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داء  ـل عـام شـ انون االول من  اقيون  االول من  ستذكر العر
نـــود االبطـــال ممـــن  قادســـية العـــرب الثانيـــة خاصـــة الـــضباط وا
ـاب جرمتــھ الوحــشية  ــ ارت اقـدم النظــام الـصفوي العنــصري ع
ـــــم اســـــرى  م و ـــــم واعـــــدام ـــــ التنكيـــــل  ـــــم عنـــــدما اقـــــدم ع بحق
ـــــسانية  نيـــــف والقيـــــم اال ـــــل قيـــــم الـــــدين االســـــالمي ا متجـــــاوزًا 
اقـــــــدة وروح  ـــــــة ا ن الدوليـــــــھ ، ليؤكـــــــد طبيعتـــــــھ الدمو والقـــــــوان
ـ الـشر .. واذ  بولـة ع ـم ا االنتقام االسود املعشعشھ  ارواح
داء االمـــــة ال ننطلـــــق مـــــن  ـــــذا اليـــــوم ارواح شـــــ ـــــ مثـــــل  ـــــستعيد 
ـــم القوميـــة  يـــة والتعـــصب للـــشعوب االيرانيـــة وم افـــع الكرا دو
ـسليط  ـ  ـسانية ا نـا اال الفارسية بقدر مـا تـدفعنا مبـاديء قومي
ا وجرائمـھ بحـق امتنـا  الضوء ع طبيعة النظام الصفوي ا
ميــــــة  ـــــ امتــــــداد لوحـــــشية كـــــورش وســــــابور ذو االكتـــــاف وا الـــــ 
ھ الــــــ تناضـــــــل  انقــــــاذ العــــــالم مــــــن شــــــروره والوقـــــــوف مــــــع شــــــعو

الص منھ ومن قمعھ ..  ل
 

ادة مـــن اجـــل  ام قيـــم الـــش يد ذكـــرى تـــدفعنا الســـتل ان يـــوم الـــش
ــــــم  يــــــة يتو ة ملــــــن مــــــا زال مــــــن االنظمــــــة العر الــــــوطن وعزتــــــھ وعــــــ
ـذا النظـام العنـصري التوسـ  انية بناء عالقـات سـليمة مـع  ام
ـ العـراق  ـ مـا يحـصل  ھ للعرب ولنا  الذي اليخفي اطماعھ وكر
يد  ــــــان. يــــــوم الــــــش ر ا واليمــــــن ولبنــــــان عظــــــة وتــــــذكرة و وســــــور
داء معارك االمة  قادسية العرب الثانية لتنظـر  تحلق ارواح ش
مـــم مـــن اجـــل  ض ال ـــست ـــ العـــراق ل ـــاد  ـــاط وا ـــ ارض الر ا
يمنتـھ مـن خـالل عمالئـھ  ـس االحتـالل الـصفوي و ـا مـن د تط
موا مـــــــع النظـــــــام  ـــــــا الـــــــذين اســـــــ مـــــــن االحـــــــزاب الطائفيـــــــة وزعما

م. ن وقتل اقي عذيب االسرى العر ل خسھ   ي ب  االيرا
 

عــد  عــد االحتــالل و ــي العنــصري  لقــد حــاول عمــالء النظــام االيرا
ــب طمــس  ــ طبــق مــن ذ كيــة الــسلطة ع م االدارة االم ان ســلم
ن االوفيــــاء بـــــل  اقي ــــل العــــر ــــ حيــــاة  الــــد  ــــذا اليــــوم ا معــــالم 
العـــــرب الـــــشرفاء جميعـــــًا ، بمختلـــــف املمارســـــات القـــــذرة ،غـــــ ان 
يانـــــــة والعمالـــــــة يوميـــــــًا  ـــــــأ زمـــــــر ا شـــــــعبنا الـــــــصابر الـــــــصامد يفاجـ
ــــــــم  داء وعوائل اقــــــــف بطوليــــــــة تجــــــــسد الوفــــــــاء الرواح الــــــــش بمو
ـــــرغم موقـــــف  بـــــرفض االحتـــــالل الـــــصفوي وعمالئـــــھ االنجـــــاس .. و
ــــ اال اننــــا  ي مــــن االنتخابــــات الوا ا ــــي االشــــ حــــزب البعــــث العر
ـــــا  ــــا وخــــسران االحــــزاب احــــزاب تبعي ــــ ان نتائج ــــش ا البــــد ان 
اقـف شـعبنا الوطنيـة  ران يؤكد بـان صـالبة مو ة لنظام ط وا

 والقومية ورفضھ لالحتالل الصفوي البغيض.
 

م الرفيــــــق  ــــــ مقــــــدم داء االمــــــة و لــــــود والرحمــــــة لــــــش ــــــد وا ا
ــــاد  ن والرفيــــق قائــــد ا ــــ االكــــ القائــــد صــــدام حــــس يد ا شــــ

يم وما النصر اال من عند هللا. يد عزت ابرا  والتحرر الش
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ــ  عا ة املغفــور لــھ بــاذن هللا  ــ القيــادة العامــة للقــوات املــس ــزن واأللــم تن ــد مــن ا مز بقلــوب مؤمنــھ بقــضاء هللا وقــدره و
عـاء  ـ مدينـة عمـان االردنيـة مســـــاء يـــــوم االر ـھ  ـ رحمـة ر بار عبدالرحيم األسـدي )) والـذي انتقـل ا (( الفرق الركن عبدا

ــ  ٢٠٢١/    ١٢/    ١ ــي ع ب الغــزو والعــدوان األمر ــس ن طــوال وذلــك  ــا ســن ــا وضــ مــن أجل عيــدا عــن بــالده الــ دافــع ع
ة  ـــــ املناصـــــب الكثـــــ ا  اعا ومتمـــــ ـــــ ـــــان رحمـــــھ هللا ضـــــابطا  ابھ ، لقـــــد  ـــــ عـــــد ا ا  كومـــــة الـــــ نـــــص بالدنـــــا وقـــــرارات ا
ـ  ـش العرا اقيـھ وقائـدا ألحـد فـرق ا ـان العر ليـة األر ـان عميـدا ل ا طيلة خدمتـھ العـسكرة عنـدما  واملتنوعھ ال شغل

لھ. ة طو ًا عندما أشغل منصب وزر النقل لف ش وأخ ان ا س أر ي ومعاونًا لرئ  ثم قائدًا للفيلق األول والفيلق الثا
 

ــــة وحــــب الوطــــن  ا لــــھ بــــاألخالق الرفيعــــھ واالخــــالص وال بار األســــدي خــــالل خدمتــــھ الطو ــــق الــــركن عبــــدا يتــــصف الفر
ة  ــ أشــد األحــوال صــعو ــق حــ  ــان مــدافعا عــن معيتــھ وعــن ا اقيــھ العفيفــھ األصــيلھ ، و نديــھ العر والتمــسك بــروح ا
مـا مـن  ھ واذ نفقد قائدا بارزا وعلمـا م ميع .. واننا  القيادة العامة للقوات املس ام وثقة ا وشدة ولذلك فقد نال اح
ــــھ ومحبيــــھ  لــــھ وذو ــــم أ ل ــــسأل هللا ان يتقبلــــھ بفــــسيح جناتــــھ و ــــش العــــراق فأننــــا نــــدعو لــــھ بالرحمــــة واملغفــــره و أعــــالم ج

 واصدقاءه الص والسلوان .. وانا  وانا اليھ راجعون 
 

 أمانة سر
ة  القيادة العامة للقوات املس

٢٠٢١/  ١٢/  ٢ 
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 صرح ناطق مخول باسم قيادة قطر العراق بما ي :
عض صفحات التواصل االجتمـا بيانـٌا فيـھ دعـوه  تناقلت 
ـ مـا  شاوري للتباحث  ن ا عقد لقاء  م باملناضل ملا اسما
ــذا  قــف خلــف  ــزب و ــ ا وصــلت اليــھ االوضــاع الداخليــة 
البيــــــان املــــــشبوه مجموعــــــھ موتــــــوره مــــــن النكــــــرات ال تتعــــــدى 
ـــــــزب خـــــــارج  ـــــــم ا ع اليـــــــد الواحـــــــدة مـــــــن الـــــــذين لفظ اصـــــــا
تــــار  ــــزب صــــالح ا ــــم العــــضو املفــــصول مــــن ا تھ وم مــــس

 ١٩٦٦شباط  ٢٣الذي عرف بموقفھ التكت والتحاقھ بردة 
س من خـالل البيـان الـذي اعـده بنفـسھ ومـا تـضمنھ مـن  و
ــأن  ـ ـــ قـــضية عامـــة و اصـــة ا تھ ا ـــل قـــض ـــ تحو تـــضليل ا
ــسة للنيــل مــن وحدتــھ  ــ محاولــة يا ــشطار  ــدد باال ــزب م ا
يـــــــان املرصـــــــوص والـــــــ جعلـــــــت  الب التنظيميـــــــة املتماســـــــكة 
طلقــــون  م دفعــــة واحــــدة و ــــؤالء االقــــزام ان ينفثــــوا ســــموم
ــــم  كــــشفون القنــــاع عــــن وجو ــــضة و ــــم املر العنــــان ألحالم
ر املاضــية ، والن  ــا طيلــة االشــ ــة القبيحــة الــ أخفو ا ال
عــــد ان  م و ائــــد ــــم وم ــــؤالء االشــــرار الــــذين تبخــــرت احالم
ـــم  ل م وعو ثـــون خلـــف الـــسراب وان صـــراخ م يل ادركـــوا بـــا
ــاح قــاموا بإصــدار بيــان  ــب ادراج الر ــم قــد ذ م ودجل وكــذ
ـــو  ـــل مـــا  يـــة ضـــد  اذيـــب واالحقـــاد والكرا ء باأل ـــ ملغـــوم م
ـــؤالء الـــصغار املرجفـــون إن مـــا  نـــا ،واننـــا نقـــول ل ـــ حز يـــل  ن

ـزب  جئتم بھ ما يزدكم اال عارا وخذالنُا ومرارة الن قيادة ا
وكـــــــــوادره وتنظيماتـــــــــھ اصـــــــــبحت حالـــــــــة واحـــــــــدة منـــــــــذ الغـــــــــزو 

ـــ عـــام  ــي لبالدنـــا  ـ ألننـــا ولـــدنا مـــن رحـــم املعانـــاة  ٢٠٠٣االمر
والشدائد وقبضنا ع جمر املبـادئ طيلـة ثمانيـة عـشر عامـا 
ــــــصار ونحــــــن رفــــــاق القائــــــد  يات واالجتثــــــاث وا مــــــن التــــــ
ـــا  يم رحمـــة هللا عليـــھ الـــذي جعـــل منـــا حز ـــد عـــزة ابـــرا ا ا
د قرر  ش ا وسيفا بتارا ال تثلمھ امللمات واس رساليا اسطور
ــــل  ــــھ الطو ــــ رفيــــق در عــــده ا ــــن الن الرايــــة ســــلمت مــــن  الع
ـــــن ســـــر قيـــــادة قطـــــر العـــــراق  الرفيـــــق املناضـــــل ابـــــو جعفـــــر أم
ــــ  ــــد وصــــانوا األمانــــة  ــــ القيــــادة الــــذين أوفــــوا بالع ورفاقــــھ 
ـــ منظومــــة  فــــاظ ع ــــزب وقيمـــھ وا ــــ مبـــادئ ا الثبـــات ع

 اخالقھ.
ا املناضلون البعثيون  داخل الوطن وخارجھ  ا

إن قيــــادة قطــــر العــــراق تحــــ فيكــــم صــــدق االنتمــــاء واصــــالة 
ــده لتلقنــوا دعــاة  ــ م ه  ــ التــصدي لالنحــراف وقــ املوقــف 
ـــــ التمـــــسك باملبــــــادئ  ـــــم نفـــــر ضـــــال دروســــــا بليغـــــھ  الـــــرده و

ة التحديات. ا  مواج  والذود ع
عان.  عاش البعث ومناضليھ ال

ن  يدين القائـــدين صـــدام حـــس ـــن لـــروح الـــش ـــ علي الرحمـــة 
ما هللا. يم رحم  وعزة ابرا

ـــشنا الباســـل واســـرانا الذيـــن  داء ج الرحمـــة والغفـــران لـــش
ــ معركــة القادســـية  ن  ــ يــد الفــرس الــصفو قتلــوا غــدرا ع

يدة.  ا
 

ي ا زب البعث العري االش  قيادة قطر العراق 
 ٢٠٢١/  ١٢/  ١غداد 
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ــانون االول عـــام  ـ ـــن مـــن  ع الثالث يحة اليـــوم ٢٠٠٦مـــا زلـــت أتـــذكر جيـــدا، وقـــا ، املـــصادف صـــ

ن وعــــرب  اقي االول مــــن عيــــد األضــــ املبــــارك، وثمــــة ثمــــان رســــائل وصــــلت مــــن أصــــدقاء عــــر
ـــ مرحلـــة  انـــت  اقـــف حياتيـــة مختلفـــة، ســـواء أ م، مو يقطنـــون أقطـــارا شـــ ،جمعتـــ وايـــا

ا  ا الـ  -الرسائل  -الدراسة أم  العمل، ع امتداد أعوام عديدة، وجدت ف برغم قصر
ــــ التعبــــ والوصــــف املتنــــاقض مــــع  ــــم محرجــــون  ــــول الــــصدمة ، و م مــــن  الكثــــ ممــــا انتــــا
م مـــن حـــزن وغـــضب شـــديدين،  ـــن مـــا انتـــا ـــا ، و خصوصـــية املناســـبة ( العيـــد ) واالحتفـــاء 
، مـــن مجـــزرة  ـــ ي الفار يو ــي الـــص ـ جـــراء مـــا ارتكبـــھ شـــذاذ اآلفـــاق مـــن أذنـــاب االحتـــالل االمر
ــن ، تمثلــت  ن أجمع ا عنــد العــرب و املــسلم ــذه املناســبة وجــالل قــدر ــن حرمــة  ك ــشعة، من

ن رحمھ هللا. الد صدام حس يد ا  بإغتيال قائد الشعب واالمة الش
 

ا : انت الرسالة االو من ( ابو محمد ) ، زميل دراسة ورفيق صبا، قال ف  ف
س .. نقول انا  وانا اليھ راجعون .. اد السيد الرئ ش نئك بالعيد ام أعزك بأس  ل أ

 
ــــس القومــــي االصــــيل  ون ا ــــ يــــاه شــــؤون و ــــا مــــن زميــــل ســــوري جمعتــــ و والثانيــــة تلقي
ــــي تمــــام .. يقــــول  ــــي العــــالء املعــــري وا ــــة الناطقــــة بلغــــة ضــــاد املتنــــ وأ ــــالم بــــوطن العرو ا

ليل ) ما نصھ :  صديقي الدمشقي ( ابو ا
 

ـــــك بمـــــسيح القـــــرن  نئـــــك بالعيـــــد ؟ أم أعز .. انـــــا  وانـــــا اليـــــھ راجعـــــون .. ولكـــــن  ٢١ال أدري أأ
 العراق العظيم ولود.

 
ـــا الناصـــرة،  ـــام ( ابـــو جعفـــر ) مـــن أ ـــ ا أمـــا الثالثـــة ، جـــاءت بتوقيـــع صـــديقي التدر

يد، وطــــن غزتــــھ القــــرود  ا ( عيــــد بــــاي حــــال عــــدت يــــا عيــــد، وطــــن مكبــــل وطــــن شــــ يقــــول نــــص
 العبيد )

ا ( اليـوم كـشفت آخـر  ا البصرة،يقول ف عة، وردت من زمي ( ابو علياء ) من أ فيما الرا
ــــؤالء ،  ــــ مقدمــــة  ن الــــذين أعــــدوا ليــــوم اإلعــــدام ، و ــــة للمجــــرم ا األقنعــــة عــــن الوجــــوه ال
س العــــصر  ــــن بإعـــدام قـــد بـــا ان يكونـــوا أول املبت ــــس غر ســـرائيل ، فل يـــران و برطانيـــا و

ن )  صدام حس
 

ـ  امسة وصلت من الراض، يقول الزميل ( ابو سالم ) : ( حقـق صـدام أعظـم أمانيـھ و وا
ـــة  و ظـــة إعدامـــھ الرمـــز وال الـــدة، وصـــار ُمـــذ  ن ا داء العـــرب واملـــسلم دخـــول قافلـــة الـــش
انـت مـن حـصة الزميـل  ا ) والرسالة السادسة  ملة رسالة اإلسالم والعرب  عصرنا ا
ايــة لــھ يرتكــب  س صــدام ،  ــا : ( مــن يظــن ان إعــدام الــرئ ن، قــال ف ( ابــو فــداء ) مــن فلــسط
عـد وجـودا ماديـا فقـط يمكـن اغتيالـھ،بل اصـبح قـوة  خطأ وخطيئة العمر، فصدام اليوم لم 
ـــاد ضـــد  ن وشـــرفاء العـــالم، لتعميـــق ا ـــن مـــن العـــرب واملـــسلم جبـــارة، تحـــرك عـــشرات املالي

ا ). ا وحلفا  امر
 

ـــا : ( يجـــب ان  ـــو مـــن االْردن وجـــاء ف عة و ـــد ) وصـــلت الرســـالة الـــسا ومـــن الزميـــل ( ابـــو ا
مـة االحتـالل، لـذلك عـززوا قبـضتكم  ز و أقوى مؤشرات  يد  س الش علموا أن إعدام الرئ

ن ). تل ة نحو صدور الغزاة ا  ع بنادقكم املوج
 

ـا مـا نـصھ ( ان إعـدام  انـت مـن الـصديق املـصري ( ابـو سـليمان ) قـال مـا ف وخاتمة الرسـائل 
تكم، وحـــــدوا صـــــفوفكم وأبنـــــاءكم يتقـــــدمون نحـــــو  ـــــو اختبـــــار لـــــوطن ن  يد صـــــدام حـــــس الـــــش

سم القرب ان شاء هللا )  ا
 

ــ مــا ذكرتــھ نــصوص الرســائل، ســوى التــذك مــن ان دمــاء  عليــق لــدي ع ــدوري أقــول ان ال  و
ــن والعقــي  تل عظــم الــصمود وتوســع نطــاق املقاومــة ضــد ا ــر الــصفوف و داء .. نــار تط الــش
ـ صـفوف البعـث العظيـم ، الوحـدة والتماسـك  ن  م .. لذا مطلـوب منـا اليـوم كمناضـل أحذي
ــا ،ورحــم هللا  رة الجل ية والــدماء الطــا يات الــ دافــھ الــ قــدم التــ مــن اجــل تحقيــق أ

ن. يد ا األك قائدنا صدام حس  ش
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ـــــ  ـــــو مـــــا يـــــصط ع ـــــة  مـــــن اخطـــــر مـــــا يواجـــــھ االحـــــزاب الثور
سميتھ  ادبيات العمل السيا ضرھ مـن الـداخل عندمـا 
ـــدف خلـــط  ا  ـــداف ا وا تقـــوم زمـــر ضـــالة برفـــع نفـــس شـــعارا
ــــــــــا .. والن حــــــــــزب البعــــــــــث  االوراق ومحاولــــــــــة تــــــــــضليل جما
ـــ طبيعـــة  ًا  ـــان متمـــ ـــ  ي ومنـــذ التباشـــ االو ا ـــي االشـــ العر
عـــرض وطيلـــة  ـــا بتطلعـــات العـــرب فقـــد  رســـالتھ وعمـــق ارتباط
ة  ــــــ مؤامــــــرات خطــــــ لــــــة ا الــــــدة والطو تھ النــــــضالية ا مــــــس
ــداف االمــة ..  ــ تحقيــق ا ــاء دوره  يــم دوره وا ــ ت ســعت ا
ـــا  ـــ طبيعـــة وخطـــورة التحـــديات الـــ واج مكـــن االطـــالع ع و
ــــــ سلــــــسلة نــــــضال البعــــــث وكتابــــــات الرفيــــــق القائــــــد  البعــــــث 

ن  يد صـدام حـس ـشيل عفلـق والرفيـق الـش املؤسس احمد م
عــد االحتــالل  يد عــزت الــدوري خاصــة  واحاديــث الرفيــق الــش
ـــــس مـــــن املبالغـــــة  ي الـــــصفوي للعـــــراق .. ول يو ــــي الـــــص ـ االم
ــم يرونــھ  ب اعــداء البعــث و ة الــ تــص ــ ــ تلــك ا االشــارة ا
ـــان عليـــھ ..  ـــًا واصـــلب ممـــا  ـــة يخـــرج قو ـــل محاولـــة تأمر عـــد 
ــــ ســــاحات  ــــشار والتــــأث والفعــــل  موحــــدًا منتــــصرًا واســــع االن

اد .. فما سر صمود البعث البطو ؟  النضال وا
 

ـــط البعـــث  ـــ قيـــم واخالقيـــة مناضـــليھ حيـــث ر والجابـــة تكمـــن 
ــ  ــا  م  ــن قيمــھ ومبادئــھ وتمــسك الــدة و ــن نبــل رســالتھ ا ب
ــــ  ــان املناضــــل البعـــ فارســـًا  ـ اصـــعب الظـــروف واملواقف.ف
اعًا وصــابرًا مــن دون  ــ فع عــن صــغائر االمــور ..  اي منازلــة يــ
عيــــــدًا عــــــن الغــــــرور ومحبــــــا اليكــــــره حــــــ مــــــن  ــــــًا  ضــــــعف .. قو
يًا من اجـل  ش ح العدائھ م يختلف معھ يأنف عن ال
ام  ــــا الــــ أ بتقاليــــد البعــــث وم ــــا ، متمــــس مبادئــــھ الــــ امــــن 
ام الـــــشرعية والنقـــــد املوضـــــو  يـــــة واحـــــ االقليـــــة بـــــرأي االك
ام  تھ حــــــب واحــــــ ــــــزب الــــــ اكــــــس وغــــــ ذلــــــك مــــــن تقاليــــــد ا

ــــستذكر  ــــ الــــوراء و ه .. لنعــــد قليــــال ا تــــھ عــــن غــــ مــــا وم ا
ـان يجــسد باخالقــھ  تمـع وكيــف  ــ ا صـورة املناضــل البعـ 

الدة .. داف البعث ورسالتھ ا تھ ا  ومس
 

ن يمتحن املناضل البع فيـصمد مـن  ل مرحلة وعند ا  
ــــازي املغــــرور  خــــرج الطــــاريء االن ـــان وفيــــًا وصــــادقًا وامينــــًا و ـ
فـــض  قيقـــة ف م انـــھ وحـــده مـــن يمتلـــك ا املتكـــ الـــذي يتـــو
ــــــــزب قــــــــوة  خــــــــروج النمــــــــاذج الطفيليــــــــة يــــــــزداد ا النــــــــ .. و

 وصالبة ووحدة.
 

وابـــرز  ـــذا  ـــذه الروحيـــة والقيـــم االخالقيـــة انتـــصر البعـــث و
.  سر صموده  سفر تارخھ النضا

 
ـــا الـــسامية  م قيم ا واســـتل لقـــد ارتبـــط البعـــث باالمـــة ورســـال
ـــسام  ـــا االحـــداث ا ـــا ، و ــان ومـــا زال املعـــ عـــن تطلعا ـ و
ـــــ  عـــــد احتـــــالل العـــــراق تؤكـــــد ان البعـــــث بـــــاق ليقـــــود االمـــــة ا

ن. شر املؤمن  النصر و
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ـانـون االول عـام  ـن مـن  ـع الـثـالثـ ـيـحـة الـيـوم ٢٠٠٦ما زلـت أتـذكـر جـيـدا، وقـا ، املصـادف صـ

ــن وعــرب  اقــيــ ــ مــن أصــدقــاء عــر ــ املــبــارك، وثــمــة ثــمــان رســائــل وصــلــتــ االول مــن عــيــد األضــ
ـ مـرحـلـة  ـانـت  اقـف حـيـاتـيـة مـخـتـلـفـة، سـواء أ ـم، مـو ـ وايـا ـ ،جـمـعـتـ يقطنون أقطارا ش

ا  ـ  -الرسائل  -الدراسة أم  العمل، ع امتداد أعوام عديدة، وجدت ف ا ال برغم قصر
ــ والــوصــف املــتــنــاقــض مــع  ــ الــتــعـبــ ــم مــحــرجـون  ــول الصــدمـة ، و ــم مــن  ــ ــ مــمـا انــتــا الـكــثــ
ـم مـن حـزن وغضـب شـديـديـن،  ـ ـن مـا انـتـا ـ ـا ، و ـ خصوصية املناسبة ( الـعـيـد ) واالحـتـفـاء 
، مـن مـجـزرة  ـ ـ ـي الـفـار ـيـو ـي الصـ ـ جراء ما ارتكبھ شـذاذ اآلفـاق مـن أذنـاب االحـتـالل االمـر
ـن ، تـمـثـلـت  ـن أجـمـعـ ا عند العرب و املسـلـمـ ذه املناسبة وجالل قدر ن حرمة  ك شعة، من

ن رحمھ هللا. الد صدام حس يد ا  بإغتيال قائد الشعب واالمة الش
 

ا : انت الرسالة االو من ( ابو محمد ) ، زميل دراسة ورفيق صبا، قال ف  ف
س .. نقول انا  وانا اليھ راجعون .. اد السيد الرئ ش نئك بالعيد ام أعزك بأس  ل أ

 
ــــس القومــــي االصــــيل  ون ا ــــ يــــاه شــــؤون و ــــا مــــن زميــــل ســــوري جمعتــــ و والثانيــــة تلقي
ــــي تمــــام .. يقــــول  ــــي العــــالء املعــــري وا ــــة الناطقــــة بلغــــة ضــــاد املتنــــ وأ ــــالم بــــوطن العرو ا

ليل ) ما نصھ :  صديقي الدمشقي ( ابو ا
 

ـــــك بمـــــسيح القـــــرن  نئـــــك بالعيـــــد ؟ أم أعز .. انـــــا  وانـــــا اليـــــھ راجعـــــون .. ولكـــــن  ٢١ال أدري أأ
 العراق العظيم ولود.

 
ـــا الناصـــرة،  ـــام ( ابـــو جعفـــر ) مـــن أ ـــ ا أمـــا الثالثـــة ، جـــاءت بتوقيـــع صـــديقي التدر

يد، وطــــن غزتــــھ القــــرود  ا ( عيــــد بــــاي حــــال عــــدت يــــا عيــــد، وطــــن مكبــــل وطــــن شــــ يقــــول نــــص
 العبيد )

ا ( اليـوم كـشفت آخـر  ا البصرة،يقول ف عة، وردت من زمي ( ابو علياء ) من أ فيما الرا
ــــؤالء ،  ــــ مقدمــــة  ن الــــذين أعــــدوا ليــــوم اإلعــــدام ، و ــــة للمجــــرم ا األقنعــــة عــــن الوجــــوه ال
س العــــصر  ــــن بإعـــدام قـــد بـــا ان يكونـــوا أول املبت ــــس غر ســـرائيل ، فل يـــران و برطانيـــا و

ن )  صدام حس
 

ـ  امسة وصلت من الراض، يقول الزميل ( ابو سالم ) : ( حقـق صـدام أعظـم أمانيـھ و وا
ـــة  و ظـــة إعدامـــھ الرمـــز وال الـــدة، وصـــار ُمـــذ  ن ا داء العـــرب واملـــسلم دخـــول قافلـــة الـــش

ا )  ملة رسالة اإلسالم والعرب  عصرنا ا
ــا : ( مــن يظــن  ن، قــال ف انــت مــن حــصة الزميــل ( ابــو فــداء ) مــن فلــسط والرســالة السادســة 
عــــد  ايــــة لــــھ يرتكــــب خطــــأ وخطيئــــة العمــــر، فــــصدام اليــــوم لــــم  س صــــدام ،  ان إعــــدام الــــرئ
ـــن مـــن العـــرب  وجـــودا ماديـــا فقـــط يمكـــن اغتيالـــھ،بل اصـــبح قـــوة جبـــارة، تحـــرك عـــشرات املالي

ا ). ا وحلفا اد ضد امر ن وشرفاء العالم، لتعميق ا  واملسلم
 

ـــا : ( يجـــب ان  ـــو مـــن االْردن وجـــاء ف عة و ـــد ) وصـــلت الرســـالة الـــسا ومـــن الزميـــل ( ابـــو ا
مـة االحتـالل، لـذلك عـززوا قبـضتكم  ز و أقوى مؤشرات  يد  س الش علموا أن إعدام الرئ

ن ). تل ة نحو صدور الغزاة ا  ع بنادقكم املوج
 

ـا مـا نـصھ ( ان إعـدام  انـت مـن الـصديق املـصري ( ابـو سـليمان ) قـال مـا ف وخاتمة الرسـائل 
تكم، وحـــــدوا صـــــفوفكم وأبنـــــاءكم يتقـــــدمون نحـــــو  ـــــو اختبـــــار لـــــوطن ن  يد صـــــدام حـــــس الـــــش

سم القرب ان شاء هللا )  ا
 

ــ مــا ذكرتــھ نــصوص الرســائل، ســوى التــذك مــن ان دمــاء  عليــق لــدي ع ــدوري أقــول ان ال  و
ــن والعقــي  تل عظــم الــصمود وتوســع نطــاق املقاومــة ضــد ا ــر الــصفوف و داء .. نــار تط الــش
ـ صـفوف البعـث العظيـم ، الوحـدة والتماسـك  ن  م .. لذا مطلـوب منـا اليـوم كمناضـل أحذي
ــا ،ورحــم هللا  رة الجل ية والــدماء الطــا يات الــ دافــھ الــ قــدم التــ مــن اجــل تحقيــق أ

ن. يد ا األك قائدنا صدام حس  ش
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ْت ِبِھ ُحَقُب  َ َ ن وى الَبعُث و َ  قالوا : 

ُب  عُرَب الَس َ  واجُتثَّ ِمن ِعّزِ آَل 

ارهُ   وقالوا : ماَت الَبعُث وغاَبْت أف

ُب  َ ُ ّمة ِالَعَرِب ال
ُ
اَلت ع أ  وا

 َتواَلت عليھ  ِدَمشَق َنواِزٌل 

ِد غالوا لھ األَرُب  غداَد ا  و 

 وِرفاٍق َشُرَفت أعواد املشانِق 

ِد َعلياَئُھ َرِكبوا َ اُب ا م ِر ِ ِ 

م  َشتاِت األرِض  ُ عض َ  وتَفّرَق 

بوا َ م   وُحزُن الَكوِن  أكباد

ذا باآلماِل  ثورِة السوداِن*  و

ِخ قد َكتبوا و .. والِرفاُق للتار  تز

سُندهُ  َ وري* والرفاق   وقام الَس

َسِرُب   العنقاِء* ِمن تحت الرماِد َت

 فسالٌم ع َمن َغّذى البعث َجذَوتھُ 

ُب  َ َ م  ُ  سالٌم ع رجاٍل ِفعل

.. 

 

 

ي   ـش ٢٠١٩ثورة : ثورة الشعب السودا ضد نظـام عمـر ال

ـــا عــــضو قيــــادة  ـ وفــــسور صــــديق تــــاور  ــــا ال الــــ انتخــــب ف

ة  ي لعــــــضو ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر قطــــــر الــــــسودان 

رة والتغي اكم عن قوى ا لس السيادي ا  ا

ـــن  ـــزب وأم ـــن عـــام القيـــادة القوميـــة ل وري : نائـــب ام الـــس

زب البعث  سر قيادة قطر السودان 

قيــــــــــــة  ــــــــــــ امليثولوجيــــــــــــا االغر العنقــــــــــــاء : طــــــــــــائر اســــــــــــطوري و

ـــل العنـــق لـــذا ســـماه العـــرب ( العنقـــاء ) لـــھ  ( الفينكـــس ) طو

يــاة  ــ ا قــدرات خارقــة يقــوم مــن املــوت ومــن تحــت الرمــاد ا

ماية من الشر ). عت رمز( ل  و كث من الثقافات 
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ـــــــي ،  ـــــــسلط اإليرا بداد وال ــــــي والنفـــــــوذ واالســـــــ ـ تـــــــل األمر ـــــــ ا بـــــــًا وال جديـــــــدًا ع ـــــــس غر ل
ــــــي  ـــــاء العـــــزل ببطـــــىء وتأ ن األبر ن املظلـــــوم اقي بـــــالتخطيط واملـــــشاركة بمـــــوت األســـــرى العــــــر
ـــــن  ن األوفيـــــاء الثابت لـــــص ن القـــــدماء ا ون مـــــن املناضـــــل ـــــم الـــــ وخاصـــــة الـــــذين تـــــزدحم 
ـم مـن  دمة للـشعب العظيـم ، وم ن أو من قدم العمل و ا اقي ن عن العراق والعر واملدافع
ـــ الزنزانـــات وخلـــف القـــضبان  لـــة  ن طو ـــش منـــذ ســـن ـــؤالء الع ـــن ، إّال أن قـــدر  تل قـــاوم ا
ــالت  ــار ومــن و ــات الليــل وال ــا مــن آ افق ات ومــا ير ــ صــعو ــل يــوم إ ديديــة ، يتعرضــون  ا
ــــا مــــن  افق يــــاة اليوميــــة ومــــا ير ــــم ا وآالم جــــسدية قاســــية ونفــــسية واجتماعيــــة تنّغــــص عل
اد ، وكــــم مــــن الــــضغوطات  ــــل انــــواع القــــسوة واالضــــط عــــذيب و عامــــل وســــلوك و ل و مــــشا
ــم طيلــة الــسنوات الظاملــة الفائتــة ، ومــا لــھ  ئة الــ مــرت عل والــصدمات جــراء األوضــاع الــس
ــــ  ــــرائم التفــــصيلية املغيبــــة ال اضــــر واملــــستقبل ، فــــضًال عــــن ا ة ل يــــة خطــــ مــــن آثــــار جان
ــــ  عرفــــوا غ ــــؤالء ال  ــــاميع الغــــادرة ،  ن مــــن قبــــل ثلــــة مــــن ا اقي نفــــذت بحــــق األســــرى العــــر
ـ  ـافرة ال اقدة والبدع الظاملـة ال واء النفسية املرضة ا ث واالنجرار وراء األ اإلجرام والل
اقدة القاسية ، واملن الـدموي  اب القلوب السوداء ا م أ عمت األبصار والبصائر ، و
ن قد ماتوا بدم بارد ومن دون رحمة وال  اء املظلوم والسلوك املنحرف ، وكم من األسرى األبر
مـــة أو  ـــس عليـــھ أي  ـــ والبعـــض ل ـــم مـــن كبـــار الـــسن ومر ـــسانية وخاصـــة الكثـــ م رأفـــة إ
يانـــــــة والعمالـــــــة والغـــــــدر والفـــــــساد  ـــــــ زمـــــــن مـــــــن آثـــــــر ا ـــــــل ذلـــــــك  قـــــــضية حقيقيـــــــة ، وجـــــــرى 
قـــــت ، وكـــــم مـــــن  يئـــــة لألســـــرى قـــــد ز يـــــة ، وكـــــم مـــــن األرواح ال ز ية والطائفيـــــة وا ـــــسو وا
ـ ملـف  ا األسرى الصابرن ، م يلتفـت العـالم إ ي م عا ات واالوجاع ال تزال مستمرة و اآل
ـــذه  ـــل  عـــد  ـــي والعـــاملي ؟  ـــ والعر ي العرا ـــسا ن ؟ ومـــ يـــص الـــضم اال ـــسي األســـرى امل
بقي املــوت البطــيء مــع  ــم والــذي ســ ــانق عل ــصار املفــروض ا يــف وا املعانــاة والظلــم وا

ميع.  مرور الوقت ع ا
ــــة والفحوصــــات الطبيــــة ومراجعــــة  ــــة والعالجــــات واألدو ــــارات الدور ــــم الز عــــد أن منعــــت ع

ــــا جــــرائم بحــــق  ال عــــد  ــــذه  ــــم األمــــراض واآلالم واالوجــــاع ، و األطبــــاء وقــــد تــــضاعفت عل
ن واألعــراف الدوليــة ، والغالبيــة اليــوم  ة والقــوان ع الــسماو ــسانية والــ تخــالف الــشرا اإل
ـسلط ونفـوذ  ا  ظل استمرار وسـيطرة و ش  أسوء الظروف وأحلك ع اء  من األسرى األبر
ـــــات والتوصـــــيات  ـــــ القـــــرارات والتوج رمـــــة اإليرانيـــــة ، ع ائيـــــة الوالئيـــــة ا ـــــشيات الو امليل
ـ  افيـة ال ية والطبيـة ال ـم والرعايـة الـ الصادرة ، وعدم توفر األمن واالمان واالسـتقرار ل

 تكفل حقوق األسرى.
 

ن مقياســـــا للقيـــــم األخالقيـــــة والـــــشيم  ـــــسي ن امل اقي بقـــــى ملـــــف األســـــرى العـــــر ـــــان وال يـــــزال و
تمعـــــــات العامليـــــــة ، ألن األخالقيـــــــات املعروفـــــــة أصـــــــول وقواعـــــــد ســـــــائدة  ـــــــا با املتعـــــــارف عل
ـم  نة ع قيقـة املـش عكسون الصورة ا ن  سلل ثاالت الدخالء امل ؤالء ا معلومة ، إال أن 
ــن  ن واالنتقــام واالجــرام وا قــد الــدف عــامال ينــّم عــن ا عــ الــسلوك والتعامــل مــع األســرى 
ـا بطولـة ورجولـة تجـاه أنـاس  ـم ، أ والسفافة ، واسـتخدام أخـس االسـاليب الرعنـاء ، ظنـًا م
ـسران  ـز وا عب صارخ عـن ال ذا دليل آخر وا ال يختلف عليھ اثنان و أسرى عزل ، و

ذالن بالتعامل.  وا
 

ـــ  باحة  ـــ مـــس ـــا مـــن مآ افق ن ومـــا ير اقي تبقـــى تلـــك األفعـــال واالعمـــال بحـــق األســـرى العـــر
ـــسانية جمعـــاء  قوقيـــة واإل ـــشدق بـــھ املنظمـــات ا ـــ زمـــن ت ون موثقـــة بالتـــارخ ،  تلـــك الـــ
اصــــــة  ــــــشرعات ا ن وال ــــــات وتحقيــــــق العدالــــــة وتطبيــــــق القــــــوان ر قوق وا وتنــــــادي بــــــا

 باألسرى.
 

ـن الـذين تحملـوا وحرمـوا مـن  ن الـصابرن املبتل ـاء املظلـوم ا األسرى األبر ما لكم غ هللا ، ا
ـــا وحـــافزا  قـــوق املكفولـــة ، وســـتكون تلـــك املعانـــاة واآلالم واالوجـــاع ، دافعـــا معنو ـــسط ا أ
ــب  ــر القر ــالص والتحر للــصمود والثبــات والتحــدي واإلصــرار حــ تحقيــق النــصر املــؤزر وا

 الناجز ..  
ن غدًا لناظره قرب  و
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ــــؤمن حــــزب البعــــث  قــــة حيــــھ مبدعــــة و يــــة امــــة عر االمــــة العر
ـا  ـضت  ـسانية )  ذه االمة ( رسالة ا ي بأن ل ا العري االش
ا  اما ـــ التـــارخ واســـ ود  ـــا املـــش ـــا دور ـــان ل انـــت ف منـــذ ان 

ضاري. شري وتقدمھ ا تمع ال  العظيمة  تطور ا
 

ـــا  مـــا البعـــث ( نـــزوع واســـتعداد اكـــ مـــن كو والرســـالة كمـــا يف
وع  ـــــذا الـــــ يـــــة مثـــــل  ـــــداف معينـــــة محـــــدودة ) ولالمـــــة العر ا

ذا االستعداد ..  و
 

ــــذه  ــــشيل عفلــــق  ــــصف القائــــد املؤســــس الرفيــــق احمــــد م و
ـا  ا ( تجرة حيھ ، تجرة اخالقيـة ونفـسية تقـوم  الرسالة بأ

قـــول .. ( الرســـالة  ـــا ) و ـــل حيا ـــة  ـــذه التجر ـــ  امـــة وتـــضع 
ـــــستطيع  ـــــست حـــــضارة وقيـــــم معينـــــة  ـــــ ل الـــــدة  يـــــة ا العر
ـــــذه  ـــــ املـــــستقبل عنـــــدما يبلغـــــون املـــــستوى فنظـــــره ك العـــــرب 
ــة الن رســالة العـــرب  يــاة وعــن التجر ــل البعــد عــن ا عيــدة 
ــــ طــــور التحقيــــق  ــــ االن  ــــست للمــــستقبل وانمــــا  الــــدة ل ا
ـــذه  ـــشر ) و ـــن ال ا ب ـــشرو ـــا و ـــ ان يحققو ـــ الـــسليم ا الرا
ــــــا وال  ــــــسانية ) ال اســــــتعالء ف ــــــ مبــــــادئ ا الرســــــالة تقــــــوم ( ع
ــــــ دفقــــــة واحــــــدة او  نفد  ــــــس ــــــا ال ــــــا ا انكمــــــاش وعلــــــة خلود
يـــــاة ) وتفـــــ عـــــن  امـــــل مـــــع ا ـــــ ( تتجـــــدد وتت دفقـــــات بـــــل 
ـــــ صـــــيغة ( ديـــــن ) او ( حـــــضارة ) او ( قيـــــم اخالقيـــــھ )  ا  نفـــــس
ـــست مـــشروع مؤجـــل بـــل  الـــدة ل يـــة ا جديـــدة والرســـالة العر
ـست للمـستقبل انمـا  ـ ( ل  ( بادئھ منذ االن ) كما اشـرنا و
ــة  م معا ــة مــص ــ معا ــذا االقبــال مــن العــرب ع ــ  ــ 
يجة التعـب  م ن ض ذا القبول بأن تكون  جديدة جرئية ، و
ـم  ـذا التحـسس باآلفـات واملفاسـد الـ انتابـت حيا وااللـم ، 
ــ  ــرأة  ــذه ا م ،  ــة عيــو ــ رؤ ــذه الــصراحة  ــم ،  ومجتمع

ـــــــــ ان ينقـــــــــذوا  ـــــــــ ع ـــــــــذا التـــــــــصميم الرجو ـــــــــا ، و اف  االعـــــــــ
يـــة او  ـــ قـــوى اجن م الذاتيـــة غـــ معتمـــدين ع م بقـــوا انفـــس
ـــــــذا  ـــــــة املـــــــرة اململوئـــــــھ بـــــــالكوارث ..  ـــــــذا التجر ر ،  ـــــــ ـــــــ  ع

الدة ). و بدء الرسالة ا اضر الذي يحياه العرب االن   ا
 

ــــذا  ــــم  ــــ ف ــــ  الــــدة (  يــــة ا ــــ ذلــــك فــــأن الرســــالة العر وع
ـ  ـس  لود ل اضر وتلبيھ ندائھ واستجابھ لضروراتھ وا ا
بعــــث مــــن اعمــــاق  عيــــد بــــاالفق او خــــارج نطــــاق الــــزمن .. انــــھ ي
ــــم  مــــھ العــــرب بـــصدق وعاشــــوه بــــاخالص فا اضـــر فــــاذا ف ا

الدة ). م ا  سيؤدون رسال
 

ــستطيع ان نثــق بــأن العــرب  ــذا مايقولــھ القائــد املؤســس و ( 
ـم سـيحملون  ذه التجرة وا ون ا ظفر محقق  اخر  س
م فحسب وانمـا  غذي مستقبل ثمار روحية وخلقية وفكرة ال
ـــــ  ـــــا مـــــن اضـــــطراب  تا ـــــسانية ممـــــا ي ا ان تنقـــــذ اال بمقـــــدور

ا ) ھ ف شو  القيم ومن 
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م فـداء للـوطن ومـن اجـل الـدفاع عنـھ ضـد  م قدموا انفس داء االكرم منا جميعآ ال سيظل الش

ية.  ل االطماع االجن
 

ــا تتحــدث  ل ــذا القطــر او ذاك و ــ  ادة  ــي واالســالمي بقــصص البطولــة والــش زخــر التــارخ العر و
ال االحتــالل  ــل اشــ ــم ومقوامــة  م وام يل اوطــا ــ ســ م  ي داء وتــ ــؤالء الــش عــن بطــوالت 

 واالستعمار.
 

ـ العـراق الـذي قـاده حـزب االمـة حـزب البعـث  كـم الوطـ  ـا ا ميع الرعاية ال وفر عرف ا و
ــــ  ــــ االك يد ا ــــ قيــــام شــــ ن حــــ وصــــلت االمــــور ا ي والعنايــــة لألســــرى االيــــراني ا ــــي االشــــ العر
ــ  ــوري  م ــ القــصر ا ن  ــ اســتقبال االســرى االيــراني ن رحمــھ هللا ا س القائــد صــدام حــس الــرئ
ــ العتبــات  ــارات ا ــ والقيــام بز افــة النوا م رعايــة تامــة مــن  ن رعــاي لــف املــسؤول دعــوة غــداء و

ية.  املقدسة  املناسبات الدي
 

يـة والدوليـة قـد  ـي الـصفوي بأسـلوب خـارج عـن االعـراف الدي عامل نظام املال االيرا املقابل  و
ـــــم  ـــــسط حقوق م مـــــن ا ن وحرمـــــا اقي ـــــذه الوحـــــشية عنـــــدما قـــــام بتعـــــذيب االســـــرى العـــــر تمـــــ 

ا. ية م ن الدولية وخاصة ال  املعتمدة  القوان
 

ــ االول  ــرس الثــوري  ــذا النظــام فقــد قامــت الــسلطات االيرانيــة وا مجيــة  وتأكيــد لوحــشية و
انون االول من عام  ـ مـن جنـوب وضـباط صـف  ١٦٤بأعدام اك مـن (  ١٩٨١من  ) عـسكري عرا

اقيـــة البطلـــة وتحطيـــم ســـالح  ـــ ايـــدي القـــوات العر ن ع ت ـــس ـــ معركـــة  ا  عـــد انـــدحار وضـــباط 
ـــق اشـــالء  ـــذه الطغمـــة الفاســـدة بتمز ـــ الباســـل فقامـــت  ـــش العرا مـــة ابنـــاء ا ا  الـــدروع لـــد
ـالل االحمـر  ـا ال ن االسرى وتم توثيق ذلك لدى املنظمـات الدوليـة وم اقي نود والضباط العر ا

رب العاملية االو او الثانية. ا التارخ ال  العصور القديمة وال  ا رة لم يذكر  و ظا
 

ــستذكر  ــ  يد العرا ــذا اليــوم يــوم الــش ــد بأعتبــار  ا نــا ا ادثــة اتخــذت قيــادة حز ــذه ا ومنــذ 
ــم ضــد  يل الــدفاع عــن وط ــ ســ م  يا دائنا االبــرار وتــ ن شــ اقي ــل العــر ــزب و بــھ مناضــ ا
ــ مختلــف  م  عــة احتياجــات عــوائل ــد احتاللــھ كمــا وتمــت متا ــ الــذي ير م محــاوالت النظــام ال

ياة.  مجاالت ا
 

ي منــذ غــزو العــراق عــام  ا ــي االشــ ــدين حــزب البعــث العر ا عمليــة  ٢٠٠٣وقــاد حــزب الثــوار وا
ـــسيق والتعـــاون مـــع بقيـــة القـــوى الوطنيـــة  ـــي بالت ي وااليرا يو ــي الـــص ـ ـــن االمر مقاومـــة االحتالل

داء وحقق نتائج جيدة  مختلف قواطع العمليات.  والقومية واالسالمية واعطى عشرات الش
 

ـــ روح البطولـــة والفـــداء والعمـــل  ـــشكيالتھ ع ـــل  ـــد و ا نـــا ا ـــب والتقـــدير لقيـــادة حز تحيـــة ا
اقع ع تحرر العراق من احزاب السلطة الفاسدة املرتبطة بايران اد  ارض الو  ا

 
ن  ـــد صـــدام حـــس ا ـــ االكـــ القائـــد ا يد ا ـــم شـــ داء العـــراق واالمـــة وم لـــود لـــش ـــد وا وا

م هللا. يم رحم د عزت ابرا ا يد الص واملطاولة القائد ا  وش
ن وابناء العراق واالمة العرية الد  قلوب ووجدان املناضل داء ذلك الرمز ا  وسيظل الش
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 سم هللا الرحمن الرحيم
م  ُ ْ ٰ َنْحَبُھۥ َوِم َ ن َق م مَّ ُ ْ َ َعَلْيِھ ۖ َفِم َّ ُدوْا ٱ َ َن ِرَجاٌل َصَدُقوْا َما َعٰ ُْؤِمِن

ْ
َن ٱمل ( ّمِ

ُلوْا َتْبِديًل  ) َتِظُر ۖ َوَما َبدَّ ن َي  مَّ
 صدق هللا العظيم

 
ـــزب  ـــ قيـــادة قطـــر العـــراق  إيمـــان بقـــضاء هللا وقـــدره تن ـــزن و ـــد مـــن ا بمز
ـــــز قـــــزاز عـــــضو مكتـــــب  ي املرحـــــوم الرفيـــــق الـــــدكتور عز ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
ن العامليـة  ب ب االقتصادي ، و مؤسـس منظمـة املغـ ارجية، ا العالقات ا
يـــــة بأملانيـــــا  معيـــــات العر ـــــس التحـــــاد ا ـــــا، كمـــــا شـــــغل مركـــــز رئ ـــــس ل واول رئ

ا.  عالوة ع تراسھ العديد من املنظمات غ
 

ــصار  ــ ايــام ا ودة  ــسانية مــش اقــف وطنيــة وقوميــة وا ــان للفقيــد مو لقــد 
ــ العــراق  ــائر ع ــصار ا حيــث وقــف املغفــور لــھ بوجــھ الــدول الــ فرضــت ا
ــــصار  ــــ لكــــسر ذلــــك ا مــــالت واملعونــــات للــــشعب العرا وقــــاد العديــــد مــــن ا
ـادرا ينقـل معانـاة وطنـھ وشـعبھ  عد االحتالل اختـار ان يكـون صـوتا  الظالم.و
ــــــة  افــــــل الــــــشعبية والدوليــــــة داعيــــــا لــــــرص الــــــصفوف ملواج ــــــ ا ا  عرضــــــ و

 التحديات.
 

ـــسكنھ فـــسيح جناتـــھ  ـــ القـــدير أن يتغمـــده برحمتـــھ الواســـعة و ـــسأل هللا الع
ــــــــھ ورفــــــــاقھ وأصـــــــدقاءه الصبــــــــر  لــــــــھ وذو م أ لــــــــ ن، و داء والـــــــصديق مـــــــع الـــــــش

 والسلوان.
 

نا إليھ راجعون .. نا  و  و
 

ي ا زب البعث العري االش  قيادة قطر العراق 
 ٢٠٢١/  ١٢/  ٦غداد 
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ـ ع ـذه الظـروف القاسـية الـ  ـ مثـل  ـا االمـة  س اال انـھ مـا زال الفكـرة الـ تحتاج ـ البعـث منـذ التاسـ ل محاوالت الـدس والتـأمر ع ارغم  لـون  ش ـم املؤ , ومـا زال البعثيـون 
ــ ــسان , ولــذلك يظــل الــسؤال مطروحــا ملــاذا ظــل البعــث صــامدا قو ام حقــوق اال ــ العــدل واملــساواة واحــ ديثــة القائمــة ع ــالدارة دفــة الدولــة ا ــي رغــم ا   العــراق والــوطن العر

عد ذلك االجتثاث واملسائلة ؟. ھ والتأمر ومن  شو ق وال  محاوالت التطو
 

ادية التارخية ك تھ ا و امال  كمن نجاح البعث  انھ و وعيا  ا.و ة االمة ذا ة عن حيو ة فكرتھ املع ذه االمة. ونھيكمن بقاء البعث  حيو  نتاج 
القة. ا ا ا وطاقا و التعب ال والكب عن ذات االمة وعن حيو  فاالمة  االصل والبعث 

 
شأ  و بالتا حزب تار النھ  عت الشعب اساسا واصال  بناء االمة و حمل القضية القومية.ف ان فكرة شعبية  ا.من البعث منذ والدتھ  ا وترا  االمة ومن تارخ

 
ـو ا ـو مـا يجـسده البعـث اليـوم , ف ا و دمـة االمـة وضـمان مـستقبل ـ تجديـد نـضالھ وتنظيمـھ  ـة ا ـ ان تظـل فكرتـھ بحاجـة م خـھ ملـدوقد حـرص البعـث ع تـھ وتار افع عـن عرو

ة العراق لصا نظرة والية الفقيھ. عملون ع طمس عرو ن الذين   وتراثھ بوجھ الطائفي
 

و  اشد االزمات والتحديات فلم يثأر منتقم ذا السر و سانية فلم ي  ؤمن البعث بالتجديد  نضالھ وتنظيمھ , كما انھ يؤمن باال ـسانية ا مو ن العـدو املقابـل , بـل ظلـت اال
زب. ن ل  ماثلة  تصرف أعضاءه املنتم

 
ــ الــشاطئ , فــالب ــ قــذف الــشوائب ا ھ القائــد املؤســس رحمــھ هللا بــالبحر املتحــرك القــادر ع عمــل تــار عظيــم شــ يختلــف عــن الــساقية الــ ال حر اضــطلع البعــث منــذ البدايــة 
ــا العطش.فمنــذ البدايــة نــذر البعــث نفــسھ لعمــل تــار كبــ , فلــ ــشتد  ــا عنــدما  ــ ظمأ ــداف محــدودة او دور م يــستطيع ان تتخلــص مــن الــشوائب وال ان تــروي االمــة  قبــل با

ن الر والثقا شرة بمع ناء حضارة عرقة امدت ال شر رسالة االسالم , و ا   عا اراد لالمة دورا تارخيا مم  فة.محدود , الن هللا 
 

يــة ان تــضطلع بــدور تــار , اكــ ركــة ا عــرف التوقــف بــاذن هللا , فــان مــن واجــب ا ــا حركــة دائمــة ال  ا ا ــ احــد اســرار يــاة  انــت ا مود  وملــا  ــ بــا ــة وحركــة , فــال تر حيو
ياة وخارج حركة التارخ. ا حركة ترفض ان تكون خارج ا  والتوقف , ال

 
ــشأتھ قــوة الــروح وقــوة اال  ــو امتالكــھ منــذ  تــھ وديمومتــھ  ــل يكــشفان عــن اقــوى ســر بقــاء حيو ــ فكــر البعــث واســتجالء محطــات نــضالھ الطو ن وقــوة التــصميم , فبقــاء يمــاقــراءة 

ادية , فقـد سـ م ا ا البعثيون  مس يجة االيمان والروح واملعاناة ال عانا و ن تھ  ـ درب قط البعث طيلة سبعة عقود مضت وحفاظھ ع حيو داء ع الـوف الـشباب شـ
رمـــان مـــن الوظـــائف او املطـــاردة داخـــل الوطن.و  ن او ا م مـــن الـــسلطات الرســـمية القمعيـــة , ســـواء باالعتقـــال والـــ ـــ معانـــا يمـــان تمكـــن البعثيـــون مـــن اال النـــضال , اضـــافة ا

م االمل والتفاؤل. ا , وظل رائد ة التحديات االنف ذكر  مواج
 

عد عام  داء خـالل الـسنوات املاضـية ,  ٢٠٠٣وقد جسد البعثيون  العراق  ـديث ونـضاالت الـشعوب املناضـلة , اذ فقـد البعـث الـوف الـش ـا التـارخ ا ة نضالية عرف اروع مس
ـ ايـ ع ملال كـم التـا ا نظـام ا ل اساليب القمـع الـ مارسـ وار العري ودول العالم.ورغم  رون  دول ا م م ن واضعاف ـن  رانوالوف املعتقل واالدارة االمركيـة , اال ان البعثي

اب مـــــــن العـــــــراق  ـــــــ ـــــــ اال كيـــــــة ع ـــــــن الفـــــــرس ٢٠١١تمـــــــسكوا باملبـــــــادئ النـــــــضالية وتمكنـــــــوا مـــــــن اجبـــــــار القـــــــوات االمر تل ـــــــاد ضـــــــد ا .ومـــــــا زال البعثيـــــــون يحملـــــــون رايـــــــة ا
قفون سدا بوجھ التيار الطائفي الذي ينفذه اعوان مال ايران  العراق. ن.و  الصفو

 
س و الشرط الرئ تھ.وال يمكن االستغناء عن االيمان النھ  قاء حيو اطات ديمومة البعث و و احد اش ست مقولة للمذاكرة , بل   نجاح.لل االيمان ل

 
يلـة , فا دافـھ الن عمر قلبھ بااليمان العميق بمبادئ البعـث وا نال شرف االنتماء اليھ البد ان  مـان يخلـق الثقـة واالنـدفاع ثـم تتطـور اليفالذي ارت ان يكون عضوا  البعث و

م لم  الدة.فالذين عمر االيمان قلو مل رسالتھ ا ال  كون مؤ زب و ـم ينحاملعرفة بمبادئ البعث خطوة خطوة , ح ينمو املناضل  صفوف ا نازلوا عن مباد رفوا ولم ي
ـــشقوا وســـا ـــاروا او ا ـــار البعـــث االصـــيلة فقـــد ا ـــم باف عمـــر قل ـــزب ولـــم  ـــ ا م.امـــا الـــذين انتمـــوا ا ـــل الظـــروف القاســـية الـــ مـــرت عل ـــ  روارغـــم  ـــ درب االنحـــراف وانحـــازوا ا

م اق م واعر م وقوميا  .طوائف
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ـــــــــانون األول عــــــــــام  ١ ۞ ملــــــــــة الوطنيــــــــــة  ١٩٧٨ـ انطلقــــــــــت ا
ـوظ بدحـر  ا أثـر م ان ل و األمية اإللزامية وال  الشاملة 

 األمية  العراق
 

ـــ ) تخليـــدًا  ١٩٨١ـــانون األول عـــام  ١ ۞ يد العرا ( يـــوم الـــش
ــــــي  ــــــم النظــــــام اإليرا ن الــــــذين نفــــــذ  ت ــــــس ألســــــرى معركــــــة ال

سانية ل وحشية وخالفًا لألعراف اإل  اإلعدام ب
 
 
 
 
 
 
 

ــــــانون األول عـــــــام  ٢ ۞ ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ٢٠٠٥ـ انتقـــــــل ا
ـــ معتقـــالت االحتـــالل  يـــدي األســـ  يد محمـــد حمـــزة الز الـــش
ــــــزب  ة قيــــــادة قطــــــر العــــــراق  ـــــي والــــــذي شــــــغل عــــــضو ـ األمر
ي ومجلـــــس قيـــــادة الثـــــورة كمـــــا شـــــغل  ا ـــــي االشـــــ البعـــــث العر
ــــــــــر النقــــــــــل واملواصــــــــــالت  ــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء ووز موقــــــــــع رئ

 ومحافظ التأميم سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يـــة  ١٩٦٩ـــانون األول عـــام  ٣ ۞ ـــر العر ـــة التحر نفـــذ ثـــوار ج
ا  ب ف ليل األع ال قتل وأص يونياً  ٥٥عملية ا  ص

 
 
 
 
 

ــــــانون األول عـــــــام  ٤ ۞ ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ٢٠٢٠ـ انتقـــــــل إ
ــــــن  ــــــ القيادت ــــــد حيــــــدر العــــــضو الــــــسابق  ي ز املناضــــــل اللبنــــــا
ـــــن  ي األم ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر ـــــة  القوميـــــة والقطر
ـــ  لـــس الوط يـــة عـــضو ا ـــر العر ـــة التحر العـــام األســـبق 

ا سابقاً  ي ازل و ا وسف العراق  ال  للثورة  سور
 

ـــــــــــــــانون األول عــــــــــــــــام  ٥ ۞ قطــــــــــــــــع العــــــــــــــــراق عالقاتــــــــــــــــھ  ١٩٧٧ـ
ـــــارة أنـــــور  ـــــ ز الدبلوماســـــية مـــــع النظـــــام املـــــصري احتجاجـــــًا ع

ي يو  السادات للكيان الص
 

اد الرفيــق محمــد حمــود  ١٩٨١ــانون األول عــام  ٥ ۞ ــش اس
ـي  ي  القطـر اللبنا ا أحد مناض حزب البعث العري االش
ي  محلـة جـسر الغديـر  الذي اغتالتھ عصابات الغدر الشعو

عد خطفھ  _ األوزا 
 

ـــــانون األول عــــــام  ٥ ۞ ــــــ العــــــراق بــــــاطالق صــــــاروخ  ١٩٨٩ـ ن
ـــــــي حامــــــــل لألقمــــــــار الــــــــصناعية  ــــــــو أول صــــــــاروخ عر العابـــــــد و

اقية  ود عر  % ١٠٠بج
 

ـــــــــانون األول عــــــــــام  ٦ ۞ اد الرفيــــــــــق الــــــــــدكتور  ٢٠١٣ـ ــــــــــش اس
ــــــي  ــــــزب البعــــــث العر إليــــــاس فــــــرح عــــــضو القيــــــادة القوميــــــة 
ـــزب  ة قيـــادة القطـــر الـــسوري ل ي وقـــد شـــغل عـــضو ا االشـــ

لس الوط للثورة سابقاً   وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اد الرفيــق املفكــر واملــؤرخ  ١٩٨١ــانون األول عــام  ٧ ۞ ــش اس

ــ  لــس الوط ــاب الكيــا عــضو ا املناضــل الــدكتور عبــد الو
ـــــــــــــر  لـــــــــــــس املركـــــــــــــزي ملنظمـــــــــــــة التحر الفلـــــــــــــسطي عـــــــــــــضو ا
ـــــــزب  ـــــــ القيـــــــادة القوميـــــــة  ية العـــــــضو الـــــــسابق  الفلـــــــسطي
ــر  ــة التحر ــن العــام األســبق  ي األم ا ــي االشــ البعــث العر
ية  ـر الفلـسطي نة التنفيذيـة ملنظمـة التحر العرية عضو ال
عد أن امتدت إليھ أيادي غادرة أثيمة لتغتالھ بمكتبـھ  سابقًا 

وت ير  ب    ساقية ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــر  ١٩٩٢ـــانون األول عـــام  ٧ ۞ ـــر صـــدام ( ال إتمـــام مـــشروع 
 الثالث )  العراق

 

قـــرر مجلـــس قيـــادة الثـــورة تأميـــم  ١٩٧٥ـــانون األول عـــام  ٨ ۞
ــــــ شــــــركة نفــــــط البــــــصرة  يــــــة  ــــــصص األجن مــــــا تبقــــــى مــــــن ا

 ١٩٧٥لسنة  ٢٠٠بموجب القانون رقم 
 

ية  ١٩٨٧انون األول عام  ٨ ۞ اندلعت االنتفاضة الفلسطي
ي  يو ـارة ) املباركـة ضـد االحتـالل الـص األو ( انتفاضة ا

 الغاشم
 

ــــانون األول عـــــام  ١١ ۞ ـــــق  ٢٠١٥ـ ـــــ رحمـــــة هللا الفر انتقـــــل ا
ــــ  يد ســــف العــــراق  ــــ أبــــو الــــش الــــركن إســــماعيل تايــــھ النعي
ـــ ســـابقًا  ـــش العرا ـــان ا ـــس أر ـــاس معـــاون رئ ـــاط وكرا الر
ـــــ حـــــرب  اقيـــــة الباســـــلة  ة العر أحـــــد أبطـــــال القـــــوات املـــــس

يدة ١٩٧٣شرن األول   وقادسية صدام ا
 

اد الرفيـق الثـائر عـدنان  ١٩٨٦انون األول عام  ١٣ ۞ ش اس

ة التحرر العرية  محمود حمد أحد كوادر ج

 

ــــــانون األول عـــــــام  ١٣ ۞ تـــــــم افتتـــــــاح جـــــــسر القائـــــــد ذو  ١٩٩٣ـ

ــــــصار  ة ا ن أحــــــد املنجــــــزات الــــــ تحققــــــت إبــــــان فــــــ الطــــــابق

ائر ع العراق  الدو ا
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يـــــب الركـــــن  ٢٠٠٣ـــــانون األول عـــــام  ١٣ ۞ عـــــرض الرفيـــــق امل
ـــــس مجلـــــس قيـــــادة  ـــــة العـــــراق رئ ور ـــــس جم ن رئ صـــــدام حـــــس
ة  ــــس مجلــــس الــــوزراء القائــــد العــــام للقــــوات املــــس الثــــورة رئ
ـــن ســـر قيـــادة  ي أم ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ـــن العـــام  األم
ــ يــد  ــزب لألســر ع ــن ســر املكتــب العــسكري ل قطــر العــراق أم

 قوات االحتالل األمركية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــانون األول عـــــام  ١٤ ۞ فجـــــر عميـــــل للنظـــــام الـــــسوري  ١٩٧٦ـ
غـــــداد  ـــــ گمـــــارك مطـــــار  ـــــس  ـــــا داخـــــل حقيبـــــة مال قنبلـــــة خبأ

ا مقتل وجرح العشرات  الدو ونتج ع
 

ـــانون األول عــــام  ١٥ ۞ ـــــي  ١٩٨١ـ ا أقــــدم عمــــالء النظــــام اإلر
وت ممــا  ــ بــ اقيــة  ــسف الــسفارة العر ــ  ــ إيــران ع ــاكم  ا
اد الــــــــسف الرفيــــــــق عبــــــــد الــــــــرزاق محمــــــــد لفتــــــــة  ــــــــش أدى الس
ا حـــارث  ـــق الـــ ي وامل ـــق التجـــاري أحمـــد الـــسامرا وامل
ــــس الــــراوي  ــــ الــــسفارة بلق ا  ــــق الــــ طاقــــة ومعاونــــة امل
بــــة األمــــن املركــــزي  ي قائــــد كت ن الــــسلطا والرفيــــق حميــــد حــــس
ـــــن  اقي ـــــ لبنـــــان والعـــــشرات مـــــن العر يـــــة  ـــــر العر ـــــة التحر

ن والعرب ي ن والفلسطي  واللبناني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــن ) حيــــــــث  ١٩٩٨ــــــــانون األول عــــــــام  ١٧ ۞ ( يــــــــوم الفتــــــــح املب
ــــــــــي  ـ اقيـــــــــــة للعـــــــــــدوان األمر ة العر تـــــــــــصدت القـــــــــــوات املـــــــــــس
ــــــ  ــــــ تحطيــــــم صــــــمود الــــــشعب العرا ي والــــــذي فــــــشل  يطــــــا ال

شھ الباسل وقيادتھ الوطنية  وج
 

ـــــانون األول عــــــام  ١٧ ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق  ٢٠٠٩ـ انتقــــــل ا
ــــافظ عــــضو القيــــادة القوميــــة  ــــن ا ــــق الــــركن محمــــد أم الفر
ــــــــن القطــــــــري للقيــــــــادة  ي األم ا ــــــــي االشــــــــ ــــــــزب البعــــــــث العر
ــــ  لـــس الوط ـــس ا ـــو رئ ـــزب ســـابقًا و ـــة الـــسورة ل القطر
ــــر الداخليــــة  ــــر الــــدفاع ووز ــــس الــــوزراء ووز لقيــــادة الثــــورة ورئ
ـــــــان  ـ ــــــــس األر ة ورئ ــــــــش والقــــــــوات املــــــــس والقائــــــــد العــــــــام ل

عـــــد ثـــــورة  ـــــس  ١٩٦٣آذار  ٨العامـــــة  ـــــشغل موقـــــع رئ ـــــان  وقـــــد 
ـ  ١٩٦٦شـباط  ٢٣مجلس الرئاسة عند وقـوع ردة  الـسوداء ال

عرضھ لألسر اعة قبل  ل حزم و ا ب  جا
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــانون األول عــــام  ١٧ ۞ ــــ  ٢٠١٠ـ انــــدلعت شــــرارة االنتفاضــــة 
ــسية لتتحــول  ــ ســائر املــدن التو ــد والــ امتــدت إ ســيدي بوز
ـ  داء ح ن وقدموا الش ا الرفاق البعثي م  لثورة شعبية سا

ي  ١٤انتصرت الثورة وأطاحت   ـن  ٢٠١١انون الثا بنظـام ز
 العابدين بن ع

 

وفــاة الرفيــق طــارق حمــد العبــد  ١٩٨٦ــانون األول عــام  ١٨ ۞
ــــــــ  فيفــــــــة عــــــــضو قيــــــــادة املكتــــــــب امل ــــــــر الــــــــصناعات ا هللا وز
ي قطــــــر العــــــراق وقــــــد  ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر املركــــــزي 
زب  ن  الدولة وا يع جثمانھ عدد من املسؤول ش شارك  
ن رمـــــــــضان وأصـــــــــدرت القيـــــــــادة  م الرفيـــــــــق طـــــــــھ ياســـــــــ يتقـــــــــدم
ــزب وديــوان  ــ املركــزي ل ــزب وقيــادة املكتــب امل ــة ل القطر

 الرئاسة بيانات  للراحل
 

ـــــانون األول عــــــام  ١٩ ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق  ٢٠١٤ـ انتقــــــل إ

اللـــواء الـــركن لطيـــف محـــل حمـــود الـــسبعاوي محـــافظ كـــرالء 

 قبل االحتالل وقد عمل سابقًا محافظًا لألنبار والبصرة

 

 

 

 

ـــــــــانون األول عــــــــــام  ٢٠ ۞ ــــــــــي  ١٩٦٢ـ انطلــــــــــق اإلضــــــــــراب الطال

ــــــ منطقــــــة  ــــــن  العظيــــــم مــــــن ســــــاحة االعداديــــــة الــــــشرقية للبن

د لھ وقاده منذ بدايتھ طلبة البعـث األشـاوس  الكرادة الذي م

يحة  ي  تارخ العـراق اسـتمر حـ صـ و أطول إضراب طال و

ــــا صــــناديد البعــــث  ١٩٦٣شــــباط  ٨يــــوم انــــدالع ثــــورة  الــــ قاد

 األبطال وأطاحت بنظام عبد الكرم قاسم

قــرر مجلــس قيــادة الثــورة تأميــم  ١٩٧٣ــانون األول عــام  ٢٠ ۞

حصة كولبنكيان  شركة نفط البصرة بموجب القانون رقـم 

 ١٩٧٣لسنة  ١٠١

 

ـــــانون األول عــــــام  ٢٠ ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق  ٢٠١٣ـ انتقــــــل ا

ي املناضـــل خليـــل تايـــب أبـــو منيـــف عـــضو قيـــادة  املفكـــر والنقـــا

ي عـــــضو  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر التنظيـــــم الفلـــــسطي 

ــ  لــس الوط يــة عــضو ا ــر العر ــة التحر ــة  نــة املركز ال

 الفلسطي

 

ـــــانون األول عــــــام  ٢١ ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق  ٢٠١٦ـ انتقــــــل ا

ـــزب  ارجيـــة  قـــدار مـــدير مكتـــب العالقـــات ا ـــ الب محمــد ز

ــــــــــ ديــــــــــوان وزارة  ي ســــــــــابقًا الــــــــــسف  ا ــــــــــي االشــــــــــ البعــــــــــث العر

نـد  ـشاد وال ـ  ًا  اقية والذي مثل العـراق سـف ارجية العر ا

ًا  وأملانيا الغرية قبل الوحدة األملانية والذي دل اختيـاره سـف

ــ عــدم إيمــان  ــي الــسوري ع ــو مــن أبنــاء القطــر العر للعــراق و

ــــ  ميــــة ال ــــ بحــــدود ســــايكس بيكــــو الو النظــــام الوطــــ العرا

 تقسم الوطن العري الواحد

 

ـــــــانون األول عــــــــام  ٢٢ ۞ اد الرفيــــــــق املناضــــــــل  ٢٠١٩ـ ــــــــش اس

ــــي  ــــزب البعــــث العر ناصــــيف عــــواد عــــضو القيــــادة القوميــــة 

ــن  ــزب األم ــن ســر قيــادة التنظيـم الفلــسطي ل ي، أم ا االشـ

ــــــــــــ  لــــــــــــس الوط يــــــــــــة عــــــــــــضو ا ــــــــــــر العر ــــــــــــة التحر العــــــــــــام 

ــــــــــــــر  لــــــــــــــس املركــــــــــــــزي ملنظمــــــــــــــة التحر الفلــــــــــــــسطي عــــــــــــــضو ا

س تحرر جردتنا الغراء جردة الثورة سابقاً  ية رئ  [íjËÖ‚Û¦Ñ]‡†Ö]‚fÂ‚éãÖ]ËŠÖ الفلسطي
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ــــــــــــانون األول عـــــــــــــام  ٢٣ ۞ ـــــــــــــي  ١٩٥٦ـ ـــــــــــــ العـــــــــــــدوان الثال انت
ــع وتحــررت  ــ مــصر بفــشل ذر ي ع يو ــ الــص ي الفر يطــا ال
ــــش  لھ ا ــــ ــــم يتحقــــق لألمــــة  ــــ نــــصر م مدينــــة بــــور ســــعيد 

ن العرب  املصري واملتطوع
 

 ( يوم القدوة ) ١٩٨٧انون األول عام  ٢٣ ۞
 

ــــانون األول عـــــام  ٢٤ ۞ ـــــ رحمـــــة هللا الـــــشاعر  ١٩٦٤ـ انتقـــــل إ
ـــــ األدب  ـــــر  ـــــ بـــــدر شـــــاكر الـــــسياب أحـــــد رواد الـــــشعر ا العرا

 العري
 

مــة ( اليــوم العظيــم )  ١٩٨٦ــانون األول عــام  ٢٤ ۞ بــدأت م
اقيــــة الباســــلة بــــصد  ة العر ــــا القــــوات املــــس ــــت  والــــ ن
ـــــــــا  ـــــــــ شـــــــــر البـــــــــصرة وجنو ـــــــــي الغاشـــــــــم ع العـــــــــدوان اإليرا

ي  وتحقيق نصر مؤزر ع قوات النظام اإليرا
 

ــانون األول عـــام  ٢٥ ۞ حـــاول عـــدد مـــن عمـــالء النظـــام  ١٩٨٦ـ
ـــــــــة  و طـــــــــوط ا عـــــــــة ل ـــــــــرم خطـــــــــف طـــــــــائرة تا ـــــــــي ا اإليرا
اعة طاقـــــم  ـــــا نظـــــرًا لـــــ ـــــ خطف م  عـــــد اخفـــــاق اقيـــــة و العر

ن ع مقصورة الطائرة مما أدى إ  الطائرة قاموا برمي قنبلت
اب الطائرة اد العشرات من ر ش ا واس  انفجار

 

مـة ( اليـوم العظيـم )  ١٩٨٦انون األول عـام  ٢٦ ۞ ـت م ان
فلــــــة  ع والقــــــوات املت ــــــن الثالــــــث والــــــسا ــــــ الفيلق حيــــــث ن
ـــــ شـــــر البـــــصرة  ـــــي الغاشــــم ع مــــا بـــــصد العـــــدوان اإليرا مع
مــة مذلــة بــالقوات اإليرانيــة حيــث فقــدت  ز ــاق  ــا و وجنو

ــ  ٨٠أكــ مــن  ــ املعركــة باإلضــافة إ ا  ألــف قتيــل مــن عناصــر
ائلة ا املادية ال  خسائر

 

ــــــانون األول عـــــــام  ٢٧ ۞ اتي  ١٩٧٥ـ ـــــــط االســـــــ افتتـــــــاح ا
ـــــــــئ التـــــــــصدير  الـــــــــذي يـــــــــرط حقـــــــــول النفـــــــــط الـــــــــشمالية بموا

ية نو  ا
 

ــــة  ١٩٦٨ــــانون األول عــــام  ٣٠ ۞ س ج تــــم اإلعــــالن عــــن تأســــ
ي  ا ــــي االشــــ يــــة بمبــــادرة مــــن حــــزب البعــــث العر ــــر العر التحر
ــــــــــم فــــــــــصائل املقاومــــــــــة  والــــــــــ ســــــــــرعان مــــــــــا أصــــــــــبحت مــــــــــن أ
ـــــ  ـــــشاط النـــــضا السيا ـــــ ال ـــــ  ية وضـــــلع أسا الفلـــــسطي

 والعسكري الفلسطي

ـــــانون األول عــــــام  ٣٠ ۞ ــــــ رحمــــــة هللا الرفيــــــق  ٢٠٠٦ـ انتقــــــل ا
ــة العــراق الــشر  ور ـس جم ن رئ يد البطــل صــدام حــس الـش
ـــــزب البعـــــث  ـــــن العـــــام  ة األم القائـــــد العـــــام للقـــــوات املـــــس
ـــــــي  ـ ي الــــــــذي اغتالــــــــھ عمــــــــالء االحتــــــــالل األمر ا ــــــــي االشــــــــ العر
ي فجــــــر يــــــوم عيــــــد األضــــــ املبــــــارك ليتــــــوج  يو ــــــي الــــــص اإليرا
يــــــــل  تھ العطــــــــرة النــــــــضالية الــــــــ دامــــــــت نــــــــصف قــــــــرن ب مــــــــس

ادة  الش
 

ـــــانون األول عــــــام  ٣١ ۞ ــــــ األول  ١٩٦٨ـ صــــــدر البيــــــان السيا
ـــــــــ  عقـــــــــد  في ا ـــــــــ يـــــــــة خـــــــــالل مؤتمـــــــــر  ـــــــــر العر ـــــــــة التحر

 العاصمة األردنية عمان
 

عـد تـصاعد  ٢٠١١انون األول عام  ٣١ ۞ ام لألمة و  نصر 
اقيـــــة الباســـــلة بقيـــــادة مناضـــــ البعـــــث  ـــــشاط املقاومـــــة العر
ا مــن العــراق  ا ــ كيــة إتمــام ا أعلنــت قــوات االحتــالل األمر
غة إليـــــران ورغـــــم ذلـــــك ســـــرعان مـــــا عـــــادت  ـــــسلمھ لقمـــــة ســـــا ل
افحـــــــــة  ـــــــــة م كيـــــــــة ألرض العـــــــــراق ب قـــــــــوات االحتـــــــــالل األمر

اب .  اإلر
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ندســـة  ـــ ال ت الـــدكتورة ســـعاد نـــا العـــزاوي أســـتاذ مـــشارك  ـــ أو
ــــ  ونيــــة الــــصادرة  يفة قــــرش االلك ــــ ا  ــــشر ــــ مداخلــــة  يــــة  البي

ـــــشرن األول  ر  ـــــ الـــــسادس والعـــــشرن مـــــن شـــــ ـــــال  ٢٠٢١لنـــــدن  ا
يـة مـع ميـاه  نو وار العراق ومعاناة مواط املـدن ا الذي الت اليھ ا
ب سياســــــات  ــــــس يوانيــــــة  وة ا الــــــشرب والــــــسقي للمزروعــــــات والــــــ
ـــ  ـــار ال ـــل وتجفيـــف ميـــاه األ ـــ تحو ـــائرة  ـــي املائيـــة ا النظـــام اإليرا
ــــــ بنــــــاء حزمــــــة مــــــن  ــــــات تركيــــــا  ــــــوار العــــــراق واالحــــــواز .. وتوج ترفــــــد ا

ار الدولية.  السدود من غ مراعاة مصا العراق  األ
 

ــــــوار اليــــــوم .. والعــــــراق راٍض؟ )  فتحـــــت عنــــــوان ( َمــــــن الــــــذي يقتــــــل األ

ت :  كت
ر دجلة، قبل أن  اضطر العراق لشق أرع قنوات لنقل املياه العذبة ل
ة  ـــة وتـــصبح غـــ صـــا افـــة املا ـــوار ا ـــسبخة األ تـــدخل وتختلـــط 
ــسان شــرب ميــاه  ــستطيع محافظــات البــصرة والناصــرة وم للــشرب ل

يوانات واملزروعات.  عذبة وسقي ا
 

اثيــة والثقافيــة العامليــة  ا حمايــة املنــاطق ال ــوار العــراق الــ شــمل أ
جيًا. ٢٠١٦سنة  فاف وتموت تدر ي من ا عا سكو   عن طرق اليون

مــــة قيــــام النظــــام الــــذي  ــــا ودول النــــاتو  تتــــذكرون كيــــف حبكــــت أمر
يات القــــــرن  ــــــسعي ــــــ  ــــــوار  ــــــ العــــــراق بتجفيــــــف األ ســــــبق االحتــــــالل 
ا الـــ دعمـــت، ماليـــا  يـــدًا الحتـــالل العـــراق؟؟ الـــدول نفـــس ـــ تم املا

ائيــــة  ١٩ســــدًا و ٢٢وتكنولوجيــــا، بنــــاء تركيــــا  ر محطــــة توليــــد طاقــــة ك
يعابية  ا االسـ مليــار مـ مكعـب مـن امليــاه، أي  ١٤٤وأنفـاق مائيـة سـع

ــــــ  ــــــم الــــــسنوي مليــــــاه دجلــــــة والفــــــرات الــــــ تــــــصل إ ثــــــالث مــــــرات ا
ــــسع  يات تلــــك مــــألت تركيــــا ســــد اتــــاتورك و ــــسعي ــــ بدايــــة ال العراق.و

صار فجفت  ان تحت ا وار  ٦٠سدود أخرى ألن العراق  باملئة من أ
ســـد الكرخـــة  ١٩٩٨العـــراق خـــالل عـــشر ســـنوات ثـــم مـــألت إيـــران ســـنة 

ك  ـــزة املـــش و ـــور ا غـــذي  ـــر الكرخـــة الـــذي  وأغلقـــت وصـــول ميـــاه 
ن العراق فجفت  ا و وار العراق. ٨٠بي  باملئة من أ

 
ر دجلة، قبل أن  اضطر العراق لشق أرع قنوات لنقل املياه العذبة ل
ة  ـــة وتـــصبح غـــ صـــا افـــة املا ـــوار ا ـــسبخة األ تـــدخل وتختلـــط 
ــر العــز وقنــاة أم  ــا : ( وفــاء القائــد و ــ قنــوات ســميت، حي للــشرب و
ــــــستطيع محافظــــــات البــــــصرة والناصـــــــرة  املعــــــارك وتــــــاج املعــــــارك ) ل

يوانات واملزروعات. سان شرب مياه عذبة وسقي ا  وم

ــــــ  ـــــا ال ـ مــــــت األمــــــم املتحــــــدة املنظمــــــة الفاســــــدة باالتفــــــاق مــــــع أمر ا
ــــ حكومــــة  ــــصار االقتــــصادي وقتلــــت أكــــ مــــن مليــــون عرا فرضــــت ا
لـــھ  ت حملـــة ظاملـــة ضـــد العـــراق وذلـــك  ـــوار وشـــ العـــراق بتجفيـــف اال
ـــــوار تحـــــت اإلشـــــراف  يـــــد الحتاللـــــھ ووضـــــع منطقـــــة اال مـــــن اجـــــل التم

ــذه  ٥٠الــدو ألن أكــ مــن  باملئــة مــن حقــول النفــط العمالقــة تحــت 
عض ميـاه دجلـة  جع  ر العز ل عد االحتالل تم كسر حواجز  وار. اال
ــــوار وطلبــــوا مــــن تركيــــا فتــــح بوابــــات الــــسدود إلغــــراق املنطقــــة  ــــ اال إ
ــــ املــــسؤولة عــــن  ــــذه القنــــوات  قنــــاع العــــالم أن  ات و ـــام ـ أمــــام ال

وار.  جفاف اال
 

ــاء االستعراضــات التلفزونيــة رجعــت  باملئــة مــن مــساحات  ٧٠عــد ان
يـــــــران مليـــــــاه  ـــــــو قطـــــــع تركيـــــــا و قيقـــــــي  ب ا ـــــــوار جافـــــــة ألن الـــــــس اال

ـوار العـراق بنحـو  غـذي ا انـت  ـ  ٢٥املوجات الفيضانية ال  مليـار م
 مكعب من املياه.

 
ــــا  ــــا أل علمــــًا أن قنــــوات وفــــاء القائــــد ســــميت البدعــــة ولــــم يتــــم إلغاؤ
ان البـصرة  ن ونـصف مـن سـ املصدر الوحيد ملياه الشرب لنحو مليـون
ــــــوار ملــــــاذا لــــــم يتــــــم  ــــــ جفــــــاف اال ب  ــــــ الــــــس انــــــت  والناصــــــرة ولــــــو 
ــــور  عــــاش  تــــم إ ــــا؟؟ وكــــذلك بقيــــة القنــــوات الزالــــت موجــــودة و الغاؤ
س الراحـــل صـــدام  ـــر الـــذي أطلـــق عليـــھ اســـم الـــرئ مـــار مـــن ميـــاه ال ا

وار.؟ شائھ لت عرب اال موا العراق بإ ن والذي ا  حس
 

ــــــ  ن  ـــــ العــــــراق واملـــــشارك ــــــم املؤامـــــرة الدوليــــــة ع ـــــن  ب نــــــا ي مـــــن 
ا. ا وتنفيذ  التخطيط ل
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ـــــــات وســـــــائل اعـــــــالم  بـــــــوري اتجا فنـــــــد الـــــــدكتور عمـــــــاد الـــــــدين ا و

عــد مــسرحية االنتخابــات  ــ الســيما  اقــع العرا ــ قــراءة الو كيــة  أم

لــــــة وفــــــق مــــــا يخــــــدم املــــــصا  ز ــــــصيات  ــــــ  املزعومــــــة والنفــــــخ 

ــــذا أو  ز  كيــــة، الــــ تــــ ــــداف لسياســــة الواليــــات املتحــــدة األم واأل

ـــو  كـــذا  ـــ ذلـــك، إذ  ذلــك بحـــسب مـــا تقتـــضيھ املرحلـــة، وال غرابــة 

ـــــل حقائـــــق  بـــــة تجا عـــــالم السياســـــة دائمـــــًا وأبـــــدًا.ولكن مـــــا يثـــــ الر

عـــادة تـــصدير الوجـــوه  ـــة عنـــوة، و قـــة مقلو بـــھ بطر اقـــع بـــل وترت الو

ا.  كضرورة واجبة ال بديل ل

 

يـة  ـشرت اندبنـدنت عر ة )  فتحت عنوان ( غاية النفخ بقرة مثقو

ي  ــــشرن الثــــا ــــع مــــن  ـــادي عمــــاد الديــــن  ٢٠٢١ــــ الرا ـ مقــــاال لأل

بوري جاء فيھ :  ا

 

ـــــ  ـــــا، و ـــــ فلك كيـــــة ومـــــن يـــــدور  عنـــــدما تجـــــد أن وســـــائل إعـــــالم أم

ـ  عـد نتـائج االنتخابـات العامـة ال ، خصوصـًا  ـ ناول الشأن العرا ت

، تــــدرك أن  ــــ ــــشرن األول ) املا ــــر (  ــــ العاشــــر مــــن أكتو ــــت  أجر

ا ال يتعلق بإرادة  تمام لفـات  ٨٥ا  املئة من الـشعب الـرافض 

ن،  ــــــي مـــــــن العمليـــــــة السياســـــــية والدســـــــتور والقـــــــوان ـ تـــــــل األم ا

ــــــــد مــــــــن  وسلــــــــسلة انتخابــــــــات ديمقراطيــــــــة مزعومــــــــة جّرتــــــــُھ نحــــــــو مز

ة  ــــــ الفــــــصائل املــــــس عــــــاظم متواصــــــل إ ور واالنحطــــــاط، و التــــــد

 املوالية إليران.

تــــــم بــــــھ تلــــــك الوســــــائل اإلعالميــــــة، وفــــــق مــــــا يخــــــدم املــــــصا  فمــــــا 

ــــذا أو  ز  كيــــة، الــــ تــــ ــــداف لسياســــة الواليــــات املتحــــدة األم واأل

ـــو  كـــذا  ـــ ذلـــك، إذ  ذلــك بحـــسب مـــا تقتـــضيھ املرحلـــة، وال غرابــة 

ـــــل حقائـــــق  بـــــة تجا عـــــالم السياســـــة دائمـــــًا وأبـــــدًا.ولكن مـــــا يثـــــ الر

عـــادة تـــصدير الوجـــوه  ـــة عنـــوة، و قـــة مقلو بـــھ بطر اقـــع بـــل وترت الو

ا.  كضرورة واجبة ال بديل ل

 

ــــشرت مقالــــة  كيــــة  " األم ــــ نــــا، تجــــد أن مجلــــة "فــــورن بول مــــن 

ــ العــراق"، بتــارخ  ــا  ــر  ٢٧موســومة "مقتــدى الــصدر أمــل أم أكتو

عكــــس ٢٠٢١ ــــا مغالطــــات  ــــ تحليل ــــرا  ــــشال فو اتبــــة أ .وتطــــرح ال

ــــا ال تنقــــل  ، أو أ ــــ اقــــع العرا ــــم حقــــائق الو ــــ ف ا  ــــا إمــــا قــــصور ف

ـي عمومـًا، عـن  ـي خصوصـًا، والغر املة إ القارئ األم الصورة ال

لـــــــــة ومراســـــــــلة  اتبـــــــــات ا ـــــــــرا إحـــــــــدى  مـــــــــا أن فو قائق.و تلـــــــــك ا

شؤون الشرق األوسط وتقيم  تمة  افية م تلفزونية مستقلة و

ـــــــا لـــــــم تكـــــــن  ـــــــ درايـــــــة ممـــــــا تكتـــــــب، لك ـــــــا ع وت، نجـــــــزم بأ ـــــــ بـــــــ

ا.فقــد وصــفت مقتــدى الــصدر بأنــھ  ــ تحليل موضــوعية وال حياديــة 

ــن أنــھ جــزء فعــال  "الــزعيم الــشي الــذي يــروج ألجنــدة وطنيــة". ح

ـــــ  ـــــ أجنداتــــــھ الوطنيـــــة  ســــــنة  ١٨ـــــ العمليـــــة السياســــــية، فـــــأين 

ــ  ن ع اقي ــدي" الــذي قتــل العــر ــش امل ــان يــرأس "ج املاضــية؟ بــل 

ن عامي  سس طائفية ب
ُ
ل منـھ ٢٠٠٧  -  ٢٠٠٦أ ّ ، ومـا إن حّلـھ حـ شـ

ــــــ  ــــــازر  ــــــ املنــــــوال ذاتــــــھ، وارتكــــــب ا ــــــستمر ع "ســــــرايا الــــــسالم" ل

اقيــــة  افظــــات العر ــــا مــــن ا ابــــل وغ غــــداد و النجــــف وذي قــــار و

ــن عــامْي  ــرا أوًال ٢١٢١  -  ٢٠٢٠الثــائرة ب ــسأل فو كمــة أن  .فمــن ا

عــن إنجــازات مقتــدى الوطنيــة قبــل الوقــوف عنــد حــدود تــصرحاتھ 

 اللفظية.

 

تھ  ـرا تـرى أن مقتـدى الـصدر عـزز مـن شـعب ى من ذلك، أن فو واألن

ن بالقيــــــام بإصــــــالحات  اقي ا للعــــــر "مــــــن خــــــالل الوعــــــود الــــــ قــــــدم

ــــــ بنــــــاء  عــــــة الطائفيــــــة، والــــــس إ ــــــ إضــــــعاف ال سياســــــية ترمــــــي إ

اتبـــة ســـاذجة، لتجعـــل مـــن التـــصرحات  ـــذه ال ل  ي". مجتمـــع مـــد

ـــرا أن مقتـــدى  علـــم فو اقيـــون؟ ألـــم  ـــا العر ـــا إنجـــازات تقّبل ـــ أ ع

ـم  عـ زوال عمائم ي،  الصدر وأمثالھ إن سعوا إ بناء مجتمع مـد

ـــستمر مـــن  ـــا أن  اكمـــة؟ تلـــك العمـــائم الطائفيـــة الـــ ال يمكـــن ل ا

ًا، وال يتحقـــــق ذلـــــك إال  م شـــــعور ـــــن تخـــــاط دون وجـــــود أتبـــــاع مطيع

ـــــــــــــــل واألميـــــــــــــــة وترســـــــــــــــيخ األباطيـــــــــــــــل  ـــــــــــــــشر ا بتغيـــــــــــــــب العقـــــــــــــــل و

ـــي  ـ ــــ العــــراق منــــذ الغــــزو األم جــــري  ــــذا مــــا جــــرى و زعبالت.و وا

ية السياسية. ٢٠٠٣عام  سليم السلطة إ األحزاب الدي  و

 

ز عداء مقتدى الـصدر للواليـات  را ت ك  التحليل، أن فو وامل

كيـــة أن تكـــون ســـعيدة  ـــ "اإلدارة األم املتحـــدة.مع ذلـــك، تـــرى أن ع

ــــ للتعليــــق  ــــا الــــصدر".وأرى، ال دا ديــــدة الــــ حاز انــــة ا اآلن بامل

ـرا سـنوات  ـل فيـھ فو ـذا القـول الـذي تتجا ع الشطر األول مـن 

اقيـــــة  ٢٠١١  -  ٢٠٠٣(   ـــــا فـــــصائل املقاومـــــة العر ـــــت ف ) ، الـــــ جا

اب الرســــــ مــــــن  ــــــ ــــــ اال تــــــھ ع ـــــي، وأج ـ قــــــوات االحتــــــالل األم

عــادي الواليــات   " ــ العــراق، لتجعــل مــن مقتــدى "كــزعيم وطــ عرا

ــ الــسنوات  ن"  كي ئة لــدى األمــ تھ "ســمعة ســ املتحــدة، وقــد أكــس

ــــ  ــــذا التحليــــل مــــضلل يجا ـــي للعــــراق، ف ـ الــــ أعقبــــت الغــــزو األم

قائق تمامًا.  ا

 

ـــــا  ديـــــدة الـــــ حاز انـــــة ا ـــــرا "بامل ـــــ قـــــول فو ولكـــــن أود اإلشـــــارة إ

ــــــ  ــــــا ع  ٧٣الــــــصدر"، إذ تقــــــصد نتــــــائج االنتخابــــــات الــــــ حــــــصد ف

ــــ  انــــة لــــم تــــأت مــــن أصــــوات الــــشعب العرا ــــذه امل مقعــــدًا نيابيــــًا، ف

الــــــــــــرافض لالنتخابــــــــــــات أصــــــــــــًال، بــــــــــــل جــــــــــــاءت مــــــــــــن أتبــــــــــــاع التيــــــــــــار 

ذا التيار شـع أسـسھ محمـد  را، فإن  الصدري.وللتوضيح إ فو

 ، ـــ ـــ تيـــار سيا صـــادق الـــصدر، فورثـــھ أبنـــھ مقتـــدى الـــذي حولـــھ إ

اصــصة السياســية والطائفيــة وظــف مقتــدى الــصدر أتبــاع  وعــ ا

ـــ  ـــدون ع ـــم يز ـــ وزارات ودوائـــر ومؤســـسات الدولـــة، و ـــذا التيـــار 

م االنتخابيـــة ملقتـــدى فحـــسب، إضـــافة  مئـــ ألـــف موظـــف وأصـــوا

كذا، يفــوز مقتــدى  ن لعائلــة الــصدر.و ــسطاء والفقــراء املــوال ــ ال إ

ن الكتل السياسية األخرى. ية من ب  الصدر بأك

 

نـــاك أســـئلة عـــدة حـــول مـــا  ف بـــأن  عـــ ـــرا  ـــ الـــرغم مـــن أن فو وع

ميتـھ  ذا الطـرح وأ يمكن تحقيقھ من أجندة الصدر، ومع خطورة 

ــستعرض تلــك األســئلة، وال تقــدم جوابــًا واحــدًا، بــل تكتفــي  ــا ال  لك

اقــــع،  ــــ أرض الو ــــا حقيقــــة ع يجــــة مــــصطنعة لتجعل ــــ ن بــــالقفز إ

ـــــــا أن الـــــــصدر بـــــــرز بـــــــصفتھ  قيقـــــــة الـــــــ ال جـــــــدال ف ـــــــا إن "ا بقول

افيــــة  ــــشعبية  ــــ العــــراق الــــذي يتمتــــع  ــــ الوحيــــد  الــــزعيم السيا

ـــ ذلـــك تفكيـــك  ــا البـــالد، بمـــا  ات الـــ تحتـــاج إل للــدفع نحـــو التغيـــ

اصــــــصة الطائفيــــــة للمناصــــــب السياســــــية، واحتــــــواء الفــــــصائل  ا

املدعومــــة مــــن قبــــل إيران.وانطالقــــًا مــــن ذلــــك فــــإن صــــعود الــــصدر 

كية".  يخدم املصا األم

 

يف  ـ ـا" ممجـوج و قيقـة الـ ال جـدال ف را عـن "ا إن كالم فو

ــــــان  ٨٥ومحاولـــــــة ضـــــــد إرادة  ـ ذا  .و ـــــــ ـــــــ املئـــــــة مـــــــن الـــــــشعب العرا

ـان بـاألمس نـوري  كيـة"، فكمـا  "صعود الـصدر يخـدم املـصا األم

ـــــ  ـــــدي وصـــــوًال إ عـــــده عـــــادل عبـــــد امل ي، ثـــــم حيـــــدر العبـــــادي و املـــــال

ميع يــــؤدون  ، واليــــوم مــــع مقتــــدى الــــصدر، فــــا ـــاظ ـ مــــصطفى ال

ــذه العمليــة السياســية الفاشــلة الــ لــم تحقــق للــشعب  ــ  ــم  دور

مة، جراء الفساد املا  انيات املالية ال ئًا ع الرغم من امل ش

 واإلداري املستفحل  مفاصل الدولة.

 

اصـــصة الطائفيـــة"  ـــ "تفكيـــك ا ـــا عـــن مقتـــدى الـــصدر  أمـــا كالم

ـــــــ  و"احتـــــــواء الفـــــــصائل املدعومـــــــة مـــــــن إيـــــــران"، فـــــــال يقتنـــــــع بـــــــھ ح

ــــسطيح مبتــــذل  ، و ــــ ق مرح ــــسو ــــ  املــــواطن الــــساذج، بــــل يــــدل ع

ـــسة  ـــذه الطبقـــة السياســـية البا تجــاه الـــشعب الـــذي انتفـــض ضــد 

ران.  واملدعومة من واشنطن وط

 

ــستمر  ــي  ــة، ل ــة مثقو ــ قر ــي مــن النفــخ  عليــھ، فــإن الغــرض األم

ـــًـا، متعلقـــــًا بأمـــــل  ـ ـــــضًا ركي ـــــال مر ـــــذه ا ـــــ  ـــــ العـــــراق ع الوضـــــع 

ــــ فــــاز بامتناعــــھ عــــن ٢٠٠٣التعــــا منــــذ عــــام  ، لكــــن الــــشعب العرا

ــــ  ــــة، ومــــن يقــــرأ التــــارخ و ــــة املثقو ــــذه القر ــــ  املــــشاركة بــــالنفخ 

ـ دومـًا  ت ؤكـد أن الـصراع ي ـش و حقائقھ يدرك أن منطق التارخ 

ة الشعب املتمسك بجذوره وأصالتھ.  ملص
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ــــــــي  يفة القـــــــدس العر ــــــــ ـــــــشرت  مـــــــة املقداديــــــــة  ر ـــــــ قــــــــراءة  و
ي  ــشرن الثــا ر  ي مــن شــ ــ لنــدن بتــارخ الثــا مقــاال  ٢٠٢١الــصادرة 

اتـب والناشـط  ـ العـراق ) لل ـ  ـاكم الفع ـو ا تحت عنوان ( مـن 
 العرا مث عبد هللا جاء فيھ :

 
ــــران  ــــ باتــــت صــــناعتھ حكــــرا لط غــــض النظــــر عــــن أن القــــرار العرا

وحـــ اليـــوم، لكــــن مـــسألة التعامـــل مــــع  ٢٠٠٣وواشـــنطن منـــذ عــــام 
ـــن أبنـــاء الــــشعب الواحـــد ُتركـــت بيــــد  ـــات الفرعيـــة، والعالقــــة ب و ال
م : سيا طائفي فاسد  د الداخ و سيدون املش ثالثة عناصر ي
وخــائن، رجــل ديــن بــاع قيــم الــسماء، وأعلــن الــوالء للــسلطة، وزعيــم 
ــــــ  ثمر  ــــــس ــــــات  ــــــ عــــــن منظومــــــة األخــــــالق العــــــشائرة، و ــــــ تخ قب

شيات الطائفية. اعات من أجل املال وكسب رضا امليل  ال
 

ــ الثالثــاء  ــوادث الــ حــصلت األســبوع املا ــ ا ولــو أمعنــا النظــر 
اقيـــــة،  ٢٦ ـــــ محافظـــــة ديـــــا العر ـــــشرن األول املنـــــصرم  ـــــر /  أكتو

ـــــ مـــــن  ـــــدث، و ع ا ـــــ صـــــا انـــــت  لوجـــــدنا أن العناصـــــر املـــــذكورة 
د، كمــــا رآه الناس.فقــــد  خططــــت ونفــــذت وأســــندت وأخرجــــت املــــش
وما ع إحدى القرى، وقتل عـددًا  قيل إن "تنظيم الدولة" شن 
ـــــــــا األمنيـــــــــة  ز ـــــــــذا الفعـــــــــل تتحملـــــــــھ الـــــــــسلطة وأج ـــــــــا، و مـــــــــن أبنا
ــذا  ــ  ــت تتغــ باالنتــصارات ع والعــسكرة والــشرطية، الــ مــا فت
ا الـــــ يجـــــب أن تحفـــــظ حقـــــوق ذوي الذيـــــن  ـــــ وحـــــد التنظيـــــم .. و
ـــــة لـــــم  ـــــسكن القر ة الـــــ  ـــــو أن العـــــش قتلـــــوا، لكـــــن الـــــذي حـــــصل 
ـــة أخـــرى  عمليــة انتقـــام مــن قر ــوا اللـــوم للــسلطات، بـــل قـــاموا  يوج
با آخـــر، فتـــم تحـــشيد  بعـــون مـــذ ـــم ي ـــم ســـوى أ مجـــاورة، ال ذنـــب ل

ــــانوا  ٣٥٠٠أكـــــ مـــــن  ـ عـــــة محـــــاور، و م مـــــن أر ا ـــــاجموا جـــــ رجـــــل 
 ، ــــا ــــم ســــيارات دفــــع ر ة، تحمل ن بمختلــــف أنــــواع األســــ مــــد
ـــــــا  ، الـــــــ قيـــــــل إ ـــــــشد الـــــــشع ـــــــشيات ا ـــــــا شـــــــعار ميل انـــــــت عل
ـــم  افق ة وتر أصـــبحت مؤســـسة بـــإمرة القائـــد العـــام للقـــوات املـــس

افات. ر  ا
 

نالــك إعــدامات ميدانيــة،  انــت  ــوم  ــ حــصيلة أوليــة لنتــائج ال و
، وحرق املركز الـص  ب للموا ن و سات وتجرف للعديد من ال
امع.كما تم حرق العديد من الـسيارات  اص بالقرة، وكذلك ا ا
ــــــ تلــــــك  ــــــن  ــــــ الفالح عــــــود إ ـــــائن الزراعيــــــة، الــــــ  ـ ــــــصية وامل ال
ـــــــشد  ـــــــشيات ا ـــــــ ميل تمـــــــون إ ـــــــم ي ن أغل ـــــــاجم ـــــــة، وألن امل القر
انــت فيــھ مالمــح عــسكرة،  ــوم  ، لــذلك نــرى أن طبيعــة ال الــشع
ــــ  بــــادر إ ــــا مجــــرد نزاعــــات عــــشائرة، لكــــن الــــسؤال الــــذي ي أكــــ م
ــ  ــاء بــدعوى الــرد ع ن أبر ــو، ملــاذا يتــم االنتقــام مــن مــواطن ن  الــذ

 تنظيم الدولة؟
 

رتــــــب العالقــــــات فيــــــھ،  تمــــــع، و إن التحــــــالف الــــــذي بــــــات يحكــــــم ا
ـــــ الطـــــائفي ورجـــــل الـــــدين الـــــدجال والزعيـــــم  واملتكـــــون مـــــن السيا

ـــشاء منظومـــة عالقـــات اجتماعيـــة قائمـــة  ـــ املنـــافق، حـــاولوا إ القب
ــد ومعــسكر  ــ معــسكرن : معــسكر يز تمــع إ ــ أســاس تقــسيم ا ع
ـــــد،  م مـــــن أتبـــــاع يز ـــــن بـــــأ ب مع ن .. واختـــــصوا أتبـــــاع مـــــذ ـــــس ا
ـ  يـت معادلـة قائمـة ع التا حاولوا تث ن، و س واآلخر من أتباع ا
غــض  ــذا الطــرف يتحّمــل دمــھ الطــرف اآلخــر،  ــل مــن ُيقتــل مــن  أن 
عــض العامــة،  ــان  ــ أذ وا  ــ ّ ــم ر مــا أ النظــر عمــن قــام بالفعل.و
ــــــم  ـــــن، فــــــإن مـــــن حق ب مع ـــــ مــــــذ أن تنظيـــــم الدولـــــة محــــــسوب ع
ئــا  ــذا الطــرف بر ــان  ــ محــدد، حــ إن  االنتقــام مــن طــرف مجتم
ــد  ــي ير ــذا التحــالف الثال ــست لــھ عالقــة بــالتنظيم، بمعــ أن  ول
ـــدف  ـــم، وال ا  ـــار أن ســـلم وأمـــن الطائفـــة مـــرتبط ارتباطـــا جـــذر إظ
ــؤالء الثالثــة، فالــسلم واألمــن  ــو اســتمرارة مــصا  مــن وراء ذلــك 
م  ن بھ إطالقا.كما أ سوا معني م ول س  أجندا ل ل للمجتمع ك
ـــس القـــوات  م مـــن من ثقفـــون أبنـــاء ال يؤمنـــون إطالقـــا بالدولـــة، و
ــــشيا وللطائفــــة  م قــــوات للميل ة، وقــــوى األمــــن الــــداخ بــــأ املــــس
ـــــــة  و ـــــــؤالء ينحـــــــازون مباشـــــــرة لل ب وللقبيلة.لـــــــذلك نـــــــرى  وللمـــــــذ
ــ  ــزة العــسكرة واألمنيــة ال ــل مــوارد األج ــستخدمون  الــصغرى، و
ـ  ـ الكث ذا  سميات.وقد برز  ذه ال يل نصرة  ا  س سبون إل ين
، حيث لم ُتحرك سـاكنا  دث األخ  ديا ا ا من األحداث، وآخر
ـ الرغـم  ـ املنطقـة، وال قـوات الـشرطة، ع ش املوجـودة  قوات ا
ــشيات مــا  ــن وضــعت ميل مايــة. ح ن طلبــا ل مــن نــداءات املــواطن

ــشد الــشع»ــس  ــ  «مؤســسة ا ــة  ــا املاديــة واملعنو ــل موارد
ــــــ الطائفــــــي  ــــــذلك أصــــــبح السيا ــــــاجموا القرة.و خدمــــــة الــــــذين 
ـــ  ـــم القا الفاســـد ورجـــل الـــدين الـــدجال وزعيـــم القبيلـــة املنـــافق 
ـــــــل الرئاســـــــات الثـــــــالث،  ـــــــالد والدولـــــــة والقـــــــانون والدســـــــتور، و وا

د. دث ورسم املش و الذي أدار ا م وحده   وقانو
 

ـن  ان، الـ حـدثت أمـام أع رمة املكتملة األر ذه ا ل  عد  يقينا 
و حماية حقـوق  ا  ب أن يكون دور القوى الصلبة للدولة، ال ي
ـان الـسؤال عـن  م، سيكون من الـسذاجة بم ن والدفاع ع املواطن
ــــة، الــــذي يوصــــف  ور م ــــس ا ــــس الــــوزراء ورئ دور الدولــــة، ودور رئ
ـــــست  قيقيـــــة ول ـــــ أنـــــھ حمايـــــة الدســـــتور.ففي الـــــدول ا واجبـــــھ ع
ــــــ وســــــط الــــــسلطة  ــــــس الــــــوزراء  ـــــان رئ ـ الــــــدول الفاشــــــلة، يكــــــون م
ــــل خيــــوط اللعبــــة السياســــية بيديــــھ،  ــــو مــــسك  السياســــية، ودوره 

ـــ العـــراق فمنـــذ عـــام  ن.أمـــا   ٢٠٠٥فـــظ التـــوازن وحمايـــة املواطن
ــ املركــز ..  ــس  انــب ول ــ ا ــس الــوزراء ع ــان رئ وحــ اليــوم بــات م
افيـــة،  غر ـــل خرطتـــھ ا عـــد للعـــراق ب ـــذا املنـــصب لـــم  ملـــاذا؟ ألن 
ــذا يوجــب عليــھ أن يجلــس  نــا باســم وخرطــة طائفــة، و بــل بــات مر
ـم حقـوق  حقـق ل ـم و ب نفـسھ، وأن يـدافع ع ن حلفائھ من املـذ ب
ــــس  ــــ املنــــصب، لــــذلك وجــــدنا ردة فعــــل رئ ــــستمر  ـــي  ـ فــــوق العــــادة 
ـــــوم مـــــن  ـــــدة لـــــھ محـــــصورة بإدانـــــة مـــــا قـــــالوا إنـــــھ  غر ـــــ  الـــــوزراء 

 ٣٥٠٠"تنظيم الدولة" لكن ال توجد أي إشارة إ ما قام بھ أكـ مـن 
ـــــ  ـــــة آمنة.وع ان قر ـــــف لـــــس ـــــ وتجر رجـــــل، مـــــن قتـــــل وســـــلب وت
ـــــــة وزعمـــــــاء الكتـــــــل  ور م ـــــــس ا انـــــــت ردة فعـــــــل رئ املنـــــــوال نفـــــــسھ 

دث لم يقع أصال. أن ا  السياسية، و
 

ــــم  ــــم، وأ ــــن النــــاس بــــأن الدولــــة دول عيــــد يق إذن كيــــف يمكــــن أن 
ـــــزة الدولـــــة  قـــــوق والواجبـــــات، وأن أج ـــــ ا ـــــساوون  مواطنـــــون م
ـــــــــم  ا و غـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن  ـــــــــم،  األمنيـــــــــة والعـــــــــسكرة تـــــــــدافع ع
ــــــن ثابــــــت بــــــأن  عتــــــصمون بيق ــــــم  الفرعيــــــة؟ كيــــــف يمكــــــن أن نجعل

ــذا  ــان آخــر مــن  ــ م ــس  ــذا الــوطن، ول ــ  ــم مــستقبل  م ل أبنــاء
 العالم؟

 
انــت فيــھ السياســة فعــال اجتماعيــا محــصورا برجــال  ــ زمــن  لقــد تو
ـــــة أم إصـــــالحية  ، ثور ـــــم مـــــشارع للتغيـــــ دولـــــة مـــــن طـــــراز خـــــاص، ل
ــاح تلــك املقولــة الــ تركــز  بــت أدراج الر حــسب ظــروف البلــد.كما ذ
ـ أبـرز  ـ العـراق  ارة.فالصورة القاتمة  كم فن وم ع أن إدارة ا
ــــــم  عــــــد أن أصــــــبح الغوغــــــاء والطــــــائفيون  ــــــذا القــــــول  ــــــ  دليــــــل ع
ــان يقـــود  ـ ـــ البلـــد.كما غادرتنـــا حميـــة شـــيخ القبيلـــة الـــذي  ــام  ـ ا
تمـع مـن  ـن قلـوب ا ؤلـف ب الناس إ مسارات ا والفـضيلة، و
خـــالل الـــدعوة لنبـــذ االحقـــاد والـــضغائن.أما رجـــال الـــدين فقـــد مـــال 
ا والتمــ  ــ قــصور ــسكع  ــ التقيــؤ بظــالل الــسلطة وال م إ عــض

ا.  بكراس
 

ـ التعـرف  تان : أوال ع السيا س نالك خطوتان رئ  السياسة 
ــــــھ.وثانيا عليــــــھ تنفيــــــذ  لة ومعرفــــــة املوقــــــف الــــــذي يواج ــــــ املــــــش ع
ــس  ن األمــور، أي التبــصر والعمــل، لكــن يبــدو أن رئ إجــراءات لتحــس
ـشار األمـن  ادث يتألف من مس ان ا عث وفدا أمنيا إ م الوزراء 
كة،  ــــش، ونائــــب قائــــد العمليــــات املــــش ـــان ا ـ ــــس أر القومــــي، ورئ
ــــشيا معروفة.فوجــــدنا أن  عم ميل ــــس تحــــالف الفتــــح، الــــذي يــــ ورئ
ــو الــذي يحــدد مــا اإلجــراءات املقبلــة بــصيغة  ــشيا  صــوت زعيــم امليل

ق؟ ديد والوعيد.إذن كيف يمكن إحقاق ا  ال
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