــــب املتظا ــــــــش ر و وديمومــــــــة التظــــــــا

 الشرعية.
 

ن الـــــــــذين حـــــــــاولوا اســـــــــتغالل  ملـــــــــاني ن وال عـــــــــض املـــــــــسؤول و خطـــــــــاب 
ـــــؤالء  ـــــرت فـــــشل وضـــــعف  م والـــــ أظ لمـــــا م و الفعاليـــــة بحـــــضور
م ممـــا  يـــك عـــن حمايـــة أنفـــس م نا الساســـة عـــن إنجـــاز مطلبـــا لنـــاخب
كومـــة  ـــن يـــصفون الـــسلطة وا م ح ـــ خطـــا ع التنـــاقض  كـــشف طـــا
ــــــــا  م ف رون اســــــــتمرار مــــــــشارك ــــــــم ال يــــــــ ة ولك بالفــــــــشل وامليلــــــــشياو

 منطقيا.
 

ـــــ الوســـــط  إن الـــــدرس املـــــستخلص مـــــن اعتـــــصام الـــــشباب املنتفـــــض 
ـــو : أنـــھ المنـــاص وال  افظـــات  تاييـــد ومباركـــة مـــن بـــا ا نـــوب و وا
ــــا  ائــــد العمليــــة السياســــية الفاشــــلة الــــ جــــاء  ــــول وم خــــالص مــــن 
ــــــضة  ي الواســــــع واملنا راك الــــــشع الــــــسل املــــــد االحتــــــالل إال بــــــا
ــــ  ــــسيدت ع ــــذه الطغمــــة الفاســــدة الــــ  واملقاومــــة الفاعلــــة لتغيــــ 
تـــــل مـــــن شـــــوارع وطرقـــــات وحانـــــات  ـــــا ا اشـــــراف القـــــوم والـــــ جـــــاء 

ا وايران.  الغرب وسور
 

ل فاعــل وجــامع ومؤثــر إلنقــاذ العــراق الواحــد مــن  ــش وان يكــون ذلــك 
 نكبتھ.
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س حــزب االمــة  ــ ذكــرى تأســ ــل عــام  ــسان مــن  ع مــن ن ــ الــسا يــة  يحتفــل ابنــاء العــراق واالمــة العر
ع مــن  ــ الــسا ــ االول  ي حيــث عقــد مؤتمــره التأس ا ــي االشــ الــدة حــزب البعــث العر والرســالة ا

ـــسان عـــام  يـــة الـــسورة بحظـــور  ١٩٤٧ن ـــة العر ور م ـــ الرشـــيد الـــصيفي بدمـــشق عاصـــمة ا ـــ مق
امعات السورة. قية ا ن  جامعة دمشق و  عدد من الطلبة العرب الدارس

 
يـاة  ـل مجـاالت ا ـ  يـة  مـوم ابنـاء االمـة العر وحدد املؤتمر برنامج العمل للمرحلـة املقبلـة ونـاقش 
ـــ اقطـــار الوطـــن  ـــار البعـــث  ـــشار اف نـــا بـــدأت عمليـــة ان ـــا .. ومـــن  حـــة بتجاوز لـــول املق ـــار وا واالف
ا  ـــ العـــراق واالردن وســـور ـــات وجمعيـــات اخـــرى  ل حر ـــ شـــ ــان موجـــود ع ـ ـــزب  ـــي رغـــم ان ا العر
ـــ  ا و ـــ ســـور ـــي  ـــ حركـــة االحيـــاء العر ـــن ا ـــي املنتم ـــان للـــشباب العر يـــة اخـــرى و لـــدان عر ومـــصر و

س  العراق عام  ا لثورة ما ات البعثية آن ذاك تايد ر  ١٩٤١واحدة من ا
 

ــ وثبــة عــام  ــ العــراق دور كبــ  ــان للــشباب القومــي  عــد  ١٩٥٦و ١٩٥٢وانتفاضــة  ١٩٤٨و وخاصــة 
عــــد  ١٩٥٦تــــأميم مــــصر لقنــــاة الــــسوس الــــسادس والعــــشرن مــــن تمــــوز عــــام  والــــذين اصــــبحوا فيمــــا 

ــي حيــث تــصاعد  ــ العــراق كــذلك بقيــة اقطــار الــوطن العر ي  ا ــي االشــ ــ حــزب البعــث العر اعــضاء 
 الو الوط والقومي.

 
ــــــ تحــــــديات  ــــــسھ ا ي منــــــذ تأس ا ــــــي االشــــــ الــــــدة حــــــزب البعــــــث العر عــــــرض حــــــزب الرســــــالة ا قــــــد 
مــة مناضــ  ــان عليــھ  ــل مــرة يخــرج اقــوى مــن ما ــ  ــان  وضــغوطات ومؤامــرات داخليــة وخارجيــة و
ــي  ــة الــرأي والنقــد والنقــد الذا ــم حر ــ الديمقراطيــة والــشرعية الــ توفــر ل ــزب الــذين يؤمنــون  ا

ــ  ر خالــدة  علموه مــن مدرســة البعــث الــ ســتظل ابــد الــد ــو مــا ل مباشــر و ــش م  وانتخــاب قيــادا
 ضم وقلوب ووجدان ابناء االمة العرية.

 
عـد قيـام  ـة نموذجيـة  يـة مـن بنـاء تجر ـ وابنـاء االمـة العر وتمكن حزب الفقراء وحزب الشعب العرا

ـــــــ انجـــــــازه العديـــــــد مـــــــن املـــــــشارع الـــــــصناعية والزراعيـــــــة  ١٩٦٨تمـــــــوز عـــــــام  ١٧/    ٣٠ثـــــــورة  تجـــــــسدت 
ـ  ـا انجـازات عمالقـة اليمكـن ان ت افظـات وم قيـة ا غـداد و ـ  ية  ة وال بو والعمرانية وال

ا حل القضية الكردية حآل سلميآ من خالل انجـاز بيـان  )  ١٩٧٠اذار التـار عـام (  ١١ املقدمة م
ي عـــام  كـــم الـــذا ـــال امـــام شـــركة النفـــط  ١٩٧٤وصـــدور قـــانون ا وتـــأميم عمليـــات النفـــط وفـــ ا

ــــ  ــــة الوطنيــــة ملــــشاركة االحــــزاب  الوطنيــــة مــــن ادارة وانتــــاج العمليــــات النفطيــــة وانجــــاز قــــانون ا
ــــن  غــــ العديــــد مــــن القوان ــــ االميــــة واســــتطاعت ثــــورة البعــــث مــــن  الــــسلطة وقيــــادة ثــــورة للقــــضاء ع
ــي  ــ الــوطن العر ــات التحــرر واالحــزاب الوطنيــة والقوميــة  ر لــصا املــواطن وقــدمت املــساعدات 
افــشلت عــدوان  يــة و يــة واالجن ة مــن الــدول العر ــ تقــديم املــساعدة للــدول الفقــ والعــالم اضــافة ا
ـزب  ـ قيـادة ا عـد والتحـ والن عصابة خمي العنـصرة الحتـالل العـراق وحققـت منجـزات ال

عد احتالل العراق عام (  انيات. ٢٠٠٣للمقاومة   ) والزالت رغم ضعف االم
 

ــشيات وعمــالء ايــران وعمــالء  ة لطــرد املل نــا املناضــل تــضع امامنــا مــسؤوليات كبــ ان ذكــرى ميــالد حز
شرن. ا وتحرر العراق واملشاركة الفاعلة  ثورة   امر

 
ـــل  ي والقيـــادة القوميـــة و ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر از لقيـــادة قطـــر العـــراق  تحيـــة التقـــدير واالعـــ

ذه املناسبة السعيدة. زب   مناض ا
 

ـب  يـة وتحيـة ا زب سواء من دافع عن العـراق او احـد اقطـار االمـة العر داء ا لود لش د وا وا
ـر العــراق  رات لطــرد الفاسـدين وتحر ـ التظـا ـشرن مـن شــباب وشـيوخ العـراق ممــن خرجـوا ا لثـوار 

ا .  من االحزاب العميلة اليران ومن عمالء ايران وامر
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ـــشعر  ـــ العــراق ولكننـــا  ارتـــھ ا ـــ احــد اننـــا نقـــدر للبابــا ز اليخفــى ع
ــو  ــ العــراق و ــارة ســياحية واعالميــة حيــث انــھ جــاء ا ــذه الز ان 
عــرف ان العــراق مــن اســوء البلــدان  املــة عنــھ و يملــك معلومــات 
ـــ العـــالم كمـــا تقـــول  ـــش مـــن حيـــث االمـــن واالمـــان  الغــ قابلـــة للع
ب الــسالح خــارج  ــس اقــع حــال  ــو و تــصة و املنظمــات الدوليــة ا
ــ العالــم  ــشيات .. كــذلك مــن الــدول املتــصدرة  الدولــة وحكــم املل
ــــسيطة  اقيــــون اي اشــــارة ولــــو  ــــشعر العر مــــن حيــــث الفــــساد ولــــم 
ــــصلة يمكــــن اعتبــــار  ا ــــذا املوضــــوع مــــن قبــــل الزائــــر الكــــرم و ل
يــــــاء ســــــيدنا  ــــــا مــــــسقط رأس ابــــــو االن ــــــارة بروتوكوليــــــة زار خالل الز
ـس  يم عليھ السالم وعض االمـاكن الـسياحية وكـذلك الكنا ابرا
ــذا  س اخــرى و ــذه املــدن وكنــا ــا داعــش عنــد احتاللــھ ل الــ دمر

عرفھ العالم.  ما
 

ــ العــدوان الــذي نفــذه بــوش االبــن  ــل ابنــاء الــشعب العرا ــذكر  و
ــــــــ  م ــــــــو عــــــــدوان  ية و ــــــــرب الــــــــصلي ا ا ودول اخــــــــرى واســــــــما
ـــــذه  اري ل ن يـــــاة لـــــم نـــــرى اي بيـــــان اســـــ افـــــق ا ـــــل مر دف  اســـــ

. عول عليھ الكث ان ونحن  رب الظاملة من الفاتي  ا
 

لــــــف  غـــــداد والنجــــــف لـــــم ي وعنـــــدما زار البابــــــا مدينـــــة الناصــــــرة و
ـم  شرن الـذي قتل نفسھ عناء لقاء او استفسار عن عوائل ثورة 
ـــــم يطـــــالبون  كوميـــــة تتفـــــرج و ـــــشيات بـــــدم بـــــارد والقـــــوات ا املل
ب عـــدم اعمـــار مدينـــة  ستفـــسر عـــن ســـ م املـــشروعة ولـــم  بحقـــوق
ــراب ولــم نــراه يطالــب  ي مــن ا عــا يــة  ــا و ارتــھ ل املوصــل اثنــاء ز
ـاجرن خـارج  ـسمع دعـوة امل ا كـذلك لـم  بحملة دولية العادة بنا
ـــشيات املرتبطـــة  م املل ـــر العـــراق مـــن مختلـــف الكفائـــات الـــ 

 بايران.
 

ـــــــم ان  ن م اقي ـــــــ العـــــــالم وخاصـــــــة العـــــــر ـــــــسان  ـــــــل ا ومـــــــن حـــــــق 
ـ قتـل  ي املوغل  لدا ان ال ي ر ا ستغرو استقبال البابا ا االر

دائھ مسبحة !! اء  العراق وحلب بل وا  االبر
 

ن  ـــ الـــوراء نالحـــظ ان اخواننـــا املـــسيح عـــود قليـــآل ا واذا أردنـــا ان 
ــــ  كــــم الوط ة ا ــــ أمــــن وامــــان وســــالم خــــالل فــــ ــــشون  ع ــــانوا 
نمـــــا عاشـــــوا  ي ب ا ـــــي االشـــــ ـــــا حـــــزب البعـــــث العر ــــان يقود ـ الـــــ 
كومـــــــات  ـــــــشيات املدعومـــــــة مـــــــن ايـــــــران وا ـــــــ يـــــــد املل االمـــــــرن ع

عد عام (  م غـصبا  ٢٠٠٣املتعاقبة  عـض بيـو ) وقد تم مـصادرة 

غــــــــداد وعــــــــدد مــــــــن  ــــــــ عــــــــدة منــــــــاطق مــــــــن  ــــــــشيات  مــــــــن قبــــــــل املل
. طف والت م ل عرض افظات اضافة ا   ا

 
عـــــد طـــــرد داعـــــش اخـــــذت تنفـــــذ مـــــن قبـــــل  ابيـــــة  ان العمليـــــات االر
ن  ـــشرن وخاصـــة الناشـــط ري ثـــورة  ـــا قتـــل متظـــا ـــشيات وم املل
ـــ قيـــام كتائـــب  ـــ مـــسمع ومـــرأى القـــوات االمنيـــة اضـــافة ا ـــم ع م
حزب هللا املدعومة من ايران بخطف عـدد كبـ مـن طائفـة الـسنة 
ر ومنــاطق صــالح الــدين واالنبــار واملوصـــل  ــ منطقــة جــرف الــ
ــــــم  ن مــــــن روات ــــــروم نــــــاك االف ا ــــــل ذلــــــك  عــــــد  م و ــــــ وت
ت ( اجتثاث البعث ) مع ان  ء الص ب القانون  س التقاعدية 
م خدمـــــة  ـــــذه الرواتـــــب الن عـــــد ـــــ  ـــــم بتقا ـــــسمح ل القـــــانون 

ا ا  دوائر الدولة ودفعوا توقيفات تقاعدية ع  قضو
 

ـــان وللبابــــا محبــــة خاصــــة  ـ ميــــع اننــــا نكــــن للفاتي ــــ ا واليخفــــى ع
ــل ذلــك حيــث  ــ  ــش ا ــد مــن البابــا ان  ين ولكننــا نر ام كبــ واحــ
لــھ لــذلك الن الـــشعب  انتــھ الدوليــة تؤ يــة وم ان مــسؤوليتھ الدي
ـــــــــا وايــــــــــران  ـ ا خاصــــــــــة بوجــــــــــود عمــــــــــالء امر ي كثــــــــــ عــــــــــا ــــــــــ  العرا
ـــــــ رأس  ن ع والفاســـــــدين مـــــــن ســـــــراق املـــــــال العـــــــام مـــــــن السياســـــــ

 السلطة بدون رادع.
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س حــزب االمــة  ــ ذكــرى تأســ ــل عــام  ــسان مــن  ع مــن ن ــ الــسا يــة  يحتفــل ابنــاء العــراق واالمــة العر
ع مــن  ــ الــسا ــ االول  ي حيــث عقــد مؤتمــره التأس ا ــي االشــ الــدة حــزب البعــث العر والرســالة ا

ـــسان عـــام  يـــة الـــسورة بحظـــور  ١٩٤٧ن ـــة العر ور م ـــ الرشـــيد الـــصيفي بدمـــشق عاصـــمة ا ـــ مق
امعات السورة. قية ا ن  جامعة دمشق و  عدد من الطلبة العرب الدارس

 
يـاة  ـل مجـاالت ا ـ  يـة  مـوم ابنـاء االمـة العر وحدد املؤتمر برنامج العمل للمرحلـة املقبلـة ونـاقش 
ـــ اقطـــار الوطـــن  ـــار البعـــث  ـــشار اف نـــا بـــدأت عمليـــة ان ـــا .. ومـــن  حـــة بتجاوز لـــول املق ـــار وا واالف
ا  ـــ العـــراق واالردن وســـور ـــات وجمعيـــات اخـــرى  ل حر ـــ شـــ ــان موجـــود ع ـ ـــزب  ـــي رغـــم ان ا العر
ـــ  ا و ـــ ســـور ـــي  ـــ حركـــة االحيـــاء العر ـــن ا ـــي املنتم ـــان للـــشباب العر يـــة اخـــرى و لـــدان عر ومـــصر و

س  العراق عام  ا لثورة ما ات البعثية آن ذاك تايد ر  ١٩٤١واحدة من ا
 

ــ وثبــة عــام  ــ العــراق دور كبــ  ــان للــشباب القومــي  عــد  ١٩٥٦و ١٩٥٢وانتفاضــة  ١٩٤٨و وخاصــة 
عــــد  ١٩٥٦تــــأميم مــــصر لقنــــاة الــــسوس الــــسادس والعــــشرن مــــن تمــــوز عــــام  والــــذين اصــــبحوا فيمــــا 

ــي حيــث تــصاعد  ــ العــراق كــذلك بقيــة اقطــار الــوطن العر ي  ا ــي االشــ ــ حــزب البعــث العر اعــضاء 
 الو الوط والقومي.

 
ــــــ تحــــــديات  ــــــسھ ا ي منــــــذ تأس ا ــــــي االشــــــ الــــــدة حــــــزب البعــــــث العر عــــــرض حــــــزب الرســــــالة ا قــــــد 
مــة مناضــ  ــان عليــھ  ــل مــرة يخــرج اقــوى مــن ما ــ  ــان  وضــغوطات ومؤامــرات داخليــة وخارجيــة و
ــي  ــة الــرأي والنقــد والنقــد الذا ــم حر ــ الديمقراطيــة والــشرعية الــ توفــر ل ــزب الــذين يؤمنــون  ا

ــ  ر خالــدة  علموه مــن مدرســة البعــث الــ ســتظل ابــد الــد ــو مــا ل مباشــر و ــش م  وانتخــاب قيــادا
 ضم وقلوب ووجدان ابناء االمة العرية.

 
عـد قيـام  ـة نموذجيـة  يـة مـن بنـاء تجر ـ وابنـاء االمـة العر وتمكن حزب الفقراء وحزب الشعب العرا

ـــــــ انجـــــــازه العديـــــــد مـــــــن املـــــــشارع الـــــــصناعية والزراعيـــــــة  ١٩٦٨تمـــــــوز عـــــــام  ١٧/    ٣٠ثـــــــورة  تجـــــــسدت 
ـ  ـا انجـازات عمالقـة اليمكـن ان ت افظـات وم قيـة ا غـداد و ـ  ية  ة وال بو والعمرانية وال

ـــــا حـــــل القـــــضية الكرديـــــة حـــــآل ســـــلميآ مـــــن خـــــالل انجـــــاز  بيـــــان  اذار التـــــار عـــــام (  ١١ـــــ املقدمـــــة م
ي عــام  ١٩٧٠ كــم الــذا ــال امــام شــركة  ١٩٧٤) وصــدور قــانون ا وتــأميم عمليــات النفــط وفــ ا

ـة الوطنيـة ملـشاركة االحـزاب  النفط الوطنية من ادارة وانتاج العمليات النفطية وانجاز قانون ا
ــن  غــ العديــد مــن القوان ــ االميــة واســتطاعت ثــورة البعــث مــن  ــ الــسلطة وقيــادة ثــورة للقــضاء ع
ــي  ــ الــوطن العر ــات التحــرر واالحــزاب الوطنيــة والقوميــة  ر لــصا املــواطن وقــدمت املــساعدات 
افــشلت عــدوان  يــة و يــة واالجن ة مــن الــدول العر ــ تقــديم املــساعدة للــدول الفقــ والعــالم اضــافة ا
ـزب  ـ قيـادة ا عـد والتحـ والن عصابة خمي العنـصرة الحتـالل العـراق وحققـت منجـزات ال

عد احتالل العراق عام (  انيات. ٢٠٠٣للمقاومة   ) والزالت رغم ضعف االم
 

ــشيات وعمــالء ايــران وعمــالء  ة لطــرد املل نــا املناضــل تــضع امامنــا مــسؤوليات كبــ ان ذكــرى ميــالد حز
شرن. ا وتحرر العراق واملشاركة الفاعلة  ثورة   امر

 
ـــل  ي والقيـــادة القوميـــة و ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر از لقيـــادة قطـــر العـــراق  تحيـــة التقـــدير واالعـــ

ذه املناسبة السعيدة. زب   مناض ا
 

ـب  يـة وتحيـة ا زب سواء من دافع عن العـراق او احـد اقطـار االمـة العر داء ا لود لش د وا وا
ـر العــراق  رات لطــرد الفاسـدين وتحر ـ التظـا ـشرن مـن شــباب وشـيوخ العـراق ممــن خرجـوا ا لثـوار 

ا .  من االحزاب العميلة اليران ومن عمالء ايران وامر
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ـ مرحلـة مـن مراحـل النـضال الـس ـا  ـ داخل ـسللت إ تمـع قـد تكـون قـد  ـة امراضـا مـن أمـراض ا ـات الثور ر با أن تجد  األحـزاب وا س غر ـ بلـد مـا ري ل ـذه االحـزاب الـسلطة  ـستلم  أو العلـ وخاصـة عنـدما 

اقــع متقدمــة فيــھ ســعيا وراء االمتيــازات والوج ــ مو عمــل بجــد للوصــول إ ــذه االحــزاب و ــة والوصــولية تــدخل  از ى الكثــ مــن العناصــر االن ــةفــ عا مــا تكــشف عــن  ا ــذه العناصــر ســر ــا ولكــن  االجتماعيــة وغ

ـط النـضا الـ ـروج عـن قيـم ا يـة أو ا ز ـ اداء الواجبـات ا يجـة لتـصرف شـاذ أو تقـص  ا للضرر ن ا ومصا اقع ا عندما تتعرض مو ـدف سلينوايا م الـذي يتـصف بـھ املناضـلون مـن اجـل قـضية مبدئيـة أو 

.  سامي أع

 

ـؤالء ال يقـرو  ـسانية ف تمـع والطبيعـة اإل ـذا ا م أنـاس مـن غـ  ـأ م األنـا عنـد البعـض فيـصبحون  ـو تـ طـ ايـضا  ي وا ـم مـن ن بأما املرض الثا أنمـا  م و ـم ال لغـ ـشار إل ـدون أن  نمـا ير ـود اآلخـرن و ج

زب منطلقا للتعب عن تلك األنا امل ركة أو ذاك ا ذه ا زب أو وضع نظرتھ التنظيمية وقد يتخذون من السبق  اإلنتماء ل ا.تانتج فكرا بوأ موقعا متقدما ف يأت لھ الظروف ألن ي  مة وخاصة ملن 

 

و عن نفسھ وعن م تھ ناصعة بيضاء ولكن من االفضل ان ال يتحدث  انت مس سانا بتارخھ ال خاصة إذا  ع اي ا م من يتحدثوا عن تلك املنجـزات وثمـة نجز ومن الطبي جدا أن  اتھ بل يدع االخرن 

اص  ل اال ركة الثورة  أك من  زب او ا زية ان يضع  حساباتھ ان ا اقع ا ما تقدم  املو ص م و ع ال م جدا  ـزب فأمر أخر م ركـة وا ـة تلـك ا ص  إغنـاء تجر ل  اف بدور  ا مع اإلع

ا. ل ركة  ة ا اية مس ل   ش م وال  ل م ة النضالية ل  من خالل املس

 

و حزب البعث العر سانية وخ مثال معاش  ار ومبادئ حية إ نما تبقى حية بما تحملھ من أف ص و ات واألحزاب ع  ر يونية رجعيـة ي افال يتوقف عمل ا مة صـ عرض إ أشرس واع  ي الذي  ا الش

ـن سـر قيـادة قطـر  ـزب وام ـن العـام ل يم االم ر الرفيـق املناضـل عـزة ابـرا ن كمـا رحـل قبـل اشـ يد صـدام حـس س الـش ـر والكثـ مـن قيادتـھ وكـذلك اعتقـل العـمجوسية وأعدم قائـده الـرئ ـاد والتحر راق وقائـد ا

ـد االن اكــ مــن  د  ــش ــزب فــاملرحوم الـدكتور ســعدون حمــا ١٦٠الكثـ واس ـ ا ــل حـساب واذا كنــا نتحــدث عـن القــدم  ــا  حـسب ل ــ االرض و ارتبـط بحــزب البعــث  ديالفـا مــن مناضــليھ اال انـھ بقــي قـوة فاعلــة ع

ــ العــام  ي  ا ــي االشــ علــم جيــدا أ ١٩٤٩العر ــو  ــزب ف ــ قيــادة ا ين  ــ العــراق وانــا اقــدم مــن كثــ ــزب  ــ وقــال انــا مــن أســس ا ــ يــوم مــن األيــام انــھ تب ــسمع منــھ  ــو أحــد مفكــري ن لكنــا لــم  ــا و ــل مرحلــة رجال ل

ات الث ر ا ال تص  االحزاب وا ية او نوادي اجتماعية لك ا فاألنا تص  جمعيىات خ م  البنان.  اخ شار ال زب الذين   ة.ورا
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ـــ العـــراق،  م أزالم العمليـــة السياســـية القـــذرة  ـــا لتـــھ نبـــاح ) ، و ـــ مز لـــب ع ـــل  صـــدق مـــن قـــال ( 
ــم  ــم، لتجمــل وجو اة مــن قبل ــرون بوســائل إعــالم مــش ــل مــرة، يظ ــ  ــذه األيــام  ون النبــاح  نــاو ي
ــل  ــا، ب ــا ُمــذ ثمانيــة عــشر عاما،ومــا زالــوا يرددو ــم يطنطنــون باألســطوانة املــشروخة ذا ــة و ا ال

ـ  س من ان العـراق ( تحـرر )  ـم ٩/    ٤/    ٢٠٠٣كذب وتدل ـ مواطنيـھ!!، مثل ـم ( رحمـة الـسماء ) ا ، و
ــي  ــ العــسل تنفــق!، فاملال غمــست  ن إ موضــة وامللوحــة و ــ ا غمــاس  ــستمتع إال باإل مثــل دودة ال 
ــــــــاظ وعـــــــــالوي  ـ ـــــــــدي والعبـــــــــادي وال كيـــــــــم وصـــــــــا والـــــــــصدر َوَعَبـــــــــد امل عفـــــــــري وا والعـــــــــامري وا
ـــــ  ـــــم ع ، ومـــــن  ـــــ لبو بـــــوري والنجيفـــــي وا ـــــ وا ي نجـــــر واملطلـــــك والر والـــــصميد واملـــــال وا
م أثـــــداء الفـــــرس  ـــــا وأرضـــــع ـــــور دبابا ــــا وراء ظ ـ ـــــم أمر ـــــ الـــــصدفة ، ممـــــن جلب م مـــــن سيا ل شـــــا
ــسلم  ــسطاء مــن دون توقــف، ولــم  ــ وجــوه ال بــح  ــم أحــدًا، كــالب مــسعورة ت ث م الــسامة، وال أســ
ـوء بالكـذب  م الـسليط املو ـشرن البطلـة، مـن لـسا ن األحرار مـن أبنـاء شـباب ثـورة  أحد من الوطني
م أميــــون  رفــــون كــــو عرفــــون بمــــاذا  ــــم ال  ــــون، وإل خر ــــشون و راد، ي ـــا ـ ــــم  قــــائق، ف ــــر ا وتزو
م،  ـــم ومقـــت حـــدي فون بـــأن الـــشعب قـــد لفظ عـــ غفلـــون الـــدالئل ، وال  سياســـيًا ومجتمعيـــًا، لـــذلك 
ـــ  م ال ـــشيا م املمجوجـــة، ومل م الـــ ال تتوقـــف، وطـــائفي ـــسة وســـرقا س م ا وأســـتاء مـــن أفعـــال
م،  ساءنا ، فال قـانون يـردع ار من شبابنا ورجالنا و م ، عادة لذة وشوق لدماء االط صار القتل عند
ــم  كومــة ) تدعم ــ املــاء ال أثــر فيــھ، إلن ( ا م صــار حفــرا  ــم، فالقتــل عنــد وال وازع مــن ضــم يمنع

ـت  ن أ ا الرسـمية،،و م عباء م وتمنح كومـة  -وتخفي جرائم ـ  -ا م  ـم، نجـد بطـرف خفـي ع
باحة! كومة والدولـة املـس م تدوس رمز ا م )  الشوارع وأحذي ستعرضون ( بطوال اليوم التا 

ن، مـن  اة بأموال الشعب املـسك كومي واملش ر ا م ال أخذت من مشاجب الع ن بأس ، ملوح
ـــــ دمـــــاء  ـــــؤالء الوطـــــاوط مـــــن مصا ـــــن ،،. و ـــــا اللع جـــــارة الـــــسوء والـــــشر املـــــستديم، إيـــــران ونظام
ـــ  زوا ع ـــ أمـــل أن يـــ ـــ ظالميـــة مطبقـــة مـــن ركـــن آلخـــر ، ع ـــذه األيـــام ، يـــدورون  م  الـــشعب، نجـــد
يونيةالفارســية، بــان  لــة، ومــسرحية الديمقراطيــة األمركيــة الص ز الــسطح، إلن لعبــة االنتخابــات ال
م مـــــع  ـــــرون خالفـــــا ظ قبلـــــون األيـــــادي ، بـــــل و ـــــم بـــــدأوا يتوســـــلون و ـــــا،، بيـــــد أ ب أوا أقـــــ ـــــا و ظالل
ـل األوقـات ، مـا  ـ  ـ عـسل  م سـمن ع رص، فيما  دعون ا م البعض بفجاجة مكشوفة، و عض
ـــھ  ـــزن واليـــأس وج شـــت تجاعيـــد ا ات البلـــد، الـــذي إف س مـــن خـــ ســـون األخـــضر واليـــا دامـــوا يف
ر خرفية، جراء النكبات املتتالية ُمـذ بدايـة االحتـالل وحـ اآلن،، حـ بـات غالبيـة أبنـاءه  كورقة 
لـــھ  م ، عـــالم قـــاتم تتآ ـــم ، عـــالم يتـــضاءل أمـــام عـــد ل ـــ عـــالم لـــم  ـــة،  ـــ داخلـــھ بالغر ـــم  ـــشعرون و
ـــد  ـــ وطـــن تفر ـــسرة واأللـــم ع ـــس مثـــل ظـــل فقـــد جـــسده ، مـــن شـــدة ا م  الوحـــشة، بيـــد أن واحـــد
م مقتنـع  ور وعـز الرجولـة، واحـد عمر الز يع بثمن بخس، لكن  الطرف اآلخر ماذا نجد ؟ شباب  و
ـ  ـ لـوح مـن خـشب زان،  ا بقلب بحار فقـد مركبـھ وأسـتقر ع ياة اياما متبقية ، فليعش ان  ا إن 
ــم رائحــة األمــل ، فــأدركوا  ــواء وط ــ  ــم شــمموا  ــو قــادم ال محالــة، وأل تظــر الفرج،،و عــرض بحــر ي
ين مــن رجالــھ ممــن  ــ ن ا ــد،،و ــم مــن حبــل الور م والنــصر أقــرب ال ــن ضــلوع ا أن الــوطن ب ســاع
ن،،فــأمتألت ســـاحات  ــد باق ــ الع ــ ظــل البعــث ومدرســة كفاحــھ وســـاحات نــضالھ، مــازالو ع ــوا  تر
ـــــ ارضـــــھ دمـــــاء  م ، مثلمـــــا أنثالـــــت ع ـــــدير أصـــــوا ـــــ أقـــــصاه  التحـــــدي والثـــــورة مـــــن أقـــــ العـــــراق ا
تـــام نقـــول : تحيـــة إجـــالل  ـــ ا ـــشية .. و ـــور، ســـاجدًة ضـــارعة مـــن ا ـــ تلثـــم ترابـــھ الط م و عديـــد
داء البعــــــث والعــــــراق وقاماتــــــھ الوطنيــــــة العاليــــــة. تحيــــــة تقــــــدير وامتنــــــان لــــــشبابنا الثائــــــر  واكبــــــار لــــــش

فرازاتھ املقيتة . زي والعار ألدوات االحتالل البغيض و م املباركة .. وا  وانتفاض
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ك.من حيث الداللة الس سب املش م رابطة معينة السيما رابطة ال م جماعة من الناس تجمع لمة ( قوم ) والقوم  ذا املصط جذر لغوي و ع ( االنتماء ) ياسل وم االمة و وم القومية يرتبط بمف ية فأن مف

ا.  ال

ست مرحلة تارخية عابرة  حياة االمم كما تقوم املاركسية و  ي بأن ( القومية حقيقة حية خالدة ) ول ا ؤمن حزب البعث العري االش ا ( قدر قد و ل  ) وا ا ( حب قبل  وصف القائد املؤسس رحمة هللا بأ

وادف والظروف فرد و  شر  مجرى من ا س مجموعة من ال ر  ص واملالمح للوجھ ..  قدر طا االسم لل ل ).محبب ) وقال ( القومية للشعب    عليھ غالف من الصفات متم الش

اقعا يفرض نفسھ ) فأن النظرة القومية (  الت انت القومية ( و ن ( القومية ) ( والنظرة القومية ) فاذا  اقع  مرحلة محددة ) .عبوقد فرق القائد املؤسس ب ذا الو   عن 

ê‰^é‰x×Ş’ÚÌè†Ãi
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ذ ان  ن، وس م دولھ ونظام مع س وعرق وقوميھ.ول تمون ا ج شر، ي ا  سكن فوق دده بحدود ولھ مساحھ، و افيھ ا غر و البقعھ ا م ه االوطن  ذا الوطن، وجميع ن ل سمون مواطن افيھ،  غر لبقعھ ا

م مواطنون من أبناء الوطن. م بأ عرفون انفس اتو ا  م ولد وا فيھ، و ذا الوطن بألو را ثھ ،أل م ابناء  تمون اليھ، أي أ  ي

ي للوطن، أي إن املوا و تجاوز االنتماء الشك أو الورا ن، ف ومھ الرفيق املناضل صدام حس افيھ، وألي نظام، ال بد أن يكون انتماؤه طن أما االنتماء الصمي للوطن الذي أر مف ت ألية بقعھ جغر الذي ي

ة املواطنھ. و أقوال، تؤكد  جما بأعمال و  م

ة النظام أيضا. لھ وعن مس ان من أرض الوطن مطالب بالدفاع عن الوطن   فاملواطن  أي م

اقيھ ع حساب األمھ، ونح ة العر ذا املع بقولھ .. عندما نضع العراق  صلب األمھ ال نخ من تقو ن  و الرفيق القائد صدام حس ة ن نو ن العراق واالمھ، علينا أن نالحظ ان تقو تحدث عن الصلھ ب

ر  ان ظا ذا يتطلب تجنب اي تناقض ح ولو  ، و تمع العرا يح يجب ان اليث النعرات املؤذية داخل ا ا ال  ا.الروابط القوميھ بأتجا

سابھ إ الوطن واالمھ العرية. ن انتمائھ او ان ، و اقية العرا ن عر  ب

ن،وعر  عززت الوطنيھ  قطر مع لما  و ابن األمھ العرية  أن واحد، و ء. و ل ش ستلزم الدفاع عنھ ب و ابن العراق الذي  عززت الروح القوميھ واالنتماء لالمھ ف افاملواطن  ملواطن واجبات االنتماء للوطن 

 العريھ.
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ـا  ـھ وم ـ األحـزاب الثور زيھ  بيھ ا لمة ال ع  قبل البدء  صلب املوضوع البد من معرفة ماذا 
عـــادة  عـــ ( عمليـــة التثقيـــف و يـــھ  ز بيـــھ ا ي .. وقـــدقيل ان ال ا ـــي االشـــ نـــا حـــزب البعـــث العر حز

اتھ ). زب الثوري تجاه مناضليھ ومال ، الذي يقوم بھ ا لقي، والعم ن الفكري، وا  التكو
 

افـــــة  ن جـــــدد مـــــن  ـــــزب بمناضـــــل افـــــد الـــــذي يرفـــــد ا ـــــو الر ـــــزب ) و ـــــو ( مـــــادة ا مـــــا ان الـــــشعب  و
يــم  عــض الــصفاة واملفا ــزب  ــ ا ــم إ ــؤالء األعــضاء مع شــرائحھ وطبقاتــھ املتنوعــھ ،وقــد يحمــل 
م بفعــل  م صــفة القداســھ، والــ تكونــت لــد عــض ــا  عط عــض التقاليــد الــ  بــھ و والعــادات الغر
ـــــــا  غ ـــــــ  ـــــــستد العمـــــــل ع يم والعـــــــادات  ـــــــذه املفـــــــا ، و م العـــــــائ ـــــــم االجتمـــــــا وتكـــــــو محيط
ـــوا  ـــذه العـــادات والتقاليـــد الـــذي تر م مـــن  ـــشذي ـــي، ل ز ـــا بوســـائل التثقيـــف واالعـــداد ا افح وم
مــات اساســيھ  ــا م ــدد، أل ــزب تجــاه مناضــليھ ا مــات ا ــذه الوســائل واإلجــراءات، مــن م ــا، و عل
ــــــرامج ثقافيــــــھ صــــــائبھ، وسياســــــات  ھ و ــــــ ــــــا وا ــــــزب رؤ ــــــزب الثــــــوري ، وأن تكــــــون ل ن ا ــــــ تكــــــو

 وشعارات وحياة تنظيميھ سليمھ.
 

قـــال إن الـــروح  ـــھ والسياســـيھ ) و يـــھ ( النظر ز ـــ الثقافـــھ ا تمـــام جـــاد  تـــم إ ـــزب أن  ـــ ا كمـــا ع

زيھ. بيھ ا اكيھ )  عماد ال زيھ ( القوميھ الثورھ االش  ا
 

ـــ النظـــام  ـــ املـــواد الـــوارده  ن، األطـــالع ع ـــ املناضـــل ـــق التأكيـــد ع يـــھ تتحقـــق عـــن طر ز والثقافـــھ ا
ــــزب  ــــا ا عمم ــــشرات الــــ  زيھ.وكــــذلك ال ــــ للثقافــــھ ا ــــزب لكونــــھ املــــدخل االسا الــــداخ ل
ــــزب الناطقــــھ باســــمھ، وكــــذلك الــــدورات  ــــدة ا ــــزب ،مــــن خــــالل قــــراءة جر افة ا ــــ والكــــرارس، و
اجديـده  ـي روؤ ز ـ ألن يظمـن أن يكـون لـدى العـضو ا ذه اإلجراءات،  الركن األسا الثقافيھ.و

دافھ.  الفاق النضال وأ
 

ــــا،  ا وتجنـــدوا للـــدفاع ع ـــ كتابـــھ كفــــا ( إن انـــصار فكـــرة مــــا، مـــ اقتنعـــوا بــــ تلــــر  وقـــد قـــال 
ساال  الكفاح ). اد إال است م االضط ن بالنصر واليزد صوم موقن  يمشون إ منازلة أ

ــزب  ســيخ مبــادئ وقيــم ا امــل ل ــاج ثقــا مت ــ وضــع م ي إ ا ــي االشــ وقــد عمــل حــزب البعــث العر
ــــا  ألقــــضيھ الــــ انتمــــوا مــــن أجل تھ و ــــزب وقدســــ عقيــــدة ا ــــاد  لــــدى مناضــــليھ ولغــــرض ايمانــــھ ا

ا.  والدفاع عم
 

ـــ القـــراءه املـــستمره وضـــرورة األخـــذ  ـــط الفكـــر باملمارســـھ.والتأكيد ع ـــ ر ـــزب دومنـــا ع ؤكـــد ا كمـــا و
ـم أن  ـل م ا عشرات املـرات، حـ يتمكـن  ا بقراءة فكر نيھ ال الزمت اعضا بأسلوب الثوره الص
لمـــھ  ادفـــھ ال لمـــھ ال م .. ألن ال ـــ جـــان ـــا كـــسب األخـــرن إ ـــستطيع مـــن حالل يمتلـــك وســـيلة إقنـــاع، 

الل، )) . ر ا ، (( مصيدة الرجال و ال  الواعيھ كما ورد  تراثنا 
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س ع صعيد الوطن العري حسب، بل ٠ ١ ا، ل بق بھ املرحلھ، واستوعب طبيع ره املتم واالصيل، الذي اس ، و  إن املسألة الفكرھ  البعث، جو دت  ثلث القرن األخ ع مستوى الغارات الثالث ال ش

ضاري. لھ من اإلستعمار والتخلف والتجزئھ واالنقطاع ا عد مرحلھ طو  بدء يقضھ شاملھ وانبعاث، 

 

نة، الشروط امل٢ ام التارخيھ االنبعاثيھ  املرحلھ الرا ن الذين يتصدرون ألع امل ي )) ح يتمكن من طل. لقد وضعت نصوص (( تراث البعث )) امام املناضل ھ للتعامل ال مع الفكر الثوري (( االنبعا و

ا من أمراض األيديولوجيات املعاص عالق، والصنميھ، والتعا ع التجرھ والفقر والفشل، وغ ر، واال مود والت  ره.التخلص من أمراض ا

 

سيطھ متواضعھ إال أ٣ ائن  يولد والده  ا  التعامل مع الفكر، وقدمت فكرة البعث ك ياة نفس ن ا ائن،  ا. لقد اعتمدت نصوص البعث ع قوان ذا ال يھ لنمو  طبيعيھ.كما واكدت ع ان الشروط ال

ا، قائمھ بأستمرا ر ع ا ا ومنطلق ي، و جعل الفكره اخالقيھ  منطق وار، والنقد والنقد الذا كز  النضال، و التفاعل، وا قيقة.اللت  ام با

 

مھ  ترك ٤ أن أول مسا  ركھ الثورھ العريھ ع أسس اصيلھ.ا . الفكر  حد ذاتھ قوه تارخيھ، وقوه ثورھ ال تقدر بثمن.فبمجرد وضع القضيھ العريھ  صيغة فكرھ شاملة 

 

املھ ٥ رص ع الدقھ ال ديھ، ومن املسؤولية ،ومن الصدق، ومن االمانھ وا زب تتطلب مستوى عاليا من ا يھ لفكر ا ار إ اآلخرن. . ان الدراسھ املن  القراءه و إيصال األف

 

زمھ إ منطلق للنصر. ٠ ٦ ل ال و بداية تحو ياة واملوت   إن رفع النضال إ مستوى ا

زب واالمھ من التناقضات أل سادت املرحلھ السابقھ. و الذي ينقذ ا ذا املستوى،   كما أن إال رتفاع ا مثل 

 

و .٧ ب األسا  ل، الس ا، ع أحسن واكمل ش ا وغايا داف ل أ ا، وان تصل ا  ل ثمار ي  ادحة، . ن.املر ض الذى منع الثوره العريھ من أن تؤ ا إ دور الطبقھ ال ا إ الشعب، نقص  نظر قص  نظر

يح لثورتنا  الوطن العري  تھ منطلق تجديدوت ي تكون معا سلط عليھ األضواء، ل و موطن الداء الذي يجب أن  ذا   .لھوالطبقة العاملة، 
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د بالتمسك بمبادئنا و والوفاء والوالء لقيادتنا " سان ا نجدد الع  "  ن
 

ـــــ  م مـــــن يد ـــــا الـــــشرق والغـــــرب،وم ا،يتـــــآمر عل ـــــ اخطـــــر مراحل يـــــة واإلســـــالمية تمـــــر  االمـــــة العر

ـــــ  مـــــع الـــــشمل و تنا ـــــام العـــــرب  لدى ا ل مـــــن ضـــــم ـــــد. ـــــس لبـــــاس الـــــدين والز ل االســـــالم و

الفات من اجل انقاذ األمة ؟  ا

 

ـــا  ا بيـــد جبنا ا وســـالح ا ـــا بيـــد ســـف ـــست بأيـــدي امينـــة االمـــة اموال واملؤســـف حقـــًا ان مـــصائرنا ل

ــر ومستــضعف داخــل الــوطن ،  ــ امل ــن مــشرد  ا ب اب ومناضــل ون وتحــت الــ ــ الــ ــا  وابطال

ة ملوحـــــد  ـــــا ،، نحـــــن بحاجـــــھ كبـــــ ـــــو الـــــذي ســـــيعيد لالمـــــة امجاد ـــــ الرحيـــــل  ــــا ع ـ الـــــذي اجـــــ امر

ـــل  ــي يمـــسك زمـــام االمـــور وتلتـــف حولـــھ جميـــع اطيـــاف االمـــھ ، ف ـ اع وذ ـــ صـــفوف وقائـــد حقيقـــي 

ا  العطاء ؟ ع  نحن  حلم ، ام ان االمة امة ولود ال يتوقف 

 

ـي ، وغيـب الكثـ مـن  ـي وااليرا ـا االحتـالل االمر شقاقات والتفرقة الـ زرع ة اال ش ك ع ولكن 

ـو املـشروع  ذا  شون  طقوس وعادات وتقاليد ال تمت للعقل بصلة ، و ع ابناء الشعب العرا 

اقع بالقوة. متلك املال والسطوة و فرض االمر الو يل ، و ب والتج  القائم ع اسس التغي

 

ــــــ بــــــال مــــــوارد وال موقــــــع  ة و ة والفقــــــ ا الــــــصغ ــــــشعو انــــــب اآلخــــــر اجــــــد دوًال اســــــتطاعت  ــــــ ا و

ا وتحملـت  ـا الـف حـساب وتخـشا ـا تحـسب ل ا والغـرب واصـبحت امر اتي ان تناطح امر اس

ا ، واليــــوم  ن طــــوال وانتــــصرت وخلــــد التــــارخ مــــس ــــصار وقاتلــــت ســــن ــــوع وا ــــذه الــــشعوب ا

اعة نخبـــة مـــن  ـــ ـــا او  اعة ابناء ـــ ا و ـــا بقـــضي ـــ ايما عـــود ا ـــذا الفـــضل  ـــا بالبنـــان و ـــشار ل

ا.  ابناء شع

 

ـــــــ  قيقـــــــي ننحـــــــاز ا نـــــــا ونقـــــــدس الطقـــــــوس ونكـــــــره الـــــــدين ا نـــــــا وضـــــــعف وطني ـــــــ طائفي لتنا  مـــــــش

اب العمايـــــــم  ـــــــ ـــــــا ا ع ـــــــام اخ ا وال نقـــــــدس هللا نـــــــركض وراء قـــــــصص واو ـــــــس ـــــــصنة وتقد ال

ـم  ـي حقيقـي واذا مـا اراد احد س لدينا مـشروع عر السوداء والبيضاء نتقن فن السب والشتائم ل

ـــــصية ، االن البعـــــض مـــــن ابنـــــاء شـــــعبنا يفتخـــــر  وه لـــــھ غايـــــات  الـــــشروع بـــــھ تـــــآمروا عليـــــھ، واعتـــــ

ذا ؟ ا مقدسة اي شعب  ل ما تفعلھ فينا فا  لتبعيتھ اليران رغم 

 

ـ  ـ الـشعوب ال ـا املـولم  اقع ـ و ب الشعوب الـ انتـصرت ع كفانا مجاملة وانحناء باسم املذ

اص. م ببعض تب ع تفضيل العام ع ا ا .. وعالق ٍء لد  تؤمن ان الوطن اقدس 

 

ـا البعيـدة عـن  ا املزعوم مع تطبيقاا ديث عن تصادم شعارات إيران عن إسالم علينا أن نكرر ا

رات عن درب التبانة. عد ا  اإلسالم 

 

ـــــا االصـــــماء العميـــــان الـــــذين يؤمنـــــون  ــــ عقـــــول أتباع ـــــارة صـــــماء  ـــــ  علينــــا أن نواصـــــل النحـــــت 

عود إ رشده. افة و ر ل واإلصابة وا بذ ا غ واحدا غافال ي وفاء عّلنا  ا ا  شعارا

 

يجـــان  ـــ ايـــران الـــ دعمـــت ارمينـــا ضـــد أذر ـــس  ميـــة ملوضـــوع االســـالم ال عـــ ا انـــت ايـــران  ومـــ 

ية الشيعية ؟  ذات االك

و مسلم نقي ل ما   عقيدة ايران ضد 

 

ــل  ي اليــوم الــذي يرعــوي  ــل يــا ا.و  ا املتنــاقض مــع شــعارا ــ عــالم ايــران وســلوك يــب  ء  ــ ال 

ا  ـــــل ســــــيدركوا حقيقــــــة مــــــشروع ن مــــــع واليــــــة الفقيـــــھ ومــــــع ملــــــف إيــــــران و ن أو املتعــــــاطف املتعـــــامل

ــــــــستھ رداء طائفيــــــــا مــــــــن اجــــــــل تجنيــــــــد العــــــــرب للقتــــــــال نيابــــــــة  اطوري؟ والــــــــذي ال ــــــــ اإلمــــــــ الفار

ة ولبنان واليمن. د الوا ما يجري  العراق وسور ا.والشا  ع

. شم رأس األف ل قوة ح  ا ب  لذلك يجب أن نواصل الطرق إل

 

يونية  ن مــن احتــالل العــراق اطلقــت وصــف مثلــث الــصاد ( الــص ت عــد ســ ية  -منــذ زمــن و  -الــصلي

ة )  والصفو

 

مــــا  فقــــار الــــشعب كال ــــب ثــــروات البلــــد و نافــــسان أو تتــــصارعان ل ــــ العــــراق دولتــــان عميقتــــان ت

ـــا ومــــن الذيــــن  ـ ــــو خــــائن، خــــرج عمــــالء امر مــــا ف ــــ بحــــضن أيــــا م مجرمــــة حــــد التــــوحش فمــــن يرت

ــا مــن  نمــا ارادت امر ــزي والعــار ، ب ســوقوا للغــزو واحتــالل العــراق مــن املولــد بــال حمــص وجنــوا ا

ذا الـدور  يأ ليلعب  ان الشعب م ت  السلوك و االنتماء ، و بالتأكيد  ء الص العراق نموذجًا 

ـــا و  ـ ي ــــا ام ن تحتاج ــــذه العنــــاو ــــل  باح االعــــراض ، ف ــــن قاتــــل و مــــس ــــش ب أل كيــــف يقبــــل الع ، و

ل ما يرفع من شأنِھ.  ايران إليصال الشعب ا التحلل من القيم و 

 

ــــ اعمــــق واخطــــر مــــن ذلــــك فبعــــد تكميــــم  ــــش ا اقع  ــــذا فــــالو ارجــــو ان ال يتطــــاير احــــد مــــن كالمــــي 

اتھ حـ اصـبح النفـط  افـات والـدجل بـاع مـستو ر ـ عـالم ا ش  ع يل اصبحنا  االفواه والتج

ــــــذلك صــــــودر العــــــراق  ــــــدي املنتظــــــر ، و م الــــــذي اطلــــــق عليــــــھ امل ن ، بــــــل للــــــو اقي ــــــس ملــــــك للعــــــر ل

م  ـــ رجـــال الـــدين وطقوســـ تفـــض اوال ع ـــذا يتطلـــب ثـــورة شـــعبية عارمـــة ت باحت ثرواتـــھ ، و واســـ

ـــوان ، لقـــد ضــــاع  تـــل وليكـــن الـــدم بالـــدم ، فمـــا عـــاد مجـــال لل ـــل مـــن جـــاء مـــع ا ـــس  رفـــة وك ا

. رار كما يقول املثل الشع بل ع ا ة ولبنان وا  العراق واليمن وسور

 

ا شعروا بالنكبة واصبحوا ع  عد م ، و راب بلد م االحتالل وفرحوا  ن غرر  اقي كم من العر

ــان الزال  ــل مــا يفعــل بــھ و ــذا القــسم الكبــ تاخــذه العــزة بــاالثم ، ورغــم  ن ، ومــع  مــا فعلــوا نــادم

نـا الـذي قـدم ومـن خـالل مناضـليھ  مـوه اال حز ل االعداء ال  ان  تقد البعث ونظامھ الوط ، و ي

لھ بكرامة وامن وامان. ش العراق وا ع م من اجل ان  م وسعادة عوائل م قبل راح  ارواح

 

عــد احتــالل العــراق ، مــن  ــ مــا يجــري  ــ النظــرة ا ــة  ــي شــرف لتحديــد رؤ ــ وعر ــل عرا ــ  رســالة ا

ــوض تقدمــي  ــل  ــة واالســالم و ــ العرو ــم ع ــ حاقــد مع ي ، صــفوي فار يو يــا اصــ افــق ام تو

ميـع ان يــدرك  ـ ا ا وع ا حــسب مـصا غـ جلـد ـا  ـ ايــران ال ي مـشروع ، وان راس االف ـسا إ

ن العرية واالسالمية.  ان خطر ايران كب ع األمت
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ـــــسان عـــــام  ١۞  ـــــي  ١٩٦٢ن ـــــش العر ـــــ ا فجـــــر الـــــضباط األحـــــرار 
ــــــ حلــــــب مــــــن أجــــــل عــــــودة الوحــــــدة مــــــع مــــــصر  الــــــسوري االنتفاضــــــة 

 والقضاء ع االنفصال
 

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

ـــسان عـــام  ١۞  ـــة  ١٩٨٠ن ن القوميـــة والقطر عـــرض عـــضو القيـــادت
ي عــضو مجلــس قيــادة الثــورة  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر اقيــة  العر
ــــ  اولــــة اغتيــــال  ــــز  ــــس مجلــــس الــــوزراء الرفيــــق طــــارق عز نائــــب رئ

ي ا عميل إيرا نصرة دبر امعة املس  ا
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــسان عــــــــام  ١۞  أحــــــــد  ١٩٩٣ن ــــــــر القادســــــــية  ــــــــاء مــــــــن شــــــــق  االن
ائر ع العراق صار الدو ا ة ا  املنجزات ال تمت خالل ف

 

ــــسان عــــام  ٢۞  ن  ١٩٨٠ن س القائــــد صــــدام حــــس قــــام الرفيــــق الــــرئ
ـــــــ الثـــــــأر للطلبـــــــة  أقـــــــسم ع نـــــــصرة و امعـــــــة املس خيـــــــة ل ـــــــارة تار بز

ز ر  محاولة اغتيال الرفيق طارق عز داء وا  الش
 

ــسان عــام  ٢۞  ن أحــد  ١٩٨١ن اد الــسيد عبــادي منجــل حــس ــش اس
عــــــد أن أطلقــــــت عليــــــھ النــــــار  وت  ــــــ بــــــ اقيــــــة  موظفــــــي الــــــسفارة العر

رم ي ا ي الطائفي العميلة للنظام اإليرا  عناصر الغدر الشعو
 

ـــسان عـــام  ٢۞  ـــ عـــضو  ١٩٨٦ن اد الرفيـــق عـــدنان لطفـــي ع ـــش اس
ية ة التحرر العر  القيادة العسكرة 

 

ـــسان عـــام  ٢۞  ن  ١٩٩٠ن س القائـــد صـــدام حـــس ـــدد الرفيـــق الـــرئ
ــــــ األقــــــل لــــــو فكــــــروا  م الغاصــــــب ع اينة بــــــإحراق نــــــصف كيــــــا الــــــص

 بالعدوان ع العراق
 

ـــــسان عـــــام  ٢۞  ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق عبـــــد الفتـــــاح  ٢٠١٧ن انتقـــــل إ
ــــزب  ــــ قيــــادة قطــــر العــــراق  ن العــــضو الــــسابق  ــــن الياســــ محمــــد أم
ــــ  كــــم ا ــــر ا ي ومجلــــس قيــــادة الثــــورة وز ا ــــي االشــــ البعــــث العر
ـــ القيـــادة  ـــر الـــشباب ســـابقًا مـــدير مكتـــب األمانـــة العامـــة  األســـبق ووز

ي قبل االحتالل ا زب البعث العري االش  القومية 
 

ــــــسان عــــــام  ٤۞  ــــــق قــــــصر  ١٩٣٩ن ــــــ طر مقتــــــل امللــــــك غــــــازي األول 
ور   الز

 
 
 
 
 
 
 

ــــــسان عــــــام  ٤۞  ــــــزب البعــــــث  ١٩٤٧ن ــــــ  عقــــــد املؤتمــــــر التأس ا
ـــ دمـــشق بمـــشاركة جمـــع مـــن أبنـــاء الوطـــن  ـــ الرشـــيد  ـــ مق ـــي  العر
اكية  ــــا واالشــــ يــــة وحر ن بــــضرورة وحــــدة األمــــة العر ــــي املــــؤمن العر
ـــــــي  ـــــــزب البعـــــــث العر والـــــــذي تقـــــــرر اعتبـــــــاره املؤتمـــــــر القومـــــــي األول 

ي ا  االش
 

ــسان عــام  ٤۞  يــة إيرانيــة عــدوانًا غــادرًا  ١٩٨١ن ت طــائرات حر شــ
ـــ الـــسورة  ـــ األنبـــار انطالقـــًا مـــن األرا ـــة  و ـــ قاعـــدة الوليـــد ا ع
ـــ  ـــي  بـــضوء أخـــضر مـــن النظـــام الـــسوري املتواطـــئ مـــع النظـــام اإليرا

 حرھ ع العراق
 

ــــــسان عــــــام  ٥۞  غــــــداد  ١٢٣٤ن ــــــ  نــــــصرة  افتتحــــــت املدرســــــة املس
الفة العباسية ال أصبحت منارة للعلم واملعرفة  عاصمة ا

 
 
 
 
 
 

ــسان عــام  ٥۞  ــشيل  ١٩٤٣ن ألقــى القائــد املؤســس الرفيــق أحمــد م
عنـــوان  امعـــة الـــسورة  ـــ مـــدرج ا عفلـــق خطابـــھ التـــار الـــش ع

 ذكرى الرسول العري
 
 
 
 
 
 

ــــــــــسان عــــــــــام  ٥۞  داء حادثــــــــــة  ١٩٨٠ن ن شــــــــــ يع جثــــــــــام ــــــــــش أثنــــــــــاء 

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

 

ــــــسان عــــــام  ٦۞  ــــــزب البعــــــث  ١٩٤٧ن ــــــ  اختتــــــم املؤتمــــــر التأس
ــ دمــشق أعمالــھ والــذي تــم اعتبــاره  ــ الرشــيد  ــ مق ــي املنعقــد  العر
عـــــد أن أقـــــر  ي  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر املؤتمـــــر القومـــــي األول 
ا الرفيــق  ــ رأســ ــزب ونظامــھ الــداخ وانتخــب قيادتــھ وع دســتور ا

شيل عفلق  القائد املؤسس أحمد م
 

ــــــسان عــــــام  ٦۞  ــــــن رؤســــــاء وفــــــود  ١٩٦٣ن بــــــدء محادثــــــات الوحــــــدة ب
ـي  رة بمشاركة قيادة حـزب البعـث العر ا  القا العراق ومصر وسور

ي ا  االش
 

ـــسان عــــام  ٦۞  يـــة مــــن قتــــل  ١٩٧٨ن ــــر العر ــــة التحر تمكــــن ثـــوار ج
ـــ معركـــة رأس  ن آخـــرن  اينة وأســـر جنـــدي نـــود الـــص العديـــد مـــن ا

ن  الع
 

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

ما املنتفضة  ل
 

سان عام  ٧۞  ي الـذي  ١٩٤٧ن ا ـي االشـ س حزب البعث العر تأس
يــــــة مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الوحــــــدة  نــــــال شــــــرف قيــــــادة كفــــــاح األمــــــة العر
ــــاد  ــــ ســــاحات ا اكية ومــــا زال كــــوادره البواســــل  ــــة واالشــــ ر وا
ن  ن ع مبـادئ الرعيـل األول ومخلـص ا ثابت والعزة والكرامة وميادي

داء يات الش  لت

سان عام  ٧۞  نفيذ عملية  ١٩٦٩ن ة التحرر العرية ب انطالقة ج
اينة عن طرق األغوار األردنية دفت الص  فدائية اس

 

ـــسان عـــام  ٧۞  ـــدء إنتـــاج  ١٩٧٢ن ـــشغيل مـــشروع شـــمال الرميلـــة و
ي العراق قل النفطي الذي يقع  جنو ذا ا  النفط من 

 

ـــسان عـــام  ٧۞  ـــم  ٥نفـــذ  ١٩٨٠ن يـــة و ـــر العر ـــة التحر مـــن ثـــوار ج
ـــرة  يـــب عبـــد الز ا ول داء : محمـــد أحمـــد عبـــد مـــن ســـور الرفـــاق الـــش
ــسري  ن و محمــد مــن العــراق وعبــد الــرحيم أحمــد محمــود مــن فلــسط
أبـــــو عبيـــــد مـــــن مـــــصر و محمـــــد مـــــ فـــــضل خـــــان مـــــن باكـــــستان عمليـــــة 
اينة خـسائر  اف عـام مكبـدين الـص دفت مـستعمرة مـس بطولية اس

 فادحة
 

ــسان عــام  ٧۞  ــذا اإلنجــاز  ١٩٨٣ن غــداد الــسياحية  ــرة  افتتــاح جز
ــــــشھ بــــــصد  ــــــشغال شــــــعب العــــــراق وقيادتــــــھ وج الــــــذي تحقــــــق رغــــــم ا

يدة ي خالل منازلة قادسية صدام ا  العدوان اإليرا



 

 

 12ص

ـــــسان عـــــام  ٧۞  ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق ســـــعد قاســـــم  ٢٠٠٧ن انتقـــــل إ
ــــــ  لــــــس الوط ــــــ ا ــــــر اإلعــــــالم ســــــابقًا العــــــضو الــــــسابق  حمــــــودي وز
يــة كمــا ســبق لــھ أن شــغل  ــن العــام ملؤتمــر القــوى الــشعبية العر واألم
ـان  ـ أنـھ  س تحرر جردتنا الغراء جردة الثورة باالضـافة إ موقع رئ
ــــة  ن القوميــــة والقطر ــــ القيــــادت ارجيــــة  مــــديرًا ملكتــــب العالقــــات ا

ي ا زب البعث العري االش اقية   العر
 

ـــــسان عـــــام  ٨۞  ـــــ األول لكـــــرة القـــــدم  ١٩٧٩ن ج املنتخـــــب العرا تتـــــو
ـ العاصـمة  ـا  امسة ال جـرت فعاليا ليج العري ا أس دورة ا ب

غداد اقية   العر
 

ـــــــسان عـــــــام  ٨۞  ن أن  ٢٠٠٢ن س القائـــــــد صـــــــدام حـــــــس أعلـــــــن الـــــــرئ
ـــــــي  ــــــزب البعـــــــث العر مجلــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة وقيــــــادة قطـــــــر العـــــــراق 
ي ومجلــــــس الــــــوزراء قــــــد قــــــرروا باســــــم شــــــعب العــــــراق وقــــــف  ا االشــــــ
اقـف الدوليـة  ر احتجاجًا ع املو لية ملدة ش تصدير النفط بصورة 
ن والـــ تــــصاعدت  ـــ فلــــسط ي  يو ـــرائم االحتــــالل الـــص املـــساندة 

ية ا  الضفة الغر  وت
 

ــــــسان عــــــام  ٩۞  ــــــ  ١٩٤٨ن ن املروعــــــة ال وقعــــــت مذبحــــــة ديــــــر ياســــــ
اد  ـــــش ـــــا اس رمـــــة ونتـــــج ع يونية ا ـــــا العـــــصابات الـــــص  ٣٦٠ارتكب

ياً   فلسطي
 

ـــسان عـــام  ٩۞  أحـــد  ١٩٧٢ن ثـــار  ـــر األســـاس لقنـــاة ال تـــم وضـــع 
عــــــــد ثــــــــورة   ١٩٦٨تمــــــــوز  ٣٠  -  ١٧املنجــــــــزات العديــــــــدة الــــــــ تحققــــــــت 

 العظيمة  العراق
 

ــسان عــام  ٩۞  عــد  ١٩٨٤ن غــداد  ــ  ــ  اعــادة افتتــاح املتحــف العرا
ـ اليـوم  ١٠توسيعھ واضافة  ـراب  عرضـھ ل قاعات جديدة لھ قبل 

عد   عاماً  ١٩ذاتھ 
 

ــسان عــام  ٩۞  ــي  ٢٠٠٣ن يطا ــي ال غــداد لالحتــالل األمر عرضــت 
ـــــ  ـــــي وقـــــام الغـــــزاة بإســـــقاط النظـــــام الوطـــــ وتدم ي اإليرا يو الـــــص
ــرم بــوش االبــن ولكــن  العــراق واعادتــھ للقــرون الوســطى كمــا وعــد ا
ن بانــــــدالع اســــــرع  يد القائــــــد صــــــدام حــــــس تحقــــــق وعــــــد الرفيــــــق الــــــش
عــــد ســــاعات مــــن  ــــ التــــارخ بقيــــادة أبطــــال البعــــث انطلقــــت  مقاومــــة 

غداد  احتالل 
 

ــــــسان عــــــام  ١١۞  ــــــ  ١٩٨٩ن ون  ن مــــــشروع مــــــصفى الــــــد تــــــم تدشــــــ
لفة  آالف  ١٠٤مليون دينار عرا وطاقـة انتاجيـة بلغـت  ٥٤البصرة ب

تلفة ون ا ًا من الد  طن سنو
 

ـــسان عـــام  ١١۞  ن أبـــو  ٢٠٠١ن ـــ حـــس ي مو ـــا اد الرفيـــق  ـــش اس
اينة ة التحرر العرية أثناء تصديھ مع رفاقھ للص  رزق أحد ثوار ج

 

ــسان عــام  ١١۞  يــد  ٢٠٠٣ن ــان عبــد الغفــور ا اد اللــواء رو ــش اس
ـــي  ـ عــــد قــــصف أمر ن  س القائــــد صــــدام حــــس افــــق األقــــدم للــــرئ املر

دفھ  األنبار  اس
 

ــــسان عــــام  ١١۞  عيــــم محمــــد  ٢٠٢٠ن ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق  انتقــــل إ
زب البعـث  ية للمؤتمر القومي التاسع  نة التحض ف عضو ال

ركة الوطنية اللبنانية ي أحد رموز ا ا  العري االش
 

ــــــــــسان عــــــــــام  ١٣۞  ــــــــــ  ١٩٧٥ن ــــــــــن الرج ــــــــــشيات اليم أشــــــــــعلت ميل
ـــــا  عـــــد قتل ـــــ لبنـــــان  ليـــــة  ـــــرب األ ـــــ العميـــــل ا عزا  ٢٦الطـــــائفي اال

ن الرمانة ة التحرر العرية  ع يدًا من ثوار ج  ش
 

سان عام  ١٤۞  زب البعـث  ١٩٦٥ن عقد املؤتمر القومي الثامن  ا
ــو آخــر مؤتمــر قومــي ينعقــد قبــل ردة  ــ دمــشق و ي  ا ــي االشــ  ٢٣العر

 السوداء ١٩٦٦شباط 
 

ــــسان عـــــام  ١٤۞  طـــــاب  ٢٠٠٣ن اد الرفيـــــق غـــــازي أحمـــــد ا ـــــش اس
ــــــة مــــــع قــــــوات االحتــــــالل  عــــــد مواج محــــــافظ صــــــالح الــــــدين الــــــسابق 

 األمركية  العوجة
 

سان عام  ١٥۞  زب البعث  ١٩٦٥ن اختتم املؤتمر القومي الثامن 
ــ املؤتمـر بدعــم  ـ دمــشق أعمالـھ وقـد أو ي املنعقــد  ا ـي االشـ العر
ـــــز التعـــــاون مـــــع القـــــوى  عز ـــــ  ن وشـــــدد ع ـــــر فلـــــسط ن لتحر الفـــــدائي

ات التحررة ودعم خط عدم االنحياز ر  التقدمية وا
 

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

ي ( املؤتمر التأس ) ا  البعث العري االش
 

سان ( يوم األس الفلسطي ) ١٧۞   ن
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــسان عــــــــام  ١٧۞  ــــــــ  ١٩٤٦ن يــــــــة عــــــــن األرا جــــــــالء القــــــــوات األجن
ـــ الـــذي اســـتمر  ـــا مـــن االحتـــالل الفر عـــد  ٢٦الـــسورة وتحرر عامـــًا 

ل  كفاح شع طو
 

ــسان عــام  ١٧۞  ــ ميثــاق الوحــدة  ١٩٦٣ن رة ع ــ القــا تــم التوقيــع 
ا لكـــــن املؤامـــــرات االســـــتعمارة  ـــــن العـــــراق ومـــــصر وســـــور االتحاديـــــة ب
ــــــذه الوحـــــدة رغــــــم محـــــاوالت البعــــــث انقـــــاذ مــــــشروع  أحبطـــــت إنجـــــاز 

 الوحدة
 

ـــــسان عـــــام  ١٧۞  ـــــ  ١٩٨٨ن بـــــدأت عمليـــــات ( رمـــــضان مبـــــارك ) وال
ة  ــــــــ أبطــــــــال القــــــــوات املــــــــس اســــــــتمرت عــــــــدة ســــــــاعات قبــــــــل أن ين
وابـة النـصر  ـر مدينـة الفـاو مدينـة الفـداء و اقية الباسلة  تحر العر

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ـــسان عـــام  ١٨۞  ة  ١٩٨٨ن أصـــدرت القيـــادة العامـــة للقـــوات املـــس
ــدة البيــان رقــم  ا اقيــة ا ــاء  ٣١٤٧العر الــد الــذي أعلنــت بــھ ان ا

ــــ البطــــل  ــــش العرا عمليــــات ( رمــــضان مبــــارك ) ونجــــاح صــــناديد ا
ي وري الباسل بتحرر الفاو من االحتالل اإليرا م رس ا  وا

 

ـــــسان عـــــام  ١٨۞  ـــــب شـــــعب العـــــراق  ١٩٩٨ن ( يـــــوم النخـــــوة ) يـــــوم 
 للتطوع دفاعًا عن أرضھ وسيادتھ

 

ـــسان عـــام  ١٩۞  ـــ  ١٩٦٩ن ـــدود ال ـــدة ا أعلنـــت إيـــران إلغـــاء معا
ا مع العراق  أبرم

 

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

اقية محافظ بابل سابقاً   العر
 

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

 شعبية باسلة
 

سان ( عيد األم العرية ) ٢١۞   ن
 

ــسان عــام  ٢٢۞  ــ االتحــاد  ١٩٢٩ن يــد ) انــضمام العــراق إ ( يــوم ال
يدي العاملي  ال

 

ــسان عــام  ٢٢۞  ــان  ١٩٣١ن اقيــة الــ  ــة العر و س القــوة ا تأســ
ــشرن األول  ــ حــرب  ــ معــارك العــرب املــشرفة  ــ  ــم ورئ ــا دور م ل

الدة ١٩٧٣ يدة وأم املعارك ا  وقادسية صدام ا
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــسان عــــــام  ٢٢۞  ي نائــــــب  ١٩٥٥ن اد العقيــــــد عــــــدنان املــــــال ــــــش اس
ش العري السوري ان ا س أر  رئ

 

ـــسان عـــام  ٢٢۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق غـــازي حمـــود  ٢٠٠٧ن انتقـــل إ
ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر العبيــــدي عــــضو قيــــادة قطــــر العــــراق 

سان األسبق زب محافظ البصرة وم  مسؤول تنظيمات واسط ل
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ــــسان عــــام  ٢٣۞  ــــا  ٢٠١٣ن جــــة الــــ ارتكب و وقعــــت مجــــزرة ا
ن  كومـــــــــــة الطائفيـــــــــــة العميلـــــــــــة بحـــــــــــق املعتــــــــــــصم ـــــــــــشيات ا ميل

ة والشرف ن  ساحة الغ  السلمي
 
 
 
 
 
 
 

ــسان عــام  ٢٣۞  ركــة الوطنيــة اللبنانيــة  ١٩٦٩ن نظمــت قــوى ا
يــــد  م الرفيــــق القائــــد عبــــد ا بمــــشاركة صــــناديد البعــــث يتقــــدم
ـــي  ـــ حـــصار النظـــام اللبنا رة حاشـــدة احتجاجـــًا ع ـــ تظـــا اف الر
ية ورغــــــــم قمــــــــع الــــــــسلطة الــــــــدموي  لقواعــــــــد املقاومــــــــة الفلــــــــسطي
ـ  ـ إجبـار الـسلطة القمعيـة ع رة إال أن شعب لبنان ن  للتظا
ي وقــــد ســــاند  ــــ العمــــل الفــــدا ا ع يق ا ووقــــف تــــض فــــك حــــصار

ما م ل ام لبنان وقمع رن وندد بأفعال ح  العراق املتظا
 

ـــــــسان عـــــــام  ٢٥۞  ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق اللـــــــواء  ٢٠١٦ن انتقـــــــل إ
ــزب  امــل العــزة عــضو قيــادة التنظيــم الفلــسطي  الــركن رومــل 
ـــــر  ـــــة التحر ـــــة  نـــــة املركز ي عـــــضو ال ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر

ة قبل االحتالل  العرية مسؤول ساحة العراق ل
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــسان عـــام  ٢٨۞  ـــس  ١٩٣٧ن ـــي الرفيـــق الرئ ميـــالد الفـــارس العر
ن يد صدام حس يب الركن الش  القائد امل

 
 
 
 
 
 
 

ـــــــسان عـــــــام  ٢٨۞  ـــــــ  ١٩٧١ن يـــــــت  بـــــــدأ معمـــــــل اســـــــتخالص الك
 كركوك اإلنتاج

 
ــــــسان عــــــام  ٢٨۞  ج منتخــــــب شــــــباب العــــــراق لكــــــرة  ١٩٧٧ن تتــــــو

أس آسيا  القدم ب
 

سان عام  ٢٨۞  غداد ١٩٨٦ن ن مركز الفنون    تدش
 

ــسان عــام  ٢٨۞  ديــدة  ١٩٨٩ن نديــة ا افتتــاح مــشروع ســدة ال
 ال حلت محل السدة القديمة

 
ــسان عــام  ٢٨۞  افتتــاح أول مرحلــة مــن املــشروع الرائــد  ١٩٨٩ن

ونيـة  اسبة االلك ن مشروع ا غداد النفطي وتدش قل شرق 
ديد مع النفطي ا ناية ا  ب

 
ــــسان عـــــام  ٢٨۞  ـــــ  ١٩٩٠ن ـــــ  ـــــ خـــــور الز ن مرفـــــأ جديـــــد  تدشـــــ

ي العراق يضم   رصيفاً  ١٣جنو
 

ـــــسان عـــــام  ٢٨۞  س القائـــــد صـــــدام  ١٩٩٥ن وضـــــع الرفيـــــق الـــــرئ
ر األساس ملشروع بناء جامع صدام ن   حس

 

 
 
 
 
 
 
 

ــــــسان عــــــام  ٢٨۞  ثــــــار  ١٩٩٩ن ــــــ ال افتتــــــاح مدينــــــة الــــــصدامية 
ــــصار  ة ا ــــا خــــالل فــــ أحــــد املنجــــزات العمالقــــة الــــ تــــم إنجاز

ائر ع العراق  الدو ا
 

ـــسان عـــام  ٢٨۞  أحـــد املنجـــزات  ١٩٩٩ن افتتـــاح الـــسد العظيـــم 
ائر ع العراق صار الدو ا ة ا  ال تمت خالل ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــسان عــام  ٢٩ ــ األوملــ لكــرة القــدم  ١٩٨٤ن ــل املنتخــب العرا تأ
 إ أوملبياد لوس أنجلوس
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ــــ  يفــــاء زنكنــــة املقيمــــة  اقيــــة  اتبــــة العر اخــــضعت الناشــــطة وال
ـــــــــارة بابـــــــــا  خيـــــــــة الـــــــــ وصـــــــــفت ز برطانيـــــــــا للتحليـــــــــل مفـــــــــردة التار

ان للعراق.  الفاتي
ـــ  ـــي الـــصادرة  يفة القـــدس العر ـــ ا  ـــشر ـــ مقالـــة  ت  ـــ وأو
ــــــ (( ان وصــــــف حــــــدث مــــــا بأنــــــھ  ــــــ الثــــــامن مــــــن اذار املا لنــــــدن 

تمـــــل أن  «تـــــار» ـــــم للمـــــستقبل، أو مـــــن ا عـــــ بأنـــــھ حـــــدث م
ــــ مــــدى  ، ع غيــــ كبــــ ــــ  مــــا، مــــستقبال، أي أنــــھ يــــؤدي إ يكــــون م
، يمكـــن  ــذا املعــ ة مــن الناس. لــة، ألعــداد كبـــ ات زمنيــة طو فــ
ــو الغــزو  ــ حــدث تــار كمــا  ــرب العامليــة الثانيــة  القــول إن ا
طــــھ  ــــ ر ــــدث ع خيــــة ا عتمــــد تار ـــي للعراق.حيــــث  ـ لــــو أمر االن

ـــسردية أكـــ مـــن  ات تتكـــشف  ميتـــھ»بتغـــ ظـــة اآلنيـــة،  «ا ـــ ال
ــــ  يفائھ الغــــرض منــــھ  ــــ أو الســــ ــــ املنظــــور ال عتمــــد ع وال 
ــــــس سلــــــسلة مــــــن  ــــــو معــــــروف، ل خ، كمــــــا  ن.فالتــــــار الوقــــــت الرا
 ، نـــــا، ســـــيكون مـــــدى التغيـــــ .من  غيـــــ احـــــداث بـــــل اســـــتمرارة و
ــــــــارة البابــــــــا  اجع، الــــــــذي ســــــــتؤدي اليــــــــھ ز بمقيــــــــاس التقــــــــدم والــــــــ
ــــــدث.ال ان يلتقــــــي  خيــــــة ا قيقــــــي لتار ــــــك ا ــــــو ا س  ــــــس فرا

ام والتقـــدير،  ـــان يحظـــى بـــاالح ي، وان  ـــستا بـــاملرجع الـــدي الس
ا ألداء صالة جماعية، مع عدد مـن رجـال الديـن  أو يزور موقعا أثر
طـــــــالق  طـــــــب، و ـــــــم، والقـــــــاء ا ن والتقـــــــاط الـــــــصور مع اقي العـــــــر

ــن جميــع »التـصرحات عــن  ــسامح ب الــسالم والوحــدة والتــآ وال
ميل )) .  مكونات الطيف العرا امللون وا

انــــــت  مــــــا  غطيتــــــھ، م ــــــدث بــــــاإلعالم و وأضــــــافت (( ان عالقــــــة ا
ــ  ع ــور، ال  م ــ دمــاغ ا مكثفــة، وصــبھ قطــرة قطــرة، تــدرجيا، 

 انھ حدث تار )) .
 

ــ القــول (( أمــا مـدى  كــم  «تارخيــة»وخلـصت ا ك ا ــارة فلنــ الز
ـ  غي ـ إحـداث  ـ البابـا  نا فيما لـو ن ور املقبلة، أن تر ا للش عل

م )) .   حياة من أعلن حبھ ل
 

ا : مية ما جاء  املقالة نورد نص  وأل
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عة باللغـــــــة .«جئـــــــت، رأيـــــــت، انتـــــــصرت» ـــــــذه العبـــــــارة الـــــــشا ـــــــل ل
ـــ  ا  ــان قـــد اســـتخدم ـ ـــ يوليـــوس قيـــصر، و ة إ ـــسو يـــة، امل الالتي

ي، عـام  ـم  ٤٧رسالة إ مجلس الشيوخ الروما قبـل امليـالد، إلبالغ
س،  ـــس ـــارة البابـــا فرا عـــن انتـــصاره الـــسرع ضـــد عـــدوه، عالقـــة بز

ـ  ان، ا العـراق  ـ  ٥بابا الفاتي نـا بمع مـارس / آذار، واالنتـصار 
ــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــدف مــــــــــــــــــــــــــا، أم ان االقتبــــــــــــــــــــــــــاس اال تحقيــــــــــــــــــــــــــق 

ـــارة، كمـــا  «جئت.رأيت.غـــادرت» انـــت الز ـــل  ء؟ و ـــ ولـــم يتحقـــق 
ــــــــــن  ــــــــــزة اإلعــــــــــالم والناطق اقــــــــــع واج وصــــــــــفت مــــــــــن قبــــــــــل آالف املو

ا  ن،  جميع انحاء العالم، بأ  فعال؟ «حدث تار»الرسمي
 

م للمستقبل،  «تار»ان وصف حدث ما بأنھ  ع بأنھ حدث م
ـــ  غي ـــ  مـــا، مـــستقبال، أي أنـــھ يـــؤدي إ تمـــل أن يكـــون م أو مـــن ا
ـذا  ة مـن الناس. لـة، ألعـداد كبـ ات زمنيـة طو ، ع مـدى فـ كب
ـــ  ـــ حـــدث تار ـــرب العامليـــة الثانيـــة  ، يمكـــن القـــول إن ا املعـــ
ــدث  عتمــد تارخيــة ا ــي للعراق.حيــث  لــو أمر ــو الغــزو االن كمــا 

ـسردية أكـ مـن  ات تتكـشف  ميتـھ»ع رطھ بتغ ظـة  «ا ـ ال
يفائھ الغـرض منـھ  عتمد ع املنظور ال أو السـ اآلنية، وال 
ــــس سلــــسلة مــــن  ــــو معــــروف، ل خ، كمــــا  ن.فالتــــار ــــ الوقــــت الرا
 ، نـــــا، ســــــيكون مــــــدى التغيــــــ .من  غيــــــ احـــــداث بــــــل اســــــتمرارة و
ـــــــــارة البابـــــــــا  اجع، الـــــــــذي ســـــــــتؤدي اليـــــــــھ ز بمقيـــــــــاس التقـــــــــدم والـــــــــ
ـــــــدث.ال ان يلتقـــــــي  خيـــــــة ا قيقـــــــي لتار ـــــــك ا ـــــــو ا س  ـــــــس فرا
ام والتقـدير، أو  ـان يحظـى بـاالح ي، وان  ـستا باملرجع الدي الس
ـــا ألداء صـــالة جماعيـــة، مـــع عـــدد مـــن رجـــال الديـــن  يـــزور موقعـــا أثر
طــــــــالق  طــــــــب، و ــــــــم، والقــــــــاء ا ن والتقــــــــاط الــــــــصور مع اقي العــــــــر

ــن جميــع »التــصرحات عــن  ــسامح ب الــسالم والوحــدة والتــآ وال
ميل  .«مكونات الطيف العرا امللون وا

انــــــت مكثفــــــة،  مــــــا  غطيتــــــھ، م ــــــدث بــــــاإلعالم و كمــــــا ان عالقــــــة ا
عـ انـھ حـدث  ـور، ال  م ـ دمـاغ ا وصبھ قطرة قطـرة، تـدرجيا، 
ـــاري مـــع اإلعالميـــة  ـــل واألمـــ  ن ميغـــان مار .فمقابلـــة لـــزوج تار
ــن النــاس مــن جميــع انحــاء  نفــري اســتقطبت مالي ــرا و األمركيــة أو
ـــ  ـــارة  م ل مقتطفـــات يوميـــة و ـــش ق النـــا و ـــسو العـــالم ألن ال

بكـــــة جعلـــــت املقابلـــــة  قبـــــھ  «حـــــدثا»صـــــياغة وكيفيـــــة تقـــــديم ا ي
ـو مـا سـيغ  ـدث التـار  ـس حـدثا تارخيا.فا ون لكنھ ل الكث
نــات  رجــة والتلو لتــھ مــن ال عـد غر ــ املــدى البعيــد و حيـاة النــاس 
ــــــ  ـــــي إعالميا.فإضــــــراب العمــــــال،  ـ ــــــا نفــــــ وذ املزركــــــشة وكثــــــ م
يـا مـا  ميـة لـھ جما م، ال ا ن بحقـوق ند، مطالب منطقة نائية بال
ــــــ بقيــــــة النــــــاس، كمــــــا تقــــــول  قــــــة توصــــــلھ ا غــــــط إعالميــــــا بطر لــــــم 

ي راي. ندية أروندا اتبة والناشطة ال  ال
 

ــ  ا النظــام العرا ل رجــة اإلعالميــة املبتذلــة الــ اســ عيــدا عــن ال
ن مـن رجـال  ـن صـف ـاظ ب ـس الـوزراء مـصطفى ال س البابا ورئ
ــــة مقلقــــة،  ــــواء، برمز ــــ ال م عاليــــا  روا ســــيوف الباديــــة الــــذين أشــــ
ــــ وحــــشية داعــــش، لــــم يلتــــق البابــــا اال بقلــــة مــــن  أقــــرب مــــا تكــــون ا

ل قبل مجيئھ، قائال  ان قد خاطب ال ن، وان  لقـد »الناس العادي
ن ا منـذ عـدة سـن ـان محاطـا، طـوال الوقـت،  «فكرت فيكم كثـ إذ 

مايــــة والساســــة الفاسدين.ساســــة جعلــــوا مــــن مقايــــضة  بفــــرق ا
، وادخلــــــــوا  ــــــــ م الطــــــــائفي والعر الــــــــوطن والــــــــشعب، عملــــــــة لبقــــــــا
ــــــل  ــــــشع صــــــوره، ضــــــد  ــــــاب، بأ م مــــــع قــــــوى االحتــــــالل االر بتعــــــاو
بــاكون اســتجداء للدعـــم  ــم األقليــات، ثــم وقفــوا ي ن، وأول املــواطن
ــشدقون  ــة، و ــاب، مــن ج ــدد باإلر املــادي الــدو إلنقــاذ البلــد امل

ة أخرى. بة من ج  بالسالم وا
 

خيـــة»أمـــا مـــدى  ور املقبلـــة،  «تار ـــا للـــش كـــم عل ك ا ـــارة فلنـــ الز
ـ حيـاة مـن أعلـن حبـھ  غيـ  نا فيما لو ن البابا  إحـداث  أن تر

ــم  ــان!»ل ــل م ــ  نــا و ا  ــشار ة!ولنــضع حــدا الن لتــصمت األس
تــــــــم  ارجيــــــــة الــــــــ ال  اصــــــــة، املــــــــصا ا ولتتوقــــــــف املــــــــصا ا

ـــــــــصنع الـــــــــسالم! ـــــــــستمع ملـــــــــن يبـــــــــ و ن.ول لي ان ا قـــــــــال  «بالـــــــــس
ن  البابا.لعلــــھ أراد بــــذلك انقــــاذ حيــــاة البقيــــة الباقيــــة مــــن املــــسيحي

م مـن مليـون ونـصف قبـل االحتـالل عـام   ٢٠٠٣الذين تراجع عـدد
ـــــ  عـــــداد  ٤٠٠إ ألـــــف أو أقـــــل مـــــن ذلـــــك اليـــــوم ( ألن العـــــراق بـــــدون 

و خيار  م.و و بلد م بالبقاء  بلد  اقناع ي منذ رع قرن ) و ا س
طـــر الـــذي يتعرضـــون  ديـــد وا ـــم ال صـــعب جـــدا إذا مـــا أدركنـــا 
ــت العــراق، خاصــة مــع  ــ تفت ادفــة ا ــات ال ــل ا لــھ، يوميــا، مــن 
ل االرتفـاع درجـة  ـش ي، ولـو  غيـ ايجـا ـ أي  ـش إ عدم وجـود مـا 
ــــــضيض الــــــذي انحــــــدر اليــــــھ البلــــــد جــــــراء االحتــــــالل  واحــــــدة مــــــن ا

ة. شيات املس  والفساد والطائفية وامليل
ارتــھ  ــدف ز لمتــھ املذاعــة قبــل وصــولھ العــراق، قــال البابــا ان  ــ 

ـــرب »ـــو  ن ا عـــد ســـن ة  ــي التمـــس مـــن الـــرب املغفرة.واملـــصا ـ ل
ـــراح اب.وألســـأل هللا عـــزاء القلـــوب وشـــفاء ا ـــداف .«واإلر ـــ أ و

ــ دولــة  ــو موجــود  ــا و ــان تحقيق ــان باإلم ــسانية فعــال لــوال أنــھ  ا
عــــرض  ــــو املــــسن، عنــــاء الــــسفر، و لــــف، و ـــان بــــدون ان يت ـ الفاتي
ـــش خـــراب االحتـــالل  ع ـــ بلـــد  ـــشر  ـــاء املن طـــر الو حيـــاة اآلخـــرن 
انــــــھ  ـــــان بإم ـ ارة. ية امل ــــــ خدماتــــــھ الــــــ والفــــــساد املنعكــــــس ع
لــــھ منــــذ عــــام  ــــشھ العــــراق وأ ع ــــم الظلــــم الــــذي  ــــ  االطــــالع ع

ليـــــة والدوليـــــة،  ٢٠٠٣ قوقيـــــة ا ـــــ آالف التقـــــارر ا وان يطلـــــع، 
قيقـــــــــي عـــــــــن  ـــــــــ املـــــــــسؤول ا ا تقـــــــــارر األمـــــــــم املتحـــــــــدة، ع بـــــــــضم

ن يدي ن وال دفت املسيحي رائم ال اس ات وا ا  االن
 

ديـد واالختطـاف  ـا حملـة ال ل من يرفـع صـوتھ احتجاجـا، وآخر و
ـ ضـرورة  يح انـھ أشـار ا ـ ن. رن السلمي والقتل العل للمتظـا

ـــذا  «ســـوء اســـتعمال الـــسلطة»و «التـــصدي آلفـــة الفـــساد» ولكـــن 
ـن  و بالضبط ما يكرره الساسـة اللـصوص.وكما كتـب أحـد املعلق

ـــسبوك :  ـــ الف نـــا البابـــا بــــذلك.بارك هللا »ع لـــسنا بحاجـــة ألن يخ
 .«فيھ

ــــ  ا عــــن مبعــــدة و انــــھ تنفيــــذ ــــان بإم مــــة مــــا  إال ان البابــــا نفــــذ م
ــ  ــ داره، بالنجف.و ي  ــستا ــ الس ــارة املرجــع الــدي الــشي ع ز

طـب طـوال  الوقت الذي لم يكف فيھ البابا عـن الـصالة والقـاء ا
ي مـن  ـستا ا رأيھ باللقاء، اطلعنا ع رأي الس ضم ارتھ، و ايام ز
ي  ـستا ـسمع الس ُ ـود اذ لـم  و أمـر مع خالل بيـان أصـدره مكتبـھ.و
ــــــ  ــــــو يخطــــــب او ينطــــــق او يتواصــــــل حــــــ مــــــع أتباعــــــھ.جاء  يومــــــا و

… شــعوب منطقتنــا»البيــان ان ســماحة الــسيد تحــدث عــن معانــاة 
تلـة ـ ا ـ األرا ـصدد معانـاة .«وال سيما الـشعب الفلـسطي  و

ن  ـــــــش املواطنـــــــون املـــــــسيحيون »املـــــــسيحي ع تمامـــــــھ بـــــــأن  أّكـــــــد ا
ــــــــــــــــــم  امــــــــــــــــــل حقوق ــــــــــــــــــ أمــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــالم و ن  اقي كــــــــــــــــــسائر العــــــــــــــــــر

ة ــــــن .«الدســــــتور ا ب نــــــاك فرقــــــا كبــــــ علــــــم أن  تمــــــام»وكمــــــا   «اال
 .«التنفيذ»و
 

دمـــــة ووقـــــف  ـــــ مدينـــــة املوصـــــل امل ارتـــــھ بـــــالتجول  اختتـــــم البابـــــا ز
ـس  قـھ تنظيـم داعـش بإحـدى الكنا ـراب الـذي أ متأمال بحزن ا
ن  ن واملـسيحي يدي ايا ال ل ال عدد من ا القديمة، كما التقى 
ــــراب واملــــوت  ه عــــن ا ــــان أحــــدا مــــا قــــد أخــــ والكــــرد.وال نــــدري إن 
ـــل  ــي للموصـــل.ولعلھ اختـــار أن يتجا ـ بھ القـــصف األمر الـــذي ســـ
ـرب العدوانيـة  ـ األيـام الـسابقة لـشن ا ارتھ املـصادف  توقيت ز

ص. ت قتل مليون   ضد العراق ال سب
خيـــة»أمـــا مـــدى  ور املقبلـــة،  «تار ـــا للـــش كـــم عل ك ا ـــارة فلنـــ الز

ـ حيـاة مـن أعلـن حبـھ  غيـ  نا فيما لو ن البابا  إحـداث  أن تر
ا  ارتھ ال تزد عن كو م أو أن ز  .«جئت.رأيت.غادرت»ل
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ــــ  ــــعــــة عــــ ــــري بــــومضــــات ســــر ــــ طــــا ــــي امــــ ـــاتــــب اإليــــرا ـ يــــطــــوف الــــ
ــ إيــران مــنــذ ســقــوط  ــ تــبــوأت مــنــصــب الــرئــاســة  ــصــيــات الــ ــ ال
ــ  ــ رأســھ حــ ــي الــذي وضــع الــعــمــة عــ ــتــوقــف عــنــد روحــا الشــاه و

 ينال منصب الرئاسة  إيران.
ـــيـــفـــة  ـــ ـــا  ـــ شـــر ـــ  ـــ مـــقـــالـــتـــھ الـــ ـــري  ـــ ضـــوء ذلـــك يـــقـــدم طـــا و
ـــر اذار  ـــي عشـــر مـــن شـــ ـــ الـــثـــا ـــ لـــنـــدن  الشـــرق األوســـط الصـــادرة 
ن فتيان موسكو وفتيـان  املا قراءة ملا وصفھ بالصراع القائم ب
ــ  ــ االنــتــخــابــات املــزعــومــة  ــورك ومــن ســوف تــمــيــل الــكــفــة لــھ  نــيــو

 حزران املقبل ...وادناه نص املقالة:
ســتـــحـــق دلـــوًا مـــن الـــقـــاذورات» ـــ «ال  ـــلـــمـــات الـــ ـــ الـــ ــذه  ـــانـــت   ،

ــس عــنــدمــا  ــي تــرومــان مــنــصــب نــائــب الــرئــ ــ ــس األمــ ــا الــرئــ ــ وصــف 
س روزفلت. د الرئ و نفسھ تلك الوظيفة  ع  شغل 

ــن الـــيــوم أنــھ يــمـــكــن تــطــبـــيــق ذلــك الــوصـــف  ــعــض املــعـــلــقــ ــعــتــقـــد 
ـــ أن  ـــب  ـــو الســـ ـــذا  ـــ إيـــران. و ـــس  ـــ مـــنـــصـــب الـــرئـــ املـــتـــلـــون عـــ
ـــار أي  ـــ أن إظـــ ـــن مـــنـــتـــقـــدي الـــنـــظـــام، يصـــرون عـــ ـــ بـــ يـــن، حـــ ـــ كـــثـــ
ا  يـونـيـو  ا املقرر إجراؤ تمام باالنتخابات الرئاسية العام ا ا
شـطـة  س مجرد مضيعة لـلـوقـت، بـل مشـاركـة  (حزران) املقبل، ل

  خداع سيا واسع النطاق.
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ذه املقارات التحليلية؟ ة   ما مدى 
 

ميـــــ وجماعتــــــھ  مـــــن املؤكـــــد أن النظــــــام الـــــذي وضـــــعھ آيــــــة هللا ا
ـ إيـران  وري. فما لـدينا  م ء غ النظام ا يمكن أن يكون أي 

ال  ل مـــن أشـــ ـــو شـــ ــان  «اإلمامـــة»اليـــوم  ـ مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي 
ــ  ــسبة إ ن ( ميــدي ــ شــمال اليمــن تحــت حكــم األئمــة ا موجــودًا 

ـــل،  ـــي 1962  -  1918اإلمـــام يحـــ حميـــد الـــدين املتو ). وخـــالل ثور
ـ  1979و 1978 مي ضد امللكيـة الدسـتورة إليـران، لـم يتحـدث ا

وري. ائھ عن نظام جم  وال أي من أقرب شر
 

م  كــــم اإلســــالمي»ــــان شــــعار ــــو «ا ــــ مــــن ذلــــك الــــشعار  ، واألد
ــ واليــة الفقيــھ، الــذي  م املثــا بأنــھ نظــام قــائم ع م لنظــام وصــف

تھ  ستان، ودولة  «حركة طالبان»تب املزعومة   «داعش» أفغا
ًا  «بوكـــو حـــرام»املوصـــل والرقـــة، و ـــ ل  ـــش قيـــا، ل ـــ غـــرب أفر

ا.  الحقة م
 

ــــد الــــشاه طــــورت طبقــــة وســــطى  ــــ ع ومــــع ذلــــك، ونظــــرًا ألن إيــــران 
ــا  ــسولة الــ قدم ء، فــإن الك عــض الــ يــة  ــ حــد مــا وغر ة إ كبــ

لمــات مثــل  ــ يجــب أن تكــون مغلفــة ب ــة»املال ور ــس»و «جم  «رئ
 .«دستور »و
 

قيقيـــــة،  ـــــ مقاليـــــد الـــــسلطة ا ـــــ ع ولكـــــن بمجـــــرد أن ســـــيطر املال
ــــــــة  ور م ــــــــس منتخــــــــب ل ــــــــ طــــــــالء الــــــــسكر، إذ أقيــــــــل أول رئ تال

لمـــــــــات أصـــــــــدره  9اإلســـــــــالمية بـــــــــإجراءات موجـــــــــزة بمرســـــــــوم مـــــــــن 
، وتحـــــــــــــــــول شـــــــــــــــــعار حملتـــــــــــــــــھ  ميـــــــــــــــــ العدالـــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة »ا

 إ نكتة الذعة. «واالقتصادية
 

س»اغتيــل  عــد أســابيع قليلــة مــن  «الــرئ ي  ــ رجــا ي محمــد ع الثــا
شعار  يل هللا»دخول االنتخابات  ياة  س  .«ل ا

 
س»حــــاول  ـــــان آنـــــذاك مجـــــرد  «الـــــرئ ، الـــــذي  ـــــ خـــــامن الثالـــــث ع

ــ «ــة اإلســالم» ــ الــصورة، ولكــن ســرعان مــا تــوارى  ــر  ، أن يظ
ميــــ ليقــــ  ــــد ا ــــا  8ع ــــ كور مــــشًا، حيــــث ســــافر إ ســــنوات م

أفرقيا السوداء.  الشمالية و
 
س» ي، رجــل األعمــال  «الــرئ اشــ رفــسنجا ــ أكــ  ــو ع ــع  الرا

ـم  «ة اإلسالم»الذي حّول نفسھ إ  ـذا الوضـع، وف ـستغل  ل
ه واســـــتخدم شـــــعار   «العمـــــل والتنميـــــة»مـــــا يجـــــري أفـــــضل مـــــن غـــــ

ة عملـــــــــھ الــــــــ دامــــــــت  نـــــــــاء  8وأمــــــــ فــــــــ ــــــــ التوســــــــع و ســـــــــنوات 
اطورة أعمالھ وحرص دائمًا ع عدم إزعاج   .«الفقيھ»إم

ــــ ذلــــك  ــــو اآلخــــر إلذالل ال يوصــــف، بمــــا  عــــرض  ومــــع ذلــــك، فقــــد 
لس اإلسـالمي»حرمانھ من مقعد   ـ  «ا ملـان املـصطنع) ح (ال

عـد أن  ي زعمـوا أنـھ ُقتـل  افـق لرفـسنجا عض أفراد الوفـد املر إن 

اص بھ.  غرق  حمام السباحة ا
 

س»ـــان  ـــامس آخـــر مـــن نـــّصب نفـــسھ  «الـــرئ ، «ـــة اإلســـالم»ا
شاف نفسھ كرجل ديـن ليناسـب  الة سفرات أعاد اك و مدير و و

. ومـــع ذلـــك، فـــإن شـــعاره  ميـــ مـــستقبل »النمـــط الـــذي وضـــعھ ا
ــ حــ مــع نفــسھ، فمنــذ خروجــھ مــن الرئاســة ُحــرم  «أفــضل لــم ين

ـــ  ـــصًا غ ـــان  ـــب  مـــن مجـــرد إذن ملغـــادرة البـــالد. وحـــ وقـــت قر
ـــــــ وســـــــائل اإلعـــــــالم اململوكـــــــة  ـــــــان اســـــــمھ محظـــــــورًا  ف بـــــــھ، و معـــــــ

 للدولة.
 

س»قــــّدم  ــــ أنــــھ  «الــــرئ الــــسادس محمــــود أحمــــدي نجــــاد نفــــسھ ع
ــشعار  بــض  ــ طــاوالت النــاس»قلــب شــعبوي ي  «أمــوال النفــط ع

ليــون دوالر مــن عائــدات النفــط  ــدار مــا يقــرب مــن تر ــ إ وأشــرف ع
ـ تـارخ إيـران. ومـع ذلـك، عندمـا  ال جلبت أك رقم مـن املليـارات 
انــــــھ  ــــــ م بــــــدا أكــــــ مــــــن منــــــصبھ تقــــــرر إعادتــــــھ أيــــــضًا مــــــرة أخــــــرى إ

 املناسب.
. ففــي عــام  ــا ــة اإلســالم ا ــو  ع  س الــسا  1979  -  1978الــرئ

ليـة  ـ  ـسيج  ـ دورة لتـصميم ال يل حسن فردون سـرخھ  تم 
ــل نفــسھ  ــشعار اتجــاه الــرح، قــرر تحو عــد اس برطانيــة غامــضة. و
ة وارتـداء  يـة كبـ طـالق  ي، و ـ روحـا إ رجل ديـن بتغيـ اسـمھ إ

.  زي املال
ي منــــــصب الرئاســــــة تحــــــت شــــــعار  «ــــــة اإلســــــالم»اقتحــــــم  روحــــــا

 .«املنفعة واألمل»
 

ي.  ـــــسبة لروحـــــا ـــــ مـــــا يـــــرام بال ـــــس ع ـــــ البدايـــــة، بـــــدا أن األمـــــور 
ــــــــــــس  ـــــــــــدعم ممـــــــــــا  ـــــــــــورك»و ــــــــــــ مجموعـــــــــــة مــــــــــــن «أبنـــــــــــاء نيو ، و

ـــــ الواليـــــات  ـــــم  عليم ن والتكنوقـــــراط الـــــذين تلقـــــوا  وقـــــراطي الب
ـي  ي، حـصل روحا زب الديمقراطي األم ن من ا املتحدة واملقر
ـة اإلسـالمية  ور م امـا الـذي اعتـ ا س باراك أو ع مباركة الرئ

ــ الــشعب»ــ إيــران حكومــة  ــة اإلســالم  .«قائمــة ع كمــا حظــي 
ـــ إيمـــاءة  ن وحـــصل ع ن الـــسابق يطـــاني بـــدعم كثـــ مـــن الـــوزراء ال

يز. ضرم شمعون ب  تقدير من الزعيم اإلسرائي ا
 

سبة لـ عنـدما دخـل دونالـد ترمـب  «ة اإلسالم»ساءت األمور بال
امــا، حــسنًا  ــل مــا فعلــھ أو اجع عــن  ــ الــ ــت األبيــض عازمــًا ع الب
نارو  ـو الـس نارو عـن مـساره، و ئًا. ولذلك انحرف الـس ان أم س

ورك»الذي منح  انا سـيكفيان  «فتيان نيو ي  زخمًا وقوة دعم أم
ـــــــش  م ـــــــ»ل ـــــــ مركـــــــز حقيقـــــــي  «املرشـــــــد األع ـــــــل الرئاســـــــة إ وتحو

ران.  للسلطة  ط
 

ــــادث ســــيارة  د  ــــا مــــش أ ي و ــــت رئاســــة روحــــا يجــــة لــــذلك، ان ن
عده.  وانفض الزحام 

 

ـــــ أكـــــ مـــــن  م الرســـــ إ ـــــ املائـــــة،  50ومـــــع ارتفـــــاع معـــــدل التـــــ
ات أك مـن  25والبطالة إ  ـن  40 املائة، و ـ املائـة مـن اإليراني

ـديث عـن  ، فـإن ا بـدا غـ الئـق  «األمـل»تحت خط الفقـر الرسـ
 ع أقل تقدير.

 
ي و ـــــة روحـــــا ـــــو رؤ امـــــا  نارو الـــــذي حلـــــم بـــــھ أو ــــان الـــــس فتيـــــان »ـ

ـورك افيــًا لالحتفــاظ  «نيو يحققــون نجاحــًا اقتـصاديًا ودبلوماســيًا 
ي واليتھ. اء ف عد ان  بالرئاسة ح 

 
ــ للواليــات املتحــدة، املــدعوم أيــضًا  واليــوم، ال يــزال الفــصيل املوا
ــ  ــ  نارو مــن خــالل تقــديم مر ــ إحيــاء الــس مــن برطانيــا، يأمــل 
س جــو بايــدن  ــدًا أكــ بكثــ مــن الــرئ تطلب ج يونيــو. لكــن ذلــك ســ
ـــي العليـــل ومنـــح تنـــازالت  ـــ االقتـــصاد اإليرا مة  ـــ لـــ أمـــوال 

ة لــــ ـــورك»دبلوماســـية كبـــ ـــ خلـــق جـــو مـــن  «فتيـــان نيو مة  واملـــسا
 الشعور بالرضا.

 
ب  عمــــــل. فخــــــامن ال يــــــري أي ســــــ نارو ال  ومــــــع ذلــــــك، فــــــإن الــــــس
ــا  رمــان الرئاســة مــن آخــر مــا تبقــى ل يمنعــھ مــن اغتنــام الفرصــة 

ـــــ  ـــــو يمكنـــــھ دفـــــع أحـــــد أتباعـــــھ  . ف ـــــرس الثـــــوري»مـــــن معـــــ  «ا
يـــد  ـــ وتم ـــ املنـــصب الرئا ـــسية، إ اإلســـالمي، قاعـــدة دعمـــھ الرئ

ور أحد أبنائھ كـ  جديد. «مرشد أع»الطرق لظ
 

ـــ مـــدار  يمـــن  150فع  «محبـــو روســـيا»و «محبـــو برطانيـــا»عامـــًا، 
تلفـــة  ـــ نظـــام عـــصفت بـــھ الفـــصائل ا ـــ السياســـة اإليرانيـــة  ع

ـــــ بـــــالثورة الدســـــتورة عـــــام  اكمـــــة  1906وانت ت األســـــرة ا غـــــ و
 .1925عام 

 
ئة مــع فــصائل مــن  ــ العــصور القديمــة الــس ــ »اليــوم، عــدنا إ مح

ــــ الــــسلطة  «محــــ الواليــــات املتحــــدة»و «روســــيا نــــافس ع الــــ ت
ايد. ل م ش  داخل دائرة ضيقة 

 
ــــــورك»إن  ظــــــة  «فتيــــــان نيو ــــــ جــــــو بايــــــدن إلنقــــــاذ ال يتطلعــــــون إ

ة. فقـــــد أرســـــل  م الـــــسرة  «محبـــــو روســـــيا»األخـــــ صـــــناعة »برســـــال
د ن. «الع  إ فالديم بوت

 
ـــ ، األمـــر «محـــ روســـيا»قـــد تكـــون انتخابـــات يونيـــو بمثابـــة انتـــصار لـ

مي غـ املنتظـم تحـت الـسيطرة  الذي قد يضع سلوك النظام ا
 بإيماءات من موسكو.

 
ــــ إطالــــة أمــــد عــــرض  يجــــة األســــوأ  ــــ يونيــــو املقبــــل ســــتكون الن و
ـــــق مـــــسدود  ـــــ طر الـــــدمى املأســـــاوي الكوميـــــدي الـــــذي قـــــاد إيـــــران إ

.  تار
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ــ العالقــات الدوليــة  ــ واألســتاذ  اتــب العرا ن الناشــط وال اســت
ـــــشعة الــــ تطـــــال  ــــرائم ال مثــــ عبـــــد هللا الــــصمت الـــــدو إزاء ا
ا االحتــــالل  كومـــات الـــ ســـلط ن مـــن لـــدن ا اقي ن العـــر املـــواطن

.  ع الشعب العرا
 

ـ لنـدن  يفة القدس العري الصادرة  ا  شر وأو  مقالة 
ـــ  ـــ ان ( الـــذي يحـــدث يوميـــا  بتـــارخ الـــسادس عـــشر مـــن اذار املا
ـــــ الـــــسلطات  ن  ـــــ الـــــرغم مـــــن أن الكثـــــ مـــــن املـــــسؤول العـــــراق، ع
ــ  ا، بــل ح ــسيا حملــون ج ــذه الــدول و ــم مــن رعايــا  اقيــة  العر
ـ  ـ الغـزو واالحتـالل، ال الواليات املتحدة األمركية الفاعـل األول 
اقيـة، لـم نجـد مـا تقـول عنـھ  سيا  الـساحة العر ما زالت فاعال رئ
كيــــة  ــــت األبيــــض، مــــن وضــــع القيــــم األمر ــــ الب اإلدارات املتعاقبــــة 
كيــــــــــــة  ــــــــــــ قلــــــــــــب السياســــــــــــية األمر ــــــــــــسان  بخــــــــــــصوص حقــــــــــــوق اإل
غـداد،  ـ  ـ العالقـة مـع الـسلطات  ارجية، ولم نر لھ أي صـدى  ا
ـــــــذه الـــــــسلطات  بـــــــل وجـــــــدنا الـــــــدعم واإلســـــــناد، ومنـــــــح الـــــــشرعية ل

ن ) اقي اء من العر ا بدماء األبر  امللطخة أياد
 

امل :. ا ال شر نص مية ما جاء  املقالة ن  وأل
 

ـــة  ـــة تحــت تـــأث نظر يـــال وال فجــوة فكر ـــ ا ــس العنـــوان مــن و ل
ـــ مـــدى  ـــ ع اقـــع العرا عامـــا بمـــا يؤكـــد  ١٨املؤامـــرة، بـــل ينـــ الو

ـسيل دمـاء  سمع يوما يمـر، مـن دون أن  اد  ذا القول.ولعلك ال ت
اقعــة  ــن و ك الوحيــد ب افظــات، والقاســم املــش ــل ا ــ  ــاء  األبر
ار وال  ن ب واالســ يانــات الــ ــول دومــا، و ــو الفاعــل ا وأخـرى 

 ء آخر.
 

اقيــون  ــي ينعــم العر ــ الغــزو واالحتــالل،  لــھ  ــشارك العــالم  فقــد 
عــــــذيب كمــــــا  اد وال قتــــــل وال  ــــــا اضــــــط ــــــس ف مــــــة ل بحيــــــاة حــــــرة كر
ـــــان الــــــشعار الــــــذي ســــــمعناه ومعنــــــا شــــــعوب األرض  ـ كــــــذا  زعموا.
ــاء.ال يوجــد مــشارك  ــارا بــدماء األبر جميعــا، لكــن األرض تفجــرت أ
ــاد ال توجــد  ن، وت اقي ــ ذلــك الغــزو إال وتلطخــت يــداه بــدماء العــر
ـــب أو زميـــل أو جـــار،  ـــا اســـم أخ أو أب أو قر ـــس ف اقيـــة ل ذاكـــرة عر
نالــك  ظـة، بـل  عـرف قاتلـھ حــ ال ُ ــق، لـم  ـ قارعـة الطر ُقتـل ع
ـــــّل  عـــــودوا حـــــ اليـــــوم ال أحيـــــاء وال أمـــــوات، ومـــــا  بـــــوا ولـــــم  مـــــن ذ
ــات واآلبــاء عــن البحــث والــسؤال، مــن دون جــواب، ومــا برحــت  األم
ــ القــصاص.حكومات  ــا  د حق ــس ــي  ستــصرخ الــضمائر  الــدماء 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــوال ح لت، لكـــــــــــــن القاتـــــــــــــل مـــــــــــــا زال مج ّ ـــــــــــــان ُشـــــــــــــ مـــــــــــــّرت و
تمــــــع الــــــدو وضــــــع  ــــــرم وا ظــــــة.وكيف يمكنــــــك أن تجــــــد ا ال
ــــشرعية والتنفيذيــــة والقــــضائية،  ــــ مــــصدر الــــسلطات ال القاتــــل 
ـــــل لزعمـــــاء  ـــــت املـــــال، وأو ـــــ ب ـــــ منـــــصب مـــــن يح ووضـــــع الـــــسارق 
ـــــــس  ـــــــ البـــــــالد؟ أل ـــــــزة األمنيـــــــة والـــــــشرطية  ـــــــشيات إدارة األج امليل
ــــــشيات  ــــــو مــــــن شــــــّرع قــــــانون دمــــــج امليل ـــــي  ـ ي األمر ــــــاكم املــــــد ا
ــ  ــم مــا  زة األمنيــة والــشرطية؟ مؤامــرة دوليــة إقليميــة، ال  بــاألج
الـــــــــــــة  ـــــــــــــ ا يـــــــــــــر أو الوصـــــــــــــف الـــــــــــــذي ُيطلـــــــــــــق ع ـــــــــــــسمية أو الت ال
انة دوليـة  اقع من اسـ و ما يحصل ع أرض الو م  اقية.امل العر

ذا الشعب. ى بدماء   تارخية ك
اقيـــة،  ـــ الـــسلطات العر ـــا  ـــا ســـرعا نحـــو أعوا لقـــد تحركـــت أورو
ـ  ا، ووقـع الكث ـ العـراق وسـور ار تنظيـم الدولـة اإلسـالمية  ن أ ح
ة، فأرســـــل العديـــــد مـــــن  ـــــ قبـــــضة القـــــوات الكرديـــــة الـــــسور ـــــم  م
لت غـــــرف  ــــش غداد.و ــــ  ات إ ــــ املــــستو ــــ أع ــــا ع الــــدول مبعوث
ـــــــــــابرات  ـــــــــــزة ا اقيـــــــــــة وأج ـــــــــــزة األمنيـــــــــــة العر ـــــــــــن األج كة ب مـــــــــــش
ــــسيات تلــــك  ــــصر عناصــــر التنظيــــم ممــــن يحملــــون ج يــــة،  األورو
ــــي ال  ـ اقيـــــة،  ون العر ـــــ الـــــ ـــــم  البلـــــدان، وضـــــغطوا لإلبقـــــاء عل
ــا، خوفــا مــن الــضرر  ــ أورو ــروب والعــودة إ م فرصــة ال تتوفــر لــد
ـــــــــؤالء، وحمايـــــــــة لألمـــــــــن  م، إن عـــــــــاد  ـــــــــق بمـــــــــواطن الـــــــــذي قـــــــــد ي
ـــــن مـــــن الـــــدوالرات للـــــسلطات  .كمـــــا دفعـــــوا عـــــشرات املالي تم ا
ون  ـــــــ الـــــــ ـــــــؤالء  اقيـــــــة لتغطيـــــــة نفقـــــــات إقامـــــــة وحمايـــــــة  العر
ــــذه  ــــ الــــرغم مــــن أن  ون جديــــدة أخرى.وع ــــ نــــاء  اقيــــة، و العر
لفـــــــاء  ـــــــا تتعامـــــــل مـــــــع األصـــــــدقاء وا ـــــــار بأ ر ليـــــــل  الـــــــدول تجـــــــا
يـــــة  ة مـــــا يقولـــــون عنـــــھ القيـــــم األورو اء وحـــــ األعـــــداء، بنـــــ والـــــشر
ـا، فإننــا لـم نجــد بيانــا  ــ ف ـسان جــزء رئ واألمركيـة، وحقــوق اإل
ــ  ــ العــراق، ع ، الــذي يحــدث يوميــا  ــ نكر القتــل األع ــس واحــدا 
ـم مـن  اقيـة  ـ الـسلطات العر ن  الرغم مـن أن الكثـ مـن املـسؤول
ا، بـــل حـــ الواليـــات املتحـــدة  ـــسيا حملـــون ج ـــذه الـــدول و رعايـــا 
ـــ الغـــزو واالحتـــالل، الـــ مـــا زالـــت فاعــــال  كيـــة الفاعـــل األول  األمر
اقيــــــة، لـــــم نجــــــد مـــــا تقــــــول عنــــــھ اإلدارات  ــــــ الـــــساحة العر ـــــسيا  رئ
ــت األبيــض، مــن وضــع القيــم األمركيــة بخــصوص  ــ الب املتعاقبــة 
ارجيـة، ولـم نـر لـھ  ـ قلـب السياسـية األمركيـة ا سان  حقوق اإل
غــــداد، بــــل وجــــدنا الدعــــم  ــــ  ــــ العالقــــة مــــع الــــسلطات  أي صــــدى 
ـــا بـــدماء  ـــذه الـــسلطات امللطخـــة أياد واإلســـناد، ومنـــح الـــشرعية ل
ن.كمــــــــــــا أن املنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة األمميــــــــــــة  اقي ــــــــــــاء مــــــــــــن العر األبر
سانية والقانونية، ما زالت حـ اليـوم عـاجزة عـن  قوقية واإل وا
ــــــ فعــــــل  اقيــــــة إ ــــــا الــــــسلطات العر ر، الــــــ تــــــدين  ــــــل التقــــــار تحو
ـــــذه حقـــــوق  ـــــست  ة.أل ملمـــــوس، ألســـــباب ذاتيـــــة وموضـــــوعية كث
ــسان مجــرد ملفــات ُدرج  ــ العــراق؟ أم أن حقــوق اإل ــك  ــسان تن إ
ــا، مــن دون فعــل حقيقــي  ا ــ م عــاد إ ، و ــ از السيا ب لالبــ ــ ُ

ذه البلدان؟ ن تتحقق مصا   ح
 

عــــــصف بــــــالعراق اليــــــوم، ال  ـــــاري والفوضــــــوي الــــــذي  ـ النمــــــوذج ال
ا االستقرار واألمان ملواطنيھ  سمح بإنتاج معادلة يؤّمن ع

اقيــــة واملــــدن  افظــــات العر ــــ حكــــم املعتــــاد أن تفيــــق ا لقــــد بــــات 
مــــــة قتــــــل فرديــــــة أو  ــــــ وقــــــع جر ــــــل يــــــوم ع ــــــا  والقــــــرى واألحيــــــاء ف
معة املا حدثت مجزرة مروعة  إحدى  جماعية، ففي يوم ا

ا  ي ـــــ اص مـــــن عائلـــــة  ٧قـــــرى محافظـــــة صـــــالح الـــــدين راح  ـــــ أ
ة  ــــا حــــوادث مــــشا ــــساء وأطفال.كمــــا حــــصلت قبل ــــم  واحــــدة، بي
، لكــــــــــن رد فعــــــــــل الــــــــــسلطات  مــــــــــا اعتمــــــــــدت أســــــــــلوب القتــــــــــل ا
ـــذه املنـــاطق بالـــذات  ـــ  ـــوادث و ـــذه ا ـــ  السياســـية واألمنيـــة ع
ـــــل ارتيـــــاح إللقـــــاء  ـــــسارع ب ُ ـــــا دائمـــــا مـــــا  يثـــــ االســـــتغراب حقـــــا، أل
عــــد ســــاعات معــــدودة مــــن  ــــ عناصــــر تنظيــــم الدولــــة،  مــــة ع ر ا
ـــ أن الـــسلطات تتعامـــل مـــع  ـــش ا رة  ـــذا الظـــا اقعة.وتفـــس  الو
ـذه  ان  ـم سـ ا غالبـا مـا ت ذه املناطق وفق نظرة طائفية.فبما أ
ـــــم إن مـــــن  ـــــد القـــــول ل ـــــا تر م حواضـــــن التنظيـــــم، فإ املنـــــاطق بـــــأ
ــــــن  ــــــس لكــــــم إال العمــــــل معنــــــا كمتعاون ــــــم أبنــــــاؤكم، ول يقتلــــــونكم 
شيات املاسكة  عضا، والسماح لعناصر امليل عضكم  ن ع  أمني
ـ  ازكم وسـرقة محاصـيلكم ومواشـيكم، أو أن الدولـة غ لألرض بـاب

ــــل مــــرة أن صــــيغة  ــــ  بكم، لــــذلك نجــــد  مــــسؤولة عنكــــم ومــــا يــــص
ــــا إعــــالن عــــن  أ ــــذه األفعــــال، و ــــام الــــسلطات لتنظيــــم الدولــــة  ا
ـــــوادث الـــــ حـــــصلت  ادث.علمـــــا أن ا ا عـــــن ا إخـــــالء مـــــسؤولي
ــشيات  ــ امليل ــا  ــان مــن يمــسك األرض ف ــذه املنــاطق  ــ  مؤخــرا 
عيــد وال  ــش ال مــن  ــ تمامــا، وال  ــذا منطــق غــ أخال ة .. و املــس
ــو  ــان الفاعــل  نالــك دولــة وســلطات، فحــ لــو  ــ أن  ــب إ مــن قر
مـــن عناصـــر تنظيـــم الدولـــة، فـــإن املـــسؤولية السياســـية واألخالقيـــة 
ـــــــــ  ـــــــــس املـــــــــواطن، ألن مـــــــــن أو ـــــــــا الـــــــــسلطات ول والقانونيـــــــــة تتحمل
ـــــــل  ن مـــــــن  ـــــــو حمايـــــــة املـــــــواطن ـــــــش  ـــــــزة األمـــــــن وا واجبـــــــات أج
ذا وجــدت الــسلطات تنظيــم الدولــة خــ شــّماعة  ن بــاألمن.و العــابث
ـ الوقـت  ـذه املنـاطق،  ـ  مايـة للنـاس  ـ توفـ ا ا  لتعليق فـشل
ـ  ـ التنظيـم، ومحـو وجـوده ع الذي صدعوا الرؤوس باالنتصار ع
ــ تحميــل العــشائر مــسؤولية القتــل الفـــردي  بــت إ ــا ذ األرض، فإ
نــــــوب، رغــــــم أن أي  ــــــ منــــــاطق الوســــــط وا الــــــذي يحــــــصل يوميــــــا 
ـــــــــم  عـــــــــرف تمامـــــــــا أن الفاعـــــــــل  ـــــــــذه املنـــــــــاطق بـــــــــات  ـــــــــ  مـــــــــواطن 
ي مــــن  ــــا اختطــــاف ناشــــط مــــد ــــان آخر ة.وقد  ـــشيات املــــس امليل
ـ  ـر والـده ع ـسان، وعنـدما ظ ـ محافظـة م شيات  قبل أحد امليل
ــــة مــــسؤولية خطــــف ولــــده قــــاموا  وســــائل اإلعــــالم ُمحّمــــال تلــــك ا

ب خالفات عشائرة. س ان  ر السلطات القتل بأنھ   بقتلھ، لت
 

عـــصف بـــالعراق اليـــوم، ال  ـــاري والفوضـــوي الـــذي  إن النمـــوذج ال
ــا االســتقرار  ــسمح بــأي حــال مــن االحــوال إنتــاج معادلــة يــؤّمن ع
قليميـــــــة  واألمـــــــان ملواطنيـــــــھ، بـــــــل بـــــــات ســـــــاحة صـــــــراعات دوليـــــــة و
ة.كما أصـــــــــــــبح مقيـــــــــــــاس نجـــــــــــــاح  ـــــــــــــشياو وتـــــــــــــصفيات طائفيـــــــــــــة ميل
ماعــــات  ــــشيات وا ــــ امليل ــــو إلقــــاء املــــسؤولية ع الــــسلطات فيــــھ 
ز  نا يـــ ي.و ـــسا تمـــام بـــاألمن اال ة، ومـــن دون اال ابيـــة املـــس اإلر
قيقــــــة  ــــــس مجلــــــس الــــــوزراء، فا ــــــاري الــــــذي يمارســــــھ رئ الــــــدور ال
تمـــــع مـــــن  ـــــس الـــــسلطة التنفيذيـــــة يطحـــــن ا ـــــ أن رئ امللموســـــة 
ـذه لعبـة  ة، و ـاميع املـس ـذه ا خالل غضھ النظـر عمـا تفعلـھ 
ـــ الـــرغم مـــن تكـــرار حـــوادث القتـــل  ـــاطر، فحـــ االن وع عاليـــة ا
ـــ  ء يح ـــ ـــ فعـــل  ـــن لنـــا ولـــو مـــرة واحـــدة، أنـــھ قـــادر ع فإنـــھ لـــم يب
ــــــــو حــــــــضور  ن.الفعــــــــل الوحيــــــــد القــــــــادر عليــــــــھ كمــــــــا رأينــــــــا  املواطن
ــــــــس واجــــــــب  ــــــــو ل ايا، و ــــــــا ذوو الــــــــ مجــــــــالس العــــــــزاء الــــــــ يقيم
ـــــــ الوعـــــــود  ـــــــز املفـــــــرط  ـــــــ الدولـــــــة.كما حـــــــّل التعز املـــــــسؤول األول 
ل  ــــــل اســــــتجابتھ للمــــــشا ــــــ  والرضــــــا عــــــن الــــــذات الــــــذي ســــــيطر ع
ـــ ضـــرورة تحقيـــق األمـــن  قيقـــي القـــائم ع األمنيـــة، محـــل العمـــل ا
ــا  ــده لــم نجــد ل ــ ع ــل الكــوارث الــ حــصلت  ــل مواطن.لــذلك  ل
ـ عـن  ، وتكـون حـافزا لـھ للتخ ـ غيـ سـلوكھ السيا ـ  ـا  وقعا قو
لــــوى  تھ الــــورود وا نمــــا تنــــ حاشــــ ــــ األرض.ب الوعــــود والعمــــل ع
ــــل اتــــصال يتلقــــاه مــــن  ، عقــــب  ــــ ل بيانــــات للــــشعب العرا ــــ شــــ ع
ارجيــــة  عتقــــد أن عالقاتــــھ ا ــــ ذلــــك ألنــــھ  زعيــــم دولــــة.وال غرابــــة 
ـــــا  ـــــابرات، ووظـــــف ف ـــــاز ا ـــــسا  ا عنـــــدما عمـــــل رئ ـــــ الـــــ 
ـــــــاز لتقـــــــديم خـــــــدمات خارجيـــــــة لـــــــدول  ـــــــذا ا انيـــــــات ومـــــــوارد  إم
ـــم مـــن أن  ـــ أ ـــا مـــن تنظيـــم الدولـــة،  ـــز أمـــن مواطن عديـــدة، لتعز
ــ  ـو مـا زال ح ـا  م.و ــات الـ تقتل ـ ا ن مـا  اقي يكـشف للعـر

ل مواطن.  اليوم عاجزا عن صنع أمن يحتاجھ 
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