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ـــ اول ثـــورة  عيـــدًا عـــن وجـــع الظلـــم الـــذي وقـــع ع
ـــــــــي عـــــــــروس الثـــــــــورات  ـــــــــ الـــــــــوطن العر شـــــــــعبية 
ــــــود مــــــن ظلمــــــات  وعنــــــوان مجــــــد امــــــة عانــــــت لع
عــــــــة الرادة االجنــــــــ ، نقــــــــول  انظمــــــــة ذليلــــــــة وخا
عــرض  ــل تلــك املــرارة والقــسوة الــ  عيــدأ عــن 
ــــا مناضــــلو البعــــث ، نقـــــــــــــف اليــــوم شامخيـــــــــــــــن  ل
ونحــــن نحتفــــــــــــــــي بــذكرى ثــورة الثــامن مـــــــــن شــباط 

، ومــــــا جــــــسدتھ مــــــن قــــــدرة  ١٩٦٣رمــــــضان )  ١٤(  
ــة العقبــات  ــ تحــدي الــصعاب ومواج البعــث ع
الص مـن نظـام  ما  ا لتحقيق تطلعات ا

ــــع عــــشر مــــن تمــــوز   ١٩٥٨تجــــرأ فحــــرف ثــــورة الرا
يح .. ا ال  عن مسار

 
ـر بقـدر  ـأ جـراح مـاض قرـب ومر نـا ان نن النرد 
ــ ابــرز دروس ثــورة  ــشعر بــضرورة الوقــوف ع مــا 
ــــــش  ع الثــــــامن مــــــن شــــــباط ، خاصــــــة وان امتنــــــا 
ــان  الــب االعــداء مــن ام ا حيــث ت مخاضــًا عــس
ـــــق  ي لتمز ن بتحـــــالف شـــــيطا اينة وصـــــفو وصـــــ
ا بالوحـدة  ب اعز امان غي سيج االمة ومحاولة 
قيقة اذا قلنا ان ابرز بل  العرية .. وال نجانب ا
ـــ  ــم دروس ثــورة الثــامن مــن شــباط املغــدورة  ا
ــ  ة البعــث كونــھ مــن االحــزاب القالئــل  تأكيــد مــ
ــــده  ــــي ان لــــم نقــــل الوحيــــد الــــذي تز الــــوطن العر
ـــال ملناضــــليھ  يــــح ا مـــا ت ـــن قـــوة وصــــالبة و ا
عود بالـذاكرة  بات.ومن  من رسم طرق النصر ب
ـــــ العـــــراق آبـــــان حكـــــم  ـــــ االوضـــــاع السياســـــية  ا
ـــشعر بـــالفخر بثـــورة  عبـــد الكـــرم قاســـم البـــد ان 
كــم القاســ  الثــامن مــن شــباط .. فقــد عمــد ا
ــي ووصــل بـــھ  عــاد العــراق عــن محيطــھ العر ــ ا ا
ـــ قطـــع العالقـــات مـــع مـــصر عبـــد الناصـــر  االمـــر ا

ــ تــصفوي ملعارضــيھ مــن  س لن ا والتأســ وســور
ــــــن واشــــــاعة اســــــاليب  ن وخاصــــــة البعثي القــــــومي
ـــ  ل والتعليـــق ع وحـــشية وقمعيـــة تمثلـــت بالـــ
ة ضـــباط  ـــاء واعـــدام نخبـــة مـــن خـــ ر اعمـــدة الك
ــــل  ـــ  ــان الرعـــب ســـائدًا  ـ اذبـــة ..  ـــم  ـــش ب ا
ــــــاد اليــــــــأس يقتــــــــل احــــــــالم  ـ انحـــــــاء العــــــــراق حــــــــ 
انيــــة انقـــــاذ  م االمـــــل بام ـــــاد يفقــــد مــــا و ا
ــو فيــھ .. يــأس وخــوف وقلــق اصــاب  العــراق ممــا 
ــم ينظــرون  عــدد غــ قليــل مــن جمــا شــعبنا و
ـم يمثلـون  ا من يدعون ا بال يرفع يوميا ا ا
ـــان  ـ ة  طــــ ــــذه االجــــواء ا ــــ مثــــل  ن ..  ــــادح ال
ــــــــ صــــــــفوف  مــــــــا و ــــــــن ا عمــــــــل البعثيــــــــون ب
انـــــت  يئـــــة ارضـــــية الثـــــورة ف ة ل القـــــوات املـــــس
ــــ  الــــساعة التاســــعة مــــن صــــباح جمعــــة مباركــــة 
ه  الثـــــامن مـــــن شـــــباط موعـــــد البعـــــث مـــــع جمـــــا
ــــــــون  ليعلــــــــن الثــــــــورة مــــــــن مبــــــــ االذاعــــــــة والتلفز
اب  ــــــ فيعيــــــد الثقــــــة لالمــــــة بحتميــــــة انتــــــصار ا
ــــــــ  ن باملبــــــــاديء ع قيقــــــــي املتمــــــــسك االيمــــــــان ا

ن. ن وادعياء الوطنية املزف از  االن
 

ــستد  ة  ـ مرحلـة خطـ ومـرة اخـرى نكـرر نحــن 
ـ  نا النقية عـن عقـد املا سامى ببعثي منا ان ن
ونتجـــــاوز عمـــــن ناصـــــب ثـــــورة الثـــــامن مـــــن شـــــباط 
ا مـن  قياد ا االو او ممن غدر العداء منذ ايام
ن فندعو ا وحدة صـف القـوى الوطنيـة  البعثي
ــــــــة  قوميــــــــة او ماركــــــــسية حقــــــــھ مــــــــن اجــــــــل مواج
ة الطائفيــــــــــة الــــــــــ دمــــــــــرت  االحــــــــــزاب االســــــــــالمو
سط حقوق ابنائھ ولـم تكتـف  كت ا العراق وان
ــــــ  ــــــب املــــــال العــــــام بــــــل تمــــــادت بقمــــــع الثــــــوار  ب
مسلـــــــــــسل قتـــــــــــل  ـــــــــــشرن الباســـــــــــلة و انتفاضـــــــــــة 
ـذه االحـزاب .. تحيـة  ت اال بزوال  شرد لن ي و
لــــــــــود  ــــــــــد وا لثــــــــــورة الثــــــــــامن مــــــــــن شــــــــــباط وا

داء وثورة ح النصر باذن هللا.  للش
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ــــــــزب                           دعــــــــت القيــــــــادة القوميــــــــة 
ـــــــــــ                            ي ا ا ـــــــــــي االشـــــــــــ البعـــــــــــث العر
ـــــــــــــــــــــــراك الـــــــــــــــــــــــشع                      تجديـــــــــــــــــــــــد ا
ـــي لنبـــضھ                               واســـتعادة الـــشارع العر
،الــــــــــــذي اطلقــــــــــــت شــــــــــــرارتھ ثــــــــــــورة                         
ـ قاعـدة                                ن  تـوس ، وع الياسم
ــــــــــــداف                         ــــــــــــن ا جدليــــــــــــة العالقــــــــــــة ب
ـــــــــــ                           ـــــــــــ االجتما النـــــــــــضال السيا
ــــــ                             والنــــــضال القومــــــي ومقاومــــــة ن

 التطبيع.        
جاء ذلك  بيان للقيادة القوميـة                                 
ــــــــــ الــــــــــذكرى العاشــــــــــرة النطــــــــــالق                         
ا                              ي ضـد اسـتال ما راك ا ا
ـــــــــــــن                           االجتمـــــــــــــا والـــــــــــــذكرى الثالث
ــــ العــــراق قبــــل عــــشر                             للعــــدوان ع
ــ                               يــة ع انــت االمــة العر ســنوات ،
       ٍ يي عظيــم     ٍ       ٍ        موعــدد مــع حــدثث جمــا
ـــــــــــس                         ،إنطلقـــــــــــت شـــــــــــرارتھ مـــــــــــن تو
ـــــشعل                              ـــــا ل ي ـــــضراء ،وامتـــــد ل ا
رة ودمــشق وصــنعاء                              ميــادين القــا
ي توحـــد                             ـــ أوســـع حـــراك جمـــا ،
ــــــــــــــد                       حــــــــــــــول شــــــــــــــعار "الــــــــــــــشعب ير
إســــــقاط النظــــــام" ، لغايــــــة إنتـــــــاج                             
عيــد االعتبــار لــدور                               نظــم سياســية 
ـــر                               ـــش ا ـــ الع ـــا  مـــا وحق ا

 الكرم.       
راك الذي إستطاع ان                               ذا ا إن 
              ً ـــــــــ          ــــــــسقط نظمــــــــاا، كمــــــــا حــــــــصل 
تــــــــوس ومــــــــصر ، تــــــــم االنقــــــــضاض                        
  ُ عـــدما اا                            ـــ ســـاحات أخـــرى،  عليـــھ 
ــــــــــ                          ســــــــــتدرجت قــــــــــواه الــــــــــشعبية ا
، الـذي تتقـن األنظمـة                                املرع األمـ
بدادية إدارتــــــــــــھ والتحكــــــــــــم                            االســــــــــــ

ــ حرفــھ عــن                               بمــساره،وأدى األمــر ا
دافـــــــــــــــــھ الوطنيـــــــــــــــــة والقوميـــــــــــــــــة                          أ
وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياقاتھ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلمية                  
ـــــــ                           اقراطيـــــــة كمـــــــا حـــــــصل  الديمو
عـد                                  يا واليمن والعـراق  ا ولي سور
ـــــي                             ـ انــــــدحار قــــــوات االحتــــــالل األم
ــــــ الــــــساحات                              مــــــا ا ،ونـــــزول ا
وامليـــــــــــــــــادين مطالبـــــــــــــــــة بإســـــــــــــــــقاط                        
ــــــا                               العمليــــــة السياســــــية الــــــ أفرز
قامــــة ســــلطة وطنيــــة                            االحتـــالل، و
عيـــــــــد للعـــــــــراق امنـــــــــھ واســـــــــتقراره                            
ن، وتحقــــــــــــــــق وحدتــــــــــــــــھ                         الــــــــــــــــداخلي
  ً       ً الوطنيــــــــــــــــــــــــــــة ارضــــــــــــــــــــــــــــاا وشــــــــــــــــــــــــــــعباا            
ـــــسوره بجـــــدار مـــــن                           ومؤســـــسات، و
األمـــــــــــــــــــــن الوطـــــــــــــــــــــ يحـــــــــــــــــــــول دون                      
اقھ من مداخلھ وتخربھ من                               اخ

 داخلھ.      
 

اا                            ً   يــة خــ ــشرت االمــة العر لقــد أس
ـــ                            ما ، يـــوم صـــدحت أصـــوات ا
ـــ                               ا و ا ومـــد ـــ ميـــادين عواصـــم
ات                                 تــدعو للتغيــ بوســا ئــط التعبــ
           ً الديموقراطيـــة ، إيـــذاناا باســـتعادة                     
ا النـضا ضـد                              ضور ما  ا
ـــــــــــــ                           ا االجتمـــــــــــــا والوط إســـــــــــــتال
       ً ســـــــــــــــتعادةة لنبـــــــــــــــض                  والقومـــــــــــــــي ،و
الشارع العري ،الذي إفتقده منذ                                
ب القمـــــــع الـــــــسلطوي                          ـــــــس عقــــــود 
ة                              رتفـــــاع وتـــــ ـــــة، و املفـــــرط مـــــن ج
ــــ األمــــة مــــن                              ــــار ع العــــدوان ا
ـــان أفظعــــھ وأمــــرره                          ّ   ـ ــــة أخــــرى، و ج
عرض لــــــــھ العــــــــراق ومــــــــا يــــــــزال                            مــــــــا
ــــــــذه األيــــــــام ثالثــــــــة                           ــــــــو يطــــــــوي  ،و

عقود من العدوان الثالثي عليـھ                               
عـــــــــد حـــــــــرب ضـــــــــروس اســـــــــتمرت                       ،
ـ معركـة                                ي سنوات مـع ايران، ثما
العــــــز والــــــشرف ،معركــــــة قادســــــية                           

 العرب الثانية.              
 

ــــــــــــــــــــ                           يــــــــــــــــــــة ال مــــــــــــــــــــا العر إن ا
ــــا الــــشع ،قبــــل                             انطلقــــت بحراك
ــل مــاآل اليــھ مــن                              عــشر ســنوات و
خفاقـــــــــــات، ألســـــــــــباب                          إنجـــــــــــازات و
ذاتيــة تــارة وموضــوعية تــارة أخــرى                               
يـــــــة تملـــــــك                              ـــــــت ان االمـــــــة العر ،اثب
ــ                                 امنــھ  ــة النــضالية ال يو مــن ا
عـــث                                ـــ  ـــا قـــادرة ع ـــا ،مايجعل ذا
ـــا بـــإطالالت                              ثبـــات وجود ـــا ،و ذا
ــــــــــن                          نــــــــــضالية جديــــــــــدة،تحت عناو
الفعــــل املقــــاوم لإلحتــــالل ، وتحــــت                            
ن اإلنتفـــــاض ضـــــد األنظمـــــة                           عنـــــاو
ــــــــــــــ                            ما الــــــــــــــ صــــــــــــــادرت إرادة ا
أقفلــــــت أبــــــواب التغيــــــ وتــــــداول                              و

ا،                السلطة امام
ن التأبيــد                                ا قــوان وشــرعت لنفــس

قامــــــــة عالقــــــــات مــــــــع                           ــــــــث و والتور
ارج الدو واألقلي معاكـسة                                ا

ما االمة ،                               اإلرادة الشعبية 
ــ       ُ                        ــا  الــ ححرمــت مــن ممارســة دور
ى                                يــارات الوطنيــة الكــ تحديــد ا
 ،و البناء االقتصادي الداخ ،                              

الــــــــــــــــــــــذي حولتــــــــــــــــــــــھ املنظومــــــــــــــــــــــات                     
ــــ اقتــــصاد                              اكمــــة ا ة ا الــــسلطو
، اســـــتفادت منـــــھ منظومـــــات                            ـــــ ر
اشــــــية                           ة مــــــع قلــــــة مــــــن ا ســــــلطو

ا              ،                                       امللتحقة     ”íÛjiN 
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عـــــــض ثـــــــاٍن ، وضـــــــع  بـــــــًا منظمـــــــًا للمـــــــال العـــــــام ، و ا  عـــــــض مـــــــارس 
ـــــــل مـــــــشارع القـــــــوى اإلقليميـــــــة  ـــــــ خدمـــــــة تمو االقتـــــــصاد الوطـــــــ 
وة الوطنيــة  عــض ثالـٍث ،جعـل مـن الـ ـي ،و ـ الـوطن العر املتغولـة 
ــــل ذلــــك  ،مــــادة مقايــــضٍة لــــشراء االمــــن لنظامــــھ وادامــــة حكمــــھ.إن 
ــــ مختلـــــف أقطــــاره ،وحرمـــــھ مـــــن  ـــــي  ـــــ إفقــــار الـــــشعب العر م  ســــا
ـــ ،  ـــدمات األساســـية الـــضرورة ألمنـــھ االجتمـــا واملع حزمـــة ا
ثمار الدوليـة لـ  ـ صـناديق االسـ ـوء إ رات ال وأوجد أرضـية ملـ
ـــسلة شــروط قاســـية ، تبـــدأ  ا  مــساعدات أو قـــروض ، ارتبــط تقـــديم
ـــــــــدمات  بتحررســـــــــعر صـــــــــرف النقـــــــــد الوطـــــــــ وأســـــــــعار الـــــــــسلع وا
ــــــا التطبيــــــع مــــــع  ــــــ بالــــــشروط السياســــــية وأخطر ت األساســــــية ، وت

ي. يو  العدو الص
 

اقع السيا  ذا الو ور،الـذي  -االقتصادي  -إن  االجتمـا املتد
ـ إسـتفحالھ  م  يـة سـا ما العر تنوء تحت اعبائھ الضاغطة ا
يــة الــذي مارســتھ وتمارســھ قــوى  تمعيــة العر ــ البــ ا ــب  التخر
ــــــــ  ــــــــة، محمولــــــــة ع و يــــــــة وج بيــــــــة واث يــــــــة مذ ة ذات ب ــــــــشيو ميل

يو  ــــار ،مــــن التحــــالف الــــص ـــي  -رافعــــات قــــوى العــــدوان ا ـ أم
ي وما اسفر عنھ مـن  ي والتدخل ال غول النظام اإليرا املتا مع 
ـــــــ  يئــــــة مناخـــــــات شـــــــعبية مالئمـــــــة إلنطالقــــــة إنتفاضـــــــات شـــــــعبية 
ده الــــــسودان والعــــــراق  الــــــذي شــــــ يــــــة ، العديــــــد مــــــن األقطــــــار العر

ا  توس اليوم. عيد إنتاج نفس زائر،وتلك ال   ولبنان وا
 

ـــــــــن  ـــــــــسقط نظـــــــــام التمك لقـــــــــد إســـــــــتطاعت جمـــــــــا الـــــــــسودان أن 
ــــدف  الھ ،وتقيــــم ســــلطة إنتقاليــــة  ــــل أشــــ بداد والفــــساد ب واإلســــ
عــــض  ــــن املركــــز و ــــ القتــــال ب ــــ جديــــد ،ين س لنظــــام سيا التأســــ
عيــــــد جمــــــع مكوناتــــــھ للتظلــــــل بخيمــــــة الوطنيــــــة  مكونــــــات شــــــعبھ ،و
حقــق عدالــة انتقاليــة واجتماعيــة وحوكمــة سياســية  الــسودانية ، و
ــ تلبيــة حاجــات  بــ اقتــصادًا وطنيــًا يكــون قــادرًا ع اقتــصادية ،و و
ارجيـــة  ـــ القـــروض واملـــساعدات ا حـــد مـــن اعتمـــاده ع الـــشعب و
ـــــ الـــــ تـــــرط تقديــــــم  ثمار الدوليـــــة و مـــــن الـــــدول وصـــــناديق االســـــ
ـا تطبيـع العالقـات  ـشروط سياسـية، أخطر املساعدات والقروض 
ـــــشدة القـــــوى  ـــــو الـــــذي قاومتـــــھ وتقاومـــــھ  ي ،و يو مـــــع العـــــدو الـــــص
ـة  ـ التـصدي ومواج ا ع السياسية الوطنيـة والـشعبية مـع اصـرار
عمل لتمرر التطبيع و ال أسقطت نظام  ة  أية منظومة سلطو
ـــن الوطـــ والقومـــي ،فـــضًال عـــن  ـــ األمني ـــاطره ع ـــش ، نظـــرًا  ال
ــــل اإلرث الوطــــ املــــشبعة بروحيتــــھ،  ــًـا صــــارخًا ل ـ ا ل إن ــــش كونــــھ 
م استــضافت قمــة  ــ ان عاصــم جمــا الــسودان الــ لــم ولــن ت

 الالءات الثالث.
 

ل أخطر أنواع االحتالالت ،  و العراق الذي واجھ ع تارخھ الطو
ي بطبيعتھ كمـا االحتـالل  يطا ي االس واجھ اليوم االحتالل اإليرا و
ه أطلقــــــت انتفاضــــــة شــــــعبية  ن ، فــــــإن جمــــــا ي لفلــــــسط يو الــــــص
ـس  ي العائد تحت عنوان التصدي ملا  عارمة ضد اإلحتالل األم
ـــي  ـــا منتـــج إيرا ـــت ســـياقات االحـــداث ا ابيـــة، والـــ اثب القـــوى اإلر
ثمارھ لـــــضرب وحـــــدة العـــــراق  ك يتـــــم توظيفـــــھ واالســـــ ــــي مـــــش ـ أم
ــ تركيبــھ  غيــ  حــداث  انھ و ــ ســ ــسيجھ االجتمــا وت ــت  وتفت

ـــــــــ ،الـــــــــذي  ـــــــــداف نظـــــــــام املال الـــــــــديموغرا بمـــــــــا يخـــــــــدم اجنـــــــــدة ا
ـن  ي الدف ل حقده الـشعو عاملھ مع الوضع العرا  ستحضر   ي
ـ  ـ القادسـية األو تـھ  اطور ـسيان سـقوط ام ـة وعـدم  ضـد العرو
ــ القادســية الثانيــة والــدالالت الــ انطــوت عليــھ معركـــة  متــھ  ز و
ـذا أول  ـي النـ محمـد ( ص ) ،" االرسـول العر ذي قار ال قـال ف

م ". تصف فيھ العرب من ال  يوم ت
 

ان ذي قـــار الــــ ُتمــــسك اليــــوم برايـــة إســــتمرار االنتفاضــــة الــــشعبية 
ـ  ـشرن األول مـن العـام املا ا الواسع   ال إنطلقت ع نطاق
ـــي والقـــوى  ي ،وخاصـــة النظـــام االير ـــ والـــدا ـــت رســـالة للقا ، وج
العميلــــة املرتبطــــة بــــھ ، بــــان اإلنتفاضــــة الــــشعبيةال إنطلقــــت ضــــد 
وة البلـــــد واملنعدمـــــة اإلحـــــساس بأيـــــة  بـــــة لـــــ منظومـــــة الفـــــساد النا
ــــــا  ــــــ واينمــــــا تمركــــــزت فعاليا مــــــسؤولية وطنيــــــة تجــــــاه الــــــشعب ، 
ــــــل  ا عــــــن ال ــــــا وشــــــعارا اقف عــــــ مــــــن خــــــالل مو ــــــا  النــــــضالية، فإ
دافھ ال تتمحور حول قضاياه السياسية واالجتماعيـة  الوط وأ
عدًا وطنيًا تـصدرت عنـوان حراكـھ  ُ عدما أخذت  دمية خاصة  وا
ـ  ـل منا ـ  ـا  ا ـا وتأث ال نفوذ ل اش اء  الدعوة لطرد ايران وا

ياة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.  ا
 

ا رغم ماتتعرض لھ من عدوان  ستمر جما العراق بإنتفاض وأن 
ة املـــــرتبط بـــــھ،  ـــــشيو ـــــي والقـــــوى امليل موصـــــوف مـــــن النظـــــام اإليرا
عــــ ان العــــراق الــــذي  ـــذا  ــــراك ،ف ن وشــــباب ا وتـــصفية املناضــــل
تھ الوطنيـة عـ إنتفاضـة شـعبھ ،لـم ولـن يقبـل بـأن  ص ستعيد 
ا ســـــــلطة قائمـــــــة  تفـــــــرض عليـــــــھ وصـــــــاية سياســـــــية وأمنيـــــــة ،تمارســـــــ
ــشوه  ـي و ـ الفلــك اإليرا ــدف جعـل العــراق جرمـًا يــدور  بـاإلحتالل 
ديثـة  ا منذ تأسست دولتھ ا صي تھ الوطنية ال تبلورت  و

ا. ة قومية ل و ة ك  ، وتظللت بالعرو
 

ما ام سيا من  ن ، احد ن ثقيل اما لبنان الذي يرزح تحت عبئ
ـــــ اإلقليـــــم  ـــــي  جـــــراء اتخـــــاذ ســـــاحتھ ،منـــــصة إلدارة املـــــشروع اإليرا
ة الــذي يمثلــھ "حــزب هللا"ومــا ترتــب  ــشيو بواســطة احــد اذرعــھ امليل
مــا  يــة الوطنيــة اللبنانيــة ، وثان ــ الب ــ ذلــك مــن نتــائج مــدمرة ع ع
ـسلط  ب املنظم ملاليتـھ العامـة، و ،اقتصادي اجتما من جراء ال
اصـــــصة  كـــــوم أساســـــًا با ـــــ إدارة نظامـــــھ ا منظومـــــة فاســـــدة ع
عــد معطياتــھ  ــ حافــة اإلفــالس املــا ، لــم  مــا جعلــھ ع الطائفيــة، و
كومـــي  ن االدامـــة لالنفـــاق ا ـــ تـــأم االقتـــصادية الداخليـــة قـــادرة ع
قـــوق االجتماعيـــة  مايـــة لـــسلة مـــن ا ـــ القطـــاع العـــام وتوفـــ ا ع
ارثة الوطنية الـ حلـت بالبلـد  عد ال شية األساسية ،خاصة  واملع
ـــا مـــن ارتـــدادات حـــادة  وت ومـــا تولـــد ع مـــة تفجـــ مرفـــا بـــ عـــد جر
ـا  ـذا ماجعـل الـسلطة ترنـو بأنظار ن.و ي للمواطن يـا ع األمـن ا
ـــــارج والـــــصناديق املاليـــــة الدوليـــــة طلبـــــًا للمـــــساعدة  ـــــ ا مجـــــددًا، ا
ــــسمونھ رزمــــة إصــــالحات  ا تحقيــــق ما ط مقــــدمو خــــدما ــــش والــــ 
ــــ  ا  ــــر ســــعر صــــرف العملــــة الوطنيــــة ،والــــ تحــــرر ســــعر تبــــدأ بتحر
ــا الــشرائية ،منعكــسًا  ا ســتة اضــعاف قو افقــد الــسوق املــوازي و
ـ  ـم الكتلـة النقديـة املتداولـة وارتفاعـًا جنونيـًا  ائًال   مًا  ت

 األسعار.

ـــان ينظـــر اليـــھ بأنـــھ بلـــد الوســـاطة املاليـــة والقطـــاع  ان لبنـــان الـــذي 
ـــــــــــشطارات الطائفيـــــــــــة  ه رغـــــــــــم اال ي ، إنتفـــــــــــضت جمـــــــــــا ـــــــــــدما ا
ان ، واحـدة  اصصة واإلر العامودية ، ضد منظومة الفساد وا
يــة الــ جمعــت طيفــًا سياســيا ً  ــم االنتفاضــات الــشعبية العر مــن أ
وشـــعبيًا واســـعًا عـــابرًا للطوائـــف واملنـــاطق ،واســـتطاعت انتفاضـــتھ 
ــــــــا  اف ــــــــل أطر اكمــــــــة ب عــــــــري الــــــــسلطة ا ن و ــــــــسقط حكــــــــومت أن 
ا  يـــــــدًا ملـــــــساءل ـــــــام تم ـــــــ دائـــــــرة اإل ا  ا اخالقيـــــــًا وتـــــــضع ـــــــسقط و

ا.  ومحاسب
 

ــا عــادت  ــراك ، فــإن جما ــا شـرارة ا امـا تــوس الــ انطلقــت م
عدمــا   ، ــ ــا السيا ـ الثــورة نقاء ـ الــساحات وامليــادين ، لتعيــد ا ا
ا  ا ومـــــضمو عـــــض القـــــوى حـــــرف االنتفاضـــــة عـــــن مـــــسار حاولـــــت 
ا  لباســــ ي الوطــــ الــــديموقراطي، وضــــرب مدنيــــة الدولــــة، و التغيــــ
ـــر مـــن خـــارج  ا مراكـــز تقر لـــة أحـــالف تـــدير ـــا  يـــًا لرط لبوســـًا دي
ــــــا  و ـــــا و ـــــا بوجود ـــــ مغر يــــــة  ـــــدد االمـــــة العر ـــــي  الـــــوطن العر
ا ،بحيـث بـات  ديـد الـذي تتعـرض لـھ مـن مـشرق القوميـة ،إسـوًة بال
ــــــي الــــــشرقية  ديــــــدين املــــــداران مــــــن مــــــداخل الــــــوطن العر ــــــذين ال
تمــع  ــ بــ ا ــت  ــة احــداث تفت ــامالن بالنتــائج ، والــشمالية يت

ي. يو اتيجية للمشروع الص ل خدمة اس ش ما   العرية و
 

ـــــ الـــــسلطة ،  ـــــ وقـــــع التمديـــــد  ال، ع زائـــــر الـــــ نامـــــت طـــــو امـــــا ا
ـا لـم تكـن اقـل  انـھ للفـساد املـا واإلداري فـإن جما واسـتمراء ار
ـ  اقـع السيا ـ الو يـة أخـرى، اسـتفاقت ع ة مـن سـاحات عر حيو
ــــ  ــــا ا ور ،ونزلــــت جما الفاســــد واالقتــــصادي واالجتمــــا املتــــد
ــسلط املنظومــة األمنيــة  امليــادين مطالبــة باســقاط ســلطة الفــساد و
ــ جــدار  ــ إدارة شــؤون البــالد والعبــاد ،وقــد اســتطاعت فتــح كــوة  ع
ــ عمليــة إنتــاج ســلطة  ــ والــدخول  ــسداد امــام اإلصــالح السيا اإل
ا وفــــــــــــــــق االليــــــــــــــــات الدســــــــــــــــتورة  ــــــــــــــــ قاعــــــــــــــــدة تــــــــــــــــداول جديــــــــــــــــدة ع
ائيـة  ـا ال ـ مآال عـد ا ن لـم تـصل  االديموقراطية ،و و وسياقا
ائـــز  ـــا أرســـت ر يـــة الدولـــة العميقـــة اال ا ـــ ب ب تجـــذر الفـــساد  ـــس

.  للتغي السيا
 

ـــ  ي ، اذ تطـــل ع ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر ان القيـــادة القوميـــة 
ــــا  عــــض ســـاحاتھ املنتفـــضة ،فإ ـــي مــــن خـــالل معطـــى  اقـــع العر الو
ــ امــة  ــذه االمــة الــ تواجــھ تحــديات ومخــاطر عديــدة ، تؤكــد بــأن 
ــــا ،إال  عــــض أنظم ســــقطت 

ُ
ــــ وان ســــقطت او أ يــــاة ، و بــــض با ت

ـــــــسقوط الـــــــسلطات  ـــــــسقط  يـــــــة ال ـــــــسقط ألن األمـــــــم ا ـــــــا لـــــــن  أ
ــا ارثــًا  ــ طيا انــت امــة تحمــل  ــا ،فكيــف اذا  اكمــة ف واألنظمــة ا
ـــــــل عوامـــــــل  ـــــــا  ـــــــ ذا ن  يـــــــة ؟ وتخـــــــ االمـــــــة العر خيـــــــًا عظيمـــــــًا  تار
ـــــسانية ،  ـــــ الـــــ حملـــــت رســـــالة حـــــضارة لإل االنبعـــــاث املتجـــــدد و
ــــــا الظــــــروف  ظــــــة الزمانيــــــة الــــــذي تنــــــ ف ــــــ ال ــــــا  مل يــــــأة  وم

 املوضوعية والذاتية ،
 

ـــــــل ســـــــاحات  ديات االنتفاضـــــــات الـــــــشعبية الـــــــ غطـــــــت  ومـــــــا مـــــــش
 الوطن العري اال االثبات ع ذلك.
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اليـــة  ـــ معطـــى االنتفاضـــات ا ـــزب ، اذ تطـــل ع ان القيـــادة القوميـــة ل
ا  د ــا اســتمرارًا لتلــك الــ شــ ــا تــرى ف ــة التفــاؤل باملــستقبل ، فأل برؤ
ـــــــــا  ـــــــــ تـــــــــوس وقبل ن  يـــــــــة ســـــــــابقا وحاكـــــــــت ثـــــــــورة الياســـــــــم ســـــــــاحات عر
ـــــا  عـــــود بجذر تلـــــة املتواصـــــلة والـــــ  ن ا إنتفاضـــــات جمـــــا فلـــــسط

 .١٩٧٦اذار ٣٠التار ا يوم األرض  
 

ــا  داف امــل أ ــستطع تحقيــق  يــة وان لــم  ما ــذه االنتفاضــات ا ان 
ــــا اكــــدت  ــــ واســــتعادة القــــرار الوطــــ املــــستلب، االا ــــ التغيــــ السيا

 جملة حقائق :
 

ا النظـــام  يـــة الـــ شـــطر مـــا العر ـــت أن ا ـــا أثب ـــ ، أ قيقـــة األو ا
ا  ّ ـس ـسمية الدولـة الوطنيـة ،و ـا  الرس العري ا كيانـات أضـفى عل

عدد الدول ، إنما تقف ع أرضية  سيات   ا ج
 

ا السياسية واالجتماعية كما أرضية املوقف  موقف واحد تجاه قضايا
ن.وعندما تنـــــــــادي  ـــــــــاألخص قـــــــــضية فلـــــــــسط ا القوميـــــــــة و مـــــــــن قـــــــــضايا
السيا وتداول السلطة  ما من مشرق الوطن ا مغرھ بالتغي ا
قامـــة دولـــة الرعايـــة  ـــ الـــسلطة ،و ـــث والتأبيـــد  ال التور ـــل اشـــ ـــاء  و
االجتماعيــــــة بــــــديًال للدولــــــة األمنيــــــة الــــــ التتقــــــن ســــــوى سياســــــة القمــــــع 
ــا  داف ــا وأ موم ــ إنمــا تؤكــد بــأن  ــات وكــم االفــواه ،ف ر ومــصادرة ا
ـــــــ تحكمـــــــھ قواعـــــــد التعدديـــــــة  اقـــــــع سيا ـــــــ ترنـــــــو إليجـــــــاد و واحـــــــدة ، و
ـــــ حقـــــوق  ـــــ قاعـــــدة املـــــساواة  يـــــاة العامـــــة ع نتظـــــام ا السياســـــية ،و
ء فإنمــــا  ــــ ــــ  ـــذا إن دل ع .و ــــة املعتقــــد والــــرأي والتعب املواطنـــة وحر
ــــ موحــــدة بمطالــــب  ــــ كيانــــات  يــــة املقــــسمة ا ــــ أن االمــــة العر يــــدل ع
ـــا االمــــة  انـــت تتفاعــــل مع ا الــــ  ــــا بانتفاضـــا ـــا ، وا ـــداف جما وا
اقــــــع  ــــــل خطــــــوط التقــــــسيم املفروضــــــة ، وان و ــــــا تجــــــاوزت  ــــــل جوارح ب
ــ مختلــف ســاحاتھ تحكمــھ قاعــدة االوعيــة املــستطرقة بحيــث  ــا  حراك
اقــــع  ــــذا و ــــ األخــــرى ،و عكــــس إرتفاعــــًا  ــــ أنبــــوب إ ھ  ــــسو اذا إرتفــــع م

اض الشامل لالمة.  عم يؤسس عليھ  عملية اإلست
 

غي  قيقة الثانية،إن االنتفاضات الشعبية ال إستطاعت إحداث  ا
ـا  ـ امـان ،ال ـا أصـبحت  عـ ا ـامًال ،ال ن لم يكـن  ا و عض ساحا  
ـــــــــ الداخـــــــــل  اليـــــــــا النائمـــــــــة  ـــــــــا مـــــــــن ا عرضـــــــــة دائمـــــــــًا لالنقـــــــــضاض عل
ـــــارج ، ولذلـــــك  يـــــة الدولـــــة العميقـــــة ، والعـــــدوان مـــــن ا ـــــ ب واملعشـــــشة 
ـ  عمـل ع ـذر وأن  ا ان تبقى  أع درجات اليقظة وا يجب ع قوا
ـــــي  ـ امج السياســــــية الــــــ تحا ــــــا بــــــال ــــــا لتحقيــــــق امتال لــــــة مجتمعا ي
ا  انــــت عنوانــــًا الســــتال ــــا و ــــا الــــ حرمــــت م مــــا وحقوق مــــصا ا
انـــت ان  ـــ ايـــة ســـاحة  ـــ قـــوى االنتفاضـــة و ، ولـــذلك فـــإن ع االجتمـــا
مــا لــن توفــر  ا حــراك ا ة الــ اســقط تــدرك ان املنظومــات الــسلطو
ـــــا  د ـــــ ســـــابق ع عـــــادة األوضـــــاع ا ا و وســـــيلة الجـــــل إعـــــادة انتـــــاج نفـــــس
ـــــا املغروســـــة املفاصـــــل  ـــــ افـــــرازات الدولـــــة العميقـــــة وقوا ناد ا باإلســـــ
ـــ  ـــارج ال ـــ الـــ تتمـــا مـــع قـــوى ا ـــة واألمنيـــة واالقتـــصادية، و اإلدار
اقـــف سياســـية قاتلـــة  اع مو ـــستغل الظـــروف االقتـــصادية الـــصعبة النـــ
ـــــــ القـــــــوى  التا فـــــــإن ع يـــــــارات الوطنيـــــــة.و خاصـــــــة تلـــــــك املتعلقـــــــة با
ــا ،وتجديــد  ــة دائمــة للــدفاع عــن إنجازا وز ــ حالــة ج ــة أن تبقــى  الثور
ـــــــة قـــــــوى ردة الـــــــداخل وتـــــــآمر وعـــــــدوان  ا بالعمـــــــل النـــــــضا ملواج نفـــــــس

ارج.  ا
 

ــا  ــ وجود يــة الرســمية الــ تتغــذى  قيقــة الثالثــة، ان االنظمــة العر ا
ـــــ  ــــ والدو ــــارج اإلقلي ــــان ل اقــــع التجزئــــة ومـــــن االر الــــسلطوي مــــن و
عامــــل النظــــام الــــسوري  ــــراك ومثالــــھ الــــصارخ  واالســــتقواء بــــھ لقمــــع ا
ــب  ــا والقتــھ قــوى التخر الوحــ مــع االنتفاضــة الــشعبية عنــد انطالق
رف عن مساره الديموقراطي. راك الشع  قت ا  والتكف ال اخ

 
ـــــــا  ـــــــ ادار عـــــــض األحيـــــــان متعارضـــــــة  ـــــــ  ـــــــذه األنظمـــــــة وان بـــــــدت  إن 
ــــــــا تبقــــــــى  ــــــــا الدوليــــــــة واإلقليميــــــــة ،إال أ ارجيــــــــة وعالقا ا ا لسياســــــــا
ا ،  ـــسلطا اقـــع التقـــسي للـــدول الـــ تمـــسك  ـــ إبقـــاء الو افقـــة ع متو
يـة  مـا العر ـ ا ا أال ضـمن معطياتھ.وعليـھ فـإن ع ا التجد نفس أل
ـ معـادالت الـصراع الـذي   ٍ غيـ اٍن ، ع  ا أي ر سقط من حسابا أن 

ن، باالعتماد ع  رن واملمو ا الظا ية ضد اعدا تخوضھ االمة العر
ـ الثـورة  نـاق ع يق ا كذا أنظمة ،وتجرة العدوان ع العـراق وتـض

راك الشع خ مثال ع ذلك. ية والتآمر ع ا  الفلسطي
 

ـــــــ  ي ألجـــــــل التغيـــــــ السيا مـــــــا عـــــــة ، ان النـــــــضال ا قيقـــــــة الرا ا
ن بالنـــــــضال ضـــــــد  ـــــــستقيم إال اذا اقـــــــ اتـــــــھ التقدمية،ال الوطـــــــ بإتجا
ـــــارج وخاصـــــة  ن لالمـــــة العـــــر بية.فاعـــــداء االمـــــة مـــــن ا األعـــــداء القـــــومي
ن  املـــشروع يـــة،  يـــة القوميـــة العر يـــة للب الـــذين يحملـــون مـــشارع تدم
م حلـــــف غـــــ مقـــــدس مـــــع قـــــوى  ي،يجمع ـــــ الـــــشعو ي والفار يو الـــــص
ــذا  الــدي ،و ــ والتكف تم ــب ا الرجعيــة والتجزئــة الكيانيــة والتخر
ي وارســـال  يو افـــت نحـــو التطبيـــع مـــع العـــدو الـــص ا مـــن ال ـــ مابـــدا وا
عـــة بفتـــح قنـــوات إتـــصال  اإلشـــارات بإســـتعداد مـــن يـــد املقاومـــة واملما
ــ قــوى االنتفاضــة  ذا فــإن ع ــ الــسلطة.ول اقعــھ  ــ مو فــاظ ع معــھ ل
ـــــــ  أن ترفـــــــع شـــــــعار مقاومـــــــة التطبيـــــــع بجانـــــــب شـــــــعارات التغيـــــــ السيا
افــھ ،  عــددت اطر اقـع ان العــدو واحــد وان  الوطـ إنطالقــًا مــن ثابتــة وو

ا. عددت ساحا دفة ،واحدة وان  ية املس  واألمة العر
 

عـــــض  ـــــا  ـــــ  امـــــسة ، إن االنتفاضـــــات الـــــشعبية الـــــ تخت قيقـــــة ا ا
ــست منفــصلة عــن ســياقات  ــ إنتفاضــات ل يــة اليــوم ،  الــساحات العر
ن تباعــدت فواصــلھ الزمنيــة ،  ــي الــذي ســبق و ي العر مــا ــراك ا ا
ــــو إمتــــداد لتلــــك االنتفاضــــات ،  يــــة االن  ده الــــساحات العر ــــش فــــإن ما
مـــا أكـــ زخمـــًا  اقـــع مـــستقب تكـــون فيـــھ حركـــة ا ـــ ستؤســـس لو و
ـــــا امليدانيـــــة وتراكـــــم  ا ـــــا وخ وأكـــــ فاعليـــــة ،وقـــــد اســـــتفادت مـــــن تجار
ـــ الـــساحات  ـــدًا وعرقـــا ودمـــًا ســـال  املعطـــى النـــضا الـــذي ُدفـــع ثمنـــھ ج

ن والسودان وتوس.  وامليادين وخاصة  ساحات العراق وفلسط
 

ــي  ــراك الــشع العر ــا ملعطــى ا ان القيــادة القوميــة ومــن خــالل تقييم
ــ  مــا  ــ ا ــة الــدور املعــول ع ميــة  ،إنمــا تــرى فيــھ مؤشــرًا بــالغ األ
ــــشرف ومنــــذ  ــــزب قــــد أس ـــان ا ـ ــــر.واذا  نجــــاز التحر إحــــداث التغيــــ و
قــــــــوق السياســــــــية واالجتماعيــــــــة  اع ا ــــــــ إنــــــــ مــــــــا  ــــــــسھ دور ا تأس
قوق الوطنية والقوميـة املغتـصبة، فإلدراكـھ بـأن  داد ا س املستلبة و
ــــا  ا وتوحد ا ومعيقــــي تقــــدم الــــصراع الــــذي تخوضــــھ االمــــة ضــــد اعــــدا
ــ إال اذا  ــستقيم نــصابھ الطبي ــا ،ال يــاة السياســية ف وديموقراطيــة ا
كــذا مــا أكــد عليــھ القائــد  ــ ادارتھ.و اســم  ــو ا مــا فيــھ  ــان دور ا
ـــــا  ن التحرر ــــا مقولـــــة "ان فلــــسط ــــزب وأبرز ــــل ادبيـــــات ا املؤســــس و
عــــول  ميــــة  ان مــــن أ ".واذا نمــــا الكفــــاح الــــشع املــــس كومــــات و ا
ــــا الــــدالالت النــــضالية لالنتفاضــــة  عــــاد الــــ تنطــــوي عل ــــة األ ــــا  عل
ـــــ  ا ا ـــــشداد ـــــ داللـــــة البعـــــد الـــــشمو الـــــذي اتخذتـــــھ وا الـــــشعبية ،ف
ـا الـسلطات  ـات الـ تروج ـل ال ا  سـقاط ا الوطنيـة و ـداف مركزة أ
ـــــ نتـــــاج ايحـــــاءات خارجيـــــة مـــــن اجـــــل  عتـــــ االنتفاضـــــة  اكمـــــة الـــــ  ا

ا امة متلقية دائمًا. ا بأ ر ا وتصو  اضعاف ثقة االمة بذا
 

ــــ انطـــالق بــــاكورة  ـــ الــــذكرى العاشـــرة ع ــــزب و ان القيـــادة القوميـــة ل
ــ  ا ،وا م مــسار ا لتقــو عيــد اليــوم إنتــاج نفــس ــراك مــن تــوس والــ  ا
ــــ  عــــدما تــــم االلتفــــاف ع ــــا مارمــــت اليــــھ  مــــصر الــــ لــــم تحقــــق جما
ن الـــــــ رمـــــــت "اخونـــــــة" الدولـــــــة  ا مـــــــن حركـــــــة االخـــــــوان املـــــــسلم شـــــــعارا
ـ  ش بمفاصـل الـسلطة ،ال ا إمساك مؤسسة ا عد تمع ،ومن  وا
ـا  عـد نزول ما مـن امـآل  ا ا ا ا مستوى ماعلقت عل لم ترتق بادا

ـــ  ـــ الـــشارع  ـــران ٣٠ا ق ٢٠١٣حز ـــا واخـــ ا الـــ قمـــع حراك ـــ ســـور ، ،ا
ي ،واليمـــــــن الـــــــ تـــــــم  ـــــــھ التـــــــدم مـــــــن قـــــــوى القـــــــت ســـــــلوك النظـــــــام بن
ـل االنتقـا فيـھ ،  ي املدعوم ايرانيًا ع مخرجـات ا و االنقضاض ا
ــــــــن  ديــــــــدة لتخـــــــوض صـــــــراعًا ضــــــــد أعـــــــداء خارجي ز االنتفاضـــــــات ا تـــــــ
ن يمثلـــــون الدولـــــة العميقـــــة لقطـــــع حبـــــل  ن وممـــــو ـــــن مكـــــشوف وداخلي
ـــ  ـــي ا اقـــع العر التواصـــل مـــع ماســـبق مـــن انتفاضـــات شـــعبية ،ودفـــع الو
ــرائط السياســية بحــدود  ــشظي إلعــادة رســم ا ــد مــن االنقــسام وال مز

ية ات الطائفية واإلث و ل ال ـا  ش ـ ذا بطن  ـس ة ،و ال  و وا
ـو  ية تواجـھ تحـديًا جديـدًا ، بذورالتنافر واالقتتال بما يجعل االمة العر

ات الطائفية القاتلة. و ل ال ش  تحد 
 

ع عــن  ــي الــسائد ،تــرى ان مــا اقــع العر ــ ظــل الو ان القيــادة القوميــة و
نمــــــــا  وصـــــــھ ، و انــــــــت  ـــــــا الرســــــــ وايـــــــًا  ــــــــس نظام حقيقـــــــة االمـــــــة ل
ــ  ا ع ــ الــ تقــدم نفــس اقــع التقــسيم ،و ــا الــ ترتفــع فــوق و جما
يــط األطلــ  مــا مــن تخــوم ا أرضــية موقــف واحــد صــدحت بــھ ا
ي "، الـذي  شيد "بالد العرب اوطـا ليج العري مستعيدة  ا شواطئ ا
ــشدتھ جمــا املغــرب واملــشرق ،كمــا ترفــع  ــشيد القومــي الــذي ا ــان ال
ـــــد  ا شـــــعار "الـــــشعب ير ـــــص اليـــــوم ذات الـــــشعارات السياســـــية الـــــ ي

 اسقاط النظام."
 

ــــــــي والعــــــــدوان  ــــــــراك الــــــــشع العر ــــــــ الــــــــذكرى العاشــــــــرة النطالقــــــــة ا
ــــــ  ــــــي ع ــــــ الــــــشارع العر ــــــ العــــــراق ، فــــــإن االمــــــل معقــــــود ع الثالثيــــــ ع
ــــ  ــــا  ناصــــية قرار مــــا زمــــام املبــــادرة و اســــتعادة نبــــضھ ،وامــــساك ا
ا، إن باملقاومــــــــة الــــــــشعبية ضــــــــد االحتــــــــالل ســــــــواء  ا مــــــــع اعــــــــدا صــــــــراع
ن  ان او فارسيًا او تركيًا اواية دولة إقليمية أخـرى او دوليـة ،و يونيًا  ص
ــــ حــــراك يجــــب أن يبقــــى  بــــالعودة للــــشارع ضــــد نظــــم الرجعيــــة والفــــساد 
يـــاة  ـــت عـــن مـــسرح ا اتـــھ الديموقراطيـــة الـــ غي محكومـــًا دائمـــًا بتعب
ــــــھ فقــــــط ترســــــم مالمــــــح  ــــــراك الــــــشع و ــــــذا ا يــــــة ،و السياســــــية العر
ر العتمـة والظـالم  ـ افـآق التغيـ رغـم مظـا ـي املفتـوح ع املستقبل العر

اقع العري حاليًا. عض جوانب الو  ال تلف 
 

ميـة  ـ أ ـشدد ع ـ  ـزب ،و ذا األساس ،فإن القيـادة القوميـة ل ع 
ــــــــ  ــــــــ التغي ــــــــ مآالتــــــــھ  ــــــــراك الــــــــشع وديموتــــــــھ للوصــــــــول ا تفعيــــــــل ا
ـــ  ي ا مـــا والتـــصدي ملـــشارع العـــدوان ،تـــرى أن إالرتقـــاء بالنـــضال ا
يـة امـام  ـ االمـة العر يـة  مستوح الطموح القومـي ،إنمـا يـضع القـوى ا
ـــة دائمـــة، ملمارســـة  وز ـــ حالـــة ج ـــو ان تكـــون  خيـــة ،و ا التار مـــسؤوليا
ـــشكيل  ا و ـــا وتنظيـــم صـــفوف مـــا وتأط ـــ قيـــادة ا ـــ  ـــا الطلي دور
ــــــا القــــــوى  ــــــ اطار ــــــة قوميــــــة شــــــعبية تنــــــضوي  ــــــا بقيــــــام ج مرجعيــــــة ل
ـــــ قيـــــادة  ـــــا قـــــادرة ع مـــــا يجعل الوطنيـــــة والتقدميـــــة والديموقراطيـــــة، و
ـة بحـسب ظـروف  النضال الشع العري  الشارع وع الـصيغ املؤتمر
ـــــــل انتفاضـــــــة  ـــــــل معطيـــــــات  ـــــــراك وتحو الـــــــساحات ،الجـــــــل ديمومـــــــة ا
ـــــــي  ـــــــ معطـــــــى املـــــــشروع العر ـــــــ رصـــــــيد مـــــــضاف ا ا ،ا ـــــــ ســـــــاح شـــــــعبية 
عـــــل مـــــوازن االقـــــوى  ـــــ رافعاتـــــھ الـــــشعبية  مـــــول ع اتي ا االســـــ
ــــــ التحــــــرر والتقــــــدم  ا  ــــــداف ــــــة وأ ــــــا التحرر ة االمــــــة وقوا تميــــــل ملــــــص

 والوحدة.
 

ـــ  ـــن  م طليعي م حــز ـــد ــ ايـــة ســاحة تواجـــدوا وكمــا ع فليكــن الرفـــاق 
ـــ أوســـع  االنفتـــاح ع ـــل فعالياتـــھ و ي ب ـــراك بـــاالنخراط امليـــدا قيـــادة ا
ـ  ـزب  ـة ا راكية الـ تتمـا مـع رؤ مروحة من القوى السياسية وا
ـ تحديـد وفـرز  يـة وتلتقـي معـھ ع ـا االمـة العر تقييمھ للمرحلة ال تمر 

ة والتقية. عيدًا عن أساليب التور ا   أعداء االمة من اصدقا
 

قــــــف حيــــــث تقــــــف  ا و ــــــو حامــــــل رســــــال ــــــو حــــــزب االمــــــة ،و ــــــزب  ان ا
بقى  انت وس .ولنبق ننظر ا املستقبل بالروح التفا ؤلية ال  ما ا
ــــــ  ــــــراك الــــــشع ع ــــــزب األساســــــية.ولتبق شــــــعارات ا مــــــن ســــــمات ا
يــــة  مــــا العر عبئـــة ا ــــ  طـــاب القومــــي اعتبـــاره  ـــا ، وليَعــــْد ل تو
بداد والرجعيــة والتجزئــة والتخلــف ،ولتطلــق ( ال )  ضــد االحتــالل واالســ
ــــ "  ــــة ضــــد التطبيــــع وضــــد مقايــــضتھ بــــالرغيف عمــــًال باملبــــدأ األخال قو

ا". ل بثدي رة وال تأ  تجوع ا
 

شيل عفلق  تحية لروح الرفيق القائد املؤسس األستاذ احمد م
ن يد ا األك الرفيق القائد صدام حس  تحية لروح ش
يم زب عزة إبرا ن العام ل  تحية لروح الرفيق القائد األم

ا رة ملعتقل ا وا دا لود لش د وا ية وا  تحية لالمة العر
ن. ونة واملتخاذل زي والعار للعمالء وا  وا

 
ي ا زب البعث العري االش  القيادة القومية 

 ٢٠٢١/  ١/  ٢٧ 
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داف من ـــ حمـــالت عدائيـــة غـــ اعتياديـــة ســـواء باســـ ي ا ا ـــي االشـــ نـــا الرســـا املناضـــل حـــزب البعـــث العر عـــرض حز خيـــة  تھ التار ـــ طـــول مـــس يھ اضـــلع

م العـسكرة والسياسـية انيـا ل ام ر اعداء االمة  ة عن تطلعات امتنا املشروعة و اقفھ التارخية املع ھ مو شو م او محاوالت  ـ وا وتصفي العالميـة 
ـ قـضا ا مـن تـداعيات احـد ابـرز صـفحات التـامر ع ان احتالل العراق وما نتج ع اء وجوده ف زب من اداء دوره بل ا ـ يا محاوالت خائبة ملنع ا العـرب وع

ـة اعـداء االمـة  ـ مواج ـل مـرة يخـرج اكـ قـوة واصـرارا ع ـ  مناضـليھ ،  مـا بـھ و ـد ا ـو ع ان وكمـا  زب  آن واحد.غ ان البعث  ـم واال ا نتـصار عل
ـدو  ع طـوالت مناضـليھ الـ لـم  ـذا الـصمود االسـطوري للبعـث و ـساؤل عـن سـر  م الكـ مـن  ـدفع ؤالء االعـداء و ـم ا واثارة حالة قلق ورعب مزمن ل ال

سة. ن وا يانة وا  جبلوا ع ا
 

ـم ونـ قيقة اذا قلنا ان االخالقية البعثية املتمثلة بااليمان املطلق باملباديء وسمو نفـوس مناضـليھ وعف غا وال نجانب ا م زاولعلنا ال يا ن وتـ ـم للمـواطن م وح يـة وتفـان ز م التـام بالـشرعية ا ام م والـ
ذا الصمود. ست غاية  سر  م بان السلطة وسيلة ول م وقناع  من اجل قضايا

 
ـسان عـام  ع مـن ن ـ الـسا ـسھ  ة مناضـ البعـث منـذ اعـالن تاس ـان عملـھ  ١٩٤٧واذا عدنا ا س ـ م ـ منطقتـھ او  ا  ـان متمـ عـ  ـل  ـا مـن مراحـل تارخيـة ، يجـد ان  نات ومـا تبع نات والـست مـس ـ مرحلـة ا و

ـ لـصو  عـ تجـسيد  ل  ان  ًا ف زب للسلطة ، فلم يكن البع يقبل ع نفسھ اال ان يكون متم زي ح من قبل استالم ا ـ رة الوظيفي او ا ـا الـذي بـدأ  ـا وتألق ـد عنفوا ـ ع ا  مـصغرة الخـالق االمـة وفرسـا
ون البعـ عـن غـ  ـان النـاس يمـ يـة االسـالمية .. لقـد  ـن آفـول الدولـة العر ـ ح بيـة ا ش برسالة االسـالم ومـا تـاله مـن عـصور ذ د الت ـ ه مـع ئـة بـاالنقالب ع ر اقفـھ ا ـات السياسـية االخـرى بمو ر ـس ا ن من

ــزب ورســالتھ ..  مــون مبــاديء ا ف ــ ان يكــون صــفحة بيــضاء يــرى النــاس مــن خاللــھ و ن املتواضــع الــصادق البالــذات واجــراء مراجعــة ومحاســبة يوميــة للنفــس وحــرص متنــاه ع ــ خدمــة املــواطن ــرص ع ــو ا عــ 
ئًا عـن  عرفـوا شـ ـزب واالنتمـاء اليـھ حـ قبـل ان  كـذا انـدفع النـاس لاللتفـاف حـول ا ا .. و ـداف ي من اجـل رسـالة االمـة وتحقيـق ا غنيـھ عـن اقنـاع مبااملتفا ـان سـمو مـا يحمـل البعـ مـن قيـم  دافـھ فقـد  دئـھ وا

و  ان يدرك بان من او واجباتھ  تمع ، غ انھ  ء من سلبيات ا زب البد ان يحمل  ل منا عند االنتماء ل ما .. الننكر ان  ستحق شـرف ان يحمـل صـفة مناضـل تنقا ا ل ية نفسھ من االدران ال قد يحمل
ــؤال ــ صــفوف البعــث مــن انحــرف لــضعف االيمــان ، غــ ان مثــل  نالــك  ــان  نــا املثاليــة فقــد  ًا لــن نــد  ي.اخ ا ــي االشــ ــ ء قــ حــزب البعــث العر ــزب غ ــم ا لــة لــم يتحملــوا نقــاء وصــقاء مبــاديء البعــث فلفظ

م اعة وشــرف و ــ ــا  عثيــة وحملــوا الرســالة ودافعــوا ع ــم مــن جــسد املبــاديء بــاخالق  ــ مــن مناضــ البعــث  ــم ، لكــن الغالبيــة العظ ــمأســوف عل ــة ثل ر ــ الوحــدة وا الــدة  ا ا تــصر االمــة وتتحقــق رســال م ت
اكية.  واالش
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ع عشر من رمضان ..  مسون.لثورة الرا ـ نظـام عبـد  ١٩٦٣شباط  ٨تمر علينا الذكرى الثامنھ وا ـا ع ـا البعـث ليقـ ف ـستذكر البعثيـون فيـھ الثـورة الـشعبيھ العظيمـھ الـ فجر يـد  ـذا اليـوم ا الـده .. و ا

لت م ـ ـا  ـع البعـث العـسكرھ الثـائره مـع ابنـاء شـعبنا االحـرار و ـا طال ـ تفج ـذه الثـورة الـ شـارك  ي الـدموي ..  اعھ مـالكرم قاسـم الـشعو ـ ـا الثـوار بـروح بطوليـھ  ـسم  ـذه املـشاركھ الـ ا ـا  ھ خالـده ل
ھ البطلھ  السيطره املطلقھ ع الشارع ليف ا م مع قواتھ املس ش والشعب عندما سا ن ا افق الثوري ب ا  ذلك التو ت مالحم ـ وزارة الـدفاع ات ـع الثـوره بالتقـدم نحـو وكـر العقـارب  ال امـام طال

م  ن الذين اعلنوا تمـرد ان لتمنع اي تحرك قد يقوم بھ اعوان قاسم من الشيوعي ل م ا واصـحيث مقر قاسم وزمرتھ .. واندفعت مجاميع الثوار   ـ حالـة مـن الـصعب تـصديق ن  ي ـھ الـشعو م مـع دكتاتور طفاف
م بقتــل مع ــ املوصــل وكركــوك والــسليمانيھ بقيــام ــا  ــازر املرعبــھ الــ ارتكبو عــد ا ــم ..  ــان نظــام قاســم قــد الحق ه  ــذه الفــ ــ  ــم  ايا ارضــال ل الــ ــ م  ــن مثــل اســتخدام ب ــا ا ــشعھ ينــدى ل م بطــرق 

ـسعون  ـان  افـشلوا مـا  م باملرصـاد و ان ل ا لكن الشباب  ظھ انطالق م تصدوا للثورة  دوا الحقا!! ومع ذلك ا ش س م احياء ل بال و ب لـھ با ـذا سـيطر شـب ثـھ لـوأد الثـوره و ب م ا ـل مـساع حيـث احبطـت 
م العـادل ملــ ـان نظامـھ لقــوى الثـوره ونـالوا جــزا ـسلم مــع ار ــسھ اس عــد مقاومـة قاسـم اليا مــھ بطوليـھ .. و ـش الثـائر م ــع ا م القــذره مـن جــرائم خاصـھ عنـدما نفــذوا حكـم االعــدام ا البعـث مـع طال فتـھ ايـاد اق

ــ ايلــول مــن عــام  ھ  ــ ثــورة  ١٩٥٩بنخبــھ بطلــھ مــن رجــال القــوات املــس مة فعالــھ  موا مــسا من الــضباط الــذين ســا كــم قاســم .. وتقــدم صــفوف تلــك الكــوك م  ــة منــاوئ العميــد الــركن ناظــم  ١٩٥٨تمــوز  ١٤ب
م تصدو  م ا م ل  م  عذيب بحق اج سري .. واستمرت جرائم حكم قاسم الحقا باعتقاالت واسعھ واستخدام وسائل  م للضباط االحرار ..ا لالطبقج والعقيد رفعت ا  لدكتاتورھ واعدام

 
ـستطع تحقيـق الك ٨ان ثورة  ـا لـم  يـاة.اال ا ـ مجـاالت ا ا االخـرى  ـداف عـده تنفيـذ ا ـو اسـقاط النظـام الـدكتاتوري .. و ـس  دف الر عـض ثـشباط حققت ال ا  ـا اسـتخدم ق ـ طر ب عـوارض وقفـت  ـس ـا   م

ـا اسـتطاعت قـوى  ـ سـمعة الثـورة .. وم عكست ع ال من املمارسات السلبيھ ا كم .. وحاكت ومارست اش ا من قوى طامعھ  ا ن داخل سلق ر ال امل ـسعة اشـ عـد  ـذه الثـورة الوليـدة  ـاض  ثـورة املـضادة مـن اج
ـا سـ ـھ دون ان يكـون لـھ اي دور يـذكر ف ور م ـسا ل تـھ ونـصبوه رئ ا عندما قام عبد السالم عارف الذي جاء بھ ثـوار رمـضان مـن ب ـ وى من انطالق كـم قاسـم ليقـود حركـة ارتـداد عـن الثـوره  ـشرن  ١٨معارضـتھ 

ي من نفس العام ..  ثا
 

ال حيث عاد البعث ليفجر ثورة  ذ ا لن يدوم طو ل ما خططت لھ ثورة  ١٩٦٨تموز عام  ١٧لكن  ا  ياة وطورت البلد تطورا شامال .. وصار بلدا  ١٩٦٣شباط  ٨وال حقق  ل مجاالت ا ا   من منجزات وال نفذ
ه. سمعة عريھ ودوليھ كب ا يتمتع  ابا قو  م

د لثورة   ١٩٦٣شباط  ٨ا
ا االبرار دا لود لش  ا

ا لود ملنفذ الثوره االب القائد احمد حسن البكر ورفاقھ املشاركون   الرحمھ وا
ا .. ا ومنفذ ي مخطط ا زب البعث العري االش  ومجدا وعزا 
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ـــا  ـــل مرحلـــة مـــن املراحـــل ل ـــان ، ولكـــن ل ـــل زمـــان وم ـــ  ِ ـــن و ـــضة وح ـــل  ـــ  ن  النـــضال جـــزء ال يتجـــزأ مـــن حيـــاة املناضـــل

عد ثورة تموز العظيمة   ا قبل و ا و ا ، وقد ادركنا  مراحل عمرة مختلفة وعشنا ف ا وتم  ١٩٦٨تموز  ١٧خصوصي
ـــزب  ـــ ســـمعة ا ـــا وحـــرص ع ـــا ودافـــع عـــن منجزا ـــا واخلـــص ل ـــا وفجر م ف ـــل مـــن ســـا لت بحـــروف مـــن نـــور ل ـــ والـــ 

و بالتاكيد نضال لھ سماتھ وخصائصھ ولھ مستواه وتقديره.  والدولة و
 

ـ ارض  ـدوا ع ن االوفيـاء الـذين جا ـ نـضال الرفـاق املناضـل ذا النـضال الـذي اشـرنا اليـھ قبـل الثـورة ال يـصل ا ل  ولكن 
عد احتاللھ عام  ن  ٢٠٠٣العراق  يد صدام حس س الش م الرئ ِ مقدم وانخرطوا  املقاومة الوطنية وحملوا السالح و

ـــــ املقاومـــــة والـــــصمود واالبـــــاء  ـــــدين رحمـــــھ هللا الـــــذي ضـــــرب مثـــــًال  ا يم شـــــيخ ا ـــــد عـــــزت إبـــــرا ا رحمـــــھ هللا ورفيقـــــھ ا
ون منـذ  ـم كثـ يل هللا والوطن و د  س ش م من اس ل رفاقھ ع ارض العراق ، وم اعة والتحدي الذي رسمھ ل وال

ذا.  اليوم االول لالحتالل البغيض ا يومنا 
 

ي حقيقــي ولـد مــن  اقـع ميـدا ـ بـل مــن و ا يم رحمــھ هللا مـن تــصور اف ــد عـزت إبـرا ا يد ا ي مقولــة الرفيـق الـش وَلـم تـأ
ــم  ــاش الــذين بــاعوا وط ــم اولئــك األو ــا وايــران واالخطــر م ــل دول االحتــالل بمــا فيــھ امر ــت  ظــھ معانــاة مقاومــة ، واج
ــسلم وال يركــع اال  س ء وانـھ ال  ــ ـل  ـسوا ان البعــث عظيــم ب م ، و رولــوا نحــو االحتـالل وذيــول م معـدودة و م بــدرا وكـرام

ن ، وان رفاق العراق الـذين حملـوا رايـة املقاومـة يتقـدمون  ل املناضل ل اقطار الوطن العري  حدقة عيون  ـ الواحد ، وان العراق و ـ االخـرة مـصداقًا لقولـھ  ع ِ يـاة الـدنيا فحـسب بـل و ـ ا ـس  ـل الرفـاق ل
م وانفـ ـدين بـأموال ا م فضل هللا ا م وأنفس يل هللا بأموال دون  س ا ن غ او الضرر وا ستوي القاعدون من املؤمن ؛ ال  معا ـ  س ـدين ع ا ـس وفـضل هللا ا ـ القاعـدين درجـة وكـال وعـد هللا ا ع

ان هللا غفورًا رحيما .. صدق هللا العظيم  القاعدين اجرًا عظيما درجات منھ ومغفرة ورحمة و
 

ل خاص م ش ل عام والرفاق  الداخل  ش لھ ، وعلينا التأمل بما جرى للرفاق  يل هللا النھ يواجھ الشرك  اد  س اد  العراق ج ـم ن اوا م و حيا ـم وامـا م وام م  رزق يذاء ومالحقة وقتل ومحارة عوائل
ـ ـا البطولـة ا ذه املعاناة ، ا م  ن لم يدركوا طبيعة و اقي عض من رفاقنا  خارج العراق من العرب والعر م ، ومع االسف ان  ش قيقـي الـذي اشـار اليـھ القائـد املؤسـس ا اومع ـد البطولـة ا ـو ع لرفـاق وانـھ 

ن ادًا وعاش ومن معھ ظروفًا است ل حرف قالھ فعًال وقوًال وج يم   عيد.لقد صدق الرفيق عزت إبرا شيل عفلق منذ زمن  ادة خط رفيع لوال عناية هللا وحفظھ، ومـن يقـرأ ائياملرحوم احمد م ن الش ا و ان بي ة 
ل  فظ ل د من اجل البعث والعراق واالمة وا ش ئًا لم اس ن ظة ف ل  تذكروا  م و ذا من الذين عاصروا تلك االيام ستقشعر جلود ـ من كالمي  ـم يتقـدمون ع ـ جمـر النـضال ، ا ُ فينـا والزال يقبـض ع و 
ـ ا ميـع مـن اع ـان يتقـدم ا ـ ارض العـراق العظيـم بـأي مـستوى  ق عنـدما نقـول ان املناضـل البعـ املوجـود ع ميع وال نزاود ع قول ا ـر ا ميـع ل امنـا ل ـشون خـارج العـراق مـع اح ع ـ اسـفلھ مـن الـذين  م ا

زية. م ا ا  وتقديرنا ملستو
 

ق. ست من ا دون خوف او جل او ترد الن هللا ال   السؤال الذي البد ان نطرحھ و
 

ساوي قطر  ل ما قدمھ البعض منا  ن االحتالل ؟ و ارج ملناض الداخل ع مدى السنوات ال مضت من سن ن مناضلة عماذا قدم الرفاق املقيمون  ا ت من جب  رق ن
الد. و يواجھ املوت او سياط ا  و
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مــا املــشروعھ.ان الــشعب  ــ والــسلطة القــذرة حــول تحقيــق مطالــب ا ــن الــشعب العرا الــصراع يــدور ب

ــا مطالــب شــعبية مــن  ــق ا عــرف ا لمــة حــق بوجــھ ســلطان باطــل ال ــة وانمــا خــرج ليقــول  لــم يخــرج لل

نائھ.  اجل تحرر العراق وتحقيق طموحات ابنائھ و

 

ر النفايــــــات  عمليــــــة تــــــدو مــــــا وراحــــــت تقــــــوم  ملــــــت مطالــــــب ا ــــــا وا ــــــ طغيا ولكــــــن الــــــسلطة تمــــــادت 

يعـــھ  ــب العـــراق و اء مــن اجـــل  ـــ املنطقــة الغـــ ـــا واحــدا تلـــو االخــر ليكـــون ســيد الغابـــة  ــستعرض حم و

م االشرار.  لالعداء وقتل شعبھ الجل ان تحيا اسياد

 

ات صــوت  الديــن الســ ــ ظــل ســياط ا ــن  ــ يــزداد جراحــا وان بــا والــشعب العرا عقــدين مــن الزمــان تقر

ـــا  ـــا وال قـــوة ســـوى ا ة الـــ ال حـــول ل مـــا الفقـــ م الـــ انطلقـــت مـــن عمـــق ا ـــرة ضـــد االنتفاضـــة ا

عـــة  د ـــ ا م ع وا مـــوال بقـــا ـــ ونـــة والعمـــالء الـــذين  ـــؤالء ا اعة وصـــالبة بوجـــوه  ـــ ـــل  وقفـــت ب

م  م وخطــط اســياد ــوا ــل بمقولــھ جديــده لتخــدير الفقــراء وفــق ا ــ  ــاء الــشعب  والكــذب واملطاولــة بإل

اينة. ن والص  الصفو

 

ـ يولـد مـن بقعـة  ل من ير ا لالنتخابات املزفھ والغ الشرعية ل نكرة مستمرة  رفض ان جما املس

ـــد قائـــدا  ـــا والتر ـــل فـــرد ذيـــل اليـــران واعوا ـــل قـــوة ســـتقف بـــصالبة وعنفـــوان بوجـــھ  الرذيلـــة والفـــساد و ب

بقى يـدا بيـد مـع ابنـاء الـشعب  ـا سـ ـا وا ا ورحم ـا مـن صـل ما وابنا بـارا  ا اال من صفوف ا مجرب ل

ــــر العــــراق واســــعاد شــــعبھ  ا النــــضا مــــن اجــــل تحر ــــدف ــــة لتحقيــــق  ا م ال اكــــ قــــوة وصــــالبة بوجــــو

 االصيل.

 

ـستمر بـاذن  ـن س ـسطاء وفالح ـن و ن ومثقف ساء ورجال طالبـا ومـوظف ا الشعبية  نا بحشود ان انتفاض

سام. يات ا انت الت ما  م م م ا ان يركعوا ذال ملطال  هللا وستقف ضد

 

ــــ  ــــاد ع ة النــــضال وا م اال ديمومــــة الســــتمرار مــــس ــــم ودمــــا داء االبــــرار الــــذين بــــذلوا ارواح ومــــا الــــش

ق ضد الباطل لتحقيق النصر االكيد وما النصر اال من عند هللا. ا انتفاضة ا  االنتفاضة املباركة ال
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ـات االقتـصادية  ـا بالعقو ـ ايـران ،ورغـم تأثر منذ اإلعالن عن فوز جو بايدن برئاسـة الواليـات املتحـدة لـوحظ ع

ملان،خــــسائر تجــــاوزت  ــــ ال نــــة االمــــن  ــــس  ــــا ،حــــسب رئ مليــــار دوالر مــــع تراجــــع مبيعــــات النفــــط  ٢٧٠الــــ حمل
اقع  لغـة اقـوى  ٣٠مليون يوميا وتوقف  ٢بو تحـد و ـا و ا ورد اد املنتجات النفطية .. لوحظ تماد دولة من است

ا  ية وترســـان ـــس الـــصوارخ البال ديديـــة  ا مـــن أوراق  ح الـــضاغط بمـــا لـــد ـــ التلـــو للواليـــات املتحـــدة إضـــافة ا
ــ  ــ لبنــان حــزب هللا ، و ــ اليمــن، و ن  ــوثي ــ العــراق ، وا ــشد  ــشيات ا ة ،وميل ــسليحية والطــائرات املــس ال
ــــستان  ــــ أفغا ــــا الفــــاطميون  ــــ بلــــدان أخــــرى م ــــا النائمــــة  ــــا وخاليا ــــ اذرع ــــشيا إضــــافة ا ا اكــــ مــــن ميل ســــور
ـــ التحكـــم بمـــرور نـــاقالت النفـــط عـــ مـــضيق  ا ع م ،وقـــدر ا وغـــ ـــ ســـور يـــدرون  ـــ باكـــستان وا يـــون  ن والز
طالــب واشــنطن برفــع  ــدد الغــرب و ــي اضــ اكــ حــدة وتحــديًا ، خــامئ  طــاب اإليرا ــاب املنــدب ، فا رمــز و
ـــ املنطقـــة !" وخالفـــًا  ك "ان ايـــران عامـــل اســـتقرار  ابيـــة بادّعـــاء مـــ ـــ كـــون ايـــران دولـــة إر ـــرد ع ـــات و العقو
ـا النـادي النـووي الرعـاب  ـا مـن دخول ـسب عاليـة يمك ـ  ب اليورانيـوم ا ا تواصـل التحـدي برفـع تخـص اما الل

ل تحـــديًا للغـــرب ومجموعـــة  ـــش مـــا  نـــا النـــووي  ١+٥العـــالم وزعزعـــة اســـتقرار املنطقـــة و ـــ اتفـــاق في وخروجـــًا ع
ي  احدث مقابلة تلفزونية   ٢٠١٥املوقع عام  ارجية اإليرا انون ثل / يناير  ٢٤اذ قال جواد ظرف وزر ا

ـــسليم الطيـــار  ب اليورانيوم"؟!!كمـــا طـــالبوا ب ـــران بتخـــص نـــا او اســـتمرار ط ـــ اتفـــاق في ـــاري" .. امـــا العـــودة ا ا
ـــــشد الـــــشع وتحديـــــدًا  ـــــ ا ـــــ العـــــراق مـــــازال الوالئيـــــون  ي !و ــــي الـــــذي نفـــــذ عمليـــــة قتـــــل قاســـــم ســـــليما ـ األمر
ــــــضراء  ــــــ املنطقــــــة ا كيــــــة  ــــــدد بمواصــــــلة قــــــصف الــــــسفارة االمر ــــــشيات حــــــزب هللا والعــــــصائب والنجبــــــاء  ميل
شد فـا الفيـاض وقـادة  س ا ات ع رئ ديد واملطالبة بألغاء العقو اجمة املعسكرات وارتفاع أصوات ال وم
ــ برفــع  ــش العرا عيــد ا ــ املستعرضــة  ليكو ــ قيــام طــائرات ال ابيــة ،ووصــل التمــادي ا ــشيات اإلر عــض املل
ــ  ــ البــصرة و ي  ار ســليما ــ حفــل اســتذ ــي  ــوري اإليرا م غــداد!كما عــزف الــسالم ا ــسماء  االعــالم االيرانيــة 
م ايــران  ــا اكــ مــن مــرة!ولم تلــ ق ــ الــشوارع رغــم تمز نــدس  ــدي امل ي وأبــو م صــنعاء فــضال عــن رفــع صــور ســليما

ة. ا ملنظمة الطاقة الذر اما ا وأل دا ظر مع خرق متعمد لتع ات وا  بالعقو
 

ـات واسـتعدادات عـسكرة وسياسـية واسـتخباراتية أمركيـة موسـعة لـم تحـدث  ـ ظـل تحر ذه التحديات  ي  تأ
ـــ   B52اذ حطـــت طـــائرة   ٢٠٠٣منـــذ عـــام  يـــل و ـــ أر ـــر  ـــ قاعـــدة حر ـــ قاعـــدة الظفـــرة اإلماراتيـــة واســـتعدادات 

ــ  ــا حاملــة الــسالح النــووي ا يــة العمالقــة وم ر ــ تركيــا ،ووصــول البــوارج ا ا و ــ قطــر وســور القواعــد األخــرى 
ــ  كيــة والتــدخل  ــ وزارة الــدفاع االمر ات واســعة  غيــ ــادي مــع  يــط ال ــ ا ا  ا مــن قواعــد ــ عــد  ليــج  ا
كيــة ببغــداد! م وتقليــص عــدد موظفــي الــسفارة االمر مــا امــام قــوا ــن قطــر والــسعودية وفتــح مطارا ة ب املــصا

ــي ـــ إســرائي حــول ايران!امــا أحــزاب  ٢٥كمــا اعلــن اليــوم  ــاري اإلعــالن عــن اجتمــاع امر ــ / يونيــو ا ي ـ ــانون ثــا
ار للقــــــرارات  ن ديــــــد والوعيــــــد واالســــــ ــــــ ال ــــــران  ــــــساقة وراء سياســــــة ط ــــــ م غــــــداد ف ــــــ  ــــــشيات الــــــسلطة  وميل
ن وفاســدين ،  ــابي مــا إر ظــورن كو ــ قائمــة ا ــا وضــع الفيــاض والعــامري  ــا واخر كيــة ضــد ايــران وذيول االمر

ــــا والــــسفارة  ز كومــــة وأج ــــضراء مقــــر ا دف بالــــصوارخ املنطقــــة ا ــــس كومــــة مــــن محاســــبة مــــن  ــــرب ا و
ــ  يلــھ ومـضاعفة معانــاة أبنائـھ ح افقـاره وتج ـ اضــعاف العـراق و ع الــذليل قـد اوغلــت  االمركية!فسياسـة التـا

ملان مؤخرا وال بلغت  ٢٠٢١ان موازنة عام  ا ال ـز  ١٠٣ال اقر ـا  ٤٣مليـار جـاءت  دف مليـار دوالر، موازنـة 
ت ان سعر برميل النفط  افظة ع حصص السراق اذ ث ا  ٤٢ا ن ان سعره ا أي انـھ يحقـق  ٥٢دوالرا  ح

يـك عــن فـائض مــا بقيمـة  ٦٠٠مليـار و ٢١سـرقة  ــا  ٢١مليــون دوالر نا كومـة يد مليــار مـن النفــط الـذي تــضع ا
ثمار ممـــا يحقـــق  ـــصيغة االســـ ـــة و قـــرار وتوقيـــع عقـــد مينـــاء الفـــاو مـــع شـــركة دايـــو الكور عليـــھ والنفـــط املـــسروق و
ـــــات  ـــــ الوقـــــت الـــــذي يتطلـــــب معا ــــ وكومـــــشنات للمتنفـــــذين رغـــــم عـــــدم جـــــدواه ووجـــــود عـــــروض افـــــضل ، و ر
التخلــــف  تمــــع  ياتيــــة األساســــية، وللعلــــل واالفــــات الــــ تنخــــر ا ة وللمتطلبــــات ا ــــدمات الــــضرور حقيقيــــة ل
ة والتفـرج  ـدرات واالمـراض الـسار ـشار ا ـم تحـت مـستوى خـط الفقـر وان ـسب مـن  ل والبطالة وارتفاع  وا
وقة مـــن  ـــ حــل ازمــة رواتـــب الغالبيــة املــ اث  ــاء كورونـــا وعــدم االكــ عـــد تفــ و ايا  وتــضاعف اعــداد الــ

ـــاظ بانـــھ وفـــر  ن واملتقاعـــدين اذ يتفـــاخر ال ـــ تـــصعيد  ٥املـــوظف ا إضـــافة ا مليـــار دوالر كقـــرض مـــن تركيـــا لـــدفع
ـــ مـــا يقـــرب النـــصف مـــع فـــرض  عـــ اضـــعاف القـــدرة الـــشرائية ا مـــا  ـــ حـــساب الـــدينار و قيمـــة صـــرف الـــدوالر ع
ـــران مـــستمر مـــن خـــالل اغـــراق الـــسوق  ـــ ط ـــ األمـــوال ا ا؟!فيمـــا ان  ـــذه الرواتـــب رغـــم قل ـــ  بة دخـــل ع ضـــر
ــ البنــك املركــزي لــصا  ائيــة ومــن خــالل مــزاد العملــة الــصعبة  ر ع اإليرانيــة وشــراء الغــاز والطاقــة الك بالبــضا
ـم حـال العـراق فقـد اسـتغلوا اخفـاض سـعر الـدينار  عن ـران ال ـ ط ـ الفقيـھ فـان مال بنك م ايران وسـلطة الو
ا امـام صـمت الـذيول  عـ مـضاعف ـسدد بالـدينار ممـا  امام الدوالر للمطالبة بديون واثمان الغاز املؤجلة والـ 
غـداد امـام جعـل العـراق سـاحة الي  ـي صـمتت  ـي ــ األمر ملان ،وخالل مسرحية التـصعيد اإليرا كومة وال  ا
لف فان  ل ال دفون اليھ و ذه ما  م  اقيون !فااليرانيون اذا ما حققت سياس ا العر ة محتملة وقود مواج
فعون  س بايدن ، س ة تّكون إدارة الرئ ام ايران،  ظل ف ذا فح اقيون ،ول م العر من يدفعھ ، بالدم واملال ،
علمـــون ان واشـــنطن مازالـــت  ـــم  ـــل األوراق الـــضاغطة ال ســـيما وا اســـتخدام  ديـــدات و مـــن ســـقف املطالـــب وال
ـو  ـم بحاجـة دعائيـة لـھ داخليـا ،  م  املنطقة وان اع ما يمكن ان يحصل من رد عـسكري،  بحاجة ا خدما
شيات كتائب حزب هللا  ا داخل العراق ع مقرات ومعسكرات مل اقع مختارة اغل عض الضرات التأديبة وملو
غـداد مـا زال سـياق خـداع الـشعب  ـسبة لـسلطة  ال والعصائب والنجباء ولبعض األحزاب األك مواالة اليران؟!و
ـــ الفقيـــھ باتـــت اكـــ مـــن مفـــضوحة ال بـــل صـــارت معلنـــة، ورغـــم  ـــسوف مـــستمرًا رغـــم ان الذيليـــة إليـــران والو وال
ل  ــس مــن الـــس ــم اللعبــة وشـــبع جــورا وجوعــا وخـــداعا ول ــة فـــان شــعب العــراق قـــد ف العنــف والوحــشية والدمو
ونـــة والـــذيول والـــسراق الفاســـدين  الـــة القدســـية للعمـــائم الزائفـــة ول ـــوف و ـــاوت عقـــدة ا عـــد ان  اتھ  اســـ
ـ  ـ القلـوب وال ـا  ا ـشتعل ن ـرة، الثـورة الـ مازالـت  ية وما قدم من دماء غز شر تحت اقدام شباب الثورة ال
غـــداد ،فالتـــصعيد  ـــ  ـــ الكـــوت إضـــافة ا ـــ الناصـــرة و ـــي  بو ـــ ســـاحة ا ا بقـــوة  يـــب جـــذو يتـــصاعد اليـــوم ل
ـداف االمركيـة  ـ خدمـة األ ـ  تمـام الدراك ان ايـران املال ا لال عـد مثـ ان والرد املتوقـع لـم  ي ضد االمر اإليرا
ـو مـن يـدفع الثمـن  ة من باب "ذر الرماد  العيون" فـان العـراق  واإلسرائيلية  املنطقة ، واذا ما حدثت مواج
ا الظـروف فلـن تتكـرر  ة الـ فرضـ ـ الفرصـة األخـ ـاظ ان يـدرك ان حكومتـھ  ـ ال ذا ما بات مكشوفا! وع و
كيــة املــدمرة للعــراق  ــدون وحــ وان اســتمر بايــدن بــذات السياســة االمر حــ وان جــاءت االنتخابــات بفــوز مــن ير

ن قد طفح والبد من خالص. اقي  واملعادية للعرب واملنحازة ملال ايران فأناء ص العر
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ــل عمــالء  ــ و ــل أوراق أحــزاب اإلســالم السيا عــد اخــر تتكــشف  يومــا 
ـــ وقـــد ســـبق اعـــالم  ـــي واالقلي ـــوار العر ـــ دول ا م  تـــل ومرجعيـــا ا
يــــــــة  ليــــــــة والعر ــــــــل وســــــــائل االعــــــــالم ا اقيــــــــة  املقاومــــــــة الوطنيــــــــة العر
ابيـة  ـن عناصـر القاعـدة اإلر والدولية بالكشف عـن عمليـات التخـادم ب
ــب  ــي غر ن ا ــ ــب عناصــر القاعــدة مــن  ر واحــزاب العمليــة ومنــذ تــم 
ــــــــھ حــــــــزب الــــــــدعوة العميــــــــل  ي وحز اشــــــــراف مباشــــــــر مــــــــن نــــــــوري املــــــــال و
ا املــ عــصابات  تــج القاعــدة وليــد ــ لت ــي خلي ــي ايرا افــق امر تو و
يالت نــــوري  ــــس ــــي و ابيــــة والــــ اســــتطاعت بالــــدعم االيرا داعــــش اإلر

ـــران  ـــ حز ـــس بمجلـــس الـــوزراء  ـــس مـــا  ي رئ مـــن احتـــالل  ٢٠١٦املـــال
ــــــــــذا مــــــــــا تكــــــــــشفت عنــــــــــھ  نــــــــــوى وصــــــــــالح الــــــــــدين واالنبــــــــــار و محافظــــــــــة ن

عـــد  ـــش مـــا  ـــت التحقيقـــات ان  ٢٠٠٣التحقيقـــات مـــع قـــادة ج حيـــث أثب
اب مـــن أمـــام  ـــ ـــش باال ي لقطاعـــات ا عنـــصر مـــن  ٣٠٠أوامـــر املـــال

ــ  ــ فــرع البنــك املركــزي  ــت مايــارات الــدوالرات  ي ــ املوصــل و داعــش 
ـــــــ الـــــــ مكنـــــــت  زمة  ـــــــث صـــــــورال ال لـــــــداعش و املوصـــــــل لتكـــــــون تمـــــــو
ـــشيات  ـــا ومـــن ثـــم أكملـــت مل الـــدواعش مـــن احتـــالل املوصـــل وقتـــل أبنا

أحـــــــزاب الـــــــسلطة املواليـــــــة إليـــــــران تـــــــدم مـــــــا تبقـــــــى مـــــــن البـــــــ التحتيـــــــة 
ــــشيات مــــن جــــرائم ضــــد  ــــذه املل ــــا  ــــا ومــــا ارتكب نــــوى وقرا افظــــة ن

ل القوميات واألديان بدعوى التحرر من داعش.  أبناء شعبنا من 
 

ان أحــــد شــــيوخ عــــشائر البــــصرة قــــد أعلــــن  ــــاظم العنــــ ــــان الــــشيخ  واذا 
ة  ـــ نـــاك عالقـــة وا ـــرة ان  ز ـــ قنـــاة ا قبـــل ســـنوات مـــن خـــالل لقـــاء 
ــــ نفــــس  ون  عــــا ــــ القاعــــدة  د جر يــــران حيــــث شــــا ــــن القاعــــدة و ب
ـــران فـــان  ـــ ط ـــدي  ـــش امل ـــشيا ج ـــ مل عـــا بـــھ جر ـــشفى الـــذي  املس
ـــ حقبـــة  ــا  ـ ـــر خارجيـــة أمر ـــ نفـــي تلـــك العالقـــة لكـــن وز إيـــران دأبـــت ع
ديـــــد  ــــي ا ـ س األمر ب الـــــرئ بـــــو وقبـــــل اســـــبوع مـــــن تنـــــص ترامـــــب بومب
ل مباشـــــــر عـــــــن عالقـــــــة إيـــــــران بالقاعـــــــدة وداعـــــــش وايـــــــضا  ـــــــش كـــــــشف 
ـــــ العـــــام  ا عـــــن اســـــتخدام غـــــاز الـــــسارن ضــــد مدينـــــة حلبجـــــة  مــــسؤولي

كيــــة  ١٩٨٨ ــــابرات األمر ــــزة ا مــــة النكــــراء الــــ حاولــــت أج ر تلــــك ا
تانا. ا بالعراق كذبا و  الصاق

 
ـــــــس  م مـــــــة ا عـــــــد جر ـــــــ ســـــــاحة  ٢١واليـــــــوم و ـــــــ  ي املا ــــــانون الثـــــــا ـ

ن أكـــــ مـــــن  ين املـــــزدوج ية التفجـــــ ـــــ ـــــب  ان والـــــ ذ ـــــن  ١٤٠الطـــــ ب
ـ وزارة الداخليـة  ن  يد ومصاب حيث تناقضات تـصرحات املـسؤول ش
ـن  ناك عالقـة تخادميـة ب ا أن  ذا املوضوع والذين أصبح وا حول 

ة فكيـــف  ــشاو ـــاظ املل ـــزة حكومــة مــصطفى ال ابيــة وأج داعــش اإلر
ــ  ن قبــل التفج ــاب ن االر اقبــون تحــرك العنــصر ــانوا ير م  االدعــاء بــأ
ــــــــ ذلــــــــك فلمــــــــاذا لــــــــم يتخــــــــذوا االجــــــــراء الــــــــسرع قبــــــــل ان يفجــــــــرا  واذا 

ما وسط الساحة ؟  حزام
 

ل دخــــول عناصــــر داعــــش باألحزمــــة الناســــفة لتتــــم  نــــاك مــــن ســــ ام ان 
دف أمـــــــن  ـــــــس ـــــــ بـــــــان داعـــــــش  ا للـــــــشعب العرا عـــــــد قـــــــال  مـــــــة و ر ا
ايحــاءات  م و ــ حمــاي عمــل ع ــ الــ  ــزة األمنيــة  ن وان األج اقي العــر
ــــسطاء مــــن النــــاس  ــــ ال ــــذه األســــاليب ع ــــ  ـــي تنط ـ ة ل ــــ طائفيــــة وا
ـــ  ـــ أحـــزاب الـــسلطة وع ابيـــة  افق مـــن تـــصرحات مـــن قيـــادات إر ـــ و
ــ تحقيــق شــامل  ي نفــسھ الــذي دعــا إ ي الكبــ نــوري املــال ــا م اإلر رأســ

ان.   حادث ساحة الط
 

ـا  ـاظ الـ تقود ابية وحكومـة ال ن عناصر داعش اإلر ان التخادم ب
ـــــــــ الكثـــــــــ مـــــــــن الدراســـــــــة  ا وال يحتـــــــــاج إ ـــــــــ ـــــــــشيات إيـــــــــران بـــــــــات وا مل
ــــــذا  والتمحيــــــص فــــــأحزاب العمليــــــة السياســــــية أرادت االســــــتفادة مــــــن 
ن  داء واملــــصاب ــــاء مــــن الــــش ــــ حــــساب دمــــاء األبر ــــادث اإلجرامــــي ع ا
ـــذه االحـــزاب  عـــد ان خـــسرت  لكـــسب الوقـــت أمـــام االنتخابـــات املقبلـــة 

ا إليران. ا وعمال ا وجرائم ن أبناء الشعب لفساد ا ب  وجود
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ـة، وتبـ إيديولوجيـة  ـات وتيـارات فكر ـار عمـا لـدى اآلخـرن مـن ايـديولوجيات ونظر ـ املبـادئ واألف و االستقالل 
 خاصھ. 

 
ــذا االســتقالل ال يكمــل،  ــا.ع أن  ا ــا ومتـصلھ اتــصاال حيــا وخالقــا ب ه عــن حاجا ثقـة مــن ظــروف األمــھ ومعــ من

ل تدخل  الشؤون الداخلية. جسده استقالل  املواقف والسياسات و رفض تام ل افقھ و  مالم ير
 

ي  ا ـي االشـ عتـ حـزب البعـث العر ، و ا األيـديولو ـ اسـتقالل ا ع ـھ االصـليھ حرصـا كبـ وتحرص األحـزاب الثـو ر
ـ  ـاء ع ـزب منـذ البدايـھ االت ـذا االسـتقالل، فقـد رفـض ا ـ  ـا، حرصـا ع ـذه األحـزاب، إن لـم نقـل أك من اك 
ــا نقــدا شــديدا، واســتولد  ــا، ووجــھ إل ــة، وأدرك ازم ــات وتيــارات فكر عا يومئــذ مــن ايــديولوجيات ونظر ــان شــا مــا 
ـــذه االيديولوجيـــھ بالنـــضال واملمارســـھ.ح احتلـــت  لـــور  اصـــھ، و ـــا ايديولوجيتـــھ ا اقـــع األمـــھ ومـــن حاجا مـــن و

ا القوميھ.  داف ا املرموقة  مجر ى كفاح األمھ من أجل تحقيق أ ان  م
 

ــالق مــع التيــارات  ــ وا عــ التفاعــل ال ــر الفكــري، بــل  غــالق والت عــ اال ــ إن االســتقالل األيــديولو ال  ع
ــل حــال خالصــھ مــا توصــل اليــھ الفكــر  ــ  ــ  ــذه التيــارات  ــسالم أو انحــراف، ف ــھ املعاصــره.،ولكن بــدون اس الفكر
ــــي  ـ ، ل يـــــال البعـــــ ـــــا ضـــــروري ألغنـــــاء االيديولوجيـــــھ البعثيـــــھ واثـــــراء ا ي املعاصـــــر، والتفاعـــــل اليقـــــظ مع ـــــسا اال

دافھ. زب  نضالھ من أجل تحقيق أ  يتصدى بمرونھ أك وكفاءة أحسن للمعضالت ال تواجھ ا
 

ــار  ـ ـــزب مـــن االف ـــ فكـــر ا ـــسلل إ ـــة ماقـــد ي ا ـــذا االنفتـــاح البـــد مـــن كفـــاح إيـــديولو دائـــب  ـــ مـــوازاة  ولكـــن 
ن إذ  اقـع الفاسـد الـذي يحيـط بـالبعثي ـان بتـأث الو يجة سـلبيھ لالنفتـاح، ا و  ا ن ان م الداخلية والطارئھ، سواء 

وازھ.  الانفتاح بدون نتائج سلبيھ عرضيھ، وال استقالل إيديولو بدون كفاح إيديولو يصاحبھ و
 

ـــذا النـــوع مـــن  ـــ اســـتقاللھ األيـــديولو ونقائـــھ الفكـــري، إال بوجـــود  نـــا لـــم يحـــافظ ع ـــھ إن حز ـــت التجر ولقـــد أثب
ـــــل  ـــــشاف وفـــــ  ـــــزب مـــــن اك ـــــذا الكفـــــاح تمكـــــن ا فـــــضل  ـــــ جميـــــع مراحـــــل نـــــضالھ و الكفـــــاح الـــــذي خاضـــــھ 

. ا سليما معا روج م ات وا شو افات وال  االنحر
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ـ  ـو النتـاج االع ع فـالفكر علميـآ  ـ واالخـر شـا ما عل ومـان للفكـر احـد ناك مف
ــــسان  ــــر الفكــــر خــــالل عمليــــات اال ظ للــــدماغ كمــــادة ذات تنظيــــم عــــضوي خــــاص و

تلفة.  االجتماعية ا
 

تـــــج  ـــــا ت ـــــو الـــــدماغ فأ ا  ـــــا ووضـــــع ــــان مركـــــز تجمع ـ ـــــسان وان  ــــار اال ـ ـــــ ان اف ع
ــار  ـ ـــا فاالف يـــاة االجتماعيـــة وتفاعلـــھ مع ي با ـــسا باالســـاس عـــن صـــلة العقـــل اال
يــــاة  ــــسب مــــن خــــالل ا تــــرتبط باللغــــة كمــــا تــــرتبط بالتجــــارب االجتماعيــــة االي تك

تمع واملران والتدرب والتعليم.  وسط ا
 

لــــول  باط ا ــــا واســــت ــــ اســــاس جمــــع املعلومــــات وتحليل وتقــــوم عمليــــة التفكــــ ع
يم. ن املفا ا وتكو  والنتائج م

 
ـــــار ام ان  ــــاس الوجـــــود املـــــادي .. ا ـ ع ـــــل ان الفكـــــر ا وقـــــد شـــــغلت موضـــــوعھ 
ـــالف  ـــ محـــور ا ـــر الفلـــسفة و ـــ تطو ـــم  ـــ اال ـــاس للفكـــر ا ع ـــو اال الوجـــود 

. ن املادي واملثا ن االتجا  الرئ ب
 

ـــساب  ـــ والتخيـــل واك ـــ االدراك ا ي والقـــدرة ع ـــسا ومـــن خـــصائص الفكـــر اال
االت جديدة. ا  حل اش ستخدم تلفھ وا ال   العادات ا

 
ص او  ــ ــا  ــو مجموعــة املبــادئ واآلراء الــ يــؤمن  ع ف امــا الفكــر باملــصط الــشا
آ عـــن  عبـــ ـــو متحـــرر الفكـــر  ـــ فيقـــال  ـــ الـــصعيد االجتمـــا والسيا حـــزب مـــا ع
ـدين والثـوار  ا ا عن االيمان بمبادئ حزب ا عب عث الفكر  و  قال  التقدمية و
قال فكر البعث كناية عن  ي و ا الدة حزب البعث العري االش وحزب الرسالة ا

زب .  مبادئ ا
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ــــو  ــــي  ــــ مقالــــھ (( البعــــث العر ــــشيل و يل البعــــث للرفيــــق القائــــد املؤســــس املرحــــوم احمــــد م ــــ ســــ ــــ كتــــاب  ورد 
ـ  ـص  ـي )) يت ـو إن (( البعـث العر ـذا املعـ  ي حركتنـا،  االنقالب )) إنھ قال سأتناول  حدي مع من معا

و (( االنقالب )) .  لمھ 
 

ــي أن ال  مــا أن مـن صــفاة البطــل األنقال عـرف بــأ لبطــل و ــان  ــي قــديما  ـي واالنقال نــا حــزب ثــوري انقال مـا ان حز و
ـا  سيطر ع مقدرات االمور واالنقالب معناه ان حالة االمھ بلغت حدأ من السوء أصبح معـھ ترك ك للزمن أن  ي
افـــة مجـــاالت  ـــ  ن الـــذي يمـــر بـــھ قطرنـــا ، مـــن ســـوء وفـــساد  ـــو الوضـــع الـــرا ـــالك، كمـــآ  ا لل عرضـــ للظـــروف آمـــر 
افــة مــا  ــاء  ، وا ــ قــت املــواطن العرا ــذه األوضــاع الــ ار غيــ  يــاة، إذ البــد مــن اتخــاذ تــداب جــاده مــن أجــل  ا
لول النــصفيھ وان يكــون تطلعنــا إســعاد  ــي ) إنــھ ال يــؤمن بــا ــالت ،ألن مــن صــفاة ( االنقال ــ وو ــق بــھ مــن مأا

س االحتالل.  ذآ البلد وتخليصھ من د
 

ــ حيــاة افــصل  اضــر إ ــ الوقــت ا تمــع  ــ ا يــاة الــسائده  افــة جوانــب ا يجــب علينــا القيــام ( بثــوره ) لتغيــ 
ال االجتما والسيا والص واالقتصادي. ا،  ا  م

 
ـــ تحـــدي  ـــ الباطـــل،  ـــق ع ـــ يقظـــة أ ـــائن، ألبدالـــھ بمـــا يجـــب أن تكـــون،  و  ـــ مـــا ـــ االنتفـــاض ع ألن الثـــوره 
ـــ  الــھ ال ــ ا ، الــذي أوصــل األمــھ إ ــ اقــع املــزري املتفــ فيــھ الفــساد املــا واألداري واألقتـــصادي والسيا الو

ا اآلن.  ش  ع
 

عــد أن تلقــت الــصفعات  ــ املقاومــھ تفــضل العــوده  عــد قــادره ع ــ  وقــد قيــل (( إن الــشعوب الــ تلقــي الــسالح و
انات املذلھ ع حمل السالح مجددا )) .  واال

يل  ـ سـ ـا ع ه مـرة بـضروف مماثلـھ لـضروفنا، نـذكر م ـو حـال شـعوب كثـ ـر شـعبنا كمـا  اذن ال بد مـن ثـوره لتحر
صر ( الشعب الرو ).  املثال ال ا

 
ـ أكـ مـا  ياة االجتماعيھ  روسيا القيصرة ع انت ا ان يقا أق الوان الذل والفقر واالستعداد،  الذي 
تمعـــــات  ـــــ ا ، فحـــــش ومجـــــون، و ـــــ تمـــــع االرســـــتقراطي مـــــن الـــــشعب الرو ـــــسود ا ان  .و يكـــــون مـــــن التفـــــ

قاء، ولصوصيھ، واجرام. ه، سكر، وعرده، و  الفق
 

ـــان الفقــــر  ـ ا، و ھ مــــن حــــق الطبقــــات العاليــــھ وحــــد انــــت العنايــــھ بالــــ ــــ البــــالد، ألن  ئــــھ متفــــشيھ  انــــت االو و
ن للطبقات العامھ. ل، حلفاء طبيعي  واملرض وا

 
ناء طبيعــة تلــك  ــ م  عــض ــشر،  ــشر او أشــباه ال ــن مــن ال مــسة مالي نا  ــ ــا  ــ آخر ــا إ يا مــن اول انــت ســب

بد الظالم. ناء القيصر املس م  عض  البالد الواسعھ القاسيھ املا حلھ، و
 

ــي التحــرري،من قبــل  ــشاط االد ــان ال ــ روســيا و ــھ  ــات الثور ر ــان حــافال ببــوادر ا إال أن القــرن التاســع عــشر 
ن  ـــن والكتـــاب والـــشعراء، الـــذين عبـــدواطرق الثـــوره، مثـــل الكونـــت ليـــون تولـــستوي والـــشاعر بوشـــك عـــض املثقف
ايـھ انتـصر الـشعب  ـ ال م و ل شعر من اشـعاره، وكتـاب أخـرون ال مجـال لـذكر عرف بنافخ روح الثوره   الذي 

سلط عليھ.  سول لھ نفسھ احتاللھ وال ل من  ھ ل تھ العاليھ وتمسكھ بارصھ ومقاومتھ الضار  الرو لوطن
 

قيقـة اذا مـا قلنـا ان  ملا تقدم ال ض من أن نأخذ من تجارب شعوب العالم املماثلھ لنا لتحرر بلـدنا.وال نجانـب ا
ــوس  ــال ) الــذي حــرر مملكــة ســومر مــن قراصــنة الفــرس ا ــ ( اوتوحي ــو البطــل العرا ــ التــارخ  اول بطـل محــرر 

 قبل ثالثة آالف سنھ قبل امليالد.



 

 

 8ص

°ŠÛ¤]æàÚ^nÖ]^â]†Òƒ»
å…çnÖ]Œæ†Âl^éŞÃÚ»ìð]†Î

ë†Ú^ÃÖ]†~‘çe]


ـان  ـوم لثـورة شـباط الـ  عرـف ومف نالـك  ات منطقيا،  قائق ع وفق تفس املصط لغرض وضع ا
كــــــــم  ــــــــع مــــــــن مثقفيــــــــھ لتغيــــــــ نظــــــــام ا ــــــــ بقيــــــــام الــــــــشعب عــــــــ قيــــــــادة نخــــــــب وطال ا األو انطــــــــالق شــــــــرار
ـصيات  ة" أو مـن خـالل  ـالقوات املـس شده الشعب من خالل أدواتھ " بالقوة.الحداث التغي الذي ي
ـــذه الطموحـــات ولتنفيــــذ برنـــامج مــــن  كــــم العـــاجز عـــن تلبيــــة  خيـــة لتحقيـــق طموحاتــــھ لتغيـــ نظـــام ا تار

كم الظالم. و االنتفاض ضد ا وم الدارج أو الشع للثورة ف  املنجزات الثورة غ االعتيادية.واملف
 

يـــأت الظـــروف املناســـبة لإلطاحـــة  ـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل الداخليـــة واإلقليميـــة و نالـــك تـــداخل ب عـــم 
ن وأعمــال  ــا بإعــدام القــادة والــوطني ب تخبطــھ وفرديتــھ واألخطــاء الــ ارتك ــس بحكــم عبــد الكــرم قاســم 
ـــالف مـــع املـــش عبـــد الـــسالم عـــارف  ـــشيات الـــشيوعية املتحالفـــة مـــع قاســـم وا ـــا املل العنـــف الـــ قامـــت 
ا لغـرض  ـ سـور ـن  ية، عالوًة ع تصرحات قاسم املتكـررة عـن دعمـھ لالنقالب ان قيد اإلقامة ا الذي 
ـا  ـان ل ا  يـة املتحـدة.كما أن لعبـة السياسـة الدوليـة ومـصا ـة العر ور م ـ إطـار ا ا عن مصر  انفصال

صوم أو ج ثمار نزاعات األطراف املتصارعة. يع أو تأييد ا  دور  
 

ـــن  ـــن قاســـم وفرقـــاءه مـــن أعـــضاء تنظيـــم الـــضباط الوطني ـــسم الـــصراع ب انـــت الثـــورة امـــرا حتميـــا  لقـــد 
ـ  عـض اإلجـراءات ال ب  ـس صيات السياسية الفاعلة  الساحة السياسية من مختلـف التيـارات  وال
ــ الــوزارة  ــزب الــشيو ع يمنــة العــسكر وا ــ الــسلطة وفرضــھ ل ــا تفــرده  ا عبــد الكــرم قاســم م اتخــذ
ن كذلك ابتعاد قاسم عـن مـا اتفـق عليـة فيمـا  اقية، حيث منح صالحيات واسعة للشيوعي والسياسة العر
ـــي املـــس  ن "أو األحـــرار" النـــضمام العـــراق لالتحـــاد العر ســـ بامليثـــاق الوطـــ لتنظيـــم الـــضباط الـــوطني
يـــة خصوصـــا  ـــ عـــداء مـــع أغلـــب الـــدول العر ـــدال عـــن ذلـــك دخـــل قاســـم  يـــة املتحـــدة"، و ـــة العر ور م "ا
ـــ  امعـــة العرية.وكـــذلك االضـــطرابات ال ة العـــراق مـــن ا يطـــة بـــالعراق وتـــوج اجرائاتـــھ بإلغـــاء عـــضو ا
ن واألحــداث املؤســفة  عــض قــادة تنظيــم الــضباط الــوطني ب حمــالت إعــدام  ــس حــدثت ابــان حكــم قاســم 
ـة لقاسـم  يمنة املركز شيات الشيوعية  املوصل وكركوك، مما أدى إ إضعاف أك لل ا املل ال قامت 

ر املتخبط. اره بمظ ظ ارجية و  ع حكم العراق الذي ترك أثره  زعزعة السياسة ا
 

ــ  ــ املوصــل  كم فحــدثت ثــورة  ا ضــد تفــرد قاســم بــا ــ ــان موقــف الــشعب وا مــارس / أيــار مــن  ٨لقــد 
ا العميــــــد عبــــــد الكــــــرم قاســــــم بقــــــسوة حيــــــث قتــــــل وأعــــــدم ١٩٥٩ســــــنة  ، أو ثــــــورة الــــــشواف، والــــــ أخمــــــد

ـــ  داف قاســـم مـــن قبـــل حـــزب البعـــث  ا.وتال ذلـــك اســـ عـــرض  ١٩٥٩ـــشرن األول مـــن ســـنة ٧منفـــذ حيـــث 
ت لھ إصابات بليغة  كتفھ.  عبد الكرم قاسم إ محاولة اغتيال سب

 
ـ مـا أشـيع مـن قبـل حكومـة عبـد الكـرم قاسـم  ـدل، و ة ل و تارخ تلك املرحلة وقعت ثالثة أحـداث مثـ
اكمـات الـ ُعقـدت  ا بالوثـائق أثنـاء ا ـ كـم والـ لـم يتأكـد مـن  شاف محاوالت قلب نظـام ا عن اك
ـ  ط الـرأي العـام  ـ م ممـا أثـار  ـت بـرائ ن لوثـائق أخـرى تث ـ تقـديم املـشتك عد ذلك إضافة إ ا وال  شأ

م لقادة حركة   يوليو / تموز أو الرموز الوطنية األخرى. ١٤حينھ حول ما أسموه الدوا وراء تلفيق ال
 

كومة بأن عبد السالم عارف حاول  و ما أشاعتھ ا ا امام الراي العام  دث األول الذي أثار جدًال كب فا
تھ لــــدوره  ب ازديـــاد شـــعب ـــس ــان قاســــم ممتعـــضا مـــن عـــارف  ـ ة  اغتيـــال عبـــد الكـــرم قاســـم.و تلـــك الفـــ

ـــ حركـــة  س  ـــ الثـــورة  ١٤الـــرئ طـــب االرتجاليـــة عـــن دوره  لقـــاءه ل اراتـــھ للمحافظـــات و ـــھ وز تمـــوز مـــن ج
يونية. يطانية والص ديدات ال فاظ ع الثورة من ال  وضرورة قيام الوحدة ل

 
عـد اعتقالـھ وتـصرحھ امــام  ـن بحركـة الــشواف، و م ـ مـع امل كـذلك زج اسـم العميـد ألـركن نــاظم الطبقج
انتــھ، تــم إعدامــھ  عذيبــھ وا نــھ قــد تــم  مــة عليــھ و ــت ال كومــة بــان تث ــون بانــھ يتحــدى ا شاشــات التلفز

ط الراي العام.  مما أدى إ 
 

ــــصية الوطنيــــة  كومــــة بــــان وراء عــــودة ال ــــ قاســــم مــــا أشــــاعتھ ا ط الــــرأي العــــام ع ــــ وممــــا زاد مــــن 
اولة انقالبية  عام  و التخطيط  ي  اقية رشيد عا الكيال  .١٩٥٩العر

انـت تلـك  لـة"، و ز ـا محكمـة " ـداوي" فقـد عرفـت بكو ورة باسم "محكمة امل اما "محكمة الشعب" املش
ــم  ــس ل ء بــالكث ممـن ل ــ ــي وأيـضا  ـان النظــام املل اصــة العليـا تقــوم بمحاكمــة أر كمـة العــسكرة ا ا
ب  ــس كمــة و ــان تلــك ا ي. ــ النظــام املل ن  ــانوا مــسؤول ــم  ــرد ا ين  عالقــة بمركــز القــرار وأعــدم الكثــ
ة إعالمية  ا وواج انت من ن  ا العام العقيد ماجد محمد أم داوي وادعا ا املقدم فاضل عباس امل س رئ
كمـــــة  ـــــس وأعـــــضاء ا ــــان رئ ـ ا مـــــا  ً ن وكثـــــ انـــــة املوقـــــوف عـــــذيب و ـــــا وســـــائل  كومـــــة واســـــتخدمت ف ل

ة وأثناء البث املباشر ع شاشات التلفزون. م بالش  ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق ال
 

ــد قاســم عزلــت العــراق عــن محيطــة  ــ ع ة لــدى القــوى الوطنيــة بــأن سياســة العــراق  ــ نــاك قناعــة را
يـة املتحـدة  ـة العر ور م يـة ووقوفـھ ضـد الوحـدة مـع ا ب عـدم إيمانـھ بالوحـدة العر ـس ـي  ـ العر اإلقلي
نئـة  ورة العرية املتحدة برئاسة أعضاء مـن حـزب البعـث لل م ارة وفد من التنظيمات الشعبية ل عد ز
ـــي أثـــرا  ـــان البتعـــاد قاســـم عـــن محيـــط العـــراق العر بـــالثورة ودعـــوة قيـــادة العـــراق لالنـــضمام للوحـــدة، كمـــا 
يـــة مثـــل مـــصر  ســـلبيا الـــ ازدادت ســـوءا بقطـــع العـــراق لعالقاتـــھ الدبلوماســـية مـــع العديـــد مـــن الـــدول العر
يـة أواخـر  امعـة العر ة العراق مـن ا ا والكوت والسعودية واألردن، وانت بھ األمر إ إلغاء عضو وسور

ظـــة سياســـات عبـــد  ١٩٦١عـــام  ـــ منا م حـــزب البعـــث دور كبـــ  ـــ مقـــدم يـــة و ــان للقـــوى القوميـــة العر ـ و
امـــة النـــاس دون وازع مـــن  ـــذه االنتقـــادات اســـتغاللھ ملنـــصبھ بتوليـــة املناصـــب ال ـــ  الكـــرم قاســـم ُيـــضاف إ
كمــة العــسكرة العليــا  ــس ا ــداوي بمنــصب رئ ــن ابــن خالتــھ املقــدم فاضــل امل ع ــا  نيــة وم الكفــاءة أو امل
ا  ـان فقـ ـ ظـروف مواتيـة فـالعراق  ثمار نفـط العـراق  اصة. كذلك فشل  اتباع سياسة حكيمة الس ا

سيطة يوم ذاك. قول ال دود ل ثمار ا ب االس س ھ و ات النفط من ج يمنة شر ب   س
 

ــ أخــرى،  ــ أخــرى وقوميــة ع ب ميولــھ الطائفيــة والعرقيــة بتفــضيل طائفــة ع ــس تقــد قاســم أيــضًا  كمــا ُي
ـــــن وشـــــيوخ العـــــشائر  انـــــت للمالك ـــــة الـــــ  ـــــ العقار ع األرا ـــــ وانـــــ حيـــــث اســـــتغل قـــــانون اإلصـــــالح الزرا

ذه الفئة. اجرن وذلك النتماء أسرتھ ل ن وامل ا ع الفالح ن ووزع  واالقطاعي
 

ـــم  ن ووزع ل اقي ن العـــرب العـــر م بـــالفالح عملـــون لـــدى اإلقطـــاع وســـاوا ــانوا  ـ ـــاجرن الـــذين  كمـــا دعـــم امل
م لھ.  األرا الزراعية والدور السكنية ليضمن وال

 
ان حافًال باملآثر واالنجازات الثورة العظيمة ال  ذه الثورة  ر ل سع أش أن الزمن القص الذي لم يتجاوز 
رطانيـــا  ــا و ـ يًا كمـــا أقلقـــت أمر ن باالســـتعمار مـــص ونـــة واملـــرتبط ــام العـــرب آنـــذاك ا ـ ـــزت عـــروش ا
ــــل مــــن ضــــرت  ــــؤالء بالتعــــاون مــــع  ــــل  ًا ل ـــان التــــأمر مكثفــــًا ومــــش ـ يــــران الــــشاه العميــــل ف ســــرائيل و و
ـــم مـــا  ـــان ل ـــ الـــوطن العري.ف ـــوار  ـــ مـــستوى دول ا ـــ العـــراق وحـــ ع ـــ الـــداخل أي  ھ الثـــورة  مـــصا
ـان  م إ املال ف اه والنفوذ وح م عند نفر ضال من العمالء ومح السلطة وا أرادوا حيث وجدوا ضال

ــــواري والــــساحات واملناطــــق  ١٨يــــوم  ــــ الــــشوارع واألزقــــة وا ــــشرن األســــود قاتــــل مناضــــلو البعــــث الــــردة 
ـــزب وســـقط  ا ودفاعـــًا عـــن العـــراق وا ـــداف ـــا وأ ـــسائر دفاعـــًا عـــن الثـــورة ومنجزا ـــم ا العامـــة وأوقعـــوا 
ــان رجــًال  ــو جــرح و ة الــذي جــرح وأعــدم و يد البطــل املرحــوم ممتــاز قــص داء األبطــال مثــل الــش ــم الــش م
ـصق بوجـھ الـردة ومـن قـام  ـ رفاقـھ و اف ع ـضوع ورفـض االعـ ـسالم وا اعًا فارسـًا رفـض االس ـ عثيًا 

ا.  ا ودافع عن الثورة ومنجزا
 

ـزب مـن قتـل  ن رغـم مـا عانـاه مناضـلو ا ء لـدرب املناضـل داء سـراج مـ ذه الكوكبة من الش انت  لقد 
انــت  ــذا و ــل  ــانوا أصــلب مــن  ــع ف عــسف واجتثــاث وطــرد مــن الوظــائف وتجو ن ومطــاردة و ــ وتــدم و

شرن. ٣٠ – ١٧ثورة  اسم ع مؤامرة الردة السوداء    تموز الرد ا
 

ذه الثورة الفتيـة ثـورة  ت أن  د التارخية تث رمـضان املبـارك اسـتحقت  ١٤ثـورة  ١٩٦٣شـباط  ٨أن الشوا
عثيـــة شـــعبية تخطيـــط وقيـــادة وتنفيـــذ وأن الزمـــن  يـــة  ـــ ثـــورة قوميـــة عر فعـــًال أن تكـــون عـــروس الثـــورات ف
ــ  ــي بــدليل قيــام ثــورة البعــث  اقــع العر ــ الو اســات القوميــة ع ع ــان حــافًال باال ــذه الثــورة  القــص لعمــر 

ا   سان  ١٧آذار وميثاق  ٨سور ا ومصر. ١٩٦٣ن ن العراق وسور  وميثاق مشروع الوحدة الثالثية ب
 

ا. ا ونفذ ا وقاد ل من خطط ل  تحية لعروس الثورات وتحية ل
ع تارخ األمة العظيم. ي صا ا  تحية للبعث العري االش

ان من الوطن العري. ل م داء البعث    تحية لش
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ـــ اســـتخدام الديمقراطيـــة  ء  ـــ للواليـــات املتحـــدة األمركيـــة تـــارخ 

ـا األسـود قتلـت  خ ـا ،فعـ تار ت كومـات الـ ال ت كعقاب ضد ا

ت وشردت وأصابت ما يفوق ال  ـ  ٢٠وشو ن ع مليون قتيل موزع

و شــيما حيــث قــ اكــ مــن  ٣٧اكــ مــن ــ الــف  ١٦٠دولــة بــدا مــن 

ي قتلـــت  ـــ ناجـــازا ص قتلـــوا بقنبلـــة واحـــدة و ـــ  ٨٠ـــ ي  الـــف مـــد

ألــــف مــــشوه ومــــا زالــــوا يولــــد األطفــــال  ٢٠٠ظــــة وتركــــت أكــــ مــــن 

رب العاملية الثانية و  ذا  ا يجة اإلشعاع النووي  ون ن مشو

ـــ  ـــاري ترومـــان الـــذي ســـماه " اعظـــم انجـــاز  ــي  ـ س االمر ـــد الـــرئ ع

ف بدولة إسرائيل عام   .١٩٤٨التارخ" كما انھ اول من اع

 

ــة  ــرب الكور ــ ا ــا مــن قتــل ١٩٥١و ــا مــع كور ــن ٣خرجــت أمر مالي

ــ  ســيخ الديمقراطيــة  ل ذلــك ل ي. ــي مــد ــم أكــ مــن مليو كــوري م

ا الشيوعية.!!و عام  ق مـن  ١٩٧٣  -  ١٩٦٤كور ـ حيث تم ابـادة و

ـ  ٤  -  ٢ ـ اكـ حـرب إبـادة  نامي ع يد القوات األمركية  مليون في

يونية ضــــــد  ــــــازر الـــــص ـــــل ا ا املطلـــــق ل ـــــ تأييــــــد التارخ.إضـــــافة ا

ن مـــن عـــام  عـــام  ١٩٤٨املـــسلم ا مـــن مذابـــح  ١٩٦٧ومـــرورا  عـــد ومـــا 

ا.  بحر البقر ومذبحة قانة وغ

 

ــ عــام  ــس  ١٩٦٠و ــة األمركيــة اول رئ ــابرات املركز الــة ا قتلــت و

ض لالســــــــتعمار  ــــــــساري املنــــــــا غــــــــوا الــــــــزعيم ال دولــــــــة مــــــــستقل للكو

ــــــ الوحــــــ  غو عــــــد ان دعمــــــت الــــــدكتاتور الكو بــــــاترس لومومبــــــا 

ونو الذي قتل مئات االالف من الناس.  جوزف مو

 

ـــــــن عـــــــامي  اتفقـــــــت الواليـــــــات املتحـــــــدة مـــــــع برطانيـــــــا  ٩٦٦  -  ١٩٦٥و

ـــــــ  ـــــــسارة املنتخبـــــــة ديمقراطيـــــــا  كومـــــــة ال اليا لإلطاحـــــــة با واســـــــ

ــــ املذبحــــة الــــ تلــــت حيــــث قــــ ونــــصف مــــن  ت  ــــسب اندنوســــيا و

ن. ن االندونوسي ن والعمال واملفكرن والناشط  الفالح

 

ــــــ عــــــام  ــــــ ضــــــوء اخــــــضر مــــــن أســــــياده  ١٩٧٥و ارتو ع حــــــصل ســــــو

ة  ــــ أســــ ــــش االندنو ـــان لغــــزو تيمــــور الــــشرقية وتلقــــى ا ـ األمر

ــــــل  ارتوا ب ي وضــــــم ســــــو يو مقدمــــــة مــــــن واشــــــنطن والكيــــــان الــــــص

ب بقتــــل مــــا اليقــــل عــــن  ــــس ة و ــــرة الفقــــ ز  ١٨٠وحــــشية الدولــــة ا

ا. ا  الف من س

 

ـــــ عـــــام  ـــــة  ١٩٧٣و ـــــابرات املركز الـــــة ا ندســـــتھ و أطـــــاح انقـــــالب 

ــــــــس  اكية املنتخبــــــــة ديمقراطيــــــــا بالرئ كومــــــــة االشــــــــ كيــــــــة با األمر

ـــــــا  ليـــــــف ألمر ــــــزار وا الــــــشي ســـــــلفادور اللينــــــدي وحـــــــل محلـــــــھ ا

نوشــيھ حيــث قتــل نظامــھ  ال اوغوســتو ب ــ ألــف عامــل وفــالح  ٣٠ا

 وناشط.

 

كومــــــة  ـــــا وا ـ ــــــشات أمر يــــــات ا يات والثماني ــــــ أواخــــــر الــــــسبعي و

اكستان القوى اإلسالمية املتطرفة وأصبحت القاعـدة  السعودية و

ـــرب البـــاردة مـــع االتحـــاد الـــسوفي مـــن اجـــل  وطالبـــان جـــزءا مـــن ا

ــستان وقــد قتلـــت  ــ أفغا ــد للـــسوفيت  زعزعــة اســتقرار النظــام املؤ

ــ جنــوب غــرب  ابيــة املئــات مــن اآلالف مــن النــاس  ــذه القــوات اإلر

 اسيا والشرق األوسط.

 

وت عــام  اينة بالقنابــل  ١٩٨٢وضـرب وحــصار بـ م للــص عــد إمـداد

ستان بقنابل  أفغا رمة دوليا.وكذلك ضرب العراق و العنقودية ا

ــا  محرمــة دوليــا وضــرب كوســوفا بقنابــل اليورانيــوم الــ الزالــت أثار

ن. ف األمركية ستظل مئات السن   كوسوفا وحسب ال

 

ــ عــام  ــ امليــاه اإليرانيــة وقامــت  ١٩٨٨و س ا ــس ت الــسفينة في عــ

ـ مـصرع  ـصا  ٢٩٠بإسقاط الطائرة املدنيـة اإليرانيـة ممـا أدى ا

  الفضاء.

 

ـ ذبـح محمـوم لعـشرات  ١٩٩١و عام  شاركت املقاتالت األمركيـة 

ــت.و قبــل عــام مــن  بة مــن الكو ــ اقيــة امل اآلالف مــن القــوات العر

ـــــ  غـــــزو التحـــــالف بقيـــــادة الواليـــــات املتحـــــدة، ُروج لـــــدعوة للتـــــدخل 

ي  ـــانون الثــــا ـ ــــ ينــــاير /  ــــ ٢٠٠٢العــــراق، و ـــي  ـ س األمر ، ذكــــر الــــرئ

ــــ خطــــاب  لمتــــھ  ذلــــك الوقــــت، املعتــــوه جــــورج دبليــــو بــــوش، خــــالل 

حالــــة االتحــــاد الــــسنوي، العــــراق باالســــم كجــــزء مــــن "محــــور الــــشر" 

ا الشمالية.  الذي يضم أيضا إيران وكور

 

ــن  ــانون االول  ١٨و ٢٠٠٣مــارس / اذار ٢٠ومــا ب ــسم /  تــم  ٢٠١١د

ـــــا "  ا أمر احتـــــالل العـــــراق وغـــــزوه وســـــيطرة عـــــسكرة شـــــاملة نفـــــذ

ـــــ  ة دمـــــار شـــــامل ممـــــا أدى إ عـــــة امتالكـــــھ أســـــ الديمقراطيـــــة" بذر

ــــــشرة قــــــدرت بمليــــــون قتيــــــل  اقيــــــة وخــــــسائر  إســــــقاط الدولــــــة العر

يليونات الـدوالرات  ن املشردين وخسائر مادية تقدر ب ومصاب ومالي

ــــ طليعــــة أســــباب  ـــان  ـ ــــ عنــــف طــــائفي بلــــغ ذروتــــھ و وانــــزالق البلــــد 

ــــ  يطانيــــة لوضــــع اليــــد ع كيــــة وال ن األمر كــــومت الغــــزو تحمــــس ا

رطانيــا نحــو  ــا و عــد ان أنظمــت ألمر ائلة. ثــروة العــراق النفطيــة ال

ــــــ  اقيــــــة" ال ــــــس باملعارضــــــة العر ــــــ مــــــا  عــــــشرن دولــــــة إضــــــافة ا

ــ  ــ كرا ــا مــن ترعــت ع ــ حبــك خيــوط عمليــة الغــزو وم مت  ســا

ـ منـذ عـام  د السيا عد ان تصدرت املش كم  ـد اآلن  ٢٠٠٣ا و

عا بإدارة شؤون البالد والعباد.  وال فشلت فشال ذر

 

عــد  ــشظيا وغــ مــستقر  ١٨و ــرب، بــات العــراق بلــدا م ــ ا عامــا ع

ور جماعات  سياسيا، وأضعفھ الصراع الطائفي الذي أف إ ظ

نظيــــم الدولـــــة اإلســـــالمية"  عـــــرف ب ـــــا مــــا  ابيـــــة، مــــن بي ــــشددة إر م

شيات االجرامية املرتبطة بايران الشر.  داعش" واملل

 

عــد بالــسالم  ومــازال غــزو العــراق، موضــوعا خالفيــا ولــم تنعــم البــالد 

ش الرغيد وال بالديمقراطية املزعومة. الع  واألمن واألمان و

 

ــــــشرت مجلــــــة  ــــــ ”  و ــــــل “فــــــورن بول كيــــــة الــــــ تــــــصدر مــــــرة  األمر

ـل سـنة , مؤشـر الـدول الفاشـلة , مقـاال تحدثـت  شر مـرة  رن , وت ش

ــھ  ــ شــن حر فيــھ عــن األســباب الــ حــدت بحلــف شــمال األطلــ ا

ـــــــ العـــــــام  يـــــــا  ـــــــ  ٢٠١١العدوانيـــــــة اللصوصـــــــية ضـــــــد لي ممـــــــا ادى ا

ــل  اإلطاحــة بنظــام الــزعيم الليــ الراحــل معمــر ألقــذا وقتلــھ و تحو

ـراب  ـ دولـة فاشـلة و أدت  تلك الدولة العرية الغنيـة واملـستقرة ا

ـــ قرابـــة نـــصف  ـــا وت يـــا وقتـــل وجـــرح عـــشرات اآلالف مـــن أبنا لي

ـــب مئـــات مليـــارات الـــدوالرات مـــن  ـــا و ـــ نفط يالء ع ا واالســـ ا ســـ

. ا السيادي وغ ذالك الكث  صندوق

 

ــــــــ العــــــــالم وحارســــــــا  ا شــــــــرطيا ع ت نفــــــــس ـــــــا الــــــــ نــــــــّص ـ ــــــــذه أم ف

ا تواجـــــھ اليـــــوم أزمـــــة عميقـــــة تكـــــشف  ـــــشر للديمقراطيـــــة وراعيـــــا ل

ا. طالن ادعاءا ا و ا وزف زعم شاشة بنا  الستار عن 

 

ـسّلط  أحداث الصدام والعنف ال اجتاحت مـدنا وواليـات عديـدة 

تمـــــــع  ده ا ـــــــش ـــــــ عمـــــــق االنقـــــــسام الـــــــذي  الـــــــضوء مـــــــرة أخـــــــرى ع

عاء  ي.وما يؤكد ذلك عندما وقف العالم ليلة األر ي ٨األم انون ثا

ـي اثــر  ٢٠٢١ ـ ا الكونكــرس األمر د ــشا أمــام األحــداث الــ شــ مند

اســــــر باالنتخابــــــات دونالــــــد  س ا اقتحامــــــھ مــــــن طــــــرف أنــــــصار الــــــرئ

صـــــــابة أكـــــــ مـــــــن  اص و ـــــــ عـــــــة أ  ٣٠ترامـــــــب وأودت عـــــــن مقتـــــــل أر

 صا إضافة ا اعتقال العشرات.

 

ذا تم  ل  ذه "الديمقراطية"  ي ع  وانھ انقالب شع او جما

كيـــــــة مـــــــدافعا عـــــــن الديمقراطيـــــــة  ب الواليـــــــات املتحـــــــدة األمر تنـــــــص

سان ؟!!. قوق وكرامة اإل  ومراعاة 

 

عـــــض األقطـــــار  ليـــــج و حـــــت أقطـــــار ا ـــــو مـــــاذا ر والـــــسؤال املطـــــروح 

ـــــا  ـ يــــــة الــــــ أعطــــــت الــــــضوء األخــــــضر ألمر امعــــــة العر يــــــة وا العر

قتــل  ــذه األقطــار تــدمر و ا ف يــا وســور ــ العــراق ولي تــو للتــدخل  وللن

ـا  ا ـورة ومغبونـة وخ ا مق ا وشعو الب ع ثروا ا وت ر شع و

ـا  ـ م أمر يــد الفاســدين الــذين نــصب ــا بيــد الغــرب االســتعماري و ل

ــاء الــشعوب  ئــھ القــضايا وال طــط تجز ــداف ا ــذا احــد ا ــا و عل

ة لـــشل  ـــداف كبـــ ـــذا يحقـــق أ ـــل  ـــش و ـــث خلـــف لقمـــة الع ـــ الل

طط بمراحل ..  حركة الشعوب و تحقيق ا
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رمــــضان ) اول ثــــورة  ١٤(    ١٩٦٣شــــباط عــــام  ٨يمكــــن اعتبــــار ثــــورة 

ـــ  ھ االحـــداث ال ـــشا ـــي وت ـــ الـــوطن العر عثيـــة شـــبابية  شـــعبية 

ــشرن الــشبابية  يــة بدايــة ثــورة  ــة االن و ار ا باالحــداث ا ســبق

ـــن وســـراق املـــال العـــام مـــن  تل ـــر العـــراق والوقـــوف بوجـــھ ا لتحر

ا  عمالء ايران وامر

 

ــاج  ٨ومنــذ بدايــة ثــورة  شــباط وضــعت القيــادة البعثيــة للثــورة امل

ـــ  ا  طـــوات الـــ ســـوف تتخـــذ ـــ والـــذي تـــضمن تحديـــد ا املرح

ارجية والداخلية واالقتصادية  مجال السياسات ا

 

ــ الــصعيد  انــت ع ــا القــص ف ــم منجــزات الثــورة رغــم عمر امــا ا

قــــــــوق  الوطــــــــ اصــــــــدرت قيــــــــادة الثــــــــورة بيــــــــان اقــــــــرت بموجبــــــــھ ا

ـــــ اســـــاس عـــــادي وســـــليم كمـــــا صـــــدر  القوميـــــة لـــــشعبنا الكـــــردي ع

ب  ـــــس ـــــن وخاصـــــة  ن واملعتقل كـــــوم العفـــــو العـــــام عـــــن جميـــــع ا

ـــــ  نـــــاء قاعـــــدة للقطـــــاع العـــــام  حـــــوادث الـــــشمال وقامـــــت الثـــــورة ب

ــ  انــب التجــاري كمــا شــرعت قــانون العمــل والــضمان االجتما ا

ــــــــشطت اعمــــــــال شــــــــركة النفــــــــط الوطنيــــــــة  يع و تمــــــــت بالتــــــــص وا

ـــــــا  مـــــــل وق ـــــــ الـــــــذي ا اشـــــــرت بتطبيـــــــق قـــــــانون االصـــــــالح الزرا و

ة  ــــــــسليحھ باالســــــــ ــــــــره و ــــــــ تطو ش فعملــــــــت ع تمــــــــت بــــــــا وا

ديثة.  ا

 

يع  ــ ــ  ــان لنجــاح الثــورة تــأث كبــ  ــ الــصعيد القومــي ف امــا ع

ــ االطاحــة بحكــم االنفــصال  ــي الــسوري ع ــ القطــر العر ــزب  ا

ر واحــد ووثقــت الــصورة عالقــات العــراق مــع  ــش عــد ثــورة رمــضان 

ا  ظل النظرة القومية ..  االقطار العرية وخاصة املتحررة م

 

ـــ  يـــة ع افقـــة االقطـــار العر ـــ مو ـــزب ان يحـــصل ع كمـــا حـــاول ا

ـــــر  ـــــن العمـــــل الرســـــ والـــــشع لتحر ام ب ـــــ مـــــشروع يحقـــــق اال

ن.  فلسط

 

ا  ـــــــــن العــــــــراق وســـــــــور آ ( ب وقــــــــدمت ثــــــــورة البعـــــــــث مــــــــشروع وحــــــــدو

تجــاوز اخطــاء وحــدة  يــة املتحــدة ) و ــة العر ور م ــ  ١٩٥٨وا وع

ــسان ١٧ان تكــون الوحــدة اتحاديــة مــن خــالل ( ميثــاق  )  ١٩٦٣ -ن

ــــــ اعــــــالن  ــــــزب ا ــــــذه الوحــــــدة اضــــــطر ا يجــــــة لعــــــدم تحقيــــــق  ون

ــــ  ــــ والــــسوري  ــــن القطــــرن العرا ــــشرن  ٩الوحــــدة العــــسكرة ب

ب ردة  ١٩٦٣ -االول  ـــــــا النجـــــــاح ايظـــــــا لـــــــس  ١٨والــــــ لـــــــم يكتـــــــب ل

ي   .١٩٦٣ -شرن الثا

 

ــا ثــورة  ات الــ واج انــت مــن  ١٤ان املعوقــات والــصعو رمــضان 

ة الثـــورة فـــضال عـــن مؤامـــرات  ـــ اخفـــاق مـــس االســـباب الـــ ادت ا

ل  ـــش ـــارج الـــذين ادركـــوا ان الثـــورة  ـــ الـــداخل وا قـــوة االعـــداء 

م  املنطقة. م واطماع  خطرآ حقيقيا ع مصا

 

ي حافـآل  ا ـي االشـ ان تارخ حزب الشعب حـزب البعـث العر واذا 

عـــــد  عتـــــ عـــــروس الثـــــورات و باملـــــأثر النـــــضالية فـــــأن ثـــــورة رمـــــضان 

واحــدة مــن ابــرز مـــأثره ومالحمــھ البطوليــة ورغـــم ان تلــك الثــورة لـــم 

ـــــا النـــــضالية  ـــــا تظـــــل محتفظـــــھ بقيم ـــــ ا ـــــا االســـــتمرار ا يكتـــــب ل

ـــــــا النمـــــــوذج الناصـــــــع للثـــــــورة  ـــــــة فـــــــضال عـــــــن كو ا الثور دروســـــــ و

ا حزب قومي متمرس بالنضال.  الشعبية ال يقود

 

ـــذه الثـــورة  داء  لـــود لـــش ـــد وا ـــ قـــادة ثـــورة رمـــضان وا تحيـــة ا

ـــــم  ـــــ املقدمـــــة م يـــــة و ـــــزب والعـــــراق واالمـــــة العر داء ا ـــــل شـــــ و

ــــاد  ن وقائــــد ا س القائــــد صــــدام حــــس ــــ االكــــ الــــرئ يد ا شــــ

م هللا . يم رحم  والتحرر الرفيق عزة ابرا
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ة التحــرر مـن املنظــور ١ ـسمت بــھ نـصوص ( البعــث ) مـن مـ . يقـول الرفيـق الــدكتور اليـاس فــرح. ان مـا ا

اقع جديده، ولم تدفع إ االنكماش ورد  وار من مو عة ا الغري، قد بقيت ضمن إطار اإلستعداد ملتا

ـــ  ـــذلك اكـــدت نـــصوص (( البعـــث )) املع ـــ الغـــرب. و ـــ الثقافـــات وتيـــارات الفكـــر املعاصـــره  الفعـــل ع

ضاري لألستقالليھ.  ا

 

ـ ٢ تعـد عـن االمـراض ال نـابيع التجـدد واألبـداع، وان ي ـ أن يبقـى متـصال ب . إن شرط الفكر املبـدع ال

قراطيــھ  عــھ التجرديــھ، والب ــذا العــصر، مثــل أمــراض ال ــ  ــا  ــار الــ فقــدت حيو ــا األف بت  أصــ

عيھ.  ونالذرا

 

ن مايحتــاجون ٣ ــن ايــدي املناضــل ــ الــذي يــضع ب ــق العل ــ الطر ــزب  يــھ لفكــر ا . ان الدراســھ املن

ا يبقى العمل الثوري تخبطا وارتجاال وحقوال للتجارب واالخطاء. ھ، ألن بدو  اليھ من ثقافھ ثور

سبھ ا التنظيم الثـوري والعمـل الثـوري وطاقـھ اساسـيھ ٤ ھ بال ل ماده حيو ش . ان الثقافھ الثورھ 

ما  ــ مـــس لــل والنقــص  دراك مواضــع ا مــا و ــة اخطا ــا، وملعا مــا ولــضمان ســالمة مردود لكال

ما. ل م ما وتخطيط مراحل  يح ن  وت

 

ل ٥ ــــش ــــ مـــن طبيعـــھ أخـــرى، ذلـــك إن دراســــة الفكـــر الثـــوري، إنمـــا  ـــ  . ان عالقـــة املناضـــل بفكـــر ا

ــسد نقــص  ــا  اجــة الغذائيــھ ألــ يقــصد مــن اروا ــ أشــبھ با ــ املناضــل، ف ــسبھ ا حاجــھ نــضاليھ بال

الــھ النفــسيھ الالزمــھ لالبــداع  ــده بالطاقــھ االزمــھ للعمــل واإلنتــاج وخلــق ا ــسم وتزو نــاء ا عــضوي و

سم وتنظيم فعاليتھ ومضاعفة مردوده.  والتوجيھ ل

 

ـــخ ٦ ـــ التعلـــم مـــن التار ـــسان  يجـــة ألخفاقاال ي ن ا، يـــأ ـــشرھ ومـــشكال ـــ ال ا مـــن مأا . أن جـــزءا كبـــ

ـــ  ـــسان ع عطـــل قـــدرة األ ـــا،  عي ـــض، الن أســـباب  فاالخطـــاء تتكـــرر، والفـــرص تـــضيع، والتجـــارب تج

ـ  ـشل قدرتـھ ع لمـھ واحـده،  ه واراده. و ـاء، ومـا امتلـك مـن مخيلـھ ومـن بـص ب مـن ذ استقالل ما و

 االستفاده من التارخ.

 

ـــا افـــراد ٧ لھ.وســـوف يمـــر عل قنـــا طو ـــشيل (( أن طر . يقـــول الرفيـــق املرحـــوم القائـــد املؤســـس أحمـــد م

ــق  ة الطر ــ ــ  لمــة الــسر، الــ تبقــي ع ــق  ــذا الطر ــ  عــرف الــسائرون ع واجيــال، لــذلك يجــب أن 

ل جيل آلخر )) . ل فرد آلخر و ا   واستقامتھ وأمانتھ، وأن ينقل
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ـــــــ  د السيا عـــــــة املـــــــش لقـــــــد غـــــــدت متا
مـــــة شـــــاقة  ـــــ تـــــوس م والوضـــــع العـــــام 
ـــــوض  ـــــات ا ـــــ آن، و ية ومملـــــة  ومـــــض
ـــا أمـــرا منّفـــرا وممجوجـــا نظـــرا لتفاقـــم  ف
ا عـــن  ـــا ولتولـــد ر عـــدد مظا األزمـــات و

يار نظام بن  ا، حيث ومنذ أك من عقد من زمن خال ومنذ ا األسباب ذا
ـــسم  ـــ عقـــب أحـــداث د ـــس 2011جـــانفي  - 2010ع ـــ تو د  ، ظـــل املـــش

ـــ أحداثـــھ مـــع اختالفـــات طفيفـــة  ست كـــرر نفـــسھ و ـــان ذاتـــھ و يـــراوح امل
وص مختلفة فقط. ات ومكونات وسلوكيات و عب ا   طبع

 
يـــــاة السياســـــية وترذيـــــل  ـــــ تـــــوس وتـــــردي ا ـــــسداد األفـــــق الـــــشامل  إن ا
ـــــا  ـــــدمات وغيا ـــــل ا عمـــــق األزمـــــة االجتماعيـــــة وتر ـــــ و الفعـــــل السيا
لـــول لـــدى الطغمـــة السياســـية املتنفـــذة منـــذ  امج وا عـــدام الـــ تمامـــا وا
ة  ـــام وتوصـــيفات صـــا ـــا أح ل ي، بقيـــت  ســـقوط رأس النظـــام النوفمـــ
ـــــ  ـــــا ع ـــــ مطلع ـــــسيون  ـــــن التو ـــــ مرحلـــــة را كـــــم ع ة ل ـــــة كبـــــ وجا و
مـــا آمـــاال  ـــا ا ــا، وعلقـــت عل ـــة تتـــالءم مـــع طبيع ليـــة جذر ي ات  غــ
عالتـــھ وفـــساده  ـــ  ـــت األنفـــس بنقلـــة نوعيـــة تقطـــع مـــع املا ـــضة ومن عر

م.. بھ وظلم ن بتالب ن واملمسك ن واملتحكم  وجور الفاعل
 

اســة حقيقيــة وشــاملة أحكمــت  ــسمت معــالم انت ــسارع األحــداث، ار ومــع 
ئــــة  ، حيــــث طفقــــت منظومــــة سياســــية م ــــ اقــــع التو ــــ الو ا ع قبــــض
انتظـــارات الـــشعب مـــن  ـــة و ـــا االنتخابيـــة مـــن ج ـــزوزة ضـــرت بوعود وم
ــ مــع  ــا شــبھ الك ن بتما ــسي ــائط، وصــعقت التو ــة أخــرى عــرض ا ج
يــــة، فانكــــشف  يــــة والنوفم ن البورڤي ن الــــسابقت ت ن السياســــ املنظــــومت
مـــوم  ا ا ـــ ســـباق ، وتج كـــم ال غـــ ا بمغـــانم الـــسلطة ومفـــاخر ا وســـ
ـي  ار ل ذلـك مـن خـالل األداء ال ن  ان الثمن، وتب ما  ن م للتنفذ والتمك
ـ إدارة  ـان اإلخفـاق  ديدة ع جميع الـصعد، حيـث  كم ا ملنظومة ا
اقع سـليل  ، ولم يكن ذلك  الو ا األك ا األبرز وعنوا الشأن العام سم
ــسيون لــو تلمــسوا صــدقية الركــون  ما التو تف ــان ســ ظــروف موضــوعية 
ـــسي املرفـــق العـــام والعمـــل الـــدؤوب  ـــان التعـــاطي املبتـــذل مـــع  ـــا، بـــل  إل
انـت  ه لصا أقطاب تلك املنظومة  الوقـت نفـسھ، و ع ضرھ وتجي
ـــــ  كـــــم وع اســـــب مـــــن ا ـــــ امل ـــــ شـــــفط أع ـــــة القائمـــــة ع العقليـــــة الفئو
قيقيـة  ـ األسـباب ا ـا،  ـف أكـ قـدر م ـم إال ل اعتباره مجـرد كعكـة ال 
ـــــو الفـــــشل  ــــ إدارة البـــــالد والعبـــــاد، و ــــة لـــــذلك الفـــــشل الـــــذرع  ر و وا
ــس  عــصف بتو انــة الــ  عمقــت بفعلــھ األزمــة ا ــسعت دائرتــھ و الــذي ا
ـ  ـ عليـھ بانفجـار كب ـ مـا  ا واستمرار األوضاع ع وتنذر  حال استمرار
والھ كمـا أنـھ مـن املؤكـد أن لـن ينجـو مـن  قادم ال محالة، ال يمكن تخيل أ

ما تراءى العكس.    آثاره أحد م
 

ــــ  بات، و ر واملــــس ــــشابكة املعــــالم والظــــا ــــ تــــوس معقــــدة م إن األزمــــة 
نـــاك إجمـــاع ال  ا. ولكـــن،  اســـا ع ـــا وا ـــ ترديا ـــشابكة  أيـــضا معقـــدة م
ــــش  ع ــــ بامتيــــاز، حيــــث  ــــ سيا ــــ تو ــــ أن أصــــل الــــداء  ــــس فيــــھ ع ل
قــل  ــ وقــع صــراع خفــي ال يــدرك حقيقتــھ إال العــارفون بخبايــا ا البــالد ع
ـــــــــن  ـــــــــن منظومت ـــــــــو ب ـــــــــذا الـــــــــصراع  س، و ـــــــــ تـــــــــو ن  والعقـــــــــل السياســـــــــي
ـا  عرف بالدولة العميقـة ومكو ما املنظومة القديمة أو ما  ن و ت سياس
عـــد، واملنظومـــة األخـــرى  ـــ حـــزب الدســـتور والتجمـــع املنحـــل فيمـــا  األسا

كـــم  ـــ ا ا بالتنفـــذ والـــسيطرة ع ـــد ـــست جديـــدة إال مـــن حيـــث ع ـــ ل و
ـــ  ـــات الـــدائرة  ر ـــا مـــن ا ـــضة ومـــا يـــرتبط  ـــ حركـــة ال ـــا الرئ ومكو
ـات  ـا بحر ات ذات التوجھ الدي والـ يـصط عل ر عرف با فلك ما 
مــــــــا  ــــــــذا املــــــــصط ) و ــــــــ ( بــــــــصرف النظــــــــر عــــــــن دقــــــــة  اإلســــــــالم السيا
ــــــــستان  ــــــــا متجا ء ولك ــــــــ ــــــــل  ــــــــ  منظومتــــــــان متنافرتــــــــان متــــــــصادمتان 
ـــــا  ما بحقوق ـــــ اســـــتخفاف مـــــا الـــــشعبية و ما ل ـــــ عـــــدا يتـــــان  متما

ل عام وغ ذلك.  ش دماتية   االقتصادية واالجتماعية وا
 

ــــــستميل قاعــــــدة شــــــعبية  ــــــضة أن  احتــــــدم الــــــصراع منــــــذ اســــــتطاعت ال
ـــــ رأس االســـــتحقاق  ـــــا مـــــن التواجـــــد باســـــتمرار ع مـــــة مكن وانتخابيـــــة م
ـــــ  ــــ التو د السيا ــــ املــــش ــــا لــــرقم صــــعب  ي األمــــر الــــذي حول ملــــا ال
اء  ــــسميتھ خــــ ي معقلــــن كمــــا يميــــل ل ــــ ظــــل اعتمــــاد نظــــام برملــــا الســــيما 
ـــــضة  ـــــو ســـــ ال ــــذا الـــــصراع  القــــانون الدســـــتوري، وأســـــباب احتـــــدام 
ا ال  ا العبا محور يت ذا سط قبضة حديدية ع الشأن السيا وتث ل
نــــــا اصــــــطدمت برفــــــض  ــــــ أي شــــــاردة وواردة، و يمكــــــن وال يجــــــب تجــــــاوزه 
ـــــــا  انا م ـــــــا و ـــــــل طاق يـــــــة الـــــــ حـــــــشدت  يـــــــة النوفم املنظومـــــــة البورڤي
 ، ضة فقط ع مستوى السيطرة السياسية ال أكـ اض مخطط ال إلج
ال الســــــــتحقاقات  ل مــــــــن األشــــــــ ــــــــذه املنظومــــــــة بــــــــأي شــــــــ تــــــــم  حيــــــــث ال 
ــــا  م ــــا إذ ت ــــا نقمــــة خفيــــة عل ــــ أعماق ــــا بــــل تحمــــل  مــــا وتطلعا ا

ا  مقتل. ا وضرب مصا  بتقوض حكم
 

ضة تلك   ططات ال ان حصر التصدي  اف بم وقد يكون من اإل
ــــان ومنـــــذ البدايـــــة  ـ قيقـــــي  املنظومـــــة القديمـــــة، ذلـــــك أن جـــــدار الـــــصد ا
ا القومـــي  ـــشق ـــات السياســـية الـــسارة  ر ركـــة النقابيـــة وا ـــ ا ممثـــال 
ـــــــ البعــــــــد  ا أساســــــــا ع ــــــــ نـــــــضال ــــــات الــــــــ ترتكـــــــز  ـ ر ــــــــ ا واملاركـــــــ و
ليـــا  نـــاقض  ة ت ـــ ـــ صـــاحبة مـــشارع ورؤى حقيقيـــة ووا ، و االجتمـــا
ـــ اآلن ذاتـــھ مـــع املنظومـــة القديمـــة األخـــرى. ولكـــن  ـــضة و ـــات ال مـــع توج
ركـــة النقابيـــة لـــم يكـــن  ـــات خـــارج ا ر ـــذه ا ـــ أن تـــأث  تجـــدر اإلشـــارة إ
ــــــشرذم أوال  ـــــات مــــــن انقــــــسام و ـ ر عانيــــــة تلــــــك ا ل كبــــــ ملــــــا  ــــــش موثــــــرا 
ا مـن طـرف  ا وتكف شو ا للدعائم املالية واإلعالمية ثانيا ول والفتقار
ـ  ت بجـالء كبـ  املة اتـ ي عزلة شعبية شبھ  عا ا  ا ما جعل خصوم

 . ي األخ  السباق االنتخا
 

ــضة  ــد اآلن إال ال ــ ال ثابــت فيــھ  د سيا ل مــش ــش ــذه األثنــاء،  ــ  و
ل مرحلة.  ا   ا بمختلف مسميا ا، واملنظومة القديمة وردائف ع  وتوا

 
ــ  ــسيون ع ــاد، عاشــت تــوس والتو ي ا ــذا االســتقطاب الثنــا ــ ظــل  و
ــن  ع ب ــان التخبــط وقــضم األصــا ــزات سياســية عنيفــة ومتواصــلة،  وقــع 
د  ــــــــستقر املــــــــش ى. وعليــــــــھ، لــــــــم  ــــــــ االســــــــتقطاب ذاك، ســــــــمتھ الكــــــــ رأ
ـــ مـــا  كومـــات وتتالـــت اإلدارات، ليبقـــى الوضـــع ع عاقبـــت ا ـــ و السيا

زداد سوءا يوما عن يوم.  تع و  و عليھ، بل وليتعكر و
 

ــــــــن  ول عون مذ ــــــــم يتــــــــا ن و ــــــــسي عــــــــصف بالتو ـــــــاد  ـ ة اليــــــــوم ت ــــــــ إن ا
ـ العقـول  ن الوجـوم يطبـق ع م، و ن حوارات الساسة وخطابا مشدو
ا والة  اشــــــق ــــــسربات الفــــــضائحية الــــــ ي ــــــ ال واألفــــــواه معــــــا بفعــــــل توا
ــز  ـسيون يرزحــون تحـت أز ـسع يومــا عـن يــوم والتو ن الــصدمة ت األمـور، و
ــل رئاســة وحكومــة ومجلــس  ــل ضــد ال الرصــاص األبيــض الــذي يطلقــھ ال

 نواب ونواب ورئاسة مجلس النواب، 
 

اليـف  ان الت م يكتـوون بنـ ن و سي ى تقرع رؤوس التو ن الطامة الك و
ـــــي ألســـــعار  نو ا بفعـــــل االرتفـــــاع ا ـــــشة الـــــ غـــــدت ضـــــن ـــــضة للمع البا
ــــ للدولــــة والــــ تخلــــت عــــن  ب الغيــــاب شــــبھ الك ــــس املــــواد األساســــية، و

ــع أبنــاء البلــد،  ــار الــ تتلــذذ بتجو ــب واالحت ــا جميعــھ لعــصابات ال دور
ة   ــ عليــم و ــدمات املقدمــة مــن نقــل و ي ا ــذا ودون التغافــل عــن تــد
ـــــ  يـــــار الب يـــــك عـــــن ا ـــــا، نا ـــــ ظـــــل تواصـــــل أزمـــــة الكورونـــــا وغ ســـــيما 
غــــــرق  عــــــزل أحيــــــاء و التحتيــــــة تمامــــــا إذ يكفــــــي لبعــــــض قطــــــرات املطــــــر أن 
ــا، وغــ ذلــك مــن األمثلــة  ركــة بالعاصــمة ذا ــشل ا ــا وقــد  واليــات بأكمل

عد.   ما ال يح وال 
 

عـــــانون األمـــــرن بفعـــــل مـــــا  ـــــم  ن األفاعيـــــل و ـــــسي لـــــع يفعـــــل بالتو ن ال و
ـــــات تكـــــشف  رطقـــــات ولغـــــو وفـــــضائح وتر ناقلـــــة وســـــائل اإلعـــــالم مـــــن  ت
بــوط  ـ  ن و ـورن املتـصارع مـستوى أخالقيـا مـع ومـا لـدى أقطـاب ا
ملـان مـن مـشاجرات وتبـادل  قي فظيـع، حيـث لـم تخـُل أعمـال مجلـس ال
امــات واســـتخدام أقـــذر األلفـــاظ وأشـــد أنـــوا الـــسباب والـــشتائم ســـيما  اال
ـ  ـضة وعـصابة عب ن ممث كتل عـصابة ائتـالف الكرامـة أحـد أذرع ال ب
ـــــشابك باأليـــــدي  ـــــسيان ال ـــــار، دون  ي امل ثـــــة النظـــــام النوفمـــــ ـــــ ور مو
واالعتداءات املتكررة بالعنف سواء املادي أو اللفظي والـذي غـدا عـادة ال 

ل البالد والعباد.  ل مشا ا املشرعون و النواب املنتخبون  نازل عل  ي
 

ـــــو  ـــــاره، و ـــــ إظ ن بمثـــــل املـــــستوى الـــــذي حرصـــــوا ع ن سياســـــي إن فـــــاعل
قة  أحسن األحـوال، سـواء  ي ودون املرا يا مستوى دون املستوى الص
ـــــم الرئاســـــات الثـــــالث  طـــــاب أو املمارســـــة، ومع ــــان ذلـــــك عـــــل صـــــعيد ا ـ
ـــذا إال مـــن حيـــث ضـــبابية خطاباتـــھ وغيـــاب  ـــ  ث  ـــس الدولـــة مـــس ( ورئ
ياء عميقـا، وال  ن إال اسـ ـسي ا ) ال يمكـن أن يخلفـوا لـدى التو الوضوح ف
ـ  ـسطاء غ ائال مدمرا يجعل أولئـك ال م إال إحباطا  م أن يزرعوا ف يمك

م.  م ومستقبل أبنا ن بتاتا إ مستقبل  مطمئن
 

ــــ  يــــاة ال ابــــدون مــــصاعب ا ــــسيون ي نــــة و التو ى الطمأن ومــــن أيــــن تتــــأ
ذه العشرة السوداء؟   تضاعفت  

 
ــــــــم،  ــــــــ الدولــــــــة ع ــــــــشعرون تخ س ــــــــم  ن و ــــــــسي ــــــــن التو وكيــــــــف تقــــــــر أع
ــــــ  م  اف م، وانــــــصر م ونــــــزوا ــــــ رغــــــائ ـــــام إ ـ ن وا وانــــــصراف املــــــسؤول
اقتـــــــصاديا  مـــــــا أمنيـــــــا واجتماعيـــــــا و الوقـــــــت عينـــــــھ عـــــــن اســـــــتحقاق ا

 وقانونيا وح أخالقيا؟ 
 

عـد آخـر  م يتحققون يومـا  ن و سي شرى اليأس لدى عموم التو لقد اس
وصــا وأحزابــا  ــا  افتقار اكمــة و ــة لــدى املنظومــة ا مــن غيــاب أي رؤ
عـدام روح  يك عـن ا ا لألفضل، نا ل ألي برنامج حقيقي يرتقي بتوس وأ
ــــــا  دم مــــــا  طــــــب ود ا ــــــسابقوا  ــــــم  ض أ املــــــسؤولية فيمــــــن يفــــــ

 ولتغي أوضاعنا لألحسن. 
 

ـــــــم يالمــــــــسون  ن و ـــــــسي ـــــــ أفئـــــــدة التو ولقـــــــد اســـــــتحوذ القلـــــــق املفـــــــزع ع
ــاالت، وكــذلك اعتمــاد  ــل ا ــ  عميمــھ وســيطرتھ ع ــشراء الفــساد و اس
أت مــــن  ــــ ــــات واآلليــــات القديمــــة الــــ ا ــــ نفــــس املقار ــــدد ع ــــام ا ا
ــة أخــرى، حيــث لــم تتعامــل  ــا مــن ج ــ ضــمان بقــاء منت ــة وفــشلت  ج
ــــا  راوا ن إال مــــن خــــالل البوابــــة األمنيــــة  ــــسي ديــــدة مــــع التو الدولــــة ا
ـــم مـــن  ديـــدة لتكميـــم األفـــواه و ا ا ـــة ومـــدرعا ـــا الكر الثقيلـــة وغازا
ــــوع وثقــــل الفقــــر املــــدقع وســــوء األحــــوال  ــــن وجعــــا مــــن وطــــأة ا يــــصرخ و

 الشامل. 
 

ن، تتجــــھ  كــــذا نــــواب ومــــسؤول ـــام و ـ كــــذا ح ــــ ظــــل  إن تــــوس اليــــوم، و
يم حقيقي ال معالم لھ وال حدود.   راب كب سيكون بوابة 

 
ا!  ن  ا، وشل أيدي العابث  ح هللا توس وشع
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ر شباط من العام  شـباط وسـميت ايـضا ثـورة  ٨قامت ثورة  ١٩٦٣الش

ر شـباط مـن  ١٤ ـ شـ ر رمضان .. واليوم و ا تزامنت مع ش رمضان ال

عــد مــرور  ٢٠٢١العــام  ــا  ٥٨تتجــدد الــذكرى .. و ال ــا و ثاق ــ اب عامــا ع

ـــي  ا ومـــا حملتـــھ مـــن اما نفيـــذ لمـــة حيـــث ب مـــن ثـــورة شـــعبية بمعـــ ال

ه لتحقيـــق الـــسعاده والرفـــاه لـــشعب العـــراق .. حيـــث شـــارك  وآمـــال كبـــ

عــــــا آلعــــــالن  ـــــان اختيــــــار وقــــــت التنفيــــــذ را ـ ــــــش والــــــشعب .. و ــــــا ا ف

ـــ صـــباح  ـــا  ـــا .. وذلـــك كـــون اعـــالن قيام ـــ نجاح م  الثـــورة .. ممـــا ســـا

عـــد الـــساعھ التاســـعھ صـــباحا والـــدوام معطـــل  معـــھ والوقـــت  يـــوم ا

ــــ .. مــــا  ء غــــ طبي ــــ د اي  ــــشا فــــر صــــباحا لــــم  يقاظ ا وعنــــد اســــ

قـة التنفيـذ  ي البـديل وطر ك واجبـھ دون أن يـأ حدا بقسم غ قليـل بـ

ي : اآل  انت 

 

ـــ تـــل محمـــد ( تـــل عفلـــق ) امـــسكت مدخـــل  - ١ مجموعـــھ مـــن الـــشباب 

مـــع االطـــارات .. وتــــم  ـــاورة  معـــسكر الرشـــيد قـــرب البـــانزن خانــــھ ا

ــــــي  ــــــل ســــــيارة تأ ن .. حيــــــث  ــــــق بواســــــطة ســــــيارات املــــــواطن قطــــــع الطر

ـــم فـــالح  ـــق لغلقـــھ .. اذكـــر م ا وســـط الطر ـــضعو ـــا الـــشباب و يوقفو

ــــــــــ جانــــــــــب  ــــــــــذا  ي .. ورؤوف محمــــــــــود ..  يم وعــــــــــادل الــــــــــسامرا ابــــــــــرا

 الرصافھ.

ــ  - ٢ قــة ال ــ منطقــة املــأمون تــم اجــراء نفــس الطر ــ جانــب الكــرخ و

 جرت  جانب الرصافة.

 

ـــل مـــن خالـــد ناصـــر  - ٣ اد  ـــش ـــ   –تـــم اس قحطـــان  -عبـــدالقادر النعي

ي  د وعماد آل جماس. –عبداللطيف السامرا  مؤ

 

د املــــالزم وجــــدي نــــا .. وعمليــــة  - ٤ ــــش ــــ وزارة الــــدفاع فقــــد اس امــــا 

اده  ـــش ـــ وزارة   –اس انـــھ جـــاء مـــن جانـــب الكـــرخ مـــسرعا يقـــود دبابتـــھ ا

امن مــع وصــول الطــائرة  ــ اتفــاق مــسبق ان يــصل بــال الــدفاع بنــاءا" ع

ــا الطيــار منــذر الونــداوي  لكنــھ عنــد وصــولھ وزارة الــدفاع   –الــ يقود

د وجــود طــائره ممــا حــدا بــھ ان يطــل برأســھ مــن خــارج الدبابــھ  ــشا لــم 

ـ وزارة  نا تم توجيھ ضرھ من قبل املقاومة  ع ان يرى الطائره .. و

ــو ان الفــرق  ل مالحظــة ((  ــ نــا أ ــال .. و ــ ا يدا  الــدفاع اردتــھ شــ

ــن وقــت الوصــول حــصل أمــا مــن تــأخر منــذر الونــداوي او مــن الــسرعھ  ب

يد وجدي )) . ا الش  ال جاء 

 

ــي  د الرائــد الــركن طــارق علــوان واملــالزم ســعدي فليــح العا ــش وقــد اس

. يم جاسم التكر  واملقدم الركن ابرا

 

ـــــــسالم عبـــــــدالكرم قاســـــــم للثـــــــوار وســـــــلم نفـــــــسھ وتـــــــم نقلـــــــھ  - ٥ تـــــــم اس

ـق  بمدرعھ من الدفاع ا مب دار االذاعھ .. وقد سلكت املدرعھ .. طر

ـــــــــسر طلـــــــــب  ـــــــــة .. ومنتـــــــــصف ا ور م ـــــــــ جـــــــــسر ا شـــــــــارع الرشـــــــــيد ا

ـ منتـصف  ـان  عبدالكرم قاسم من الذي يقـود املدرعـھ أن يتوقـف و

غــــداد  ــــ  ا نظــــر عبــــدالكرم قاســــم ا ــــسر .. وتــــم لــــھ مــــا اراد .. عنــــد ا

ء يجلـــب  ـــ ـــا  ـــس ف ـــا ســـاكنھ ول ن الكـــرخ والرصـــافة .. وملـــا رآ الـــصو

ء ..  ــــــ ــــــل  ــــــ  ــــــم مــــــا رأى (( ردد عبــــــارة .. انت ــــــو عــــــسكري يف النظــــــر و

انــــت  ع املــــس و ا طلــــب مــــن الــــذي يقــــود املدرعــــھ ان يتــــا عــــد زمــــن )).

ــــــ االذاعــــــھ تــــــم تنفيــــــذ حكــــــم االعــــــدام رميــــــا  ــــــھ مبــــــ االذاعــــــة ، و ا

ه .. عد محاكمھ قص  بالرصاص 

 

ـــــذه الثــــــورة  ـــــ كالمــــــي .. اقـــــول ان   ١٤شــــــباط (  ٨ثـــــورة   –وقبـــــل ان ان

ـا  ا آمـاال كبـار .. اال ا رمضان ) ال قامت وال تحمل  رؤوس منفـذ

ــا غــ  ــ قيام ر و ٩أغتيلــت .. ولــم يمــض ع ء  ١٠أشــ ــ ــل  ايــام ومــات 

كــــم  ــــ قيــــادة ا ه  ــــ انــــت ال تمتلــــك ا ــــا  ــــذا بــــدء   –واالســــباب ا ول

ـــا كتـــب محمـــد  ـــ وق ـــرب االعالميـــة .. و ـــا ا ـــا وم التـــآمر للقـــضاء عل

ـان  ـذا العنـوان  ـرام مقـال ( بـصراحھ ) و ـدة اال ـ جر ل  ي ن  حسن

ـــ  ـــو يخاطـــب ع ـــي مقالـــھ و ـــل يـــوم ( جمعـــھ ) وممـــا ذكر يكتـــب مقـــال 

قـــــول لـــــھ أنـــــك ال تتـــــصور قيـــــادة الدولـــــة كمـــــا تقـــــود  صـــــا الـــــسعدي و

ــذه العبــارة عــدة مــرات  غــداد .. وقــد كــرر  ــ  ــ شــارع الرشــيد  ره  مظــا

ــم مــا  ــ .. وفعــال تــم ل كــم منت تجــة مقالــھ .. ان ا خــرج ب ــ مقالــھ .. و

وا العرس .. لعروس الثورات. ١٩٦٣شرن ١٨ارادوا    .. لي
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ركـــــــــــة  ـــــــــــ جـــــــــــرأيم ا د عديـــــــــــدة ع ـــــــــــشوا ـــــــــــديث  يزخـــــــــــر التـــــــــــارخ ا

ـــــرأيم بحـــــق  ـــــشع ا ي الـــــذي ارتكــــب ٔا يو يونية، والكيـــــان الـــــص الــــص

ـــان املـــد  ـــود، وعنـــدما  ن وحـــ ال ن والعـــرب واملـــسلم ـــ فلـــسط لنـــا  ٔا

ـــسانية العـــاملي حاضـــرا  ـــان ضـــم إال ـــ ٔامـــة العـــرب، و القومـــي ســـأيدا 

ـــــا رقـــــم  معيـــــة العامـــــة لٔالمـــــم املتحـــــدة قرار ، الـــــذي ٣٣٧٩ٔاصـــــدرت ا

ي عـام  ١٠اعتمد   دولـة بنعـم مقابـل  ٧٢بتـصوت  ١٩٧٥شرن الثـا

ت، حيـــــث حـــــدد القـــــرار " ٔان  ٣٢بـــــال، وامتنـــــاع  ٣٥ عـــــضوا عـــــن التـــــصو

ال العنــصرة والتميــ العنــصري".لكن  ل مــن ٔاشــ ــ شــ يونية  الــص

ــــ بموجــــب القــــرار   ١٩٩١ــــانون أالول  ١٦يــــوم  ٨٦/    ٤٦ــــذا القــــرار ٔال

ـــضغط مـــن الواليـــات املتحـــدة  ـــ العـــراق، و عـــد العـــدوان الثالثيـــ ع

ن  ـــــ فلـــــسط لنـــــا  ايـــــد ضـــــد ٔا ي ت يو ومـــــا تـــــزال جـــــرأيم الكيـــــان الـــــص

غافل متعمد  تلة،  ظل صمت مرب للنظام السيا العري، و ا

ق العري واالٔرض والعرض.  وتفرط با

 

ـــــان يمثــــــل القــــــوة  ٢٠٠٣وجــــــاء مخطــــــط احتــــــالل العــــــراق عــــــام  ـ الــــــذي 

يونية، وإاليرانيـــــــة  يـــــــة املٔوثـــــــرة ضـــــــد املطـــــــامع الـــــــص إالقليميـــــــة والعر

ية، وتبــع احتــالل العــراق مخطــط  مقدمــة لتــصفية القــضية الفلــسطي

ــ  يمنــة إاليرانيــة ع ــن ال ــت االٔمــة، وتمك ــي لتفت ّ بــالريع العر مــا ســ

ــــت عمــــق التعــــاون  ططــــات الــــ ٔاثب ــــي واليمــــن، تلــــك ا املــــشرق العر

ـــــــ ضـــــــد العرب.فقـــــــد ٔاطلقـــــــت  ي الفار يو ــــــي الـــــــص ـ يـــــــا االٔمر إالم

عـــد دخـــول االتفـــاق  ـــ املنطقـــة  الواليـــات املتحـــدة االٔمركيـــة يـــد ٕايـــران 

ــات  ــي حــ التنفيــذ لــدفع دول املنطقــة بــالتحرك باتجا النــووي إاليرا

فــا  ــ الــذي بــات مع ــق دور ٕايــران إالقلي ــا لتطو ــ محاولــة م مختلفــة 

ـــــة  يـــــة مـــــن ذلـــــك  عـــــض أالنظمـــــة العر كيـــــا وعامليًا.ولتتخـــــذ  بـــــھ ٔامر

ـــ ٔاحـــضانھ، تلـــك أالنظمـــة  ي، واالرتمـــاء  يو للتطبيـــع مـــع الكيـــان الـــص

ــرول  ــا مــن  ا.ومــ م ــا ل ي حليفــا قو يو ــ الكيــان الــص الــ رٔات 

كــــم  ـــ ا ـــ كر ــا وديمومـــة بقأيــــھ ع ـ ـــ كــــسب ود ٔامر للتطبيـــع ٓامـــال 

ھ.  واالنتفاع بمصا

 

ــ دور  ــاد يتال ــي، وضــعف ٔاو  ــ العر لقــد تــردى وضــع النظــام السيا

و لن يكون ٔاحسن من قبل، بل سيكون ٔاسوء مما  امعة العرية ف ا

ـــا العـــام ٔاحمـــد ٔابـــو الغيـــط الـــذي لـــھ عالقـــات  انـــت عليـــھ، بفـــضل ٔامي

يــة تحتــضر ٔامــام قــضايا  امعــة العر ي، فا يو جيــدة مــع الكيــان الــص

ــــ  ــــاطر ال ــــة التحــــديات وا ــــ مواج ــــي وتقــــف مــــشلولة  الــــوطن العر

ــ  ــسارع خطــوات التطبيــع السيا د اليــوم  ــش تواجــھ االٔمــة العرية.و

ــــــق  ــــــ حــــــساب ا ي، ع يو واالقتــــــصادي والثقــــــا مــــــع الكيــــــان الــــــص

ـــــو محـــــض  كـــــذا يكـــــون التطبيـــــع  يـــــة، و ن العر ـــــي ؤارض فلـــــسط العر

وان والتنازل عن الكرامـة وعـن  شع صور الذل وال سالم، ورضا بٔا اس

قوق.  ا

 

ــ شــرع هللا، وســنة  اءات حــ ع عــض دعــاة التطبيــع يــروج الفــ ؤاخــذ 

ــــن عالقاتــــھ مــــع الكيــــان  قــــارن ب ّيــــھ الكــــرم صــــ هللا عليــــھ وســــلم، و ن

ية، و ٔاو تنا النصوص القرٓانية،  دي ن ص ا ي، و يو الص

ة ال نصت ع عدم جواز ٕاقرار الظالم ع ظلمـھ،  واالٔحاديث النبو

ن، وال يقـــارن بٕاقامــــة الــــسالم،  ــــن عــــدو دنـــة ب ــــو  يــــة  دي ٕان صـــ ا

يـة،  غتـصب االٔرض العر ي الذي مـا يـزال  يو فالتطبيع مع العدو الص

ى  مــــة كــــ عــــد جر ، والعــــدوان،  ــــ مــــارس الظلــــم والب ــــا، و ل ــــشرد ٔا و

يــــة عقــــده ٓانــــذاك  دي ــــسانية.كما ٔان صــــ ا يــــة وإال ضــــد االٔمــــة العر

ـــان اتفاقــــًا  ـ نــــا الكــــرم محمــــد صــــ هللا عليــــھ وســــلم، ف ــــد االٔمــــة نب قأي

ــــا، فـــالتطبيع مــــع  ا م ا، ولــــم يمّكـــن ٔاعـــداء واحـــدًا صـــان لٔالمــــة وحـــد

ــ قولــھ  ــذا منــصوص عليــھ  ــ ظلمــھ، و الظــالم ظلــم، ٔالنــھ ٕاقــرار لــھ ع

ْوِلَيـاَء 
ٔ
ُكْم َا ي َوَعـُدوَّ ِخـُذوا َعـُدِوّ ِذيَن ٓاَمُنوا ال َتتَّ ا الَّ َ ُّ

ٔ
عا : ﴿َيا َا سبحانھ و

ــــْن  َّ َفَل ــــ َ َعْمــــَت َع ْ
ٔ
عــــا : ﴿َقــــاَل َرِبّ ِبَمــــا َا ِة﴾.وقولــــھ  ََودَّ

ْ
ــــْم ِبامل ِ ْ َل ُتْلُقــــوَن ِإ

َن﴾. ًا ِلْلُمْجِرِم ِ ُكوَن َظ
ٔ
 َا

 

ـــد  وة ا ن الـــذي ارتقـــى صـــ يد األمـــة القائـــد صـــدام حـــس رحـــم هللا شـــ
يـة ليـذكر األجيـال بقـضية العـرب  ن حـرة عر تـف عاشـت فلـسط و  و

ن. ى فلسط  الك
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ان  ــ ســاحة الطــ لــل الــذي وقــع  ــدث ا ــ الــرغم مــن جــسامة ا ع

داء مـــن  ـــ والــش ر يتھ العـــشرات مــن ا ــ ببغــداد مؤخـــرا ، وراح 

ن اللـــــذان وقعـــــا  ين اإلنتحـــــار فقـــــراء الـــــوطن املظلـــــوم جـــــراء التفجـــــ

ـــ للـــذات  ا، نجـــد دالئـــل تنـــ عـــن بدايـــة جديـــدة لتـــدم ممن بـــداخل

ـــ املناصـــب مـــن  ن ع اقيـــة، مـــن خـــالل تـــصارع املتقـــاتل ـــشرة العر ال

ة الطائفيـــة ، الـــذين وجدنـــا  ـــشياو ـــا املل قبـــل أحـــزاب الـــسلطة وأذرع

يئـــــــــة  ـــــــــة ال ـــــــــ ب د السيا ـــــــــ املـــــــــش ـــــــــة تطـــــــــل ع ا م ال رمـــــــــوز

ا مسبقا لصا صاحب  سوم أمر ملانية املقبلة ،ا لالنتخابات ال

ــــ  ــــرام مــــن قــــردة وضــــفادع العمليــــة السياســــية ال الــــسالح واملــــال ا

ـــــــم يتقـــــــافزون  ـــــــ ، و ي الفار يو ــــــي الـــــــص ـ تـــــــل االمر ا ا أوجـــــــد

ات الفـــــضائيات ،  ـــــام م أمـــــام  م القبيحـــــة أو مـــــن يمثلـــــو وصـــــ

ــل يتحــدث عــن إســطوانة الــسالح  ــم، وال وأشــتعال التــصرحات بي

وء مــــــن تلــــــك األفعــــــال  ــــــ ظلــــــھ، والتــــــ املنفلــــــت وشــــــرعية االنتخــــــاب 

ــــ  ــــم مــــسوخ ع يتھ!، ف ــــ ــــ جنــــازة  االجراميــــة، مثــــل قاتــــل يمــــ 

مـــــا حـــــاولوا تبديـــــل  نـــــھ ، م ـــــم عمليـــــة سياســـــية ن ـــــشر ، أنتج يئـــــة 

م املوغـــل بـــاإلجرام ، بيـــد أن  ـــد ـــ ســـابق ع عـــودون ا ـــم  م ف جلـــود

ــى منــھ،  ــان الــذي أ مــا ترفــع مــن شــأنھ، ســيعود للم ــشر ، م عــض ال

ــــــا والــــــضفادع  ــــــ حظائر نــــــازر  ــــــسلوك ال يختلــــــف عــــــن ســــــلوك ا

ــــب ! .. لــــذا  ــــ كــــراس مــــن ذ ا حــــ لــــو وضــــعت ع نقع القــــافزة ملــــس

ن بـــالعلوم  تـــص ين مـــن علمـــاء االجتمـــاع والنفـــس وا نجـــد، أن كثـــ

ـــــشر ، يتمـــــسك بخـــــصال اللـــــذة  ـــــذا النـــــوع مـــــن ال الـــــسلوكية، َيـــــَرْون 

ـــ  ـــسعون ا يـــاة ، فيمـــا آخـــرون  ـــ ا ـــدف أســـ لـــھ  يوانيـــة، ك ا

ي ،  ـــــسا ـــــ املـــــستوى اال يـــــاة الطيبـــــة ع ـــــ درجـــــة مـــــن ا تحقيـــــق أع

ـسانية  ن االحتياجـات اال و التمي ب م  ري  تفك و والعامل ا

ـــ  ا ا ـــن الرغبـــات الـــ يـــؤدي إشـــباع ـــ مـــشاعر ذاتيـــة ، و ندة ا املـــس

ـــ  ـــن بالتمي ــانوا معني ـ عبـــارة أخـــرى ،  ي، و ـــسا ـــد مـــن النـــ اال مز

عـــــة مــــن مــــشاعر ذاتيـــــة خالــــصة واالحتياجـــــات  ــــن االحتياجــــات النا ب

مـــــــا،  ـــــــشر الـــــــذي نتحـــــــدث ع ـــــــ ال املوضـــــــوعية األصـــــــلية ،. وكـــــــال نو

انـــــت  ئـــــة مجتمعيـــــة ، ســـــواء أ ـــــل ب ـــــ  ـــــسب مختلفـــــة  موجـــــودان و

ـــ  ـــ عنـــد ممت متعلمـــة أم متخلفـــة، ولكـــن الطبقـــة األكـــ وضـــوحا، 

م الطوفـــــــان،  عـــــــد م ومـــــــن  السياســـــــة ممـــــــن ال َيـــــــَرْون ســـــــوى أنفـــــــس

وتحديــــدا مــــن صــــنف فاقــــدي الــــضم واإلحــــساس وخــــائ األمانــــة ، 

م أوال ثــم  م ، والبــد مــن خــداع ميــع خــصوم ــشعرون بــإن ا الــذين 

ــــؤالء مــــن أمثــــال الطبقــــة  م ، و عــــد إســــتغالل ــــم ثانيــــا،  القــــضاء عل

ـــــــا  ز ـــــــا الوالئيـــــــة وأج ـــــــا وأحزا ـــــــ العـــــــراق ومجلـــــــس نوا اكمـــــــة  ا

ــــــشع  ــــــؤالء ال حــــــد لرغبــــــات ا ــــــل  فــــــة، و القمعيــــــة والقــــــضائية املز

ــــذا ال  م ، و وة التملــــك غــــ املــــشروع عنــــد م ، وال ســــقف لــــش عنــــد

ـــــــ الـــــــساحة ، إال مـــــــن خـــــــالل إشـــــــعال األزمـــــــات  ـــــــستطيعون البقـــــــاء 

ـــــــ  ـــــــشع والـــــــسكينة  ـــــــ ، إلن ا ت ـــــــروب والـــــــصراعات الـــــــ ال ت وا

ــ  ـشان ! .. ومــا ذكرتـھ، لــھ نمـاذج شاخــصة  ــضة ال يتعا م املر نفوسـ

ـــــانوا  ي ، ســـــواء ا ـــــ والـــــدا ـــــا القا عرف اليـــــة  اقيـــــة ا ئـــــة العر الب

ـــو القاعــــدة ،  ن  عــــد أن أصـــبح الـــسلوك املــــش ـــن أم أفنديـــة،  معمم

تمعيــــــة ، سياســــــيا  ــــــ األوســــــاط ا ــــــو الــــــشواذ  م  والــــــسلوك القــــــو

عــد  ا وقبليــا ، وتلــك أمــور لــم  اقتــصاديا ونفــوذا مجتمعيــًا ، عــشائر و

ــــ املــــأل بفــــضل  ــــشورة ع ــــا أمــــور معروفــــة وم ل ــــ أحــــد، ف خافيــــة ع

ــــــ منــــــصات التواصــــــل  ــــــ نقــــــل املعلومــــــة ، ال ســــــيما  ائــــــل  التطــــــور ال

ئــــــــصال تلــــــــك  االجتمــــــــا ووســــــــائل االعــــــــالم التقليديــــــــة ، وألجــــــــل إس

تمع ، نـرى  ي  ا ا ا الو شار سرطا د من ان ئة وا النماذج الس

ــــــ بــــــإفرازات  ــــــل ســــــاحات الــــــوطن املبت ــــــ  ــــــ وقفــــــة شــــــبابنا الثــــــائر 

سلطة ، ومـن أجـل  ون تلك الطغمة امل م يواج االحتالل وأذنابھ ، و

ــل قطاعــات الــشعب ، الــ يجــب أن ال تقــف مكتوفــة األيــدي  ــر  تثو

ـــا ،  ـــا ، ومـــستقبال مظلمـــا ألجيال ـــ حيا ـــش خطـــرا ماحقـــًا ع ع ـــ  و

ـــم  اقتـــالع جذور ـــ التـــصدي لـــسار قـــوت وحلـــم الـــشعب و م  ـــس و

ن أو فاقــــــدي الرشــــــد  ــــــان انــــــت مــــــن صــــــنف ا ثــــــة،، إال اذا  ب ال  -ا

م نحـو  -سمح هللا  نا املناضل الذي يقود مـس حز م و وأملنا كب 

عا .. با بأذنھ  ذا ما نراه قر  التحرر من براثن االحتالل وجوره .. و
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ف بــأن مأســاة  عــ ــ آن واحــد .. علينــا أن  ـي  ـ ــزن واملب ــذا املوضــوع الــشائك وا ــة  ــ متا قبــل الــدخول 
ديــد  ـ تــأرخ العــراق القــديم وا ــسيطة ع ــست وليــدة اليـوم ، فلــو ألقينــا نظــرة  ــ ل ومعانـاة الــشعب العرا
ـــم  نـــاك الكثـــ مـــن القـــصص والروايـــات الـــ تـــذكرنا ب ـــة ..  ســـنالحظ انـــھ مكتـــوب تلـــك املأســـاة الدمو
ـ العـصور الـسابقة ، لكـن اليـوم مـا يحـدث لـشعبنا  ـ  ا املواطن العرا العذاب واآلالم واملصائب ال عاش
عــرض لـــھ آبائنــا وأجـــدادنا مــن قبـــل .. لقــد طالـــت  از واعتـــداء يــضا و يفـــوق مــا  ـــ وابــ اد وت مــن اضــط

اقية .. ل األطياف العر ن داخل العراق و  ذه املمارسات املالي
 

ــــان مـــــسلما أو  ـ ناء ان  م جميـــــع أطيافـــــھ ومكوناتـــــھ دون اســـــت ـــــ خطـــــر يـــــدا ـــــ يتعـــــرض ا تمـــــع العرا ان ا
ـن زوايـا الـشوارع وسـاحات  طـر ب ذا ا شر  ن مسيحيا أو مندائيا أو كرديا أوتركمانيا أو يزديا أو أرمنيا ، و
ا ملـــساعدة  ـــستطيع أن تمـــد يـــد اقيـــة" مـــشلولة ال  كومـــة العر ـــس ب "ا املـــدن واألمـــاكن العامـــة ، ومـــا 
ـــا أمـــن  ـــ برنامج الھ وألوانـــھ ، وال يـــدخل  ـــل أشـــ ـــاب ب قـــة مـــن قبـــل االر ـــا األمنيـــة مخ ـــا ، وقوا مواطن

ضراء ال أك ..  املواطن ، ف محصورة  دائرة املنطقة ا
 

ء ال يحـسد عليـھ  ن مأساوي ، األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية  العراق  الوضع العرا الرا
ــري دجلــة والفــرات ، والقــوي  ــرا ثالثــا مرادفــا ل ــ  ارثيــة ، وصــار نــزف الــدم العرا ، وال يمكــن وصــفھ اال بال
ـ ال  ـ ، وحقـوق الـشعب العرا تمـع العرا ـ ا ـا ع يمن ـشرة معلنـة  ـسرح الـذئاب ال ل الـضعيف ، و يأ

مشة ..  زالت م
 

ــ  ا ، واملــواطن العرا ا وعــصاب ــشيا ــاب عــ ميل ــا تمــارس سياســة االر يــة املتطرفــة أغل ان األحــزاب الدي
كومـــة" بمـــا  ـــس ب "ا عـــدام األمـــن واألمـــان وعـــدم شـــعور مـــا  ايـــدة مـــن جـــراء ا ة م ـــشعر بمعانـــاة كبـــ

قوق املشروعة .. در ا دمات و  عدام األمن واألمان وا ش وا م عسفية و  عانية من اجراءات 
 

يـــة  ـــم األحـــزاب والتيـــارات الدي يـــة االجراميـــة مــن تفجـــ واغتيـــال  ـــذه العمليـــات التخر ان مــن يقـــف وراء 
ــات خارجيــة ، وخاصــة املدعومــة مــن قبــل جــارة الــسوء ايــران الــشر والرذيلــة ،  املتطرفــة واملدعومــة مــن ج
ـــ  ـــصول ع ـــو ســـلب أمـــوال الـــشعب وا ـــ  م األسا ـــدف ـــصية ألن  م ال ـــم اال مـــصا م ـــؤالء ال  ف
ــــ طموحاتــــھ ، ومفاقمــــة  ــــ والقــــضاء ع ــــسان العرا ــــوف والتوتــــر لتــــدم اال الغنــــائم ، واشــــاعة أجــــواء ا
ــؤالء يتــاجرون  ــداف سياســية معينــة ، ف يــاة العامــة لتحقيــق أ االحتقــان الطــائفي واالجتمــا ، وشــل ا
ـــصية  م ال ـــ الوتـــر الطـــائفي ألجـــل مـــصا لعبـــون ع بحيـــاة أبنـــاء شـــعبنا مـــن أجـــل املنـــصب واملـــال ، و
الت واملــصائب منـذ احتـالل العــراق  ى مـن الـو ـ الــذي عـا ـس مــن أجـل املـواطن العرا يـة الـضيقة ول ز وا

ذا .. ٢٠٠٣عام   ا يومنا 
 

ـــ بلـــد ينعـــدم فيـــھ  ارات  ن ديـــدات واالســـ ـــ بالتـــصرحات وال ت ـــ العـــراق ال ولـــن ت لنـــا  ان آالم ومأســـاة أ
ـ مـا دام  ت ـا .. لـن ت مية  دولة الالقانون يحكم ان و أ النظام والقانون وال وجود للقضاء العادل من م
غــذى  ــوار  ــا مــع دول ا نــاك مــصا أحــزاب زعاما ــ و ت ــة .. لــن ت و ــ ال و ــاب ال زالــوا مج رؤوس االر

ا باملال والسالح ..  م
 

س وأحداث مدمرة تنفذ بوحشية قل  ن يصبحون ع كواب اقي سانية جعلت العر ذه األعمال الال ا ان 
ـــاء  ايا األبر ـــسانية وتحـــصد مـــا تحـــصد مـــن الـــ ـــل البعـــد عـــن األخـــالق والقيـــم اال عيـــدة  ـــ  ـــا ، ف نظ
ى  شرة ، أضافة ا تف حالة الفساد االداري واملا ا حـد الثمالـة ، لـ ة  ليتحول العراق ا أك مق

ذه األزمة والوضع املأساوي املزري .. روج من  يال ل  املواطن العرا ال يرى س
 

وظــا ، ال  ورا م ل تــد ــ ــ العكــس  ــ العــراق لــم يتحــسن ، كمــا يــد البعــض ، بــل ع ان الوضــع األمــ 
ور يبحثـون عـن لقمـة  عمر الز ا شباب  ي ة الدامية ، وال راح  ات األخ عد التفج غداد ،  سيما  
ا ، وخصوصــا األمنيــة  نــاك وجــود لفعــل الدولــة ومؤســسا عــد  م .. فلــم  ــم ورمــق عــوائل ــسد رمق ــش  ع
كومــــــة  ــــــس ب "ا ميع ، ومــــــا  غتــــــصب أمــــــام أنظــــــارا ــــــشرد و ن يقتــــــل و ــــــذا الــــــشعب املــــــسك ــــــا ، ف م

. ا  تلبية حماية واحتياجات املواطن العرا الية فشلت سياس اقية" ا  العر
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ا مة وقَف الزمان 
ُ
 قالوا يا أ

ال مة الُعرِب ما أصبح ا
ُ
 وذا يا أ

را م د  َمَخرِت  بحور التيھ والو

يضة الروح فيك اآلمال أسمال  م

ن الورى زمناً   فعّم التخلف ب

م يُلفُّ فّتاُل  بل  أعناق  وا

اً  ن ت ع ُغراب الب  يجوس املرا

 و سراِب الفأِل يخدعِك َفّواُل 

 خفضِت رأسك ُخذالنًا بال أَنٍف 

 واملاضيات منك بالِعزَّ تختال

ة صار للغيالن وكراً   وطن العرو

 صغار الثعالب مجد اآلباء غالوا

ن والقدس نازلة  فطالت فلسط

 وجيوش الُعرب خابت ونّب قّوال

ا  وتمادت عروش الذّل  غفو

ال كذا ا ان ال بد أن يبقى   و

شّع من جديد  لكّن نور الشمس 

  مصر ثورة َمّدت للشام مرسال

ا ف ى عاصمة الرشيد تخلُّ  وتأ

ن للنصر نّوال  عن مركب األخت

ّل ُركٍن  رائر   فعّم زغرود ا

ا األغالل  وصاح األماجد تبًا ل

 وطافت اآلمال  أرضنا زمناّ 

ال الغيث ي  نصٌر يتلوه آخر 

 بطوالت وأمجاد  األوراس شّعت

ا  ظّفار ترحال  ثورة مدود

يط ا  غرب ا  فزَِع الغيالن م

سآل َ ا ال ضة زاد ّيبوا  َ  و

م وضاقت حلقاتھ  توا كيد

ن ال يمنعھ سرال  فغدر الثعاب

البت قوى الشّر ع آمالھ  وت

شر الُعّذال ة واست  وطن العرو

اوت صروح للمجد شامخة  و

ال ّ ُ سّيد ا طفيء النور و
ُ
 وأ

ا  وعادت عصور الظالم بأشباح

ا األجيال ر روح  غزو العقول وتق

ذرا َ  ح صار التصرح باآلمال 

ق اآلل  َمن يبوح بھ كما لو ي

ا ذا اإلحباط نادى   ومن أعماق 

الل ضرا نجم يحدوه ال   توس ا

ياة"  "إذا الشعب يومًا أراد ا

ي القاسم" َصيَدَح املّوال  ومن روح "أ

ستجيب األقدار لھ  فال بد أن 

 شرى الثائرن لآلمال نّوال

شعل النار  جسٍد   "بوعززي" لم 

ن" زلزال  بل أوقد "ثورة الياسم

زا م يد عز  وذا "بلعيد" الش

نأ الُعّذال  قد غالھ الطاغوت ل

ا عبقاً   ثورة فاح الشذى من روح

ال أرذال الدين ا األز  عصف با

ا أ م و  فتوّحدت  الُعال أرواح

ساط" جّوال  "عالء الدين" ع "ال

اتفاً  ة   يطوف  وطن العرو

ي توزن األثقال  .. "  "هللا أك

م  وتفَجّر األوزون فوق رؤوس

سِقَط التمثال
ُ
لوا بالعار وأ ام ُجّلِ ّ  ُح

ان غاضب   أرض الكنانة بر

وال ن أ ام الفراع  أنزل ع 

ا ي  عروق ِفّر األحمر القا  وَ

مة الُعرب حياة .. فليخرس القّوال
ُ
 أ
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مـود أحـد  ١٩٢٨شباط عـام  ١ اد ضـاري ا ـش اس

ــــــــة عــــــــام  ضــــــــد  ١٩٢٠قــــــــادة ثــــــــورة العــــــــشرن التحرر
ي  العراق يطا  االحتالل ال

 
ـن مـصر  ١٩٥٨شباط عام  ١ توقيع ميثاق الوحدة ب

ـــــــا  يـــــــة متحـــــــدة تـــــــذوب ف ـــــــة عر ور ـــــــ جم ا  وســـــــور
تقـــــل  ن وت ـــــة للقطـــــرن العـــــري ـــــصية االعتبار ال

ديدة  لدولة الوحدة ا

ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق  ٢٠١٨شـــــباط عـــــام  ١ انتقـــــل إ
ـــــ  ـــــ ســـــف العـــــراق  ن الرفي ـــــس املناضـــــل عبـــــد ا

تانيا واليمن سابقاً   مور
 
عقــد املؤتمــر القومــي التاســع  ١٩٦٨شــباط عــام  ٤ ا

ـــو أول  وت و ـــ بـــ ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر
عـــــــد ردة  ـــــــزب ينعقـــــــد  شـــــــباط  ٢٣مؤتمـــــــر قومـــــــي ل

 ١٩٦٧حزران  ٥ونكسة  ١٩٦٦
 
ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق  ٢٠٠٥شـــــباط عـــــام  ٤ انتقـــــل إ

ليـــــل محمـــــد  اللـــــواء الطيـــــار الـــــركن عـــــدنان عبـــــد ا
ــ  ــدي مــدير عــام مكتــب أمانــة ســر القطــر العرا ا
ي قبــل االحتــالل أحــد  ا ــي االشــ ــزب البعــث العر
ـــــشرن وقادســـــية  ـــــ حـــــرب  ـــــو البواســـــل  صـــــقور ا

 صدام وأم املعارك
 

يـة  ١٩٧٥شباط عام  ٥ ة التحرر العر ن ثوار ج
ــ عــسقالن ممــا أدى ملقتــل  ــضار  ــسف ســوق ا ــ 

اينة  العشرات من الص
 
حـــاول حـــزب الـــدعوة الطائفـــي  ١٩٧٧شـــباط عـــام  ٥

ـــــــــ كـــــــــرالء  ـــــــــ  العميـــــــــل احـــــــــداث الـــــــــشغب والفو
ـائن العميـل لكـن  سيق مع النظـام الـسوري ا بالت
ـــــــزب  ـــــــزة األمنيـــــــة وتالحـــــــم الـــــــشعب وا يقظـــــــة األج
ـــذه املؤامـــرة  ة أحبطـــت  والقيـــادة والقـــوات املـــس

ئة  الدن
 
س جامعـــــة صـــــدام رغـــــم  ١٩٩٣شـــــباط عـــــام  ٥ تأســـــ

ائر ع العراق صار الدو ا  ظروف ا
 
اختتــم املؤتمــر القومــي التاســع  ١٩٦٨شــباط عــام  ٦

وت  ــــ بــــ ي املنعقــــد  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر
ـــــــر  ـــــــة التحر س ج أعمالـــــــھ وقـــــــد أقـــــــر املؤتمـــــــر تأســـــــ
ا  العرية من أجل تحرر األرا العرية ال احتل

اينة  الص
 
افة  ١٩٤٩شــــباط عــــام  ٧ ــــ تــــارخ الــــ ألول مــــرة 

ـــــــة الـــــــشعبية بيانـــــــًا  ـــــــدة ا ـــــــشرت جر اقيـــــــة  العر
ـــ  ـــي  صـــادرًا عـــن حـــزب البعـــث باســـم الـــشباب العر
نــــدد  ــــ و العــــراق يطالــــب فيــــھ بتــــأميم النفــــط العرا
بــــــــاألحالف االســــــــتعمارة وسياســــــــة حكومــــــــة نــــــــوري 

 السعيد العميلة
 
ن ومــــن  ١٩٥٩شــــباط عــــام  ٧ تقــــدم الــــوزراء القــــومي

ــــزب البعـــــث  ــــن ســــر قيــــادة قطــــر العــــراق  ــــم أم بي
كومـــــــــــــة  م مـــــــــــــن ا ي باســـــــــــــتقال ا ـــــــــــــي االشـــــــــــــ العر
ي  ـــــ عبـــــد الكـــــرم قاســـــم الـــــشعو ـــــ ن احتجاجـــــًا ع
املعادي للوحدة العرية والقـوى القوميـة وانحيـازه 
ـــــــــا  ية ومنحـــــــــھ الـــــــــضوء األخـــــــــضر ل للقـــــــــوى الـــــــــشعو

سلط ع الشعب  لل
 
أصــــــدر مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة  ١٩٧٤شـــــباط عــــــام  ٧

الــــد رقــــم  ــــ  ١٠٢قــــراره التــــار ا والــــذي نــــص ع
ــــــــ  ــــــــ جميــــــــع مراحــــــــل الدراســــــــة  مجانيــــــــة التعليــــــــم 

 العراق.
 
فجــــــر صــــــناديد حــــــزب البعــــــث  ١٩٦٣شــــــباط عــــــام  ٨

ـــــــــ العـــــــــراق ثـــــــــورة  ي  ا ـــــــــي االشـــــــــ رمـــــــــضان  ١٤العر
يـــــدة الـــــ أطاحـــــت بنظـــــام عبـــــد الكـــــرم قاســـــم  ا
ــ الــدفاع  ية  بد رغــم اســتماتة القــوى الــشعو املــس
ــــــــزب العديــــــــد مــــــــن  ــــــــ وقــــــــدم ا عــــــــن حكمــــــــھ القم
داء مثــــــــــل الرفيــــــــــق مثــــــــــ حمــــــــــدان العــــــــــزاوي  الــــــــــش
يل انتـــــــصار  ـــــــ ســـــــ والرفيـــــــق خالـــــــد ناصـــــــر وآخـــــــرن 
ـــة الـــ حققـــت  ـــزب الثور يد ســـلطة ا ـــش الثـــورة و
ـــــا القـــــص الـــــذي  العديـــــد مـــــن املنجـــــزات رغـــــم عمر
ـا عبـد الـسالم  ر قبـل أن ينقـض عل سعة أشـ امتد 

ـ ردة  ي  ١٨محمد عارف وزمرتـھ   ١٩٦٣ـشرن الثـا
التوقيع ع ميثاق الوحدة االتحادية مع  السوداء 

رة   ا  القا سان  ١٧مصر وسور واجراء  ١٩٦٣ن
ـــــــة للدولـــــــة  ن اإلدار ـــــــ النظـــــــم والقـــــــوان اصـــــــالحات 
ة ر األساس للعديد من املشارع التنمو  ووضع 

 
ـد االشــعاع والطــب  ١٩٦٩شـباط عــام  ٨ افتتــاح مع

غداد  النووي  
 
ــر األســاس ملدينــة  ١٩٧٠شــباط عــام  ٨ تــم وضــع 

غداد  الشباب  
 
ـــــــــش الـــــــــشع  ١٩٧٠شـــــــــباط عـــــــــام  ٨ س ا تأســـــــــ

ـان  ش العراق الباسـل وقـد  كسند وظ شع 
يــــــدة  ــــــ قادســــــية صــــــدام ا ــــــم  لــــــھ دور حيــــــوي وم

الدة  ومنازلة أم املعارك ا
 
ـ  ١٩٧٤شباط عام  ٨ افتتاح بناية مكتبة األوقـاف 

 املوصل
 
انطلـــــق البـــــث امللـــــون وارتبـــــط  ١٩٧٦شـــــباط عـــــام  ٨

ــــــــ الدجيــــــــل  طــــــــة األرضــــــــية  ــــــــون العــــــــراق با تلفز
 لألقمار الصناعية

 
س القائـــد  ١٩٨٠شـــباط عـــام  ٨ أصـــدر الرفيـــق الـــرئ

ن اإلعالن القومـي كميثـاق شـرف يجمـع  صدام حس

ا ورفـض تواجـد  ـ صـيانة سـياد يـة ع األقطار العر
ــــي أو االســــتقواء  ــــ الــــوطن العر يــــة  القواعــــد األجن
ـــــــــن العـــــــــرب ومقاطعـــــــــة  اعـــــــــات ب ـــــــــل ال بـــــــــاألجن 
نـود اإلعـالن القومــي  م ب يـة الـ ال تلـ األنظمـة العر

ا  وتحارب آمال األمة وتطلعا
 
ـــــ  ١٩٨٨شـــــباط عـــــام  ٨ ـــــع  افتتـــــاح متحـــــف الطوا

 غداد
 
ــ  ٢٠١٨شــباط عــام  ٩ ــ رحمــة هللا املقاتــل  انتقــل إ

ـ الباسـل الرفيــق اللـواء الـركن أحمــد  ـش العرا ا
ـزب  خالد رحال عضو قيادة التنظيم الفلسطي 
ـــــــة  نـــــــة املركز ي عـــــــضو ال ا ـــــــي االشـــــــ البعـــــــث العر
يـــــــة مـــــــسؤول ســـــــاحة العـــــــراق  ـــــــر العر ـــــــة التحر

ة سابقاً   ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افـــــــــل املغـــــــــول  ١٢٥٨شـــــــــباط عـــــــــام  ١٠ تمكنـــــــــت 
غـــداد  والكـــو مـــن احتـــالل  والتتـــار بقيـــادة الطاغيـــة 

يومــــًا بقتــــل مئــــات اآلالف مــــن  ٤٠وقــــد قامــــت خــــالل 
ـ املستعـصم بـا  ليفة العبا م ا ا من بي ا س
ــوا  ــن وأتلفــوا الكتــب وخر وعائلتــھ والعلمــاء واملثقف

دموا القصور   املساجد و
 

أعلــــن العـــــراق نجــــاح قواتـــــھ  ١٩٧٤شــــباط عـــــام  ١٠
ـــ  ـــي مباغـــت ع ـــ التـــصدي لعـــدوان إيرا ة  املـــس

دود وقتل وجرح   جنديًا إيرانياً  ٧٠ا



 

 

 16ص

ت ثـورة  ٢٠١١شباط عام  ١١ ي  ٢٥ن الـشعبية  ٢٠١١ـانون الثـا
  مصر باالطاحة بنظام حس مبارك

 
غــداد عــن إلغــاء املــادة الثالثــة  ١٩٧٠شــباط عــام  ١٢ ــ  تــم اإلعــالن 

ــــ القــــانون  ١٩٦١لــــسنة  ٨٠مــــن قــــانون النفــــط رقــــم  ــــ املرونــــة  لتال
يـة  ات النفط األجن املذكور ومنعًا إلعطاء أي امتيازات جديدة لشر

ـــــ  ـــــ الـــــذي تـــــم  يـــــدًا لتـــــأميم النفـــــط العرا ـــــران  ١ـــــ العـــــراق تم حز
١٩٧٢ 

 
اد الرفيـــق محمـــد ســـليمان خلـــف أبـــو  ١٩٨١شـــباط عـــام  ١٢ ـــش اس

ية ة التحرر العر  عبيد عضو قيادة ج
 

 ٤٠أصــــدر مجلــــس قيــــادة الثــــورة القــــرار  رقــــم  ٢٠٠١شــــباط عــــام  ١٢
ـــــ يـــــوم القـــــدس  ـــــ قـــــوات متطو ـــــش القـــــدس ع ـــــسمية ج بـــــإحالل 

ن ن لتحرر فلسط ود العراق  إعداد وتج املقاتل ج   كتتو
 

ــ رحمــة هللا الرفيــق املناضــل الــشاعر  ٢٠١٨شــباط عــام  ١٢ انتقــل إ
ــــي قبــــل  ز ــــدي مــــدير مدرســــة اإلعــــداد ا ــــد ا كمــــال عبــــد هللا زو
االحتالل وسبق للفقيد أن عمل مـديرًا ملكتـب الثقافـة واإلعـالم كمـا 

لس الوط العرا  ان عضوًا منتخبًا  ا
 

داء أم املعـــــارك ) أقـــــدم العــــــدوان  ١٩٩١شـــــباط عـــــام  ١٣ ( يـــــوم شـــــ
أ  اب جرمة قصف م ي األطل الثالثي الغاشم ع ارت األمر
ـــــم  د م ـــــش ن العـــــزل اس ـــــة الـــــذي يـــــضم العديـــــد مـــــن املـــــدني العامر

ساء وأطفال م   املئات وأغل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــزب البعــث  ١٩٦٤شــباط عــام  ١٤ ع  عقــد املؤتمــر القومــي الــسا ا
عــــــد ردة  ــــــو أول مؤتمــــــر ينعقــــــد  ــــــ دمــــــشق و ي  ا ــــــي االشــــــ  ١٨العر

ي  حيــــــــث نــــــــاقش املؤتمــــــــر أســــــــباب وقــــــــوع الــــــــردة  ١٩٦٣ــــــــشرن الثــــــــا
ـــ  ـــا  ـــ تكرار حـــث الـــسبل الالزمـــة لتال ـــ قطـــر العـــراق و ية  ـــشر ال

 القطر العري السوري
 

ـسان  ١٩٨١شباط عام  ١٤ يـة عمليـة ب ـر العر ـة التحر نفـذ ثـوار ج
اد  ــش ــا اس مــن الرفــاق ومقتــل العديــد مــن  ٥البطوليــة الــ نتــج ع

اينة  الص

ــي والــذي ضـــم  ١٩٨٩شــباط عــام  ١٦ س مجلــس التعــاون العر تأســ
تھ العــــــراق واألردن واليمــــــن ومــــــصر بمبــــــادرة مــــــن العــــــراق  ــــــ عــــــضو
ــــــق  يـــــد الطر ــــــة مـــــن أجــــــل تم ـــــود ســــــلطة البعـــــث الثور امتـــــداد 

شودة  لتحقيق الوحدة العرية امل
 

ــزب البعــث  ١٩٦٤شــباط عــام  ١٧ ع  اختتــم املؤتمــر القومــي الــسا
ــــــشكيل قيــــــادة مؤقتــــــة  ــــــ دمــــــشق أعمالــــــھ وقــــــرر  ي  ا ــــــي االشــــــ العر
يار سـلطة  بوا با س زب  قطر العراق من األعضاء الذين لم ي ل
ـــ  حـــات لتال أقـــر العديـــد مـــن املق ـــ قطـــر العـــراق و ـــة  ـــزب الثور ا
زب الثورة  القطر العري السوري لردة مماثلة  عرض سلطة ا

 
ـ  ١٩٩١لـسنة  ٦أصـبح القـانون رقـم  ١٩٩١شباط عام  ١٨ الـصادر 
ي  ٢٢ عــــديل قــــانون علــــم العــــراق رقــــم  ١٩٩١ــــانون الثــــا  ٣٣قــــانون 

الــــــذي أصــــــدره مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة ســــــاري املفعــــــول  ١٩٨٦لــــــسنة 
ن   س القائد صدام حس ـي  ١٣تنفيذًا ألمر الرفيق الرئ انون الثا

 باضافة عبارة ( هللا أك ) ع العلم العرا ١٩٩١

ـــــ  ١٩٥٨شـــــباط عـــــام  ٢١ ا ع ـــــ مـــــصر وســـــور تـــــم اجـــــراء االســـــتفتاء 
يـــة املتحـــدة وقـــد  ـــة العر ور م ـــن القطـــرن تحـــت اســـم ا الوحـــدة ب

افق الشعب  القطرن بأغلبية ساحقة ع الوحدة  و
 

ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق الــــدكتور منـــــذر  ٢٠١٧شــــباط عــــام  ٢١ انتقــــل إ
ــــــزب البعــــــث  ارجيــــــة  ــــــ عــــــضو مكتــــــب العالقــــــات ا وردي االلو

لس الوط العرا قبل االحتالل ي عضو ا ا  العري االش
 

جــــــًا  ١٩٥٨شــــــباط عــــــام  ٢٢ يــــــة املتحــــــدة تتو ــــــة العر ور م قيــــــام ا
ـــــي  ــــان حـــــزب البعـــــث العر ـ ا ومـــــصر وقـــــد  ـــــ ســـــور لنـــــضال الـــــشعب 
ــ بنــاء دولــة  م بقــوة  ي أول مــن دعــا لوحــدة القطــرن وســا ا االشــ

ديدة  الوحدة ا
 

ن مـــصنع الـــشركة العامـــة لـــصناعة  ١٩٧١شـــباط عـــام  ٢٢ تـــم تدشـــ
زب ن  الدولة وا غداد بحضور عدد من املسؤول  البطارات  

 
ــــشقة  ١٩٦٦شــــباط عــــام  ٢٣ ائنــــة امل ية ا أقــــدمت الزمــــرة الــــشعو

ــزب  ــ قيــادة ا ــ االنقــالب ع بقيــادة صــالح جديــد وحــافظ أســد ع
ــــزب وتقاليــــده  ــــ دســــتور ا ا ع والدولــــة الــــشرعية وداســــت بــــدبابا
أقامــت نظامــًا رجعيــًا فاشــيًا فاســدًا منحرفــًا عــن  ونظامــھ الــداخ و
ــــــي  ــــــ القطــــــر العر تحــــــل اســــــم البعــــــث  القيــــــم القوميــــــة التقدميــــــة ي

ون  ـــب الـــ ـــ غيا ـــزب  تانـــًا وزجـــت بمناضـــ ا الـــسوري زورًا و
ـل حـزم وقـدموا  وقد جابھ كوادر البعث الـردة الـشباطية الـسوداء ب

بد داء من أجل إسقاط النظام العميل املس  الش
 

مــــة  ١٩٩٨شــــباط عــــام  ٢٣ ز ( يــــوم الرايــــة ) يــــوم انتــــصار العــــراق و
 العدوانية األمركية

 
ــ الباســل  ٢٠١٨شــباط عــام  ٢٣ ــش العرا ــ ا اد املقاتــل  ــش اس

الرفيق اللواء الركن وس سليمان أسعد حداد املسؤول العـسكري 
 ة التحرر العرية  األردن سابقاً 

 
ي الوحــ لقــوات التحالــف  ١٩٩١شــباط عــام  ٢٤ ــوم الــ بــدأ ال

اقية  ع القوات العر
 

ادة  ٢٠١٨شــــباط عــــام  ٢٤ ــــ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق جمــــال  انتقــــل إ
ـــــزب طليعـــــة  ـــــة  عـــــضو مكتـــــب العالقـــــات الوطنيـــــة للقيـــــادة القطر

ي ا  لبنان العري االش
 

انـــــدلعت الثـــــورة الـــــ أطاحـــــت بنظـــــام أديـــــب  ١٩٥٤شـــــباط عـــــام  ٢٥
ــ الثــورة  م صــناديد البعــث  ا وقــد ســا ــ ســور ــ  ــشك القم الش

 بقوة وفعالية
 

لف  ١٩٩١شباط عام  ٢٥ وجھ العراق ضرة صاروخية لقواعد ا
ا مقتل  ي الثالثي نتج ع  جنديًا أمركياً  ٢٨العدوا

 
ـت  ١٩٨٧شباط عام  ٢٦ ـصاد األكـ ) والـ ن ت معركة ( ا ان

ـــــي  اقيـــــة الباســـــلة بـــــصد العـــــدوان اإليرا ة العر ـــــا القـــــوات املـــــس
ــ قــوات  ــا وتحقيــق نــصر مــؤزر ع ــ شــر البــصرة وجنو الغاشــم ع
ن قتيل وجرح ي الذي خسر مئ ألف من جنوده ب  النظام اإليرا

 
ي األطل ع العراق ١٩٩١شباط عام  ٢٨  انت العدوان األمر

 
ــ  ١٩٩٤شــباط عــام  ٢٨ أحــد املنجــزات ال غــداد  إتمــام بنــاء ســاعة 

ائر ع العراق . صار الدو ا ة ا  تحققت خالل ف
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ة لثــــورة الثــــامن مــــن شــــباط   ١٩٦٣شــــاء القــــدر ان نحتفــــي بالــــذكرى الــــسنو
ـــــشموخ  اقيـــــة وقفـــــت  ـــــ ماجـــــدة عر ـــــع عـــــشر مـــــن رمـــــضان املبـــــارك بن الرا
ــــضور مــــن الغوغــــاء  نــــة وا رجاتــــھ الن ــــداوي و وصــــالبة امــــام محكمــــة امل
ــــ  ن الــــذين اقتيــــدوا ا بــــال توعــــدا للمناضــــل ــــم يلوحــــون با ن و ي الــــشعو
رضــة ضـــد  دت فــصوال مــن القــصائد ا ــداوي الــ شـــ قفــص محكمــة امل

ا  الوحدة والكرامة ية وحق م العر ن بأم ن املؤمن  نخبة من املناضل
يـة بلـد املليـون  زائر العر سرى سعيد ثابت من ا لقد وصلنا  املاجدة 
يدا مـــــــن اجـــــــل االســـــــتقالل والتحـــــــرر مـــــــن االســـــــتعمار  ونـــــــصف املليـــــــون شـــــــ
ة مـــستقرا  ي األخـــ ـــ الـــسنوات الثمـــا ا  ي حيـــث اتخـــذ يطا ـــ االســـ الفر

ا هللا. ي من املرض رحم عا ا و   ل
 

ــــا بمقــــاالت  ا وودعو ــــارون محمــــد واخــــرون اســــتذكرو في  اتــــب الــــ ال
ــارون  ا  ــشر ــذه املقالــة الــ  انــت  ا.ف ا ونبل اع ــ ا و ــشيد بفروســي
ـــانون  ـ ر  ــــ التاســــع مــــن شــــ ا وســــائل التواصــــل االجتمــــا  محمــــد وتــــداول

ي املا   : ٢٠٢١الثا
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اقيـــة، موصـــلية املولـــد،  اعة، تلـــك الفتـــاة العر ـــ ـــ أصـــيلة و تخيلـــوا كـــم 
ـــ محكمـــة  ّمـــة،  ، تقـــف رافعـــة الـــرأس، وعاليـــة ال ـــ ـــشأة والو غداديـــة ال
ــ  رضــة ع تافــات الــسوقية، والقــصائد ا ــ مــسرح لل ا إ تحولــت جلــسا
ـــــــا القوميـــــــة،  ـــــــة، مـــــــن دون أن تـــــــضعف، أو تنكـــــــسر روح االعـــــــدامات الدمو
ـــــ  ئًة،  ال عالمـــــًة مـــــض ـــــ ُ ـــــر، بـــــص وصـــــمود،  وظلـــــت تواجـــــھ الظلـــــم والق

يد. ا ا خ  تأر
 

داء،  زائـــر، أرض الـــش ـــ ا ـــسرى ســـعيد ثابـــت، الـــ رحلـــت، قبـــل أيـــام، 
د، عندمـــــــا  ـــــــ النـــــــضال ضـــــــد االســـــــتعمار، جميلـــــــة بوحـــــــ ـــــــا  ومـــــــوطن رفيق
ــــداوي،  ــــ أمــــام العقيــــد فاضــــل امل ا، و ــــستعيد صــــور ــــا، و ــــستذكر وقف
ــــــ ذلــــــك الزمــــــان، بنــــــدقيتان ُتطلقــــــان  انــــــا  ــــــن، و واملقــــــدم ماجــــــد محمــــــد أم
شعر بـالفخر، ألن  رصاصًا من الكالم املوجع، والسباب غ املسوغ، ال بد و
ـة  ـ مجا لد،  امعية، ضرت مثًال  ا تلك الفتاة القومية، والطالبة ا
ـ العمـل  ود  ـا بـاع مـش ت عز، وسليلة أسـرة ل العسف والقمع، و من ب
ا سـعيد ثابـت،  ي، فوالـد يو ، والغـزو الـص والكفاح، ضد االحتالل األجن
يات القــرن  ــ عــشر ــا،  اقيــة املوصــل، وأبــرز حمــاة عرو أحــد فرســان عر
نـة  ا  يـات، سـما عي ـ االر نـة شـعبية  ل  و نفسھ الـذي شـ ، و املا
ـــــة، شـــــقيقة  ـــــا نب يونية، وأم ية ضـــــد العـــــصابات الـــــص اإلنقـــــاذ الفلـــــسطي
ـ القطـر الــسوري،  ــ  ـود، الــذي اغتالـھ االحتـالل الفر ـد أحمـد مر ا ا
يــل الـذي ســبقنا،  ا ا تـذكر ــد، و ــد، وصـانت الع ــا رضـعت ا لـذلك فإ

ـ العـام  رات االعظميـة،  شارك  تظا ، وتحـ مـصر، وجمـال ١٩٥٦و 

ية لــــــــم ُتكمــــــــل  ــــــــ صــــــــ ــــــــي الغــــــــادر، و عبدالناصــــــــر، وتلعــــــــن العــــــــدوان الثال
ا.  العشرن من عمر

 
ـــام،  ـــ قفـــص اال ـــا  ـــ جوار ـــ ُتحـــاكم، و ـــسرى، و ـــ عنفـــوان  ـــوا إ وانت
، وابــن  ــ ــا حميــد مر ا إيــاد ســعيد ثابــت، وخطي ــا، شــقيق ثالثــة مــن عائل

ب  د  ذلك العام املل ، وتأملوا املش ا ز بال تتلـوى ١٩٥٩شقيق ، وا
ا، وأصوات تمأل االجواء، تدعو  ، تبحث عن رقاب لكسر  الفضاء العرا
ـــــــذا  ـــــــذه الفتـــــــاة محـــــــشورة وســـــــط  ن، و ـــــــصوم السياســـــــي ـــــــ إعـــــــدام ا إ

ان فتھ، وال ُجرم ارتكبتھ، و يجان املرعب، بال ذنب اق  ال
 

ـــا وابـــن  ا وخطي از شـــقيق ـــا، وابـــ دف إذالل القـــصد غبيـــًا ومتخلفـــًا، اســـ
ـــــــ رســـــــمھ  يف،  ــــــانوا وراء ذلـــــــك القـــــــصد الـــــــ ـ ا، بـــــــرغم أن مـــــــن  شـــــــقيق
ــــم ديمقراطيــــون، ينــــادون بــــوطن حــــر وشــــعب ســــعيد،  وتخطيطـــھ، زعمــــوا أ
ـــرًا  ـــم  ـــًا ونـــضاًال، ألقم ـــة وقـــدرًا، ومن و ـــة،  ولكـــن الـــ آمنـــت بالعرو
مـــة  ــا، والعز ــشع مـــن وج ـــاء  م، وظــل ال م، وأخرســت ألـــسن ــ أفـــوا ع
ــا، وقــد صــارت لؤلــؤة التيــار القومــي،  ــا وأجمل ــا، مــا أروع ــ محيا تطفــح ع
ون  م، وتمـ كثـ ن والعـرب وتقـدير اقي ن مـن العـر ام املالي وحظيت باح

سرى. ن اسم  نات، ح ُيطلقوا عل  أن ُيرزقوا ب
 

ا، فلم  ا، وصادقة مع املباديء القومية، ال آمنت  ا واثقة من نفس وأل
ــــ  امــــات الباطلــــة، ال ــــا اال ا، ولــــم ُتخف ــــرج، الــــذي عاكــــس ــــ ال تلتفــــت إ
ــــ  ــــا  ل ــــ م ــــا، وعــــادت إ ــــ اإلفــــراج ع ــــا، واضــــطرت الــــسلطة إ ــــت إل وج
ــــ مـــزار، وصـــاحب حـــظ مــــن ســـعد بإلقـــاء الــــسالم  األعظميـــة، وقـــد تحـــول إ
ــا ( التجــارة واالقتــصاد ) تواصــل  لي ــ  ــا، ورجعــت إ ــا، أو التحــدث مع عل
ـــــــ  ـــــــ تمـــــــ ع ـــــــا، مـــــــن محاضـــــــرات ودروس، و عـــــــوض مـــــــا فا ا، و دراســـــــ
ــــــــــن  قق نـــــــــان مــــــــــن ســـــــــياط ا ا، اللـــــــــذين ظــــــــــال ي عينـــــــــان قــــــــــدم ُ ن،  ــــــــاز ـ ع
ـم  ـن مقتـول ومعـدوم، وأحد ـن، ب عد ح م،  الدين، وقد لقوا مصارع وا
نـــاك  ـــ أملانيـــا الـــشرقية، و ـــرب إ تظــره، و ـــان ي أفلــت مـــن العقـــاب، الـــذي 

قت روحھ. ستھ سيارة شيوعية، وأز  د
 

ا  اقف ا النضالية، ولم توظف مو ستغل سمع ميلة النقية، لم  سرى ا
ـــ ابنـــة  ـــا و ـــا، ولك انـــا طـــوع أمر ـــ طلـــب منـــصب أو وظيفـــة، و البطوليـــة، 
ـا،  عرو ع  ، وظلت  انت أرفع وأس خ،  ة وتار ، ومروءة ومس جاه وخ
ـ  ا هللا، تبقـى حيـة  ب، يرحم ا، بال  مة بقضايا أم ا، ومل ووفية لبلد

م. ا وما أك س ن  ب ا، وامل  ذاكرة محب
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END
ـــــن مـــــن  ـــــشيات بتـــــصفية مئـــــات املغيب ـــــم امليل عـــــشائر صـــــالح الـــــدين ت

ا  اإل
 

ــي  ــانون الثا ر  ــ النــصف األول مــن شــ ــة  ــن اإلخبار الــة يق ــشرت و و
اليـــــة  ٢٠٢١ ـــــ الـــــسلطات ا ا ا ـــــ ـــــا عـــــشائر اال نـــــص رســـــالة وج

ة جماعيــــة تــــضم رفــــاة  ــــ اعقــــاب الكــــشف عــــن مقــــ تمــــع الــــدو  وا
ة. شيات الصفو ن من قبل امليل تطف  املئات ا

 
اقيـــة  ا بمحافظـــة صـــالح الـــدين العر ـــ مـــت عـــشائر منطقـــة اإل وا
دت  ــــن مــــن املنــــاطق الــــ شــــ ــــشيات املواليــــة إليــــران بقتــــل املغيب امليل

رب ع تنظيم الدولة ( داعش ).  عمليات عسكرة خالل ا
 

اقيــة  ــا للــسلطات العر ا وج ــ جــاء ذلــك عقــب رســالة لعــشائر اإل
ة جماعيــة  ــا تفاصــيل الكــشف عــن مقــ ت ف ــ ، أو تمــع الــدو وا
ــــــم خــــــالل  غيي ــــــشيات الــــــذين تــــــم  ايا امليل ــــــ ــــــت تــــــضم  جنــــــوب تكر

 العمليات العسكرة
 

ـــ إنـــھ تـــم العثـــور  م ا طـــامي ا ـــ وقـــال املتحـــدث باســـم عـــشائر اإل
ــت تحديــدا  ا جنــوب مدينــة تكر ــ ــ ناحيــة اال ة جماعيــة  ــ مقــ ع

ــــر ”  جــــا “منطقــــة  ة تحر ــــ فــــ ــــن  وتــــضم العــــشرات مــــن جثــــث املغيب
ــــ العــــام  وقــــد  ٢٠١٤مناطقنــــا مــــن احتــــالل تنظيــــم الدولــــة ( داعــــش ) 

ة والبحــث  ــا مــن حفــر املقــ قامــت القــوات املاســكة لــألرض بمنــع األ
ــــ القـــوات املاســــكة لــــألرض  عـــد الــــضغط ع ــــم املغــــدورن و عـــن أوالد
كمــــــة  ا ومــــــن ثــــــم مفاتحــــــة ا ــــــ ــــــة شــــــرطة اال قــــــاموا بأخبــــــار مدير
ـــ بمفاتحـــة  ـــ املنطقـــة وقـــد تـــم إصـــدار قـــرار مـــن قبـــل القا تـــصة  ا
ــــــ بلــــــد لغــــــرض مفاتحــــــة مفوضــــــية حقــــــوق  داء  دائــــــرة مؤســــــسة الــــــش
ـذا الـشأن  ـ  تـصة  سان ومنظمة الـصليب األحمـر واملنظمـات ا اإل

ثث او من خالل فحص  ة والتعرف ع ا  .DNAلغرض حفر املق
 

ة لكــــــن القــــــوات املاســــــكة  ــــــ وجــــــود مقــــــابر جماعيــــــة كثــــــ م وأكــــــد ا
ــم خوفــا  ــا مــن حفــر املقـابر والبحــث عــن رفــات أوالد لـألرض تمنــع األ

ا. ن قسر ن واملغيب تطف  من اإلعالم وفتح ملف ا
 

ن تـم  عـود ملـدني ماعيـة  ة ا ـ املقـ ايا  م أن جثث ال وأكد ا
ـــة  ـــشيات مقر اقيـــة رســـمية وميل م مـــن قبـــل قـــوات أمنيـــة عر اختطـــاف
ــــــ تلــــــك املقــــــابر ألن  ــــــس ع مــــــا الــــــسلطات بمحاولــــــة ال مــــــن إيــــــران، م
ـــــ املناطـــــق  ـــــا  ـــــشيات الوالئيـــــة وجرائم ـــــا سيفـــــ امليل الكـــــشف ع

ة.  املنكو
 

ــــــــ عــــــــن وجــــــــود أكــــــــ مــــــــن  م مغيــــــــب مــــــــن منطقــــــــة  ١٢٠٠وكــــــــشف ا
ــ  ــشيات املنخرطــة  ــم مــن قبــل امليل غيي ــم تــم  ا فقــط، أغل ــ اإل

. شد الشع  ا
 

ـــــشأن  ا  ـــــ ـــــ ناحيـــــة اإل يـــــة  ـــــ نـــــص رســـــالة العـــــشائر العر وفيمـــــا ي
ا مؤخرا. ماعية ال تم الكشف ع  املقابر ا

 
علــم “ ا بمحافظــة صــالح الــدين،  ــ ــاء عــشائر اال نحــن شــيوخ ووج

ــــي  ملــــان والــــسلطات التنفيذيــــة والعــــالم العر اقيــــة وال كومــــة العر ا
والعــاملي ومنظمــة الــصليب األحمــر واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة بأنــھ 
ـــــرة جنـــــوب  ز ا ا ـــــ ـــــ ناحيـــــة اال ة جماعيـــــة  ـــــ مقـــــ تـــــم العثـــــور ع

ـــــت تحديـــــدا منطقـــــة  وتـــــضم العـــــشرات مـــــن جثـــــث ”  جـــــا “مدينـــــة تكر
ــ  ي  ــا ــر مناطقنــا مــن احتــالل تنظيــم داعــش اإلر ة تحر ــ فــ ــن  املغيب

ـا مـن حفـر  ٢٠١٤العام  وقد قامت القـوات املاسـكة لـألرض بمنـع األ
ــــ القــــوات  عــــد الــــضغط ع ــــم املغــــدورن و ة والبحــــث عــــن أوالد املقــــ
ا ومن ثم مفاتحـة  املاسكة لألرض قاموا بأخبار مديرة شرطة اال
ـــ  ـــ املنطقـــة وقـــد تـــم إصـــدار قـــرار مـــن قبـــل القا تـــصة  كمـــة ا ا
ــــ بلــــد لغــــرض مفاتحــــة مفوضــــية  داء  بمفاتحــــة دائــــرة مؤســــسة الــــش
ـذا  ـ  تـصة  سان ومنظمـة الـصليب األحمـر واملنظمـات ا حقوق اإل
ثــث او مــن خــالل فحــص  ــ ا ة والتعــرف ع الــشأن لغــرض حفــر املقــ

DNA. 
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ة لكـن القـوات املاسـكة لـألرض  ناك مقابر جماعية كثـ إذ نؤكد أن 

ــم خوفــا مــن  ــا مــن حفــر املقــابر والبحــث عــن رفــات أوالد تمنــع األ

ا. ن قسر ن واملغيب تطف  اإلعالم وفتح ملف ا

 

علمكـــــم بـــــأن املعلومـــــات  ـــــ عاتقنـــــا  ـــــ املـــــسؤولية امللقـــــاة ع نـــــاء ع و

ــ العوائــل املغيبــة  عــود إ ة  ــ املقــ ــشفة  ثــث املك ــذه ا املتوفــرة ل

ــــــشيات الوالئيــــــة فبتــــــارخ  ا مــــــن قبــــــل امليل تــــــم  ٢٠١٥/    ٥/    ٢٥قــــــسر

ــــــشيات الوالئيــــــة  ــــــرة مــــــن قبــــــل امليل ز ــــــ ا ــــــاطر  ــــــة ا مــــــة قر مدا

م وسعد وسعدون ع خاطـر  واعتقال عوض ع خاطر وأوالده أد

ن وعبـــــاس  يم خــــاطر وأوالده حــــس ــــ ابـــــرا ــــشام وســــعد وع وأوالده 

ـــ خـــاطر ولفتـــة عبـــاس جـــراد وحمـــاد عبـــاس جـــراد  يم ع وســـعد ابـــرا

وخليفـــــة محمـــــد جـــــراد، كمـــــا تـــــم اخـــــذ خمـــــس ســـــيارات نـــــوع بيـــــك أب 

تــارخ  ــم  ٢٠١٥/    ٦/    ٢موديــل حــديث و ــا مــن مناطق ــ األ تــم ت

ـــــ منطقـــــة الـــــدجيل اســـــتوقفت القـــــوات األمنيـــــة املاســـــكة لـــــألرض  و

ـــ اللـــواء  عـــة إ يم خـــاطر وأوالده  ١٧التا ـــش واعتقلـــت خليـــل ابـــرا ج

ســماعيل وعبــدهللا  عمــان خليــل خــاطر و ج  ــ إســماعيل وحقــي و

ــر خليفــة  ــل مز اســم صــا خليفــة خــاطر وم يم خــاطر و أوالد ابــرا

ــ خــاطر وحمــدان خليــل  يم ع ــ خــاطر ووعــد ابــرا خــاطر وصــادق ع

ــــ ســــت ســــيارات نــــوع عــــذاري بيــــك أب  يالء ع يم خــــاطر واالســــ ابــــرا

يم خاطــر  ة تــم اعتقــال عبــدهللا محــسن ابــرا ا بفــ عــد وكيــا حمــل و

ـشيات  يم خـاطر وحـسن خلـف فـالح خـاطر مـن قبـل امليل وسعد ابـرا

 الوالئية.

 

ــــساءل عــــن مــــص  مــــع بــــ جميــــل ن ــــاء عــــشائر ا نحــــن شــــيوخ ووج

ـــــسواعدنا  ـــــر مناطقنـــــا الـــــ حـــــررت  ـــــن مـــــن تـــــارخ تحر ابنائنـــــا املغيب

عـــد دخولـــھ  ي  ـــا لنـــا وعـــشائرنا مـــن تنظيـــم داعـــش اإلر يات أ وتـــ

علمكم أن  ٢٠١٤/  ٦/  ١٠ا مناطقنا بتارخ  شد إلينا و ودخول ا

ــ  ٢٥٠٠٠لــدينا أكــ مــن  ــا أك ــة م ــ محافظاتنــا املنكو آلــف مغيــب 

ـــــا مـــــا لـــــم يتـــــم  ١٢٠٠٠مـــــن  ـــــ مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة وم لة  مـــــ

ــشيات الوالئيــة  ــم مــن قبــل امليل غيي ــا أو  ل ب نــزوح أ ــس ا  يل ــ

ــا بحــدود  رمــة م ــم  ١٠٠٠٠ا ــ محافظــة صــالح الــدين وم مغيــب 

ـــم أكـــ مـــن  ٤٠٠٠مـــا يقـــارب  ـــ مفوضـــية األمـــم املتحـــدة بي لة  مـــ

ا و ١٢٠٠ ـــ ـــشيفة وأكـــ مـــن  ١٠٠مـــن ناحيـــة اال ـــ  ٢٠٠٠ـــ مك

ب وأكـــــ مـــــن  ١٦٠ســـــامراء و  ـــــ محيـــــط بلـــــد وأكـــــ مـــــن  ١٠٠٠ـــــ يـــــ

ــــم  ٤٧٠٠ــــ املوصــــل وأكــــ مــــن  ١٨٠٠ ــــ مجــــزرة  ٢٠٠٠ــــ األنبــــار م

ة وأكــ مــن  ــ كركــوك وأكــ مــن  ٢٠٠٠الــصقالو جــة  و ــ  ٢٥٠با

غداد.  حزام 

 

ــــشيات  م مــــن قبــــل امليل ــــن تــــم اختطــــاف ــــؤالء املغيب ونؤكــــد لكــــم أن 

يع  ـذا الفعـل الـش الوالئية بدون مذكرات اعتقال مـن القـضاء وان 

ــم علمــا انــھ تــم اختطــاف  ــ م ــاد  ــم  ٤١جــرى باج ص م ــ

م  ي الرفيعـــــات وخـــــزرج وقـــــد  ٨ال تتجـــــاوز اعمـــــار ســـــنوات مـــــن عـــــش

م مـــن قبـــل لـــواء  عـــد أن تـــم اعتقـــال ـــار  ـــ ال ـــ و ـــذا  ـــ  ١٧جـــرى 

ا تـم  ـ ـ مـدير شـرطة اال م ا ـسليم م و عد اإلفراج ع الدجيل و

ــــــن منطقــــــة الدجيــــــل  رمــــــة ب ــــــشيات ا ــــــق مــــــن قبــــــل ميل قطــــــع الطر

ــــــــساء  ومحطــــــــة بلــــــــد واختطــــــــاف جميــــــــع العوائــــــــل واإلفــــــــراج عــــــــن ال

مس سـنوات واختطـاف الـشباب وكبـار الـسن  واألطفال دون سن ا

ـ  م إ عـرف مـص م من داخـل مركـز شـرطة بلـد ولـم  م تم أخذ وم

س والعمــالء  واسـ ـم مـن مكـون واحـد بوشـاية ا ـذا وجميع يومنـا 

ــ  صية.ونو يــة والعــداوات ال ن والكرا قــد الطــائفي الــدف وا

ـــا اختطـــاف  ة م ـــة كثـــ نـــاك عمليـــات اختطـــاف ممن  ٧٩لكـــم أنـــھ 

ا واختطـــــــاف  ـــــــ ـــــــ ناحيـــــــة اال ن  ـــــــصا مـــــــن مخيمـــــــات النـــــــازح

ة. ا كث م  الطرق العام وغ م وم اص من بيو  أ

 

ـــ محافظـــة صـــالح الديـــن  مـــع ) بـــ جميـــل  نكر عـــشائر ( ا ـــس ذ  و

افـــــة العمـــــل  غـــــداد وكركـــــوك واالنبـــــار ومحافظـــــات العـــــراق  وديـــــا و

يمــات  ون ا ــ ــ  ــاء الــذين يقبعــون  ن األبر ن بحــق املــواطن املــش

ون اي  ون واملعتقـــالت واملنـــاطق الـــ أصـــبحت أشـــبھ بالـــ والـــ

ب وشــــاية  ــــس ن منــــذ ســــنوات  ي لفلــــسط يو أشــــبھ بــــاالحتالل الــــص

ن والتغي الـديموغرا والفـساد  قد الطائفي الدف س وا واس ا

ــــــ  رمــــــة وال ــــــشيات الوالئيــــــة ا از مــــــن قبــــــل قــــــادة امليل املــــــا واالبــــــ

عــــــــض  ــــــــاك األعــــــــراض والــــــــشرف واالغتــــــــصاب مــــــــع  ــــــــ ان وصــــــــلت إ

ــــــم بالتعــــــذيب واإلكــــــراه  افــــــات م عــــــت االع ــــــن الــــــذين ان تطف ا

ـــــة مـــــن قبـــــل  بر مـــــال والتقـــــص واالعمـــــال ال ية اال ـــــ وأصـــــبحوا 

شيات.  عناصر امليل

 

ا  العراق تحمل القوات  إن عشائرنا الكرمة والعشائر املتآزرة مع

يمـــــات  ـــــ تلـــــك ا لنـــــا  عـــــدم حمايـــــة أ مـــــال  األمنيـــــة التقـــــص واإل

ـــــشيات الوالئيـــــة الـــــ أطاحـــــت بأبنائنـــــا  ا امليل واملنـــــاطق الـــــ تمـــــسك

انــــــــة والتفرقــــــــة  ــــــــ مخيمــــــــات الــــــــذل واال ن  ع ــــــــاء العــــــــزل القــــــــا االبر

ـــي واذنابــــھ  ـ تــــل األمر ــــا ا ــــى  العنــــصرة الطائفيــــة املقيتــــة الــــ أ

ن الـــــذين حكمـــــوا  ـــــضة مـــــن السياســـــي عـــــض ضـــــعفاء النفـــــوس املر و

ــي والـ اودت بمقــدرات العـراق وابنائــھ  عــد االحتـالل األمر العـراق 

ــــــ البنــــــاء والعمـــــــران  قيقــــــي  م ا ــــــم مــــــن اخــــــذ مـــــــوقع رة ومنع الــــــ

ــــــم شــــــباب الطاقــــــة  ــــــر اســــــوة ببلــــــدان العــــــالم املتحــــــضر، ال والتطو

ــــم  اقيــــة الــــ زج كومــــة العر ــــضة الــــشعوب اال ان ا قيقيــــة ل ا

ــــ مــــا  ــــزت ع ــــ الــــ اج يــــة ال تمــــت بالعقــــل بــــأي صــــلة  بقــــضايا وا

كومة  تبقى، واليوم اذ يواجھ العراق والعالم جائحة كورونا فان ا

ــــــة  م ب ــــــ ديــــــار ــــــرن ا ن وامل اقيــــــة تــــــرفض إرجــــــاع النــــــازح العر

صـــــدار قـــــرارات  ـــــ تلـــــك املنـــــاطق و ي  ـــــا مخـــــاطر تنظيـــــم داعـــــش اإلر

رمــــــة بــــــاإلفراج عــــــن  ــــــشيات الوالئيــــــة ا صــــــارمة وحازمــــــة تجــــــ امليل

طــــــــــرق  تانــــــــــا و ــــــــــن زورًا و م ن وامل ــــــــــن املظلــــــــــوم تطف ــــــــــن وا املغيب

رجــــــاع  م و لــــــة واطــــــالق ســــــراح ــــــوا ســــــنوات طو عــــــسفية والــــــذين أ

م.اننــا  ــ ديار ــسالم  ــشوا  ع ــي  م ل ــ منــاطق ن إ ــرن والنــازح امل

ــاء اذلــة  ــم ابر ــم و ــسدية لعــدد م ــب مــن اعتمــاد التــصفية ا نت

ــان  مــا  كومــة م ــم وال قــوة، فحمايــة املــواطن مــسؤولية ا الحــول ل

كــــذا  م  ــــ تــــصفي ــــب ان تقــــدم ع ــــ ذمــــة الدولــــة فن ــــو  ــــا ف نوع

يــــــــة  ــــــــة وا ي  ــــــــا عــــــــة تنظيــــــــم داعــــــــش اإلر قــــــــة واســــــــتغالل ذر طر

 وضعيفة.

 

ــ جميـــع  ــر نتـــائج التحقيقــات  ـــ حــال لــم تظ كومــة  ونحــن نحــذر ا

لنــــــا  ــــــن مــــــن أ تطف ــــــن وا ــــــ قــــــضايا املغيب لت  ــــــش ــــــان الــــــ  ال

ــــم  ــــ القــــضاء لينــــالوا جزا نـــاة إ ــــسليم ا ــــشرن و ن وثــــوار  النـــازح

ن والعمـــــــالء والفاســـــــدين  ـــــــرم ة للقتلـــــــة وا كونـــــــون عـــــــ العـــــــادل و

ة  أ إ طرق أخرى كث ن فسوف ن ن واملغيب تطف واإلفراج عن ا

ــن  خواننــا وأبنائنــا املغيب لنــا و ــاكم الدوليــة ملعرفــة مــص أ ــا ا م

مـــــا طـــــال  املـــــة م م  ـــــاء وأخـــــذ حقـــــوق ـــــن االبر ـــــن واملعتقل تطف وا

لنــــا مــــن  ك ثـــأر دمــــاء أ الـــزمن فلــــن يــــضيع حـــق وراءه مطالــــب فلــــن نــــ

ــ صــالح الــدين أو الناصــرة أو البــصرة  ــان  ن ســواء  ــرم القتلــة وا

 ألن القاتل واحد والدم العرا األصيل واحد.

 

ــــــس مجلــــــس  ــــــس مجلــــــس النــــــواب ورئ ــــــة رئ ور م ــــــس ا ونطالــــــب رئ

نــة  ــس  ــر الداخليــة ورئ ــ ووز ــس مجلــس القــضاء األع الــوزراء ورئ

ــــــــــسان واملنظمــــــــــات  نــــــــــة حقــــــــــوق اإل ــــــــــسان النيابيــــــــــة و حقــــــــــوق اال

ـــــ املمثليـــــة العامليـــــة  ـــــسان  نـــــة حقـــــوق اال اقيـــــة و ـــــسانية العر اال

يئة االمم املتحدة  العراق :  لعدم االنحياز وممثلية 

 

ـــــــ  ن  ع ـــــــرن القـــــــا ـــــــن وامل ـــــــن واملعتقل أوال : حمايـــــــة أبنائنـــــــا املغيب

ون واملعتقــــــــالت الــــــــسرة مــــــــن  ن والــــــــ ون مخيمــــــــات النــــــــازح ــــــــ

سدية بالطرق التعسفية.  االغتياالت والتصفية ا

 

قائـــــق  ـــــن االعتبـــــار واالســـــتدالل ل ع ـــــسات  ـــــذه املال ثانيـــــا : االخـــــذ 

افـــــــــة  ـــــــــن ب ـــــــــن واملغيب تطف ن وا ا النـــــــــازح ـــــــــش ع اقيـــــــــة الـــــــــ  الو

ــ الــ اوصــلت العـــراق  األطيــاف تحــت حكــم مــا يدعونـــھ االغلبيــة و

ـــــوان الكرامـــــة فمـــــا  ـــــش و ات املتدنيـــــة مـــــن ضـــــنك الع ـــــذه املـــــستو ل

م. ذا التقص الذي اودى بحيا م ازاء  م وما ذنب عوائل  ذن
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