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ـ اذار مـن  م العـرب  اقيون ومع ستذكر العر
م الرســـــا  ـــــل عـــــام فـــــصول مـــــن نـــــضال حـــــز
ي وانتــــــــصاره  ا ــــــــي االشــــــــ حــــــــزب البعــــــــث العر
الدة الـ ترجـم  التار  معركة التأميم ا
اقـــــع شـــــعار ( نفـــــط العـــــرب  ـــــ ارض الو ـــــا ع ف
ات النفــط  ــسالة شــر للعــرب ) عنــدما واجــھ ب
ـب املنظـم  ارة ووضع حـدًا لعمليـات ال االحت
ـــــان  ـ ن .. و ــــــ مــــــدى عــــــشرات الــــــسن للنفــــــط ع

ـــــــــــران مـــــــــــن عـــــــــــام  بدايـــــــــــة  ١٩٧٢االول مـــــــــــن حز
لـــــل بـــــاعالن االنتـــــصار  ـــــل ت مـــــشوار نـــــضا طو

ـــ االول مـــن اذار  ارتـــل  ١٩٧٣التـــار  ـــ ال ع
ــــ حيــــاة  ــــس  النفطــــي لتبــــدأ مرحلــــة جديــــدة ل
ـــــــــ الوطـــــــــن  ن فحـــــــــسب بـــــــــل امتـــــــــد ا اقي العـــــــــر
ـــت البعـــث وقيادتـــھ  ـــي والعـــالم عنـــدما اث العر
ــــــ دول  انيــــــة تحقيــــــق النــــــصر ع خيــــــة ام التار
ــــب ثــــروات الــــشعوب  ــــ  اســــتعمارة دأبــــت ع
عــد عــشرن  خاصــة وان انتــصار التــأميم جــاء 
ــ مــصدق الــذي تجــرأ وامــم  عامــا مــن التــأمر ع
نـــــا فقـــــد فتـــــح انتـــــصار  ـــــ ايـــــران.ومن  النفـــــط 
ـــسانية  ة امـــام اال التـــاميم التـــار افاقـــا كبـــ
ـــا الطبيعيـــة  ثمار ثرو ـــ اســـ ـــا  الســـتعادة حق
ــــا ..  ــــة بمختلــــف انواع ار ات االحت مــــن الــــشر
كــــــذا فــــــان االثــــــار االيجابيــــــة لقــــــرار التاميـــــــم  و
الــــــد وانتـــــــصار القيــــــادة الوطنيـــــــة فيــــــھ لـــــــم  ا
وانـــــب االقتــــصادية فحـــــسب  ــــ ا تقتــــصر ع
عـــــــــد انتـــــــــصار التأميـــــــــم  د العـــــــــراق  حيـــــــــث شـــــــــ
ـــــــــــة وتحـــــــــــسن دخـــــــــــل  ـــــــــــة انفجار خططـــــــــــًا تنمو
املــواطن وانتعــشت القطاعــات االقتــصادية ، 
ــدًا  ل العــراق نموذجــًا فر ــش عــدت ذلــك ل بــل 
ـــــو مـــــا دفـــــع اعـــــداء  ـــــ العـــــالم و ـــــ املنطقـــــة و
ــــــ التفكــــــ بخطــــــط  يــــــة ا العــــــراق وامتنــــــا العر
ــــــان  ـ ثـــــــة لالنتقـــــــام مـــــــن البعـــــــث وقيادتـــــــھ ف خب
ـــ  كـــم  اســـتالم خميـــ بالـــصيغة املعروفـــة ل
كــــــم  ل ســــــافر العــــــداء ل ــــــش ايــــــران واعالنــــــھ 

ــــشن حــــرب  ــــت  الوطــــ واســــتفزازاتھ الــــ ان
استمرت ثمان سنوات اخطر حلقات مخطـط 
يات  ــا شــعبنا التــ التــأمر الــشررقدم خالل
ــــــــــــــا بجــــــــــــــدارة  ــــــــــــــسام ليخــــــــــــــرج منتــــــــــــــصرًا م ا
اقتــــــــــدار .. واســــــــــتمر مسلــــــــــسل التــــــــــامر ضــــــــــد  و
ــــــــــــــــــــــــــان  العــــــــــــــــــــــــــراق وقيادتــــــــــــــــــــــــــھ التارخيــــــــــــــــــــــــــة ف
ائر ومـــــــــــا تخللـــــــــــھ مـــــــــــن صـــــــــــفحات  ـــــــــــصارا ا
ــــــــا حلــــــــف الــــــــشر  عــــــــاون ف عدوانيــــــــة شرســــــــة 
ي الــــــــــــــصفوي اختتمـــــــــــــــت  يو ـــــــــــــي الـــــــــــــــص ـ االم

ــــسان عــــام  ــــ ن لتبــــدأ مرحلــــة  ٢٠٠٣باحتاللــــھ 
ـــــا  ن والعـــــرب تخلل اقي ـــــ حيـــــاة العـــــر ســـــوداء 
ـــــــل  ـــــــاب ب ـــــــا االر احـــــــداث جـــــــسام تـــــــصاعد ف

اقتصاديًا واجتماعيًا.  انواعھ سياسيًا و
 

عـــــد االحتـــــالل  ـــــ العـــــراق  ع ملـــــا جـــــرى  ان املتــــا
قيقيــة الحتاللــھ  ــداف ا يمكــن ان يلمــس اال
ات النفــــط العامليــــة  ــــا اعــــادة ســــيطرة شــــر وم
ـسبات التارخيــة  ــ املك ـاز ع ـ ثروتــھ واالج ع
ـــا اســـتعادة ثروتـــھ  الـــ تحققـــت للمـــواطن وم
ئة  اخيص ســــــــ انــــــــت جــــــــوالت الــــــــ النفطيــــــــة ف
ا مليـــــارات  ــــسب ت الــــ يخــــسر العــــراق  الــــص
ــــب  ــــ عمليــــات ال ا اضــــافة ا الــــدوالرات ســــنو
وة مــن قبــل عــصابات احــزاب  ــذه الــ املنظــم ل
ـــب النفـــط  ر الـــسلطة الـــ تقاســـمت عمليـــة 
ـ  ي بـل  ا القا والـدا عرف ا ال  فيما بي
ــديث عــن  حــديث ابنــاء البــصرة اليومــي.ان ا
ـــــــل ومؤلـــــــم  ة النفطيـــــــة طو مـــــــا آلـــــــت اليـــــــھ الـــــــ
فــــ  ن و اء االختصاصــــي ــــ وموثــــق عنــــد ا
تـــــــل  م ا ونـــــــة ممـــــــن نـــــــص ـــــــل العمـــــــالء وا
ــب ثرواتــھ  ــ تخرــب العــراق و ليكونــوا اداتــھ 
رغــــم  ــــسط حقوقــــھ .. و وحرمــــان شــــعبھ مــــن ا
ـــــــــــستذكر  ـــــــــــشھ فاننـــــــــــا ونحـــــــــــن  ع قتامـــــــــــة مـــــــــــا 
نـا العظيـم حـزب  محطات من تارخ نضال حز
ي املــشرقة يتجــدد فينــا  ا ــي االشــ البعــث العر
ـــــــشر  ـــــــب ان شـــــــاء هللا و االمـــــــل بـــــــان نـــــــصرنا قر

ن.  املومن
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عـــض أقطـــاب العمليـــة  ـــن وآخـــر يخـــرج علينـــا  ـــن ح ب
ـــــــــــ العـــــــــــراق بتـــــــــــصرحات  السياســـــــــــية االحتالليـــــــــــة 
ـا عـن وجـود اتـصاالت مـن جانـب قيـادة  يتحدثون ف
ـــ  ـــم للمـــشاركة  ي مع ا ـــي االشـــ حـــزب البعـــث العر

 العملية السياسية القائمة  البالد.
 

ـــــذه املـــــزاعم صـــــّرح نـــــاطق رســـــ مخـــــول  ـــــ  وردًا ع
ي : زب بما يأ  باسم قيادة قطر العراق ل

 
داء ال  نـــــــــا الـــــــــذي قـــــــــّدم عـــــــــشرات آالف الـــــــــش إن حز
ك  ــش ــق أن  خــھ النــضا العر ــ لنفــسھ ولتار ير
ــــران  ــــ ط ابراتيــــة  ا الــــدوائر ا ــــ مــــشارع تــــدير
ــدف إدامــة مخطــط االحتــالل البغيــض  وواشــنطن 
ــــــــــــم  ــــــــــــب موارد ن و اقي ــــــــــــ قتــــــــــــل العــــــــــــر املتمثــــــــــــل 
ــــــل مرتكــــــزات  م وتحطيــــــم  م وتــــــدم بلــــــد فقــــــار و
ـــم  م االجتمـــا ووحد ـــسيج ـــت  يـــاة فيـــھ وتفت ا
طــــــــــط املــــــــــس زورًا ( عمليـــــــــــة  ــــــــــو ا الوطنيــــــــــة، و

 سياسية ).
 

وانطالقـــــــــــــًا مـــــــــــــن إيمانـــــــــــــھ بمبـــــــــــــادئ الديمقراطيـــــــــــــة 
والتعدديـــــة السياســـــية والتـــــداول الـــــسل للـــــسلطة 
س،  ــــا وثائقــــھ وادبياتــــھ منــــذ التأســــ الــــ نــــصت عل
ـــل  ـــ  ـــ االنفتـــاح الـــصادق ع عمـــل ع ـــزب  فـــإن ا
ــــــدف  ــــــ العــــــراق  ــــــصيات الوطنيــــــة  القــــــوى وال
ـ إنقـاذ الـوطن وابنائـھ  سيق املواقف والعمـل ع ت
ـــسة  ابراتيـــة البا ـــذه العمليـــة ا الكـــرام مـــن َقيـــد 
ي عــشرة املاضــية  ــت طيلــة الــسنوات الثمــا الــ أثب
ن، بـل  اقي ا الذرع  تحقيـق أي مكـسب للعـر فشل
لــــھ،  انـــت العامـــل األســـاس لتـــدم العـــراق وقتـــل أ
ـــــ  ائـــــب الـــــذي خرجـــــت جما ـــــ ذات املـــــشروع ا و

رامجــھ  وصــھ و شــعبنا منتفــضة عليــھ رافــضة ل
رات واالعتــصامات  ــ العديــد مــن املظــا جراءاتــھ  و
يل رفــــضھ  ــــ ســــ طيلــــة الــــسنوات املاضــــية وقــــّدمت 
يـــــــــدة  ـــــــــشرن ا انـــــــــت ثـــــــــورة  يات، و أكـــــــــ التـــــــــ
ــــ التعبــــ عــــن الــــرفض الــــشع  ــــ  النمــــوذج األو
ـــــــــذا النظـــــــــام الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــھ  الواســـــــــع والقـــــــــاطع ل

ي للعراق. ي اإليرا  االحتالل األم
ــ املــشارع السياســية  ــزب أن أي مــشاركة  ــرى ا و
ـــشيات  يمنـــة امليل ـــ ظـــل االحتـــالل و ـــذه  القائمـــة 
رمة واسـتفحال سـيطرة املـال الفاسـد املـسروق  ا
يات  انة بتــ ن إنمــا يمثــل اســ اقي مــن دمــاء العــر
ـــــــ  رة ال ـــــــدماء أبنائـــــــھ الطـــــــا ـــــــسيمة و الـــــــشعب ا
ــذا النظــام الطائفــي  ــالص مــن  يل ا ــ ســ قــت  أر

رم الفاسد.  العنصري ا
”ÄfjèN
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ـــــــــ مـــــــــسرحية االنتخابـــــــــات،  ـــــــــ أن املـــــــــشاركة  ـــــــــشّدد "البعـــــــــث" ع و
ــــو إدامــــة ملعانــــاة شــــعبنا املتواصــــلة منــــذ  ــــر، إنمــــا  و مفــــضوحة ال
ـــــــ  ـــــــو التعب احتـــــــالل العـــــــراق، وأن املطلـــــــوب مـــــــن جمـــــــا شـــــــعبنا 
طــط إعــادة  امــل  ــل الوســائل املمكنــة عــن الــرفض ال ــ ب الوا
ة بوجـــــوه وأســـــماء جديـــــدة الـــــ لـــــم يجـــــِن  ـــــشياو ـــــذه االحـــــزاب امليل
ن شـــــعبنا الـــــذي قاطـــــع  ـــــا ســـــوى القتـــــل والـــــدمار، و اقيـــــون م العر

ـــــا إال  ٢٠١٨انتخابــــات عـــــام  ـــــشارك ف ل كبـــــ جـــــدًا، حيـــــث لـــــم  ـــــش
ــــذه املــــشارع  ميــــع، واٍع تمامــــًا  اف ا ــــاع ــــسبة متدنيــــة للغايــــة و
ـــة السياســـية  ـــ العـــا مـــن خـــالل الرؤ ـــ عـــن ذلـــك الو ّ ـــسة وع البا

ــــــــ  ــــــــا بأو ــــــــشرن األبطــــــــال وناضــــــــلوا لتحقيق ــــــــا ثــــــــوار  الــــــــ طرح
ر املراق ع ثرى العراق. الدم الطا ال و  األش

 
ا  ي إذ ابــدت دائمــًا اســتعداد ا ــي االشــ إن قيــادة حــزب البعــث العر
وي إنمـا تؤكـد  للدخول  أي حوار وط واالنضمام إ أي عمل ج
ــــ قاعــــدة تخليــــص  ــــ أن يكــــون إال ع ب ــــ إن ذلــــك ال ي ل وا ــــش و
ـــــــل  العـــــــراق مـــــــن نظـــــــام االحتـــــــالل وعمليتـــــــھ السياســـــــية الفاســـــــدة و
يــــــــــة، وتأكيــــــــــد  جراءاتــــــــــھ التدم إفرازاتــــــــــھ الطائفيــــــــــة والعنــــــــــصرة و
ـــل القـــوى  ـــ يـــد  ا  ـــا تـــضع يـــد الوحـــدة الوطنيـــة أرضـــًا وشـــعبًا، وأ
يل ســــــواه إلنقــــــاذ  ــــــق املــــــشّرف الــــــذي ال ســــــ ــــــذا الطر ــــــ  ة ع ــــــ ّ ا
ابراتيــة  وص العمليــة السياســية ا ــ ــس مــع قــوى و العــراق، ول

ـــــــــا ســـــــــوى القتـــــــــل والفـــــــــساد  االحتالليـــــــــة الـــــــــ لـــــــــم يجـــــــــِن شـــــــــعبنا م
ـــــ  ـــــ أن العمـــــل السيا ـــــشدد ع ن قيـــــادة "البعـــــث"  ـــــب، و والتخر
ــ أجــواء وطنيــة ســليمة خاليــة مــن  ــاد يجــب أن يكــون  قيقــي وا ا
ــــات  ــــن وتوج تل يمنــــة ا ال النفــــوذ االجنــــ و  ل مــــن اشــــ اي شــــ
ــرام  ــشيات وســطوة املــال ا غــّول ســالح امليل ابراتيــة و الــدوائر ا
مــــــــا يــــــــضع  ــــــــائرة، و ن االجتثــــــــاث واإلقــــــــصاء ا عيــــــــدًا عــــــــن قــــــــوان و
م ورســـــم مـــــستقبٍل  ـــــ مـــــسار واحـــــد إلنقـــــاذ بلـــــد ن جميعـــــًا  اقي العـــــر

م القادمة.  أفضل ألجيال
 الناطق الرس

 قيادة قطر العراق
٢٠٢١/  ٠٢/  ٢٤ 
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ــــن  ــــديث ب ــــ التــــارخ ا يــــة  ب كتابــــة موضــــوع عــــن مناســــبة ذكــــرى اعــــالن اول وحــــدة عر ــــساءل البعــــض عــــن ســــ مــــا ي ر
ي والعــشرن مــن شــباط عــام  ر  ١٩٥٨القطــرن املــصري والــسوري بتــارخ الثــا ــا ايــام واذار الــش فاملناســبة قــد مــرت عل

ا اعالن انتصار التاميم  ي وم ا ا حزب البعث العري االش ة ال حقق الذي نحن فيھ حافل باالحداث التارخية الكب
ان  نـا املناضـل .. غـ ـ سـوح املنـازالت التارخيـة المتنـا وحز نالـك معـارك وصـوالت اخـرى  يان اذار وعيد املرأة واكيد  و
يـــة مـــن  ناســـب ومـــا تمـــر بـــھ امتنـــا العر ناولـــھ احـــد بالبحـــث والتحليـــل الـــذي ي ميتـــھ مـــر مـــرور الكـــرام ولـــم ي ـــ ا ـــدث ع ا
ـ قـد تحقـق بـل  ـا االو ـاض نوا عـد اج يـة حـ  انـت لتحـصل لـو ان مـشروع الوحـدة العر مخاطرو خيبـات ونكـسات مـا 
ء من التضامن العري ولو بحدود ! اليت استجابت االنظمة العرية لدعوات قيادة البعث قبل االحتالل بتحقيق   و

 
ـا ، غـ ان املوضـوعية  ـاز عل ا االج اتـاح العـدا ا كب عـض ا مـن االخطـاء و ن قطري مصر وسـور ه تجرة الوحدة ب الن
ـ  ا العـداء ع ـن ناصـبو ـسار واليم ا.فادعيـاء ال يطـة  ـا بحـسب الظـروف ا ا ونحكـم عل ايضا تحتـم علينـا ان ننـصف
يـــة املتحـــدة  ـــة العر ور م مون االخطـــاء كمـــا لـــم تـــصغ قيـــادة ا ـــا وصـــاروا يـــ ـــ العال ظـــات االو حـــد ســـواء منـــذ ال
عـــض االخطـــاء  ـــصت مبكـــرًا  انـــت قـــد  ـــصيات وتيـــارات قوميـــة  ـــو اســـم دولـــة الوحـــدة انـــذاك ) لنـــصائح  ـــذا  ( و
ـا  ات قومية الحقـًا ، ثمـن عـدم الـدفاع ع امة وكحر انت تجرة وليدة محفوفة باالخطار دفعنا  ا ..  وحذرت من تفاقم
يـة االخـرى للـضغط  ـ االقطـار العر مـا  ا سـيدفع ا ن مصر وسـور ا الذين ادركوا ان بقاء الوحدة ب ة اعدا ومواج

م كر السلطة !! ع سل ساطة  سمحون بھ النھ ب و ما ال ا و ا لالنضمام ال  ع انظم
 

ــــ انظمــــة ارتــــضت  ــــ ع ــــشعر باال ن ،  ــــن قطــــرن عــــري ــــستذكر كجمــــا ذكــــرى اول وحــــدة حقيقيــــة ب واليــــوم ونحــــن 
ــ حــد ســواء ..  ــب ع ــ البعيــد والقر ــ عــدم االســتفادة مــن تجــارب املا ــب ع ل غر ــش نــوع وتــصر  ا الــذل وا لنفــس
ي  يو ـــي الــــص ـ ــــ او بــــاالكراه لتنفيــــذ مخططــــات اعــــداء االمــــة ممثلــــة بتحــــالف الــــشر االم ــــشارك بو انظمــــة وزعامــــات 
ـا مقومـات  م اذا ما توفرت ل س ل جدي يمكن ان  ش ة وطنية وقومية  الصفوي من دون ان تجرأ ع تب مشروع ج
ـــ ايـــران  ـــا مـــن قبـــل النظـــام العنـــصري الـــصفوي  ـــة مخططـــات ابتالع ـــ االمـــة ومواج الـــدعم مـــن ايقـــاف حالـــة التـــدا 
ـ العـراق  ـو مـا يحـدث  ـذا  يـة و ـزأ مـن االقطـار العر الذي يقود اخطر مخطط تأمري لتقسيم امتنا طائفيـا وتجزئـة ا

ـــسان مـــن عـــام  ـــ ن ا واليمـــن ولبنـــان .. ولـــم يكـــن احتـــالل العـــراق  ـــي  ٢٠٠٣وســـور ـــ فـــشل النظـــام العر ـــ ع د  اال شـــا
عـــرض  ـــذا  ـــي الرســـ )  ـــو ( اي النظـــام العر اقـــع حـــال و يعاب الـــدروس والعـــ وتمـــسكھ بالتجزئـــة كو ـــ اســـ الرســـ 
يــة  مــا العر اقفــھ البعيــدة عــن التــضامن يتقــاطع مــع امــال ا ــ مو اصــراره ع ــدد وجــوده كمــا انــھ و ــاطر  نفــسھ 
ـات  ر ـ مـستوى املنظمـات وا ى من مشروع وحدوي ان لم يكن ع مستوى االقطـار فليكـن ع ا بتحقيق حد اد وحلم
ـة  ور ا ملكيـة او جم ا م ان تتصور االنظمة العرية بمختلف اتجا ا .. ان من الو ض املؤمنة برسالة االمة العرية و
ــا  ــ الــصدفة وزعمــاء االحــزاب الطائفيــة وحكم عــاون مــع سيا ا مــن خطــر الــزوال باقامــة عالقــات  انيــة حمايــة نفــس ام
ا وذلـــك  ـــضراء .. وآن االوان لتتخـــذ موقفـــا ان لـــم يكـــن مـــن اجـــل االمـــة فمـــن اجـــل حمايـــة نفـــس ـــ املنطقـــة ا البغيـــض 
تائـــج  ـــا ان تمعـــن التفكـــ ب ـــ محافظـــة ذي قـــار فالتـــارخ اليـــرحم وعل ـــ مـــدن العـــراق وخاصـــة  بـــدعم الثـــورة الـــشعبية 

ا. ود الحيا يار فلتتحد ا ا .. فالوحدة  ا ا السابقة وتتعلم الدروس من تجرة وحدة مصر وسور  سياس
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ـــل مـــن  ـــديث لالحظنـــا .. ان  ـــ عـــصره ا لـــو تـــصفحنا تـــارخ االحتـــالالت لبلـــدنا العـــراق 
م كخــدم او  ــم اللــذين يقــدموا انفــس ء يبحــث عنــھ ..  ــ جاءنــا محتــال وغــزا نــا فــان اول 
ـــم .. لـــذلك اول  م وشـــراء ذمم ـــض ـــؤالء ممكـــن ترو عرفـــون ان مـــن مثـــل  ـــم  ادالء .. ال
ـم سـيكون  م كر املنـصب حـ مـن خالل يئوا ل م اسياد البلد و م جعل م  تكرم ل
ــذلك ســيكون ردة  م مــن ابنــاء البلــد و و عتــ ــم .. الن  ل ل ــ مقدراتــھ اســ الــسيطره ع
تـــل .. ولنـــا ملثـــل  ـــست باملـــستوى املطلـــوب حـــسب مـــا يتـــصوره ا ـــم ل فعـــل الـــشعب عل
ص مـن  م استعانوا  والكو لتدم الدولھ العباسيھ فا ذه الكث .. فعندما جاء 
ـــ ان  ل عمليـــھ الغـــزو فعنـــدما قـــرر ابـــن العلق ـــس ـــم ومـــن  ـــل تلبلـــد ليكـــون الـــدليل ل ا
.فانــھ  ــ املستعــصم با ليفــھ العبا ن مــن ا ــ واحــد املقــر ــو العرا ــم و يتعــاون مع
ل لنفـسھ موقفـا اسـودا لـھ ولعائلتـھ .. وان  ـ ن  ء واملست ي الدن يا ذا العمل ا
افئــھ  ــ قــد  ــن العلق ه لت قــ ا بتلــك الفعلــھ ا باح والكــو عنــدما دخــل لبغــداد واســ
ا لكـــن بــدون ايـــة صـــالحيھ تـــذكر .. حـــ انـــھ احـــس  لفـــھ بمنـــصبا .. كبـــ يانـــھ .. و لتلــك ا
ــدا  افقــھ الغــزاة .. انــزوى رو ــذا عنــدما عــرف بانــھ لتيمكــن لــھ ان يتخــذاي قــرار اال بمو

ل خائن وجاسوس .. قى اسمھ رمزا ل دا ح مات .. غ مؤسفا عليھ و  رو
 

ص واحد وانما مـن قـام بمثـل فعلتـھ  س ل مثل مواقف ابن العلقي حدثت لكن ل و
ـــــم  لوا للغـــــزاة احتـــــالل بلد عـــــاونوا وســـــ ن مـــــع االســـــف عنـــــدما  اقي عـــــشرات مـــــن العـــــر
م بــان  ــافئ ــ الغــزاة .. تــم م ه .. وعنــدما ن ل عليــھ تــدم ــس عينــھ و ــل مــا  وقــدموا لــھ 
ملــــان مــــ ..  م وزارات واعــــضاء ب تــــل .. فاعطــــا م ا ــــ بلــــد ــــم مناصــــب  خــــصص ل
للــــة بالعــــار  ــــا م ه .. لك ــــ مناصــــب كبــــ عــــم  ــــة الدولــــھ العليــــا ..  ــــ واج ومــــسؤوليات 
تـــــــــل ..  افـــــــــق ا ا اال اذا و ـــــــــستخدمو ـــــــــستطيعوا ان  ـــــــــزي الن تلـــــــــك املناصـــــــــب ال  وا
ــــــم مــــــن  ــــــؤالء اشــــــباه الرجــــــال  عــــــرف ان مثــــــل  افقــــــھ املــــــسبقھ .. النــــــھ  م املو واعطــــــا
ــ  ــم قبــل احتاللــھ الكث ــ وط ــم  ل عل ن اخالقيــا ومــ يــاع والــساقط اللــصوص وا
م مـــن اداء  ــرو م و ــى بمحــارم ـــاب جــرائم الز ــر والــسرقھ وارت و ــرائم مثــل ال مــن ا
ـــ تنفيـــذ  م  ـــم لـــذلك اســـتغلو علمـــھ الغـــزاة ع عرفـــھ و ـــذا  ـــل  دمـــھ العـــسكرھ ..  ا
ـــور مثـــل اولئـــك حـــ يـــدخلوا البلـــد .. فعندمـــا  غـــزو البلـــد وامتطـــاء ظ مـــھ النكـــراء  ر ا
ــم ال يمكــن ان يــردوا للمحتــل  ــن ا علــم علــم اليق ــم الغــزاة بتلــك املناصــب .. فأنــھ  لف ي
ـزي .. امـا الرجـال  م ا ـل تـارخ عـرف  ذا .. وان الغازي  و  م  طلبا او امرا .. الن دور
ـل منحـط وسـافل  الشرفاء اليمكن ان يخونوا او يتعاونوا مع محتل .. لذلك بحثوا عن 
ــــم  ــــؤالء .. والتــــارخ اكيــــد ســــوف يكتــــب فعل م ملثــــل  ــــدي ــــو  يئــــوا لــــھ املنــــصب .. و و
م حـــال  م وحـــال م واحفـــاد ـــم والبنـــا الـــشنعاء وتكـــون عالمـــھ ســـوداء تبقـــى مالصـــقھ ل

 فعلة ابن العلق اليمكن ان تم من الذاكره ..
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ناً  ًا مكينًا والن رص  عندما يكون الفكر را

ًا ومثمرًا ..  فالتطبيق يكون نا
 

ـــ ظـــل ثـــورة  ـــد الوطـــ  ـــ بنـــاء الدولـــة ١٧عمـــل الع يـــدة ع تمـــوز ا
ــــــــ  افــــــــة منا ــــــــ  ــــــــ  العــــــــصرة الــــــــ تأخــــــــذ بأســــــــباب التقــــــــدم والر
ــــــــًا والقــــــــانون ســــــــيادة، واملدنيــــــــة  ياة.حيــــــــث اعتمــــــــد العلــــــــم من ا
ــــــ  ــــــات ا ـــــار والنظر ـ يل االنتقــــــال مــــــن األف ــــــ ســــــ قــــــًا  داثــــــة طر وا
ـــــ ســـــيطرة  ـــــات الثـــــورة العمـــــل ع ـــــان مـــــن أولو قـــــائق واألفعال.و ا
 ، تمــــع ينعــــم باالســــتقرار والــــسلم االجتمــــا القــــانون بمــــا يجعــــل ا
تمـــــع  م، لتكـــــون حركـــــة ا حفـــــظ حقـــــوق ن و ـــــ املـــــواطن مـــــا يح و
ـــ مـــع املـــشروع الوطـــ والقومـــي للتنميـــة  منتظمـــة ومتناســـقة تتما
بـًا  كـون القـانون مغ ئة ال تفقد العدالة و ة.ذلك ألنَّ الب ضو ال
ة وضــــياع  يــــة والفوضــــو ا العب ــــسك ــــ بركــــة آســــنة  ــــا، تتحــــول ا ف

قوق.  ا
 

ــــــ آن واحــــــد  ، الوســــــيلة والغايــــــة  ــــــ ــــــسان العرا ــــــل بنــــــاء اال وقــــــد مثَّ
ــي  ــا حــزب البعــث العر ــس ال يلــة الــ  ــداف الن ــ األ للوصــول ا
ـ مـصا  ديثـة لتـصل ا نـاء الدولـة ا ـ و ي  التقدم والر ا االش

 الدول املتقدمة  العالم.لذا
 

ــــسان تحقيــــق العدالــــة  ــــم مــــستلزمات بنــــاء اال ــــن ا ـــان مــــن ب ـ فقــــد 
ا  ــ ســع ــشتھ.ولقد اعتمــدت الدولــة  ــ حياتــھ ومع االجتماعيــة لــھ 
ــــــ النخــــــب والكــــــوادر والكفــــــاءات  ــــــضوي ع ا ال لتحقيــــــق مــــــشروع
ــ  ــا  ــي تــؤدي واج ــا الفــرص  ــة والعلميــة واتاحــت ل نيــة واالدار امل
ــــــم  ــــــ يــــــد تلــــــك الكفــــــاءات وم ت ع ــــــ خدمــــــة الــــــشعب والوطن.فدشَّ
ًا  ليــــــل د.منــــــذر الــــــشاوي موضــــــوع مقالنــــــا اليــــــوم، اســــــلو العــــــالم ا
ام املواطــن  ــ أســاس احــ ــًا ع يَّ ــ القيــادة وادارة الدولــة مب جديــدًا 

ا القانون.  وتلبية حاجاتھ ومنحھ حقوقھ ال يكفل
 

اصة  قضية القيادة،  ا ا زب والثورة فلسف ان لقيادة ا وقد 
ـ الدولـة  س شرف.وعليھ فالقائد  ا واجب وط ول سبة ل ف بال
ـــــذه  ـــــس متفـــــضًال عليھ.وقـــــد تَجـــــّسدت  ـــــو خـــــادٌم للـــــشعب ول مـــــا  انَّ
ــر د.الــشاوي  ــ وســلوك قــادة الدولــة مــن أمثــال الوز ــ من الفلــسفة 
انوا يتولون املسؤولية، فاصـبحوا األسـاس الـذي مـن خاللـھ  الذين 
ــ  ــ أمــان ووئــام، ينــام رغــدًا مطمئنــًا ع ــش  ع ــ  ــان املــواطن العرا
ــــھ، وتجــــاه حياتــــھ  ــــھ يثــــق بمــــسؤولية الدولــــة تجا نفــــسھ وأســــرتھ، ألنَّ

شتھ.  وأمنھ ومع
 

ة  اقـف كثـ ـم مو ـديث رجـاٌل ل نا فقد برز  تـارخ العـراق ا ومن 
ا او  ـسيا ـان  س باالم ن، ل اقي وصور مشرقة خالدة  ذاكرة العر
ــ مـا يقدمــھ  ــ عطائـھ، و قيقيــة تكمـن  ـسان ا ا.فقيمـة اال تجاوز
م  ـسا م اليوميـة، و ـ حيـا م  للناس من فكر وفعل وابـداع يخـدم

م. لد م و م ومستقبل ابنا  مع عطاء اآلخرن  بناء مستقبل
 

ــؤالء الفقيــد الراحــل الــدكتور منــذر الــشاوي رحمــھ هللا، الــذي  ومــن 

ــــ يــــوم  ــــ جــــوار بارئــــھ  ـــان الــــدكتور ٢٠٢١شــــباط  ٢٤انتقــــل ا ـ .فقــــد 
ـــ  بذلــھ  ــس درجــة ســـعادتھ بمقــدار مــا يقدمـــھ لــشعبھ و الــشاوي يق
ـــــ صـــــفحات  ة محفـــــورة  ـــــ ك بـــــصمات وا يل رفعـــــة وطنـــــھ.ف ســـــ
ـــ  ـــد  ـــ القـــانون ج التـــارخ ســـتظل أثـــرًا ســـاطعًا مـــن آثـــار عـــالم المـــع 

يل ترسيخ العدالة طيلة أك من ثالثة عقود.  س
 

ـــــان الــــــدكتور منــــــذر رحمــــــھ هللا يمتلـــــــك فكــــــرًا وعقــــــًال معرفيــــــًا رفيـــــــع  ـ
ج ذلــــك مــــع انتمائــــھ النقــــّي للعــــراق ووالئــــھ الــــصادق  املــــستوى، وامــــ
ـــصية وطنيـــة مرموقـــة، أنتجـــت علمـــًا زاخـــرًا  لـــشعبھ، فـــأثمر عـــن 
ـــــ املؤســـــسات  ـــــ  قـــــھ نحـــــو التطبيـــــق العم ـــــ ان يجـــــد طر حـــــرص ع

اقية.  العر
 

ديــــــد،  ة بنــــــاء العــــــراق ا ــــــم وخطــــــ خــــــالل فــــــ ـــــان لــــــھ دور م ـ فقــــــد 
م  اقبـة تطبيـق العدالـة، سـا فإضافة ا مـسؤوليتھ عـن تنفيـذ ومر
ــــ مــــع  ــــا بمــــا يتما ن واإلضــــافة ال ــــ اصــــالح القــــوان ل فاعــــل  ــــش
ى.فعندمــا  ــة ك ــضة تنمو دت تحقيــق  املرحلــة التارخيــة الــ شــ
ـــل والتخلـــف والتـــأخر،  ـــ ا ًا ع ـــ ا ومـــًا  ـــشن  ــان العـــراق  ـ
اصـــة لتلـــك املرحلـــة  ن ا تمكـــن د.منـــذر الـــشاوي مـــن اعـــداد القـــوان
ـن  اقي ى  حيـاة العر ة لتلك التحوالت الك وال أعطت دفعة قو

 أنذاك.
 

مات الفقيد الـذي نـال مرتبـة األسـتاذية عـام  ل مسا لقد شمل 
ـــــي  ١٩٧٣ ـــــ وزار اديميـــــة اضـــــافة ا ـــــ العديـــــد مـــــن املناصـــــب األ وتو

مـع  ة ا ـ عـضو ، و ارتقـى ا العدل والتعليم العا والبحث العل
ــ منــذ عــام ــ العرا ــ ١٩٧٩العل ادي مــا األ ن  ، صــعيدين أساســي

ــــج  اديميــــة تخر ماتھ األ نت مــــسا .فقد تــــضمَّ ِ ــــ والتطبيقــــي املؤسَّ
ــــــ  ــــــ البحــــــث والتــــــدرس  اآلالف مــــــن الكــــــوادر القانونيــــــة اضــــــافة ا
ـ جامعـات العـراق،  مقـررات القـانون الدسـتوري وفلـسفة القـانون 

ي. د القضا  واملع
 

ــرًا شــمل دراســات  ــ تراثــًا نوعّيــًا غز ــذا العطــاء العل وقــد نتــج عــن 
ــــــا الــــــسلطة  امــــــة تخــــــص الدولــــــة م ــــــ مواضــــــيع  عديــــــدة معمقــــــة 
ـــا القـــانون الدســـتوري،  والدســـتور، وتـــأليف العديـــد مـــن الكتـــب م
ـــب  ـــة الدســـتور، والقـــضاء العـــادل، وكتابـــات جامعيـــة، ومذا ونظر
القــــــانون وفلــــــسفة القــــــانون، واملــــــدخل لدراســــــة القــــــانون الوضــــــ 

مة  املكتبات العرية. ل مراجع علمية م ِ
ّ ش ا وال   وغ

 
ـــ ترســـيخ  ـــا جوانـــب متعـــددة تخـــص الدســـتور ودوره  وقـــد تنـــاول ف
ـ  ام و القواعد ال تمع والدولة، شارحًا مجموعة املبادئ و األح ا
ديثة.وكــــــذلك آليــــــات  ــــــا الدولــــــة ا تتعلــــــق باألســــــس الــــــ ُتبــــــ عل
ــز املعطيــات القانونيــة داخــل الدولــة، و  كــم لتعز ُ ووســائل تنظيــم ا
ن، ووضـع قواعـد ملمارسـة الـسلطة مـن خـالل تنظيـم  ترسيخ القـوان
ــــشرعية والــــسلطة  ــــن الــــسلطة القــــضائية والــــسلطة ال العالقــــات ب

ل الدولة ايضًا. ِ
ّ َش يئات ال  ا ومع ال  التنفيذية فيما بي

 
ــــ املــــواطن وتقاعــــسھ عــــن أداء  تجــــان ترا ــــ ي والن الظلــــم والفو
ــالعكس مــن ذلــك  ــ البنــاء واالعمــار، و ــام الوطنيــة املأمولــة منــھ  امل
ـــن  ــل حماســة إلنجــاز مـــا مطلــوب منــھ ح فإنــھ يجــد نفــسھ منـــدفعًا ب
ـــــف أو  ميـــــع، دونمـــــا تجر ـــــ ا ـــــشعر بالعدالـــــة وســـــيادة القـــــانون ع
ـن املـواطن اآلخـر، ومـا  نھ و ن ال تحكم العالقة ب سوف للقوان
ا، لـــــــذا فقـــــــد بـــــــرز دور وزارة العـــــــدل  ـــــــن الدولـــــــة ومؤســـــــسا مـــــــا و بي
تمع واستقراره مـن خـالل  ضة ا عزز  واملؤسسات القضائية  

يئات القضائية. اقبة عمل ال ن ومر  إنفاذ القوان
 

ملـــــة  ـــــ ا ن  مة املـــــواطن ـــــ التأصـــــيل ملـــــسا فتجــــسد دور القـــــضاء 
ــــ ظــــل ثــــورة  اقيــــة  ة التقدميــــة الر ــــضو يدة.حيــــث  ١٧ال تمــــوز ا

ــــ  ل مطلــــق، وامتلــــك القــــضاء العرا ــــش ن نافــــذة  أصــــبحت القــــوان
ــ  تمــع، ممــا جعــل املــواطن يلتجــأ اليــھ  ــن أبنــاء ا ســمعة مــشّرِفة ب
ــــ  َق القــــانون ع ــــ حياتــــھ، وتفــــوَّ ــــا  ل الــــ يواج حــــل جميــــع املــــشا

 التقاليد واألعراف القبلية.
 

ــان مــن أبــرز وأغــزر انجــازات الراحــل د.منــذر الــشاوي  نــا فقــد  ومــن 
ا  ن ومؤســسا ــر القــوان ــ تطو ماتھ  ــ مــسا العمليــة والتطبيقيــة 
ل محـــورًا  ـــش انـــت  ة الـــ  ذات العالقـــة.فمن مـــأثره الوطنيـــة الكبـــ
اقية، ما قـام بـھ  يبة ملؤسسات الدولة العر سيًا للعدالة و قوة و رئ

اقية من خالل اضافة ن العر  من رفد القوان
 

ـ العـراق،  الكث من املواد والفقرات ال تخدم املـسائل القانونيـة 
عـديل قـانون ( اصـالح النظـام  حيث يرجع اليھ الفضل  مراجعة و
ــد  س املع َعّد تأســ ــ ضــوئھ.وُ ن الــ صــدرت  ي ) ، والقــوان القــانو
ـــــــ أحـــــــد مـــــــآثر الـــــــدكتور منـــــــذر الـــــــشاوي رحمـــــــھ هللا،  ي العرا القـــــــضا

 وكذلك مركز البحوث والدراسات القانونية.
 

ـــــ ترســـــيخ  ـــــ  ـــــ ومؤسَّ ل عم ــــش م  ــــ صـــــعيد آخـــــر فقـــــد ســـــا وع
يـــــــة القانونيـــــــة ملؤســـــــسات الدولـــــــة.فمّما ال شـــــــكَّ فيـــــــھ أنَّ تطـــــــور  الب
ن والتعليمـــــــــات والـــــــــضوابط  ـــــــــستوجب مراجعـــــــــة القـــــــــوان يـــــــــاة  ا
ـــافؤ الفــــرص  ـ ل مــــستمر لــــضمان تحقيــــق العدالــــة وت ــــش املعتمــــدة 
نـــا فقـــد  ـــ او طـــائفي او طبقـــي.من  ن دون اّي تميـــ عر ـــل املـــواطن ل
شرعات القانونيـة لتحقيـق تلـك  َّ التعليمات وال عمل ع أن ُير
ــــــــــ مؤســــــــــسات الدولــــــــــة  العدالــــــــــة.فأينما حــــــــــلَّ الــــــــــدكتور الــــــــــشاوي 
ا من خالل وضـع التعـديالت القانونيـة  ر بصماتھ ف ا، تظ ومفاصل
ـن  ـ قوان ع وعـرف عـام ا ـو شـا ل ما  ديدة، وتحو شرعات ا وال

ميع. م العمل وتحقق املساواة ل عليمات تنّظِ  و
 

ة العطــرة لفقيــد  ــ الــس ِ انَّ مكتــب الثقافــة واالعــالم القومــي اْذ ُيح
شــد  س امــًا ومفخــرة  ل ال ِ

ّ ــش ، كيمــا  يــة الكبــ العـراق واألمــة العر
ــ عمــق  ــم مثــاًال ع ــا، فتعط ع ــل مــن روا ــا األجيــال القادمــة، وت
ــــــا  م مــــــن شــــــوامخ العــــــراق واألمــــــة ونخ وغــــــزارة عطــــــاء َمــــــن ســــــبقو
نـــــاء  ـــــق خدمـــــة الـــــوطن و ـــــم طر ـــــم املنـــــارة الـــــ تـــــ ل األوفيـــــاء، ف
ـــــــ أنَّ  ـــــــ الوقـــــــت ذاتـــــــھ ع ؤكـــــــد  تمع.و ـــــــضة ا الدولـــــــة وتحقيـــــــق 
رة، مــن أمثــال  اقــف وأعمــال وانجــازات علمــاء العــراق واألمــة الــ مو
ـخ  عـد املـوت، اْذ أنَّ التار الدكتور منذر الـشاوي رحمـھ هللا ال تنقطـع 
ــــ  ل  ــــم الفكــــري الزاخــــر املــــ ر م العظيمــــة، و م النجــــازا يخلــــد
ـــــ  ـــــو فقيـــــدنا الراحـــــل، وال البحـــــوث والدراســـــات واملؤلفـــــات، كمـــــا 

ًا وميدانيًا.  جعلتھ رائدًا من رّواد القانون  العراق فكر
 

ـــا،  يـــة مخلـــصة، وكفـــاءة نوعيـــة قـــلَّ نظ واذ نتحـــدث عـــن قامـــة عر
نــــا  ــــاء، فإنَّ وَعَلمــــًا مرتفعــــًا مــــن أعــــالم رجــــال العدالــــة والقــــانون األكّفِ
ــ  ــان ا ــل م ــ  ــا  يــة وقيادا ــ وامتنــا العر نــدعو ابنــاء شــعبنا العرا
ــــــا  ــــــم ثرو ــــــم، ف تمــــــام  ــــــا واال ــــــا وكفاءا ــــــا وعلما احتــــــضان ُنَخ
ـــ  بـــاه ا عطـــي دون حـــساب مـــن غـــ ان تأخـــذ، واالن قيقيـــة الـــ  ا
دمــــة  موه مــــن خــــدمات جليلــــة ومــــا زالــــوا يقــــدموه  م ملــــا قــــدَّ رعــــاي

م  وط
م.  ورفعة أم

 
ــــض األمــــة وتواصــــل  م ت قــــدرا ــــر، و علــــو األوطــــان وتزد ــــم  فبمثل

ما عظمت التحديات. ا م داف ا نحو تحقيق ا  مس
 

 مكتب الثقافة واالعالم القومي
٢٠٢١/  ٣/  ٣ 
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ـ البعـث ومناضـليھ منـذ التاسـع مـن  ملـة الشرسـة ع لم تتوقـف ا
سان  ـل قـوى الظـالم والطائفيـة والفـساد  ٢٠٠٣ن ـذا ف ـ يومنـا  وا

ـل يـوم  ـ  م  م وقض مـضاجع أجمعت ع ان البعث يبقى يالحق
ا أحزاب اإلسالم السيا العميلة. ف ل جرمة تق  ومع 

 
ا  ى البد من إغفال ة عظيمة ومنجزات ك وألن البعث صاحب مس
ــــؤالء نزعــــة  ا فــــإن منجــــزات البعــــث العظيــــم تحــــرك لــــدى  أو تناســــ
م  ــا فـــشل االنتقــام مــن البعــث ومناضــليھ الن منجــزات البعــث يقابل

م ثــروات الــوطن طيلــة  م وســرق ــذا فــال غرابــة  ١٨وفــساد عامــا ول

وســـــية  بـــــح مـــــن عمـــــالء إيـــــران ا بـــــح مـــــن ي أن ينعـــــق مـــــن ينعـــــق و
ــل يــوم لــھ منجــز وانتــصار  ــ  خنــا  رمــة الن تار ــشيات القتــل ا ومل
ر  ـــو شـــ ـــذا  رمـــات و ـــاك ل ـــا بـــؤس وفقـــر وفـــساد وان ل م  وأيـــام
ات  الــــد ورضــــوخ شــــر أذار فيومــــھ األول يــــذكرنا بانتــــصار التــــأميم ا

ــران  ــ االول مــن حز الــد  ــة لقــرار التــأميم ا ار  ١٩٧٢النفــط االحت
والذي اسـتطاع حكومـة البعـث العظيـم ان تبـ العـراق مـن واردات 
ات  ـــ حـــسابات الـــشر ب ا ـــذه الـــواردات تـــذ انـــت  عـــد أن  ـــا  نفط
انـة اجتماعيـة  انت لھ م ارة و األول منھ عيد املعلم الذي  االحت
ـــ آذار أيـــضا ذكـــرى بيـــان  لـــم أحاطـــت بـــھ الثـــورة مـــن رعايـــة وتكـــرم و
قـــوق القوميـــة االكــــراد العـــراق بقــــرار  آذار التـــار الـــذي أعطــــى ا
ـــ العمـــالء لكـــن شـــعبنا الكـــردي اليـــوم  ي الـــذي لـــم ير كـــم الـــذا ا

ذا القرار قد طبق لينعموا با والتقدم واآلمان.  يتم لو ان 
 

م أوالد  كـــــــو عمالتـــــــھ و ـــــــم و م البعـــــــث بخيب ـــــــل يـــــــوم يـــــــذكر اذا ف

ــس بنــاء  ــشقوا شــارعا ول ــستعلمون بنــاء مرفقــا مــدنيا او  شــوارع ال 
 بلد.

 
ـــار البعــــث ال ولــــن تمــــوت وان  ـ ــــن ان اف علمــــون علــــم اليق ــــم  كمــــا أ
ــ البعــث  مــة ع بقى ال اجتثــوا عــشرات االالف مــن مناضــليھ وســ
م يـــــزداد حـــــب النـــــاس  ـــــ جـــــرائم لمـــــا اوغلـــــوا  بمناســـــبة أو أخـــــرى ف
ـان عليـھ  ـن مـا  اتت املقارنة ب ن اليام نظامھ الوط و ن للبعث وا
ـ  ور وتراجـع  ـ تـد ـار وكيـف اصـبح  الناس والـوطن مـن نقـدم وازد
بقـى البعـث  لـھ ي ـذا  ـ زل حكـم االحـزاب العميلـة ول االت  افة ا
ونـــــــة  دف ألنـــــــھ صـــــــاحب رســـــــالة ســـــــامية ترعـــــــب العمـــــــالء وا مـــــــس
مـــة  عـــون هللا و بـــة  م بـــأن ثـــورة الـــشعب آتيـــة قر املـــأجورن وتـــذكر
م فرســان البعـــث العظيـــم  ن مـــن أبنــاء العـــراق االبــاة يقـــود لــص ا

اب البيارغ العالية.  رجال امللمات وا
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ــا مثــل   عــض الــدول املتحالفــة مع ــسا و رطانيــا وفر ــا و لــم تكــن معركــة احتــالل العــراق حيــث قــادت امر

ـــ ال يـــة مـــع االســـف  عـــض الـــدول العر ة اخـــرى و اليا وايطاليـــا ودول كثـــ مـــن اذار عـــام  ٢٠اليابـــان واســـ
رب العاملية االو والثانيـة  ٢٠٠٣ انت اك شراسھ وعدوانية من ا معركة تقليدية او حرب تقليدية بل 

ـــذه  رمـــة دوليـــا ورغـــم ان  ة املتوســـطة والثقيلـــة وحـــ ا ـــذه الـــدول مختلـــف االســـ حيـــث اســـتخدمت 
ــ وقــوى  ــش العرا لــت بتــصدي ابطــال ا ــا قو ــ ا ا ا ــ عــدوا ديثــة  الــدول اســتخدمت التكنلوجيــا ا

ساطة. ستطع احتالل العراق ب ا ولم  ش الشع ل  االمن الداخ وا
 

ــــــة واملـــــشارع الزراعيـــــة والــــــصناعية  ـــــاء واالســـــواق املركز ر دفت دول العـــــدوان مـــــشارع املــــــاء والك واســـــ
اقيون  ــذا العــدوان؟ فــالعر ــل البــ التحتيــة االخــرى وال نــدري مــاذا  افظــات و غــداد وا ــ  والعمرانيــة 
يحة ومـع  ـ ة دمـار شـامل غـ  ـا بوجـود اسـ ـا وحلفا ـ امر شعب مسالم يحب الـسالم والتطـور و
ــــ  م قيــــام العــــراق باعــــادة الب مــــا اثــــار ــــم ور د االالف م ــــش ن واس دف حــــ املــــدني ــــذا فالعــــدوان اســــ

م علينـــــا عـــــام  عـــــد عـــــدوا ات  ١٩٩٠التحتيـــــة  ـــــدون معاونـــــة الـــــشر اقيـــــة خالـــــصة و انيـــــات عر بأيـــــدي وام
ي ل يو داف منتخبة. ٣٩الغرية وضرب الكيان الص  صاروخ ارض ارض اصابت ا

 
ــش  كــم العــراق وقــام االخــ بحــل ا ـا بتــدم العــراق بــل ارســلت حــاكم بدرجــة ســف  ـ ولــم تكتفــي امر

ـــ  قـــد ع ــانو يدرســـون ا ـ ن الـــذين  ـــرم راميـــة والفاســـدين وا ـــ وقـــوى االمـــن الـــداخ وجـــاء با العرا
م ع رأس السلطة. وار ووضع م  دول ا م وشع  بلد

 
ــ  تــھ اك امــا وترامــب احتــالل العــراق واعت ن او ن االمــركي ــسي ــا الرئ ــ العــالم وم ــة  وادانــت اكــ مــن ج

ان عامل استقرار  املنطقة. ا باحتالل العراق النھ  ا امر  جرمة ارتكب
 

ـي  عا ـدء الـشعب  ـا وايـران و ل   العراق حيـث تقاسـم الـسلطة عمـالء امر كذا حل التخرب   و
اقيــة بقيــادة حــزب الثـــوار  نــا بـــدأت املقاومــة العر ـــل تفــصيالتھ اليوميــة ومــن  ــ  ــش ازمــات  ع االمــرن و
ـــضرب القـــوات االمركيـــة  ي والقـــوى الوطنيـــة املتحالفـــة معـــھ و ا ـــي االشـــ ـــدين حـــزب البعـــث العر ا وا
ــات القتــال وحيــث مــا تواجــدت  ــ مختلــف ج عــة  ــا وحققــت انتــصارات را ــل قــوى الــشر املتحالفــة مع و
ــ  ـا و ـ مجيــة وعدوانيــة امر يــل القــادم  يــل وا ــذا ا جــب ان نــذكر  ــا .. و القــوات االمركيــة وحلفا

ل انحاء العالم. رائم   ل حافل با ا   لد
 

از للقيــادة  ن االبطــال وتحيــة التقــدير واالعــ نــا حــزب املقــاوم داء حز داء العــراق وشــ لــود لــش ــد وا ا
ـــل  ــا وايـــران و ـ ـــ تقـــف بوجـــھ عمـــالء امر ي و ا ـــي االشـــ ـــزب الـــشعب واالمـــة حـــزب البعـــث العر الفـــذة 

سيطة. ا املتواضعھ ال انيا  الفاسدين بام
 

ــــر العــــراق والنــــصر حليــــف  ــــل قــــوى الــــشعب بتحر ــــا  ــــشرن الــــ شــــاركت  وتحيــــة التقــــدير البطــــال ثــــورة 
ل الفاسدين . ا وايران و  الشعب بثورتھ بأذن هللا ح طرد عمالء امر
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عيــــــد املــــــرأة  ــــــل عــــــام  ع مــــــن آذار مــــــن  ــــــ الــــــسا اقيــــــون  يحتفــــــل العر

ساء العـراق الـذي نفـذ  س االتحاد العام ل و ذكرى تأس اقية و العر

ـــــ  دمـــــة املـــــرأة و ـــــشاطات وفعاليـــــات  كـــــم الوطـــــ  ة ا خـــــالل فـــــ

ــز والــضرب  ياطــة والتطر ــ ا ــا دورات  تمــع والــوطن وم خدمــة ا

ـــ  اتبـــة واالســـعافات االوليـــة وحمـــالت العمـــل الـــشع  ـــ االلـــة ال ع

االت ال نفذت انذاك.  مختلف ا

 

ـــزة  بيـــة واج ـــذا االتحـــاد املناضـــل بالتعـــاون مـــع وزارة ال م  كمـــا اســـ

ـ املدينـة  ـساء  ـن صـفوف ال ـ حمـالت محـو االميـة ب الدولة االخـرى 

ـــــذه املنـــــاطق خاليـــــة مـــــن االميـــــات  ـــــاف حـــــ اصـــــبحت  والقـــــرى واالر

ــسيق مــع  ــ املنــاطق النائيــة بالت ية  ــ ــ القيــام بحمــالت  اضــافة ا

ة واالتحادات واملنظمات الشعبية االخرى. زة وزارة ال  اج

 

تـــــم  واســـــتطاعت املـــــرأة خـــــالل معركـــــة قادســـــية العـــــرب الثانيـــــة ان 

ـات  ة التحـاق الرجـل بج يحة خالل فـ بية ال ا ال بالعائلة وتر

ب دعمـا  ع بالـدم واملـال والـذ ا بحمالت الت القتال اضافة ا قيام

ــ العنــصرة الــ حاولــت احتــالل العــراق  ملعركتنــا ضــد عــصابة املال

ــــة  ــــشنا الباســــل وقــــوى االمــــن الــــداخ والو ــــا ابطــــال ج فتــــصدى ل

ــــــل قــــــوى الــــــشعب وفــــــشلت  ــــــش الــــــشع و اصــــــة وا مــــــات ا امل

م املرضة ضد العراق واالمة العرية.  احالم

 

ـــــصار الظـــــالم الـــــذي  ة ا ـــــا خـــــالل فـــــ اقيـــــون مبادرا ـــــ العر والي

رطانيا وفرسا طوال  ا و مت  ١٤فرض من قبل امر عام وال اسـ

صار. اقية بوجھ ا   صمود العائلة العر

ــــ  ي  ا ــــي االشــــ م حــــزب العــــراق واالمــــة حــــزب البعــــث العر وقــــد اســــ

يـاة السياسـية واالقتـصادية  ـ ا ا  توف فـرص احتـالل املـرأة بـدور

ــ  اقــع قياديــة  ــاالت االخــرى واحتلــت مو ــل ا ــة والعلميــة و بو وال

ـــزب فـــرص احتـــالل  ـــال فقـــد وفـــر ا يـــاة وكـــذلك ا ـــل مجـــاالت ا

ــــ  يــــة ح ز ات ا ــــ مختلــــف املـــستو اقيــــة الدوار قياديـــة  املـــرأة العر

 وصلت ا عضو قيادة قطرة و اع قيادة  العراق.

 

نــــا املناضــــل حــــزب الــــشعب حــــزب  ــــب والتقــــدير لقيــــادة حز تحيــــة ا

ـ خلــق  م  ام ـ اســ ـزب ع ـل مناضــ ا ي و ا ـي االشــ البعـث العر

از للماجـــــــــدة  تمـــــــــع وتحيـــــــــة االعـــــــــ ـــــــــ ا ميـــــــــة دور املـــــــــرأة  ـــــــــ بأ الو

ا  ا ومـشارك ياة بمختلف مجاال ا الفاعل  ا اقية ع دور العر

شرن.     ثورة 

اقية والعرية بالف خ ل عام واملرأة العر  و
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 سم هللا الرحمن الرحيم
بوا قوما  نوا أن تص بأ فتب ا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ب يا أ

ن )) (  الة فتصبحوا ع ما فعلتم نادم رات )) ٦بج  ) ا
 

ـــــــدة لقائـــــــد جمـــــــع الـــــــشر والقتـــــــل معمـــــــم الفتنـــــــة والرذيلـــــــة  غر عـــــــد 
ــا مجلــس اإلمعــات باتخــاذ  ــوس يطالــب ف والفــسوق ذيــل ايــران ا
ـــــــزة األمنيـــــــة ومـــــــا  ـــــــس األج قـــــــرار بإيقـــــــاف الرواتـــــــب التقاعديـــــــة ملن
ـ وادارة  و من بيده األمر والن أنھ  م" بأزالم النظام البائد" و سما
ـــــم  ـــــل ال ل م امل شـــــؤون البـــــالد والعبـــــاد خالفـــــا للقـــــانون ولدســـــتور

مون مع القانون وال الدستور.  اليف
 

ـــــم  ولـــــة تحـــــرك اإلمعـــــة حـــــسن كر ـــــدة ا ـــــ ضـــــوء تلـــــك التغر وع
ـس بمجلـس النـواب ودعـا املفوضـية العليـا  ـس ما الكع نائب رئ
يئـــــــة " الوطنيـــــــة" العليـــــــا  ـــــــس بال " املـــــــستقلة " لالنتخابـــــــات ومـــــــا 
ن حظـــــــــر  الجتثـــــــــاث البعـــــــــث" املـــــــــساءلة والعدالـــــــــة" بتطبيـــــــــق قـــــــــوان
ــــــل  اقب بدقــــــة  انــــــھ ســــــ واجتثــــــاث حــــــزب البعــــــث وان مجلــــــسھ و
ناءات  افـــــــة االســـــــت ـــــــا إلغـــــــاء  ـــــــشان ذلـــــــك وم اإلجـــــــراءات أملتخـــــــذه 

ن مــــشروع املوازنـــة لعـــام  ـــن ) وتـــضم ي فقــــرة  ٢٠٢١املمنوحـــة ( للعب
ـــــــزة  ـــــــل" بإيقـــــــاف الرواتـــــــب التقاعديـــــــة لألج صـــــــرحة التقبـــــــل التأو
عـــــرف ان  ـــــذا الـــــصعلوك ال ـــــأن  األمنيـــــة و" أزالم النظـــــام البائـــــد" و

ا منــــــذ  م الــــــ اتخــــــذو بتــــــصفية مئــــــات اآلالف مــــــن  ٢٠٠٣إجــــــراءا

ـــــــدين مـــــــن علمـــــــاء  ـــــــزب قيـــــــادات وكـــــــوادر وأعـــــــضاء ومؤ ـــــــن ل املنتم
ن وشيوخ عشائر اصـالء  ومفكرن واطباء ورجال دين وقادة عسكر
ـــ والعـــامري  زع م اإلجراميـــة املتمثلـــة بـــابو درع وا مـــن خـــالل زمـــر
ي وجــــالل الــــصغ وآخــــرن مــــن ذيــــول إيــــران الــــشر  وفــــرق مــــوت املــــال
ــــــ  ــــــذا الــــــصعلوك أيــــــضا العمليــــــة اإلجراميــــــة ال ــــــ  واإلجـــــرام وتنا
ـــــس  ـــــار مـــــن خـــــالل اختطـــــاف رئ ـــــ ال ـــــ و طالـــــت دائـــــرة البعثـــــات 
ـ اليـوم  ـم  ـ جث ا حيث تم العثـور ع الدائرة وعدد كب من موظف
نــة االوملبيــة  س ال ــسبة لــرئ ــال بال التــا خلــف الــسدة وكــذلك ا

ية وزمالءه.  احمد ا
 

ا  ــــــالق ورســــــال ــــــة ا ــــــ قــــــضية اجتثــــــاث البعــــــث فكــــــر العرو تلــــــك 
ــــزب  ــــ وحرمــــان قــــادة ا ــــس وت الــــدة ومالحقــــة واعتقــــال وح ا
ــــ إطــــار القــــانون اإلجرامــــي  عــــة و ـــان تحــــت ذر ـ ــــل ذلــــك  م. وعوائل

عــد عــام  عــرض البعــث  ــ  ٢٠٠٣حيــث  داف خط ــ ظلــم كبــ واســ ا
اقفـــــھ  ـــــ مو ـــــشوش مكثـــــف ع ــــاره و مبادئـــــھ و ـ ھ عميـــــق ألف ـــــشو و
ــاب تــارة  امــات باطلــة مــزورة بادعــاء عالقتــھ باإلر ــزب ا ــت ل ووج
ــسان  قــوق اإل امــھ  الطائفيــة والعنــصرة تــارة أخــرى وعــدم اح و

 وممارسة الديمقراطية تارة ثالثة.
 

يــــــــر عمليــــــــة  داف والــــــــشيطنھ لت ھ واالســــــــ ــــــــشو كــــــــذلك لغــــــــرض ال
مــــر  ي البــــول بر ــــاكم املــــد االجتثــــاث وفــــق القــــانون الــــذي اصــــدره ا
ن وقـرارات اخـرى  ذا القانون من قوان منذ بداية االحتالل وما تبع 

فة.  م
 

رمـان وال زالـت عمليـة  ل مـن الظلـم وا ذا الزمن الطو ورغم مرور 
ــــــــزب ومالحقــــــــة اعظــــــــاءه مــــــــستمرة  االجتثــــــــاث واالقــــــــصاء وخطــــــــر ا

ــو اســاس  ــ " الدســتور" الــذي  تــة  ــا مــادة مث ــة ا ومتــصاعدة ب
اض وطعن.  محط شك واع

 
ــــ  ــــؤالء االراذل باتخــــاذ اجــــراءات والعــــودة ا ب الــــذي دفــــع  ان الـــس
ـــ  ـــس قـــانون " املـــساءلة والعدالـــة" و " تجـــرم حـــزب البعـــث"  ما
ــشر الــ لــم تكــن مــن اجــل الغــزو واالحتــالل  انتفاضــة الــشباب ال
ــدي وال مــن اجــل شــعارات مطلبيــة انيــھ  ولتغيــ القــزم عــادل عبــد امل
بدال وجـھ عميـل باخر.فقـد جـاءت االنتفاضـة  ست من اجل اس ول
ـــا  لـــة برم ز ـــاء العمليـــة السياســـية ال الـــشعبية للعـــراق العظيـــم ال
ــــا الغــــزو واالحتــــالل واعــــادة الــــسلطة للــــشعب مــــن خــــالل  الــــ افرز
رن ( باســــــــــم الـــــــــدين باكونــــــــــھ  ـــــــــا املتظـــــــــا غــــــــــ  الـــــــــشعارات الـــــــــ 
ــا ) و ( شـــلع قلـــع  ـ عـــل ابـــو ايـــران البـــو امر ــي ا ـ راميـــة ) و ( ذيـــل لو ا
ــا  ــل العــراق ينــادي ) وغ ــادي  م ) و ( المقتــدى وال  ــا ــا او ال وال
مـون البعـث  ـم ي ـؤالء االقـزام مـا جعل من الشعارات ال اخافت 
ــــــم  م واحزا ــــــ تيــــــارا ــــــم و ــــــ ف ــــــش الوصــــــاف الــــــ  ــــــصفونھ  و

 الفاسدة.
 

ميـــع ابنـــاء  ـــة وطنيـــة  ا وحدو يـــدة اليـــوم شـــعارا فاالنتفاضـــة ا
ــــــا مــــــصداقية  ــــــا ذات ســــــمات عادلــــــة ول ھ ف العــــــراق. وطنيــــــة الشــــــ
ـــل  ا مـــن صـــنع ابنـــاء العـــراق ب ـــداف ـــ الوصـــول لتحقيـــق ا ووضـــوح 

 مكوناتھ.
ـــة عـــراق الـــصوالت الوطنيـــة  ـــد والعرو حيـــا هللا العـــراق ... عـــراق ا

 والقومية والنصر قرب باذن هللا.
 

 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..
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 يقول الشاعر املتن بالفخر
ي من بھ صمم لما ي .. واسمعت   انا الذي نظر االع إ اد

ختصُم  ا و لُق جرا ُر ا س ا .. و ي عن شوارد  انام ملء جفو
ون مـــن  ـــز الكثـــ مـــا مـــن االســـتعارة والداللـــة مـــا  ـــن ف ت ـــذين الب
ـــــ قـــــصدية الـــــشاعر الكبـــــ ابـــــو الطيـــــب  ـــــس  ـــــا ل ـــــا و دالال ـــــم معان ف
ا  ي ، ولكــ اســوق مــدا ا بحــق ســيف الدولــة ا ــشد املتنــ والــذي ا
ـرول خلـف دبابـة االحتـالل محتميـًا  ـو  عـد االحتـالل و  بحق مـن جـاء 
للــوا لالحتــالل واذنابــھ  ــل الــذين  ة و ل لــھ بطولــة زائفــة حقــ ــ ــي 
علــــم  ــــر العــــراق ، و  ــــسب لنفــــسھ نــــصرًا زائفــــًا ســــماه تحر وعمــــالءه ، و
ــــاك ســــيادة العــــراق ، والبعــــض  جيــــدًا انــــھ خــــراب العــــراق وتــــدم وان
علــم  ــم ، وَلــم  لــل ل م و ــ مــصارع االخــر اخذتــھ العــزة بــاألثم وســار ع
مــا ســوف يجــردون العــراق  ــا وايــران اســتغفلتھ وا ــذا الغــ ان امر

ل صورة طيبة وايجابية.  وشعبھ من 
 

ناة  البعثيون حماة و
زد العطاء النـھ  اينما يتواجد البع يكون شعاره االخالص بالعمل و
الل ، ولذلــــك  ــــؤمن قــــوت عيالــــھ بــــا خــــاف هللا و ــــ و يمتلــــك ضــــم 

ماً   واينما حل البع تجده معززًا مكرمًا ومح
يفة ..  صھ يا 

ن  ندســــ ن واطبــــاء وم ـــاديمي ـ ــــم ا ــــارج  ــــ ا ــــن املــــشردين  ان البعثي
عــــــد ان  مــــــة  ــــــش كر ــــــة لنيــــــل لقمــــــة ع ــــــ بــــــالد الغر كــــــدون  وعلمــــــاء و

ـــــ العـــــراق منـــــذ  امـــــة الـــــذين ســـــطوا ع راميـــــة الل م العمـــــالء ا شـــــرد
ــــــم  ــــــذا ، والبعثيــــــون رجــــــال حــــــزب ودولــــــة نقاو ــــــ يومنــــــا  االحتــــــالل ا
ـم ،  ابة رضـوان هللا عل ـت والـ ة ال الب م مستمد مـن سـ وصفاء
ــ املــال  ـانوا امنــاء ع ـ ــ حرمــات النــاس بــل  ــسرقوا وَلــم يتعــدوا ع لــم 

اص ،  العام وا
ـــسلطة  ابيـــة العميلـــة امل يـــة االر ـــم اتبـــاع االحـــزاب الدي امـــة  وان الل
اء  ي و عفري وموفق الر يم ا امة  لندن ابرا ن الل رج ومن امل
يــد الســتالم املــساعدة  ــانوا يقفــون امــام ال ون  م كثــ ــ وغــ االعر
ــ  كــذا  ــا ، و ل يــاة وا ــ ا ــانوا عالــة ع يطانيــة ، و كومــة ال مــن ا

 بلدان عديدة.
 

امـــــة  ـــــم الل ـــــسأل عـــــن م ا ان  ـــــذه االمعـــــة املعروفـــــة بتفاصـــــل ـــــ  وع
ـذا  ـ  ـسال صـاحب القنـاة عـن مـصدر اموالـھ قبـل ان تنحـدر ا وانت 
ـــدة مجتمعـــھ مـــن  ـــ نخبـــة العـــراق وز ـــم ع ـــ الت املـــستوى الـــرخيص 
ــرن،  اء الــشرفاء امل ــ ن والكــوادر العلميــة والعــسكرة وا تــص ا

م التقاعدية. عديتم ع حقوق م و ا م وممتل  الذين سرقتم اموال
ى مــــن فــــسادكم  ــــ عــــا ــــل عرا عثيــــة وعــــن  عــــ و ــــل  وانــــا نيابــــة عــــن 
ــــــ الــــــساحة  ــــــن  ادكم اقــــــول : اخرســــــوا فــــــان البعثي وظلمكــــــم واضــــــط
تكم  م وســـــــيعودون بـــــــأذن هللا وســـــــيقطعون الـــــــس ـــــــشاط مارســـــــون  و

 ورقابكم وسيعود املال الذين سرقتموه ا الشعب العرا العظيم.
ا لالجنــــ ،  ة عميلــــة باعــــت نفــــس اللوگيــــة الــــذين اتبعــــوا احــــزاب حقــــ
ـل  اقيـة وسـندفعكم ثمـن  ـ وعر ـل عرا ن دم ل واللوگية انتـم املطلـو

ل فلس ضاع ع ايدكم.  قطرة سالت و
 

ن  عض النفاق من اجل تحـس وى  نالك من الشعب الذي  ان  اذا 
ـــــ  ـــــذا اليب صـــــورتكم مـــــن خـــــالل وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــا ، فـــــان 

 دولھ.
عــــد  ــــ عــــراق  ــــشر  ــــ جميــــع  ٢٠٠٣وقــــد ان جيــــل جديــــد مــــن اللوكيــــھ 

ـــــــ صـــــــناعتھ أحـــــــزاب العمليـــــــھ السياســـــــيھ  مت  يـــــــاة ســـــــا ميـــــــادين ا
مـــــا لبقـــــاء  ن مع ج للغـــــزو واالحتـــــالل ومـــــدح املتعـــــاون و املـــــستوردة للـــــ
كــــم املدعومــــة إقليميـــــا  ـــــ ســــدة ا ــــا النيابيــــھ  أحــــزاب الــــسلطھ وكتل
ـــل  نـــوا دولـــھ قـــاموا ب ـــدون ولكـــن بـــدال مـــن أن ي ـــم ماير ــان ل ـ ودوليـــا و
اقـــــع  ـــــذا مايؤكـــــده الو ـــــدم العـــــراق وســـــرقتھ وقتـــــل شـــــعبھ و إصـــــرار 

ارج. س الذي سعوا لتنفيذه خدمة لقوى ا  البا
 

ـن  ـ العـراق علمـاء ومبدع ـة  لقد صنع البعث من خالل تجرتھ الثور
ِعـــــم  ــــانوا  ـ ـــــل قومياتـــــھ واديانـــــھ وطوائفـــــھ و ـــــم بالبنـــــان ومـــــن  ـــــشار ل

ـــــ  ـــــز، خلـــــق البعـــــث جيـــــل عرا ـــــ بنـــــاء عـــــراق قـــــوي عز ـــــي  -الـــــسند  عر
ب بطــــــــشكم  ــــــــس ن  ـــــــانوا اليــــــــوم مــــــــوزع ـ ــــــــل العــــــــرب ، واذا  مفخــــــــرة ل
ـل  عملـون ب ميـع  ـم رفعـة راس وفخـر ل وظلمكم  ارجاء املعمـورة ف
ــــم  م ، ودخل ــــ عــــاتق ــــ املــــسؤليات امللقــــاة ع جــــد واخــــالص وامنــــاء ع
ـــن ينـــ مـــن اجـــل لقمـــة  مبـــارك فيـــھ النـــھ مـــن عمـــل صـــادق وعـــرق جب

ش شرفة.  ع
 

ــ  ء ح ــ ــل  اللوگيــة مــن بــاع دينــھ وشــرفھ ووطنــھ ، اللوگيــة مــن نــزع 
ــــل جوقــــة العمليــــة  ســــرائيل ، اللوگيــــة  ـــا وايــــران و ـ ــــ عنــــھ امر تر

ناء.  السياسية بدون است
 

ــن قلمــھ ولــسانھ  في ر ــ ع واعالمــي ومقــدم بــرامج و ــل مــذ اللوگيــة 
م معـــدودات ،  ـــم بـــدرا ني لالحتـــالل وأعوانـــھ واذنابـــھ ، ومـــن بـــاعوا م

ة.  واالمثلة كث
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ـــــــ حيـــــــاة العـــــــرب  ١٩٤٠منـــــــذ عـــــــام  رة بـــــــارزه  بـــــــدأت مالمـــــــح ظـــــــا
ـي الثـوري حـول منطلقـات  رة تبلور الفكر العر املعاصره،  ظا
ره  ــــــــذه الظــــــــا ت  ــــــــ أن نــــــــ ــــــــھ جديــــــــده، إ إيديولوجيــــــــة ثــــــــو ر
س  ـــــــ بدايـــــــة تأســـــــ وتمخـــــــضت عـــــــن والدة ( فكـــــــره مناضـــــــلھ ) ، 

زب عام  ـذه الفكـره صـفوه مناضـلھ مـن ١٩٤٧ا ،التفت حـول 
انــت تــدرك بــأن ،مــا مــن عمــل ثــوري وتــار بــد  رفاقنــا األوائــل، 

ا األمھ. ستوعب املرحلة التارخيھ أل تمر   ون فكر ثوري، 
 

ـشيل  والفكر كما يؤكـد الرفيـق املرحـوم القائـد املؤسـس أحمـد م
ــھ  ــ حــد ذاتــھ قــوه تارخيــھ، وقــوه ثور عفلــق حيــث يقــول ( الفكــر 
ـھ شـاملة  ـ صـيغة فكر يـھ  ال تقدر، فبمجرد وضـع القـضيھ العر
ــــ أســــس  يــــھ ع ــــھ العر ركــــھ الثور ــــ تركــــ ا مھ  ــــ أول مــــسا

 اصيلھ ).
عـــــداء ســـــافر  ديـــــد الـــــذي طرحـــــھ البعـــــث  عـــــرض الفكـــــر ا وقـــــد 
ــات، إال أن رفاقنــا األوائــل وقفــوا بحــزم  متعــدد املــصادر واالتجا
ن بمــا يمتلكونــھ مــن نــضوج فكــري  ــس ــات م ــذه االتجا ضــد 
ططــــات الــــ خططــــت  ــــھ عاليــــھ، افــــشلوا جميــــع ا وثقافــــھ ثور
ـــــا بحـــــزب  ـــــ حي ـــــزب  ـــــزب، حـــــ وصـــــف ا للنيـــــل مـــــن فكـــــر ا

ن.  املثقف
 

ــھ بــدون فكـــر ثــوري، تأكــد لـــدينا بــأن البعـــث  مــا أنــھ الحركـــھ ثور و
ــھ وعمــل )  ي ( فكــر وممارســھ ) أو كمــا يقــال ( نظر ا ــي االشــ العر
مـــــا دليـــــل عمـــــل  مـــــا (  ف ـــــھ وكمـــــا جـــــاء بتعر ،ألن الفكـــــر أو النظر

ائن ال تتجدد ا بأستمرار ). أل ما مرشدا للنضال و  و
 

ــــــ القــــــول بــــــأن الفكــــــر مــــــالزم للنــــــضال التعبــــــوي  ــــــذا يــــــدعونا إ و
ــو عنــصر مــواز  مــا و ــن ا اليومــي وممارســة العمــل الثــوري ب

 لھ.
 

ـــــاز  ـــــ ا وقـــــد أصـــــدر مكتـــــب الثقافـــــة واالعـــــالم القومـــــي نـــــداء إ
ــ ايلــول عــام  ــي  ز ــ الطليعــھ  ١٩٦٨ا ــ مجلــة و ــا  ــ حي ــشر 

 حيث جاء فيھ.
 

ـــــا بمجـــــرد إســـــتمرار  ـــــستمر ثور ـــــش و ع ـــــھ ال ــــات الثور ـ ر إن ا
ا او تحقيـــــــق النـــــــضال اليومـــــــي  ـــــــن أعــــــضا ـــــــ ب االرتبــــــاط التنظي
مــــا فــــأ جانــــب ذلــــك يقــــف  ــــن ا وممارســــة العمــــل الثــــوري ب
بيــــــھ العقائديــــــھ،  ــــــھ وال ــــــو عنــــــصر الثقافــــــة الثور عنــــــصر مــــــواز 
ــ حــساب  ــذين العنــصرن ع حيــث اليجــوز إقفــال عنــصر مــن  و
ـ  ا الثوره األن.تتطلـب ترك ش ع اآلخر.أن املرحلھ التارخيھ أل 
ـ مجــال التنظيــم وحمايــة  انيــات ال  ــود والقابليــات واالم ـل ا
ـــــــ مجـــــــاالت الفكـــــــر  الثـــــــوره والتخطيـــــــط والتنفيـــــــذ فحـــــــسب بـــــــل 
ــ  ــدل األيديولو ــات السياســيھ وا بيــھ العقائديــھ واملعا وال

 أيضا.
 

ـي بالعمـل  ز زيھ ثقافھ ثورھ تتطلب رط الفكر ا والثقافھ ا
ــــي، كمــــا تتطلــــب عمــــال تثقيفيــــا سياســــيا وتنظيميــــا وشــــعبيا  ز ا

حياتھ اليوميھ. زب و  مستمرا ومتصال بتارخ ا
 

ــــا  ــــھ أل ــــات الثور ر ــــھ ل وقــــد قيــــل أل منــــاص مــــن الثقافــــھ الثور
شأ والنار حاميھ.  ت
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د ـ البنـاء ا معـ آخـر فـالثوره  ـ شـ االصـعده، و تمـع، و يـة ا ـ ب ـ أعقـاب تحـوالت انقالبيـھ  ديده للمجتمع  الھ ا يـد الثوره  ا

تمع. سف األنماط والتقاليد املتخلفھ السائده  ا  للمجتمع، بحيث ت

 

ـ العـراق عـام  ي الثـوره  ا اكيھ ديموقراطيـة قوميـة، تقدميـھ، ومـن خـالل ١٩٦٨وعندما فجر جزب البعث العري االشـ ا ثـوره اشـ ، اعتمـد

ال وصــيغ  امــده، وعملــت بأشــ تلفــھ، ا ــسابات ا ــل الــصيغ التقليديــة وا ــاالت فقــد تجــاوزت  افــة ا ــ  ا الثــوره  املعــارك الــ خاضــ

ـا اعتمـدت  ـ حـساب االحتمـاالت والتوقعـات ولك ـستخدم صـفحھ واحـده  ـا لـم  ـ الوقـت نفـسھ، كمـا أ حسابات ثورھ عقالنيھ  متجدده و

ـق الـذي  ديـد، أي الطر ـق ا ن بثـورة الطر ا الرفيـق القائـد صـدام حـس ـذا اسـما دف بـأك مـن رافـد ل الصفحات املتعدده الوصول إ ال

سبان السياده الوطنيھ واالستقالل الناجز  يضع  ا

 

يطـة بالبلـد والتفاعـل  ـم الظـروف ا تمع، .. الطرق الـذي يف اقع املوضو  ا مال الو الطرق الذي يرفض الرضوخ للضغوط دون ا

ـــا وتتـــصرف انطالقـــا مـــن احتياجـــات  مـــا دائمـــا نـــصب عي ديـــد، ألـــ تـــضع ا ـــق ا ـــا ثـــورة الطر ـــدون الرضـــوخ ل ـــا، و مال ـــا بـــدون ا مع

ل االحتياجات، سابات الضرورة الالزمھ لتلبية  ل ا ا، مع مراعاة  ما وطموحا  ا

 

اكيھ تقدميــھ  ــا ثــو ره اشــ ــ شــ القــضايا والظــروف .. ا لــق واألبــداع  ــس دائمــا ل ديــده، و تكــر الــصيغ ا ديــد الــ ت ــق ا ثــورة الطر

انا  تحت الشمس . ا م ن وتضع لنفس  شعبيھ ثو رھ عقالنيھ، و الثو ره ال تب القيم والتقاليد، وتر القوان
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ا  ار مسي الغرب ال وجود ل ي و فكرة من اف نو و خالف رجل الدين والك لمة مشتقة من العلم والعالم و ن )   العلمانية ( بكسر الع

سية وسلطة مدنية  سلطة االمراء. ية  سلطة الك ا وجود سلطة دي  االسالم .. واساس

 

ـــ رومـــا واملؤســـسات  اثوليكيـــة  ـــسة ال يمنـــة الكن ـــ  ـــ عـــصر النـــور الـــذي بـــدء منـــذ القـــرن الثـــامن عـــشر كـــردة فعـــل ع ـــرت العلمانيـــة  وقـــد ظ

ا فرض سياسات معينة ع االقطار املسيحية. ا ع امور الدين والدنيا ومحاول عة ل ية التا  الدي

 

ـ عوامـل  سية قيد ع السياسـات االقتـصادية واالجتماعيـة وع يمنة الك شافات العلمية اصبحت ال جوازة وتقدم االك وعند صعود ال

ـ محاولـة عـزل الديـن  ين مـن الساسـة والفالسـفة والعلمـاء ا ـ الـسوق الوطنيـة ممـا دفـع الكثـ ن الوحدة القومية وحرة حركة الـسلع  تكو

ذا املوقـف  ضاري واالجتما دون التقيد من نصوص السلفية ، وقد دفع  عن السياسة وتحكيم العقل بوجھ عام ازاء معطيات التغ ا

ل التقليدية. يا ن بال سة ومع املتمسك عد صراع دام مع الكن  بحركة التجديد قدمآ ا امام 

 

ـ عـدم  ـ السياسـة رغبـة  عارضـون اقحامـھ  ـم  ن يؤمنـون بالـدين لك ناك الكث من العلمان اد ف ست بالضرورة مرادفھ لال والعلمانية ل

ات الــسلفية  ــر الــدين وعــدم قبــول التفــس ــ جو افظــة ع ــو ا ــ ان االســاس  يــة وتوكيــدآ ع ــ خالفــات دي الفــات السياســية ا ــل ا تحو

ا. ل نة والوسائل العلمية  سبان طبيعة املشكالت الرا  ال التأخذ با
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ــــــــخ األمــــــــھ ١ ــــــــ تــــــــأ ر ــــــــور حركــــــــة البعــــــــث ثــــــــوره  ـــــــان ظ ـ . لقــــــــد 

ـا بـل  العرية.بمع أن حركة البعث لم تكن اسـتمرارا ملـا قبل
ــ مــستو  انــت عبــاره عــن انقطــاع أو بــ ارادي واع ،وارتفاعــا إ

. و الرو  ى جديد من التفك واألخالق وا
 
ــل ميــل ٢ ــادة التوتــر والــصراع، ال بــد مــن محــا بــة  . ال بــد مــن ز

عـــــود  ــــي  ـ ـــــاء النـــــضال أو اختـــــصا ره، ل للراحـــــھ والكـــــسل، وال
ي البعـــث أصـــيال  ــي يـــأ ـ ـــل فـــرد، ل ـــ نفـــس  الـــصراع الـــداخ 
ــــ الــــروح والفكــــر  عــــث  . لمــــة مــــن مع ــــذه ال ــــ  بأوســــع مــــا 

الت والكفاءات. ل املؤ  واألخالق واإلنتاج والبناء و
 
ر، وتولــــد حقائــــق ٣ ــــ النــــضال تتوحــــد املتناقــــضات وتنــــص  .

ـــــشھ  ع ـــــ مـــــستوى نفـــــ وفكـــــري  جديـــــده.فالزمن يتحـــــول إ
ـــو تجـــسيد  ي، بـــل  ـــو الـــزمن الـــذي ســـيأ عـــود  واملـــستقبل ال 

ا السليم منذ األن  لصورة األمھ  وضع
 
عـــث ٤ ـــ  يل إ ـــو الـــس . ان النـــضال بمعنـــاه الواســـع العميـــق 

 الروح العرية وتحقيق االنقالب العري.
 
ـــــي حـــــق االنتقـــــاد، بـــــل ٥ ـــــل حز . إن النظـــــام الـــــداخ صـــــان ل

يـــھ،  ز وجعلـــھ واجبـــا قبـــل أن يكـــون حقـــا، ضـــمن املنظمـــة ا
ـي بـأن يطـرح  رأل ي حز ذا األساس فإنھ ال يوجد أي م وع 

زب. زب إال إذا اعت نفسھ خارج ا زب خارج ا  أمور ا
 
ــــي، بــــروز الــــصنميھ، فــــاملتكتلون ٦ ز . مــــن مــــساوئ التكتــــل ا

ـــذا الفـــرد  حـــول فـــرد غالبـــا مايتحـــدثون عـــن مزايـــا وصـــفات 
ـــ  اع األســـاط حولـــھ وصـــرف اغلـــب الوقـــت  ـــ درجـــة اخـــ وا

م. ذا الفرد وعن انتصارات تكتل  التحدث عن 
 
ــــ ٧ قلــــل مــــن قدرتــــھ ع ــــزب و . التكتــــل يــــضعف مــــن قــــوة ا

ــذه العناصـــر  تــھ لوجـــود  القيــام بــأي عمـــل حاســم ألن مواج
ا العام. ة املعركھ بمستوا  يؤدي إ عدم مواج
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ـــ  ـــ وســـيلة أعالميـــة واد عـــ أو عـــسكري  ـــر قيـــادي  لمـــا ظ م  ـــوف واالرتبـــاك وتفـــور تنـــور لـــع وا ـــضراء، ال تـــاب عمـــالء املنطقـــة ا ملـــاذا ي
ا  ن تحديــدًا أن البعــث يقــود انقالبــًا عــسكر اقي ــصورون لــشعوب املنطقــة والعــر بتــصرح حــول قــضية سياســية تخــص العــراق أو املنطقــة و

سرعوا ليوقفوا الطوفان البع القادم ؟ م وأن السلطة أصبحت ع كف عفرت أذا لم   ضد
 

م ونفــي  ــل التأكيــدات الدوليــة بــدعم م رغــم  ــ صــدور قــى جاثمــًا ع ــضراء و غــادر صــدور عمــالء املنطقــة ا ــد أن  ــذا القلــق الــذي ال ير ما
م ؟ دد وجود  وجود أي خطر سيا 

 
ًا للغايــة  ــن أصــبح امــرًا مــ م مــن البعثي ــشعروا أن خــوف م و تــداركوا أنفــس م و ــ أنفــس وا ع يــران أن يــ ــا و ــد عمــالء أمر ملــاذا ال ير

رة من الشارع العرا والعري ؟ زاء وال  يقابل باالس
 

ــ  نــة  ــزت أن تــزرع اآلمــان والطمأن ة  ــشياو ــزة األمنيــة واملل ة واألج ديثــة مــن األســ ــل وســائل الــدفاع ا ًا للغايــة ف أصــبح األمــر مــ
ـد أن يفـارق مخ م ال ير غيـ ـا وقـرار  ـ نوايا ـشكون  ـا و ـا ذا م يخافون أمر ارثة أ يران وال ا و ن من أمر ـم يلنفوس العمالء املدعوم

ـــ  مـــة تدم ـــم م ـــل إل ـــسوا ســـوا عمـــالء أو ـــم ل ـــم ف ــا تقـــ عل ـ ـــم وامر ــا جـــاءت  ـ عزفـــھ الـــشعب : أمر ـــ الوتـــر نفـــسھ الـــذي  عزفـــون ع و
ـا  ـا عمال ـا مثـل أي دولـة محتلـة ت ـس املـص وأمر نـم و ـ ج ـم إ مة ع اكمال وجـھ وحـان موعـد رحيل م أتموا امل العراق واخضاعھ و

ـ قـرارة نفـ م يؤمنـون  ـم مـن الوجـود البعـ فـأ لع ـم و عـ العمـالء عـن رع ة ،  لة  املؤخرة ..  مناسـبات كثـ مبالبصق  الوجھ ور  س
ب  ـو سـ ـذا  اص و ـ ت أك أن البعـث فكـر ال يمـوت بمـوت األ م تر م مات البقية ، بل قناع س أفراد أن أعدموا فردا م أن البعث ل
ديد عـاش  يل ا مشروعھ الوط والقومي أك من إيمان الذين رحلوا فا ع قادم مؤمن بفكر البعث و ناك جيل  م بأن  يما م و رع

ذا الغياب. اصات   غياب البعث وعاش أر
 

ـــــش البعثيـــــون حالـــــة اإليمـــــان  ع ـــــ الـــــسلطة ،  عـــــودة البعـــــث إ ـــــ  ـــــ يو اصـــــات أي تحـــــرك سيا ـــــش فيـــــھ العمـــــالء أر ع ـــــ الوقـــــت الـــــذي  و
ــ هللا  يحة فــالبع مــؤمن بــأن الــرزق ع ياتيــة الــ ــا اإليمــان والتمــسك باملبــادئ ا م بقلــوب ملؤ اصــا ــون قــرارات العمــالء وأر فيواج
عدالتـھ عـا و ـسان حـ قبـل أن يخلـق لـذلك يواجـھ قـرارات االجتثـاث بقـوة اإليمـان .. اإليمـان بـا  ل أ و الرزاق والرزق مخصص ل  وهللا 
دفھ بالـــص  ـــس ـــاف واإليمـــان بـــأن البعـــ املـــؤمن برســـالة أمتـــھ قـــادر أن يفـــشل أي مـــشروع  لوقـــات دون ظلـــم وا ـــ ا ـــع األرزاق ع ـــ توز

 واملطاولة.
 

مـة الرفيــق القائـد صــدام  يــة الـسعودية مــع كر عــة للمملكـة العر يـة تا ــا قنـاة فــضائية عر ـ الــذي صـدر عقــب مقابلـة أجر ملــان العرا قـرر ال
ـ  ـن بالعمـل  ناءات املمنوحـة للبعثي ـل االسـت ن ، بألغـاء  ورة العـراق ، الـسيدة رغـد صـدام حـس س جم ن عام حزب البعث ، رئ ن ام حس

ــزة مـن  يقـاف الرواتــب التقاعديـة لعناصـر األج كومـة، و ـ شــملھ   –  ٢٠٠٣لغايــة  ١٩٦٨ا عــ أو عرا ــز شـعرة مـن  رة لـم  قـرار مثـ للــ
 االجتثاث.

 
ـع  ـ للتيـار الـصدري التا ملـان املنت ـس ال ـو حـسن الكعـ نائـب رئ ـف  ـذا القـرار ا ان أن مـن دعـا لتفعيـل  رة واالسـت ومم أثار ال
انيــة  ــ قــوة البعــث وأم ــذا دليــًال قاطعــًا ع وا تحركــھ  غــداد واعتــ عــ بدرجــة عــضو قيــادة فرقــة ضــمن أحــد تنظيمــات  ــو  ملقتــدى الــصدر و
رات شــعبية  ــ تظــا ا عــ كفــاح ســل تتمثــل  ا وســياد دت اســتقالل ــ ظــل دولــة مدنيــة أســ ــ  ــ أي وقــت ملمارســة العمــل السيا عودتــھ 

ديث. ا  العصر ا ا ثورة شعبية قل نظ ا أ  كتب ع
 

يئــات "اجتثــاث  ــس وأعــضاء  ــ بيــان، إن األخــ عقــد اجتماعــا ضــم رئ  ، ملــان، حــسن الكعــ س ال وقــال املكتــب اإلعالمــي للنائــب األول لــرئ
ــــ  ة  ــــسان، والعــــشائر واملــــساءلة واملــــصا ناء، والقانونيــــة، وحقــــوق اإل داء والــــ ــــان الــــش البعــــث، ومفوضــــية االنتخابــــات، وأعــــضاء 

ملان.".  ال
 

ــ جميــع الــوزارا ن )  ــشيد بــالبعثي ــم (  ــن، أو ملــن يمجــد  ناءات املمنوحــة للبعثي افــة االســت ت وأضــاف أن "االجتمــاع صــدر عنــھ قــرار بإلغــاء 
ات الرسمية واالتحادات والنقابات".  وا

 
ن مـــشروع املوازنـــة لعـــام  ملـــان بتـــضم ـــ ال نـــة املاليـــة  ع أنـــھ تمـــت "مطالبـــة ال ـــزة األمنيـــة  ٢٠٢١وتـــا فقـــرة بإيقـــاف الرواتـــب التقاعديـــة لألج

ــ  مــت ســر تحــرك الكع مــا ف ــات سياســية أخــرى ر ــة بــالرفض مــن قبــل ج ــو تحــرك جو ــارج و ــ ا ــة إ ر داد األمــوال امل وتفعيــل بنــد اســ
ذا القانون.  لتفعيل 

زوم. مھ أي متخاذل أو م عرفھ أحد ولن يف  لألنتصار البع سر ال 



 

 

 8ص

==[Øj]Ñ]†ÃÖ]»”ç’×Ö]ÜÓu


êÛéÖ‚Ö]‚Û¦Ñ]‡†Ö]‚fÂ…çjÒ‚Ö]ƒ^j‰÷]
 

ــــــــا  ــــــــستخدم قاد ــــــــ حكومــــــــة  ِلبتوقراطيــــــــة أو ُحكــــــــم اللــــــــصوص  ال
م، عــــادًة  ــــ ثــــروة شــــعو يالء ع الفاســــدون الــــسلطة السياســــية لالســــ
ـــ حـــساب عمـــوم  كوميـــة ع ـــق اختـــالس أو ســـرقة األمـــوال ا عـــن طر
ـــ  لبتـــو بمع مـــا " ن؛ أول ـــن يونـــاني ان.واللفظ مركـــب مـــن مقطع الـــس
ـو  توقراطيـة"  لي ما قـراط بمعـ ُحكـم " ،اذن فنظـام "ال لص، وثان
وة الوطنيــة، ألن  ــة للمـال العــام والــ نظـام الــسرقة القانونيــة واملمن
م مــــــن خــــــالل  ــــــسرقا ن" إنمــــــا يقومــــــون  ــــــؤالء "اللــــــصوص القــــــانوني
التفـــــــــوض "الـــــــــديمقراطي" الـــــــــذي يحـــــــــصلون عليـــــــــھ ومـــــــــن مفارقـــــــــات 
ا، ألن  ـــا تكـــون األكـــ فـــسادا وامنـــا لنفـــس توقراطيـــة أ لي األنظمـــة ال
ـــــــھ  ـــــــ األمـــــــن الـــــــذي تقو ـــــــشعة  اكمـــــــة ا إحـــــــدى أدوات الطبقـــــــة ا

ا. ا وقمع معارض  ماية سرقا
 

ن منـذ  اقي ـ العـر ارثـة الـ حلـت ع يف ال ـ تـص ا  عد نحتـار كثـ لم 
ـــسان  ـــ  ٢٠٠٣ن كـــم باســـم الـــدين ) ال ـــست "تيوقراطيـــة" ( ا ـــ ل ف

ــست  ــ ل عــد مــاتكون عنــھ، و ــ ا ا باســم الــدين و ر شــرعية ســلط تــ
اقــع الــسلطات  عكــس و "أوليغارشــية" ( حكــم القلــة ).وادق مــصط 

توقراطية"، أي حكم اللصوص. لي و "ال تل    العراق ا
 

لبتوقراطية"  العراق ثـالث طـرق لفـرض  ت السلطات "ال لقد انت
ا  ـــــــ بـــــــھ فـــــــساد ا وتح ـــــــشّرع بـــــــھ ســـــــرقا ا، بالقـــــــانون، الـــــــذي  ســـــــلط
تمـــع وخلـــق  زرع الفرقـــة داخـــل ا ا.و ا ومعارضـــ عاقـــب بـــھ منتقـــد و
ـــــم  ـــــا عل يمن ـــــسط  ـــــن أفـــــراده ل ميـــــة ب صـــــراعات أو اســـــتقطابات و
م.ثم فــرض ثقافــة  م ووحــد ا حكمــا وضــامنا الســتقرار وتقــديم نفــس
ية،  ــــسو ــــ الفــــساد والتواطــــؤ وا ــــة قائمــــة ع از زائفــــة وصــــولية ان
ـــا الذيـــن  ـــ الـــسلطات وقاد يمنـــھ ع ـــ مـــن قـــدر القـــوى امل ع تمّجـــد و
ــــة وطائفيــــة ومناطقيــــة  ــــصية وفئو اســــب  ــــ تحقيــــق م ــــون  ين
ة  ـــــ حـــــساب مـــــص اصـــــة ع م ا ة ملـــــص وات الكبـــــ وتـــــراكم للـــــ

 الشعب العرا املغلوب ع امره.
 

ـــق  ة تر ـــشياو ـــا املل ـــ اســـتخدام قوا فالـــسلطات الغاشـــمة املفرطـــة 
ـا يتـصرفون  ـ الوقـت نفـسھ تجـد قاد ن بالـضرائب، و ل املواطن ا
ستغلون عائـدات  م، وغالبا ما  انت حسابا خاصا  ا كما لو   ثروا
ــ  ـ ع ـا اال ع مة ال وجـود ل ـ ـ مـشارع  ـا ع ـ إنفاق وات  ـذه الـ
ـــب املـــال بطـــرق قانونيـــة مـــن خـــالل  ـــم الفـــرص ل ـــا توفـــر ل الـــورق، لك
ــ  م الــ تــودع  ــ حصــص ــصول ع ــم مــن ا ة تمّك إبــرام عقــود كبــ

اقبة أو محاسبة. عيدا عن أية مر  حسابات خارجية 
 

بدأ الشعب العرا  ولو متأخرا لطبيعة النظام الـذي يحكمـھ منـذ 
ـــــ ثـــــورة االول مـــــن ٢٠١٠أن تفّجـــــرت الثـــــورات مـــــع  ـــــا  ـــــ قم ،وصـــــوال ا

تصاعد رغم  ٢٠١٩شرن االول  ا مستمر و ا ومن وال تزال تداعيا
ــــــــا الوطنيــــــــة.حيث كــــــــشف  ھ حقيق ــــــــشو ــــــــا او  ق عو ــــــــل محــــــــاوالت 

ــــسان  ــــم مــــن ن ن ان مــــن يحكم اقي ـــانوا مجــــرد لــــصوص  ٢٠٠٣العــــر ـ
ــــ بنــــوك  اصــــة  م ا ــــ حــــسابا ــــا إ م وحولو بــــوا ثــــروات بلــــد كبــــار 

م ح اليوم. سرقا ية ومازالوا مستمرن   أجن
 

ـ العـراق قـد يمثـل نموذجـا جديــدا  بـا أن نظـام اللصوصـية  ـس غر ول
عــدم وجــود مؤســسات دســتورة  ــذا النــوع مــن األنظمــة، الســيما  مــن 
ـــــ دولـــــة مؤســـــسات  ـــــذا النــــوع مـــــن األنظمـــــة،  ـــــ كبـــــح  ــــة قـــــادرة ع قو

ية. اذيب وا ا ب وا  مستقرة مثل العراق تم احتالل
 

ات عـــــــــــــن  ان اســـــــــــــتمرار القـــــــــــــوى الـــــــــــــشيطانية باســـــــــــــتخدام املـــــــــــــصط
ــــا كيافطــــات أو  تــــل الــــ ترفع ــــ العــــراق ا الديمقراطيــــة املزعومــــة 
ــــال الــــذي  اقــــع ا ـــن ان و . ح ــــار الك ا ــــة لالســــ شـــعارات موج

عـــــــــد  ـــــــــ العـــــــــراق مـــــــــا  قيقيـــــــــة  ـــــــــو نظـــــــــام  ٢٠٠٣يجـــــــــسد الـــــــــصورة ا
ِلبتوقراطية.  ال

 
كــم مــن أجــل  ــ ا ن ســعت إ اقي ــ صــدور العــر اثمــة ع الــسلطات ا
ـ السلطة.فالـسلطة  ـا الوصـول إ وات أو ومن خالل صول ع ال ا

ما. وة توأمان يصعب التفرق بي  وال

ـ األخـالق والقيـم،  ذا النوع من األنظمة كما  العراق يفتقر إ ومثل 
ـــــ  ـــــم صـــــادقون  ـــــن الـــــذين يـــــّدعون أ اص غـــــ األخالقي ـــــ يمّجـــــد األ
م  ــو جــشع اقــع  ــ الو م  ــن أن مــا يحــرك ــ ح خدمــة الــصا العــام، 

عرف حدودا.  ال الذي ال 
 

ــــــــــا  ــــــــــصنة، الــــــــــ ال توجــــــــــد ف أن التمــــــــــشدق بالديمقراطيــــــــــة غــــــــــ ا
ا، قــــد حولــــت الديمقراطيــــة املزعومــــة  ــــ تحــــصي مؤســــسات قــــادرة ع
ــــ  ــــلتحكم  ــــ نظــــام لـ عــــ حكــــم الــــشعب وخدمــــة الــــشعب ) ، إ ( الــــ 
ـــام أو الفئــــة  ـ ــــ خــــادم ل الــــشعب وســــرقة ثروتــــھ، وحولــــت الــــشعب إ
ا  ــــــــــستخدم اكمــــــــــة.وتتحول سياســــــــــات العــــــــــصا الغليــــــــــضة الــــــــــ  ا
ـــــ  ب إ ـــــ منـــــافع ماديـــــة وثـــــروات تـــــذ كومـــــات غـــــ الديمقراطيـــــة إ ا

اكمة بطرق غ شرعية، وغ قانونية.  جيوب األقلية ا
 

ـ الـشعب،  ـ إ ـا  وات ال ال يـصل مـن ثمار ب ال و ما أدى إ  و
ة ووجد االحتقان طرقھ ا داخـل  رت الفوارق االجتماعية الكب فظ
ــــ العمــــل وتفــــ الفــــساد وارتفــــاع  ، واصــــبح الغــــش  ــــ تمــــع العرا ا
اال متنوعــــــــة حــــــــسب  مــــــــة واالحتجاجــــــــات، تأخــــــــذ أشــــــــ ر معــــــــدالت ا

ا. ا داخل مجتمعا  القنوات املتاحة ل
 

تــل أنــھ  ــ العــراق ا توقراطيــة )  لي ان خطــورة نظــام اللــصوص ( ال
ــــو يــــضم  ق حــــدود القيــــم واالخــــالق، و أصــــبح نظامــــا مؤســــسا لــــھ يخــــ
تحالــــــف  ن و ن الرســــــمي ــــــشيات واملــــــسؤول اليــــــوم قــــــادة االحــــــزاب واملل
ــ حمايــة  ــشاركون  ــل ي ات ورجــال أالعمــال وال اب الــشر ــ ــم ا مع
ــ  ــا وتوف ر ا و يــض م مــن خــالل عمليــات غــسيل األمــوال وتب ســرقا

ا.  املالذات اآلمنة ل
 

و املواطن  وقت ما زالت سلطات اللـصوص، ترفـع  ية يبقى  وال
و سرقة ثروات ألعـراق وتفقـ شـعبھ  ا  م ل  داعة، و الشعارات ا
ــــا  ه لــــضمان اســــتمرار  ــــ مــــص ــــ الوقــــت نفــــسھ قمعــــھ والتحكــــم  و

ا.  وسرقا
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ن ) ، اقنا واحد ، شوكة  عيون الطائفي  تحت شعار ( من األنبار ا ذي قار، عر
ـــ محافظـــة  ـــا  ـــ جما ـــت نـــداًء  إ اقيـــة )  الـــ وج ـــسيقيات العر ة نـــداء (أتحـــاد الت لبـــت جمـــا كبـــ

ـن (  رة حاشـدة يــوم األثن ـروج بتظــا افظـات األخــرى ل ــ  1غـداد وا ـشرن  أذار / مــارس)  نـصرة لثــوار 
ـــــشيات مواليـــــة أليـــــران أســـــفرت عـــــن  ـــــ يـــــد مل عرضـــــت للتنكيـــــل والقمـــــع والقتـــــل ع مدينـــــة ذي قـــــار الـــــ 

ن .. اد عدد كب من الناشط ش  اس
 

ــر  عــد ظ ــر، الــساعة الثانيــة مــن  ــ ســاحة التحر غــداد  ــر جمــا محافظــة  ــسيقيات، تجم وطالبــت الت
افظات األخرى  الوقت نفسھ . رن  ا امن مع نزول املتظا ن بال  يوم االثن

ت (  اقيــة ، اليــوم الــس ــ شــوارع مدينــة ذي قــار العر ــدوء الــذي عــاد إ عــد  27ورغــم ال ايــر) ،  شــباط /ف
رات االحتجاجيـــة الـــ تواصـــلت  ـــ خلفيـــة االضـــطرابات األمنيـــة الـــ رافقـــت التظـــا دتھ ع يـــوم دام شـــ

ــــ وأكــــ مــــن  رن والقــــوات األمنيــــة ، إال أن ثــــوار  250مــــسة أيــــام وأوقعــــت ســــتة قت مــــصابا مــــن املتظــــا
ــــــا  ــــــة عـــــن عــــــدم ثق ـــــدة للمدينــــــة معر رات حاشــــــدة مؤ ـــــ تظــــــا افظـــــات ارتــــــأت أن تخــــــرج  ــــــ ا ـــــشرن 
ـن محـافظ بديـل  عي افظ الـسابق و كومية ال تمثلت  قبول استقالة ناظم الوائ ا باإلجراءات ا
ـــــة بـــــالرفض مـــــن قبـــــل  ـــــو األمـــــر الـــــذي جو ـــــ العمليـــــة السياســـــية و ـــــ مـــــشارك  ـــــ لتيـــــار سيا ت عنـــــھ ي

رن .    املتظا
 

رات حاشــدة طالبــت بأســتقالة محــافظ املدينــة ،  دت مدينــة ذي قــار ، خــالل األســابيع املاضــية ، تظــا وشــ
م  ع لرجل الدين العرا مقتدى الصدر ، امل  ناظم الوائ ، املدعوم من قبل التيار الصدري التا

 

ن . رن وممارسة أعمال عنف واغتيال الناشط  بأختطاف املتظا
ـاظ بفتـح تحقيـق واسـع للوقـوف  ـس الـوزراء مـصطفى ال اقية عن توجيھ رئ كومة العر ورغم أعالن ا
ــشكيل مجلــس  ليــف محــافظ جديــد للمحافظــة و ــا ت ا وم عــة اإلجــراءات الــ اتخــذ ــ األحــداث ومتا ع
ة، إال أن  ن عن األحـداث األخـ س الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف ع املسؤول شاري مرتبط برئ اس
ــــدة لــــذي قــــار للمطالبــــة بتحقيــــق مطالــــب أبنــــاء املدينــــة  ة مؤ رة كبــــ ــــروج بتظــــا ــــة ل االســــتعدادات جار

رن إ العدالة ..  وتقديم قتلة املتظا
افحــــة  ــــة بــــالقمع والتنكيــــل مــــن قبــــل قــــوات م رة حاشــــدة جو ــــ تظــــا غــــداد  وخــــرج األالف مــــن جمــــا 
ــــ ســــاحة  مــــا الغاضــــبة إ ة منعــــت مــــن وصــــول ا ــــشياو ــــزة األمنيــــة واملل الــــشغب والعــــشرات مــــن األج

رن . روات والعصا والقنابل املسيلة للدموع  إيقاف زحف املتظا  التحرر مستخدمة ال
ــ ذي قـــار  ــشرن  رة مماثلــة نــصرة لثــوار  دت محافظــات بايــل والديوانيــة والنجــف األشـــرف تظــا كــم شــ
ـــزة القمعيـــة  ـــشيات واألج رون بقطـــع الطـــرق بحـــرق اإلطـــارات ملنـــع وصـــول املل الباســـلة حيـــث قـــام املتظـــا

رن .  للمتظا
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ا تخلوا من النفاق والتملق او اال  ن وذلك ال نة التعليم  من ٔاشرف امل ل عام عيد املعلم واذكر بان م ثار باملناصب.ستيطالعنا  الفاتح من اذار  ٔ 
عـ و ورفيقھ صـالح الـدين البيطـار  نة التعليم  شيل عفلق قد مارس م ن كيف ال ومٔوسسھ الرفيق م ن والتدرسي ـ بارس.لقـد درسـا د ععرف حزب البعث بحزب املعلم ـد التعليميـة  ـ املعا مـا مـن الدراسـة  ود

ـ امعة ايضا.ولعلنا نذكر ما جاء  محاضرة القأيد املٔوسس مـن ع اضرات  ا ات  دمشق ردحا من الزمن وقاما بالقاء ا ـ الثـوري مـد  الثانو ـ امل ـ البعـد التعلي ـا ا رجات جامعـة دمـشق الـ تطـرق ف
و الذي ان عر  ة وجدت قبل االسالم ولكنھ  ضاري للعرب موطن االديان : ( العرو ا بالبعد ا الدة ال اختصر لـود ).ولعـل عبارتـھ وركة البعث ورسالتھ ا ـ الكمـال والعظمـة وا ا ا و الذي اوصـل نا و
ــذ ــل العــرب اليــوم محمــد ).ومــن  ــل العــرب فليكــن  ــان محمــد  ر : (  ن ابــد الــد ــن املناضــل ــل البعثي ــان  ــ اذ طــاب تبقــى  ــذا ا ــ  ورة  ــ كتابــھ املوســوم ه ااملــش ــي  ــارت املٔولــف االمر ــل  ة بــدٔا ماي ملــة االخــ

نا محمد ص هللا عليھ وسلم  الصدارة قأيال بانھ ال يتعرض اليھ كن الن ذلك امرا ص مٔوثر  التارخ ) ليضع نب ه مف ( اعظم مأية  تھ كمعلم وقأيد سيا وعسكري نا بـدٔا تـاث س روغا منھ ولكنھ اخذ 
ـصية حقيقيـة عاشـت ن واحتـل الـصدارة النـھ  عدون باملالي ع اليد الواحدة وانت بتالميذ  م اصا ـس اقليميا.اسـتطاع محمـد صـ فعـ عددا من تالمذتھ الذين ال يتجاوز عدد ـا عميـق االثـر عامليـا ول ـان ل ال و

ـــان محمـــد ـــ االنزواء.لقـــد  مـــا ع ج ـــ الفـــرس والـــروم و تـــصر ع ـــ اســـتطاعت ان ت ـــو القأيـــل : ( ان يجعـــل مـــن العـــرب قـــوة عظ مـــت صـــ هللا عليـــھ وســـلم و ـــا ال  هللا عليـــھ وســـلم زعيمـــا سياســـيا واجتماعيـــا دنيو
ا ). يط االٔطل غر ند شرقا ح ا اطورة تمتد من حدود ال س ام تھ القبأيل العرية لتٔاس  ص

 
ن العالية و العام  ار البعث  العراق تنطلق من دار املعلم شار اف انوا من جملة حضور املٔوتمر التٔاس للبعث عام  ١٩٤٨انت بدايات ان ا طالبا من سورة  م الطالـب سـليمان  ١٩٤٧حيث وفد ال ومن ٔابرز

ـم حـازم جـواد  ـن ذاك م ـم مـصطفى وفـأيز اسـماعيل ليلتقـوا بـٓاذان صـاغية مـن قبـل طلبـة الـدار ح عـد والطالبـان اد يـد وعبـد هللا سـلوم الـذين واكبـوا وحمالع شاعر البعث فيما  ـال وحمـدي عبـد ا يـد خ
ـن  ارجيـة ح ـر ا ـدي وز مة مـع الرفيـق املرحـوم مرتـ ا ار البعث.تحضري جلسة م شر اف م   ثمرن دروس عد مس نـد عـام  زار عملية التعليم فيما  ـ امـور اقتـصادية  ١٩٧٢ال ـ رٔاس وفـد كبـ للتباحـث  ع
ندي.طالت جلس انب ال ذه املواضيع قبل لقاءه با ان ع السف عبد هللا سلوم ان يوجزه حول  م البلدين و ـسامة قأيـال ة اوسياسية وعسكرة وثقافية  ـر باب ـا الوز ـن قاطع اليجاز ٔالك من ساعة ونـصف ح

ـداف البعـ ـش با عم لقـد تمكـن عبـد هللا سـلوم مـن الت ـة حديثـة. ـ ثانو ذا االيجاز يذكري باسـتاذي عبـد هللا سـلوم يـوم كنـت طالبـا  ـبٔان  ـ ث  مـا  عـد ف ـ مـدين حديثـة وراوه اللتـان ٔا  لـواء الرمـادي خصوصـا 
صية الرفيق املعلم  ار البعث  اللواء ف  شر اف صية التعليمية االخرى ال سارت باتجاه  يات من القرن املنصرم.ٔاما ال مسي ة وحرجة ٕاذ لم يكـن با ة قص سلم قيادة التنظيم  ف ت شاكر الذي 

ي ٔاثر محاولة اغتيال الـزعيم عبـد ا ا م فٔواد الر ن ا سورة وع رٔاس عد ان غادروا العراق متج ا  ن سر عـود رفـد لكـر ناك وجود لقيادة والٔم ـ صـا الـسعدي  تاف وع م قاسـم.وا الرفيـق كـرم محمـود شـ
عض الرفاق من ا ساال لذكر اسماء  عد فشل حركة الشواف رحمھ هللا.واس ن املركزي  م  ال ـ املقـرر ليتحـدثوا ملعالبعث بالعقيد احمد حسن البكر اثر اعتقال انوا يخرجـون عـن املن ن الذين  ن واملدرس لم
ـ فكـ ـا  ية ومركز ـ القـضية الفلـسطي ـان يحـدثنا  ـ سـلمان الـذي  ـ املتوسـطة الرفيـق ع ـ  ـو مدر زب  ـ املـدارس ر اعن ٓامال االمة العرية وفكر ا ـان معلمـا  ـوب الـذي  لبعث.كـذلك الرفيـق محمـد م

ــ ا ايــة الــدرس للمن ــ  ك مــساحة قليلــة  ــ ــ بدايــة الــدرس ليتحــدث عــن فكــر البعــث و ك املقــرر  ــان يــ ــ مدينــة ســامراء الــذي  ــ ملقاالبتدأييــة  ــ حملــة محــو االٔميــة وعــضيده  ــ دوره  ــذا البحــث ال ن رر.وضــمن 
ـن عـامي  عليـم الكبـار ب ـو االٔميـة و ـي  ـاز العر س ا ارج الدكتور مسارع الراوي رٔ ـ دور الرفيقـات  ١٩٧٩ليحـصل العـراق عـام  ١٩٨٥  -  ١٩٧٧ا أييـا.وال ن ـ االٔميـة  ـ القـضاء ع ـسكو  ـ جـأيزة منظمـة اليو ع

ا مـن ٔايـادي الـشي اع زعام ن وان واري نقيبا للمعلم مة ٔادت ا فوز الرفيق الدكتور احمد عبد الستار ا ـ العـام وعياملعلمات كقاعدة عرضة وم ـد الـزعيم عبـد الكـرم قاسـم  ـ ع م ع ـ سـطو ـم   ١٩٦٢ن و
ـ العـام  ـزب البعـث وليعـاد انتخابـھ نقيبـا  ما  التارخ النـضا  ان ذلك حدثا م ـ االعـوام  ١٩٦٥و ـا  ئيـة التعليميـة نقيبـا ل ـ ال ـسوب ع ـ دار ١٩٨٤  –  ١٩٧٩و  ١٩٧٤  –  ١٩٧٠تـاله ٔاحـد الرفـاق وا .ومـن خر

بية  االعوام  را لل بوي الدكتور سعد عبد البا الراوي الذي ٔاصبح وز ن العالية ال  .١٩٧٢لغاية  ١٩٦٩املعلم
 

ا  العام  وري أالول وكنت ٔاحد طلب م د ا بية  الع لية ال سمية  ا  ن العالية العرقة لتحل محل سمية دار املعلم ـذه  ١٩٦٣ٕان  ا  انت سـاح سليط الضوء ع حادثة ال ت  ذا املقال  ستوجب  نا  و
امھ بمٔوامرة مزعومة بتارخ  شرن السوداء وا عد ردة  زب  ا الطلبة الشيوعيون الذين استغلوا افول سلطة ا لية ال سيطر عل م  ١٩٦٤/    ٩/    ٥  -  ٤ال ـن الـ بـدٔات بـضر ـ الطلبـة البعثي للقيام باالعتـداء ع

ان الواجب الد سة من قبلنا ونحن قلة  ٔ م الطالب جبار الكر و محاولة يا ي لتتوسع بضر ا صورة مفاجٔية للرفيق الطالب جاسم الر ـارة املعـدة  فاعو ـ وا كـذا تطـورت املعركـة واصـبحت با ما و ع
ي ( ابــو  دا بعــھ الرفيــق عبــد الــرحمن املــش ي لي دا ــالق املــش ــا مــضرجا بدمــھ الرفيــق الطالــب عبــد ا ــسقط اثر ليــة ل ــ ال ــشاء قــسم جديــد  كــذا حــال  شــمسال يــل نجــم صــا و ــوب دخيــل املــص ون ) وم

عـد  ا بـدقأيق مـن قبـل شـلة مـن االنـضباط العـسكري  عـد نة اال اطالقتان من مسدس احد الرفاق الذي اقتيد  ذه ا ااالخرن ولم ينقذنا من  ـ مو ، ومعـھ الكر ـام ـرم ا م خـرق ا ليـة اجـاز فقـة عميـد ال
بوي قيامـھ بتٔاسـ قـل الـ ـ ا ـة املٔوامـرة املزعومـة.ومن مـٓاثر الرفيـق محمـد عمـار الـراوي  ون ب ـ الـ م  م مـع رفـاق ي ليتم زج ا نـصرة  ١٩٦٣ليـة الـشعب عـام س والر امعـة املس س ا عتـ ٔامـًا لتٔاسـ والـ 

بوي بقــرار مجلــس قيــا قــل الــ ــ ا ــران  ي ٔاصــبحا وز ــا ــ وجاســم محمــد خلــف الر يــد الكر بــار عبــد ا ــذكر ٔان الرفيقــان عبــد ا عد.و بيــة  ١٩٧٩اب  ١٢الثــورة الــصادر بتــارخ دة فيمــا  ــرا لل حيــث ٔاصــبح أالول وز
م الرفيق الشاعر محمد جميل شلش.لقد ان م وتدرس عليم زب من  ار ا شروا اف .ومن الذين  را للتعليم العا والبحث العل ي وز ـ  تجتوالثا مة جـادة  ما مـسا ـان سـا ة العمالقـة ترو بو امات ال ذه ال

ة التنظيمية ال ال  بو ما ال ا ما هللا اللذان اجادا  توج يم رحم ن والرفيق عزة ابرا ما الرفيق صدام حس زية  بية ا صر : حقل ال يل املثال ال ا ا ع س ا العديد من الكتب وم  سع
 
زب. .١ وم القومية  فكر ا  مف
م. .٢ ضارات العرية واالديان ال نزلت ع ٔامة العرب دون غ ا بموضوع ا الدة ورط  مع الرسالة ا
 بند الدستور فيما يخص االنقالبية واالنقالب ع الذات اوال وذلك باالبتعاد عن التك ليحل محلھ التواضع و سمة البع االصيل. .٣
ما بالظرف املناسب. .٤ ن املركزة الديمقراطية والديمقراطية والالمركزة وكيفية استخدام  الفرق ب
زب. .٥ ياة الداخلية ل اب ا ناول باس مة ال ت ية للدستور باعتباره الوثيقة امل  مراجعة عميقة ومن
م بمسٔووليتھ. .٦ ام من  دوره اح زي و ام املسٔوول ا  علمونا اح
ثـرة واالتـصا .٧ ـي واالبتعـاد عـن ال ز ي داخل االجتمـاع ا ـزب  التعلمونا طرح ما تكنھ ٔانفسنا بصراحة وجرٔاه من خالل ممارسة النقد والنقد الذا يـة خـارج االجتمـاع وفـق مـا سـطره النظـام الـداخ ل ان ا

عد الدستور. مة   الوثيقة امل
 
ــروج عــن الــشرعية الــ تمثــل ازدرا .٨ ما عــن ا ــا حــدي م ــزب ولعــل ٔا ــ ا يــاة الداخليــة  ــ ا يــة  ز بيــة ا ــ ال ــسابھ وفقدانــھ ء مــعلمونــا الكثــ والكثــ  ــسبھ وان ــي بٔامــھ ؤابيــھ ونبــذه ل ز ن قبــل الرفيــق ا

ة وولوجھ لنفق مظلم ال نفاذ لھ.  للبصر والبص
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ا ال ا .. انطلق من سور ا وامال ش االم ع و مشروع امة ولھ رسالة عظيمة ..  اص عابرن .. انما  س تجمع ال س حركة عابرة ول ا الدول العرية .. ومـازال ثابتـا  عربالبعث ل ا العراق و
ـ ظـل الـصراعات الداخ ـ طبيعيـة  عـرض لبعـض النكـسات ف ـان قـد  كـم الرشـيد .. وان  ـة وا ا د لھ العدو قبل الـصديق بال ش ا ..  ـد للعـرب  ليـةشامخا ف ارجيـة الـ التر واملؤامـرات ا

ا اسرائيل .. ب ا ور ا أشد االخطار ع العالم الراسما االستعماري وع رأسھ امر  الوحدة والتوحد باعتبار
 

كة . كيــة االقليميــة املــش ة عليــھ واملؤامــرة االمر مــة الكبــ ــ ظــل ال ــ ايــضا  ــو أمــر طبي ب االحتــالل ف ــس ــزب  ــ العــراق ان انتكــس ا ــا عــام . و و ــة ســبق وان مــر  عــد ثــورة  ١٩٦٣ــ تجر
 الثامن من شباط ..

 
ــا ســي ي النــھ حي ــ النــضال االيجــا ــ النــضال الــسل افــضل منــھ  عمــل  ــو  عــزع .. ف ــن صــلب لــم ولــن ي ــ أســاس مت ــزب انــھ مبــ ع ن ، متحــصنا  كون ايجابيــة ا ــاز نظيفــا مــن الــدخالء واالن

تھ العالية ..  شعبھ االصيل ووطن
 

عمــل بــصم ــ و تظــر االشــارة .. حــزب البعــث بــاق و ــار وت عمــل ليــل  ة الــ  ــ اب ا ــ ــن الكــوادر الــ تــضم الــشباب وا ــزب اليــوم يــضم مالي ميــة مــن التخطيــط ت و ا ــ مــستوى عــا اال ع
ــ انقــاذ العــراق وخالصــھ مــن شــلة التبع ــساعد  ــات واالدوات الــ س ــ ا ــو منفتــح ع ــل مرحلــة و ــ عاتقــھ تطــورات  اخــذ ع ــذر .. و عمــل يــة الــدقيق ا ــو ال ونــة والعمــالء .. و والفــساد وا

 وحده وال وحيدا  الساحة ، مبتعدا عن االمور السطحية ال تحاول النيل من وحدتھ ونضالھ ..
 

ـوس ل ـ بـالد الفـرس ا ـب ا ـ طبـق مـن ذ ا ع ـسليم م البـالد و ـم وتـدم ـن وعمالؤ تل ـالص مـن ا ن الشرفاء .. ل اقي ا العر م .. والبعـث كمـا عودنـا يغلـيدا بيد ا ي م وكـرا ـا حقـد وا ف
م .. م وكرام م وعز م بلد عود ل ن ح  اقي  لن يقف مكتوف االيدي ولم ولن يخذل العر

 
ا عد ان خر ام الشعب  ة العادة البلد ا مجده واعادة كرامة واح ل عمل وط شرف مع االيادي البيضاء ا د  ع ونؤ ن .. ومن هللا التوفيقا معا لنقف و  تل

íéfÃíÚæ^ÏÚ
àè‚Ö]ˆÂ


 

ال االستعمار واالحتالل والتعدي والطغيان، ا شعب من الشعوب ضد مختلف أش  و أعمال الرفض السيا وغ السيا ال يقوم 
ذا االصطالح داللة عسكرة بصورة أساسية، ھ اتخذ   ع وطنھ ومصا

ة الفردية املستعملة ل بات ع مختلف أنواع األس ع تنظي بصورة فرق مدنية منظمة تتلقى تدر عض البلدان إ طا  ل الشوارع،قتاإ درجة وصولھ  
 ي تقوم بالدفاع عن املدن واألحياء،

 
دود، ماتھ ع ا ش بم نما يقوم ا  ب

 
ا رب العاملية الثانية  أور ان سائدًا أثناء ا وم املقاومة السرة الذي  وم أك تطورًا وتنظيمًا من مف و مف  لذلك ف

 
رب مباشرة، ا إبان ا  ألن املقاومة السرة اقتصر دور

 
نما يمكن للمقاومة الشعبية أن تقوم بفعاليات مختلفة أيام السلم،  ب

 
ا ، ا واستقالل ا بلدانا مازالت  مرحلة النضال من أجل تحرر ل واسع  دول العالم الثالث باعتبار ش وم  شر املف  ين

 
عد سنة  شار  العالم العري  وم باالن ي ع مصر ، ١٩٥٦بدأ املف اسم للمقاومة الشعبية  مدينة بورسعيد أثناء العدوان الثال ام وا عد بروز الدور ال  ع وجھ التحديد 

ــ مدي ــ منــاطق غــرب العــراق وخصوصــا  ــ الــصفوي للعــراق مباشــرة انــدالع املقاومــة الــشعبية  ي الفار يطــا ــي ال عــد الغــزو األمر ــ التــارخ يحــدث عقــد نــة أمــا ماحــصل  الفلوجــة وألول مــرة 
ان ذلك بفعل املقاومة الشعبية. ل الفلوجة و اقزامھ وأ ن االحتالل و  اتفاق ب
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ــــــي وطــــــرد جــــــون بــــــاگوت  ١٩٥٦آذار عــــــام  ١۞   ــــــش األرد ــــــب ا عر
ـــــــــــدة األردنيـــــــــــة  لـــــــــــ مـــــــــــن األردن والغـــــــــــاء املعا لـــــــــــوب والـــــــــــضباط االن
ــ  ــم  ــ حركــة الــضباط األحــرار دور م ــان ألبطــال البعــث  يطانيــة و ال
ــــــش  ــــــب ا ــــــزب نــــــضال الــــــشعب لتعر ــــــب وقــــــد قــــــاد ا نجــــــاح التعر

ي يطا  وتحرر األردن من مخلفات االحتالل ال
 

ــــزب البعــــث  ١٩٧٠آذار عــــام  ١۞   عقــــد املؤتمــــر القومــــي العاشــــر  ا
عـــد ثـــورة  ـــو أول مؤتمـــر ينعقـــد  غـــداد و ـــ  ي  ا ـــي االشـــ  ٣٠  -  ١٧العر

يدة ١٩٦٨تموز   ا
 

ــ  ١٩٧١آذار عــام  ١۞   تأســست الفرقــة القوميــة للفنــون الــشعبية 
 العراق

 

يــــة  ١٩٧٣آذار عــــام  ١۞   ات النفــــط األجن ــــ شــــر انتــــصار العــــراق ع
ا لقرار العراق التار بتأميم نفطھ ارة ورضوخ  االحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــن  ١۞   ـــ العـــراق ) يـــوم الوفـــاء والعرفـــان للمعلم آذار ( يـــوم املعلـــم 
بية لألجيال املتعاقبة  ناق رسالة العلم واملعرفة وال

 

اقيــــًا العاصــــمة اإليرانيــــة  ١٦دك  ١٩٨٨آذار عــــام  ١۞   صــــاروخًا عر
قــــــر وانــــــدحار القــــــوات الفارســــــية وصــــــوًال لتجــــــرع  ــــــ ظــــــل تق ــــــران  ط

ـــــ يـــــوم النـــــصر العظيـــــم  مـــــة  ز آب  ٨الـــــدجال خميـــــ ســـــم اإلقـــــرار بال
الد  ا

 

يانــــــة والغــــــدر مــــــن  ١٩٩١آذار عــــــام  ١۞   بــــــدأت حــــــوادث صــــــفحة ا
ــــ  نــــوب العرا عــــض منــــاطق ا ــــ  ــــ أم املعــــارك  ــــة  صــــفحات املواج
ــــ منطقــــة  ــــ أجــــزاء مــــن منطقــــة الفــــرات األوســــط لتــــصل إ وامتــــدت ا
ــــرائم بحــــق  ــــشع ا ي حيــــث ارتكــــب الغوغــــاء العمــــالء أ كــــم الــــذا ا
الت النفــــوس ودمــــروا  ــــ املئـــات مــــن أبنــــاء العــــراق الــــشرفاء وأتلفــــوا 
ديـــــن  ا ـــــا لكـــــن ا ا ـــــة وســـــرقوا محتو يو ـــــشآت ا العديـــــد مـــــن امل
ـــس حـــزب البعـــث  ة الباســـلة ومن الغيـــارى مـــن أبنـــاء القـــوات املـــس
ن الــشرفاء األماجــد أحبطــوا أخطــر  ي البطــل واملــواطن ا ــي االشــ العر

ا العراق وثورة تموز قبل االحتالل عرض ل  مؤامرة 

ــــــي البطــــــل  ١١٩٣آذار عــــــام  ٤۞   ــــــ رحمــــــة هللا القائــــــد العر انتقــــــل إ

ـــــ  ـــــي محـــــرر القـــــدس مـــــن احتـــــالل مـــــن اصـــــط ع صـــــالح الـــــدين األيو
اقدين ن ا ي ن ومدمر كيانات الشعو ي م بالصلي  سمي

 

اقيـــة ) تأســـس االتحـــاد العـــام  ١٩٦٩آذار عـــام  ٤۞   ( يـــوم املـــرأة العر
يــــاء  خــــھ املديــــد عنوانــــًا لوحــــدة وك ــــساء العــــراق الــــذي ظــــل عــــ تار ل

اقية  وشموخ املاجدة العر
 

ن  ١٩٧٢آذار عــــام  ٤۞   يد صــــدام حــــس افتتــــح الرفيــــق القائــــد الــــش
ثاق ثـورة  شر ال تصدر منذ ان افة وال  ٣٠  -  ١٧مب دار الثورة لل

يفة الثورة ١٩٦٨تموز   يفتنا الغراء 
 

يــران  ١٩٧٥آذار عــام  ٦۞   ــن العــراق و زائــر ب تــم توقيــع اتفاقيــة ا
 حول مياه شط العرب

 

ــ العــراق ) أصــدر مجلــس قيــادة  ١٩٧٧آذار عــام  ٦۞   ( يــوم العــدل 
الـــد : قـــانون إاصـــالح النظـــام  ١٩٧٧لـــسنة  ٣٥الثـــورة القـــانون رقـــم  ا

ي  القانو
 

اقيــــــة ثــــــورة  ١٩٥٩آذار عــــــام  ٨۞   ــــــ مدينــــــة املوصــــــل العر انــــــدلعت 
ـــاب  يد العقيـــد الـــركن عبـــد الو ـــة بقيـــادة الـــش شـــعبية قوميـــة وحدو
شيات  ي فسارعت امليل الشواف ضد حكم عبد الكرم قاسم الشعو
ــــــ  ــــــ املوصــــــل وال ــــــازر  ــــــشع ا ية لقمــــــع الثــــــورة وارتكبــــــت أ الــــــشعو
ــــ الثــــورة وقــــدموا  اســــتمرت لعــــدة أيــــام وقــــد شــــارك صــــناديد البعــــث 
عـــرض عـــدد كبـــ مـــن  يـــة و داء فـــداًء لـــشعب العـــراق واألمـــة العر الـــش

 الرفاق لالعتقال وصمدوا  زنازن الطاغية رغم التعذيب
 

ي  ١٩٦٣آذار عــــــام  ٨۞   ا ــــــي االشــــــ فجــــــر كــــــوادر حــــــزب البعــــــث العر
كــم  ن الثــورة الــ أزالــت ا ن التقــدمي ن الوحــدو مــشاركة القــومي و
عرضـت  ـة و ا وشـيدت سـلطة البعـث الثور الرج االنفصا  سور

ـــ توقيـــع ميثـــاق  ـــا  عـــد نجاح ـــسان الوحـــدوي مـــع مــــصر  ١٧الثـــورة  ن
ـ مؤامـرات الغـرب  والعراق وتحقيق العديد من املنجـزات التقدميـة إ

اينة حــــ تمكنــــت ردة  الــــسوداء بقيــــادة زمــــرة  ١٩٦٦شــــباط  ٢٣والــــص
م مــــن اغتيــــال  ونــــة والعمــــالء صــــالح جديــــد وحــــافظ أســــد وأعــــوا ا
ـــان  تانـــًا و الثـــورة بـــانقالب عـــسكري دمـــوي انتحـــل اســـم البعـــث زورًا و

اياه  البعث أول 
 

اد املناضـــل محمـــد عبـــاس أبـــو العبـــاس  ٢٠٠٤آذار عـــام  ٨۞   ـــش اس
ية وأحــــــــد قــــــــادة املقاومــــــــة  ــــــــر الفلــــــــسطي ــــــــة التحر ــــــــن العــــــــام  األم

ي  العراق ية األس  معتقالت االحتالل األمر  الفلسطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آذار ( يوم املرأة العاملي ) ٨۞  

عد أن  ١٩٥٩آذار عام  ٩۞   اد الرفيقة حفصة ع العمري  ش اس
عــد قمــع  ر  ــا الطــا اقــدة ومثلــت بجثما ية ا ــا الزمــر الــشعو اغتال

بد كم القاس املس  انتفاضة املوصل الباسلة ضد ا
 

ــزب البعــث  ١٩٧٠آذار عــام  ١٠۞   اختتــم املؤتمــر القومــي العاشــر 
اعة  ــ غــداد أعمالــھ وقــد حيــا املؤتمــر  ــ  ي املنعقــد  ا ــي االشــ العر
ـــــ تفجــــــ ثـــــورة تمـــــوز وتحقيــــــق العديـــــد مـــــن املنجــــــزات  كـــــوادر البعـــــث 
ـود سـلطة  ة  العراق خالل وقت قـص كمـا رحـب املؤتمـر بج التنمو
ــــوار مــــع  ــــا القوميــــة والثقافيــــة وا ــــ منــــح القوميــــات حقوق البعــــث 
ــــة وطنيــــة وقوميــــة تقدميــــة كمــــا جــــدد  ــــشكيل ج القــــوى السياســــية ل
يـة ودعـا للكفـاح املـس ضـد العـدو  ـر العر ـة التحر املؤتمر دعمـھ 

تلة ي ح تحرر أرا العرب ا يو  الص
 

ي األول وقـد  ١٩١٧آذار عام  ١١۞   يطـا غداد لالحتالل ال عرضت 
ـة  ھ بمقاومة باسلة ح فجر أحرار العـراق ثـورة العـشرن التحرر جو

ـــــة عـــــام  ١٩٢٠عـــــام  س التحرر ـــــق لتفجـــــ ثـــــورة مـــــا ـــــدت الطر الـــــ م
ا وعـــودة االحتـــالل مــن جديـــد اال أن املقاومـــة لـــم  ١٩٤١ اســـ ورغــم انت

 تتوقف ح استكمل العراق تحرره
 

آذار التـــــــار الــــــذي حقـــــــق  ١١صـــــــدور بيــــــان  ١٩٧٠آذار عــــــام  ١١۞  
قــــوق  ــــل الــــسل الــــديمقراطي للقــــضية الكرديــــة ومنــــح الكــــرد ا ا

م شما العراق ي  منطق كم الذا  القومية والثقافية وا
 
 
 
 
 
 
 
 

أصدر مجلس قيادة الثورة  العراق القانون  ١٩٧٤آذار عام  ١١۞  
ي ملنطقة كردستان ١٩٧٤لسنة  ٣٣رقم  كم الذا  التار قانون ا

 

ـــــ  ١٩٨٥آذار عـــــام  ١١   ۞ بـــــدأت معركـــــة شـــــر دجلـــــة تـــــاج املعـــــارك 
ــ  ــش العرا عــد أســبوع بنــصر مظفــر ألبطــال ا ــت  ــوار والــ ان األ

 ع القوات اإليرانية
 

أحـــد منجـــزات حملــــة  ١٩٩٤آذار عـــام  ١٢   ۞ تـــم افتتـــاح بــــرج صـــدام 
ائر صار الدو ا ر رغم ا  االعمار  العراق ال تمت بنجاح با
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نـاح العـسكري  ٢٠٠٣آذار عام  ١٣   ۞ تمكن أبطال قوات القـدس ا

ـــــ  اينة  نـــــود الـــــص يـــــة مـــــن إصـــــابة عـــــدد مـــــن ا ـــــر العر ـــــة التحر

 مغتصبة غوش قاطيف

ـــاب  ٢٠١٤آذار عــــام  ١٣   ۞ ـ ــــ ارت يانــــة والعمالــــة ع أقــــدمت زمــــرة ا

يـــــد عـــــضو  داء : اللـــــواء عبـــــد حـــــسن ا مـــــة اغتيـــــال الرفـــــاق الـــــش جر

ـازي  ـ قبـل االحتـالل وفـاروق عبـد هللا يحـ  لس الوطـ العرا ا

ي نجم . ادي حسو  سف العراق  توس قبل االحتالل و

 
ـد  ١٩٧٨آذار عام  ١٤۞    ي غاشـم م يو عرضت لبنـان لعـدوان صـ

ـ  ي  نـوب اللبنـا للعدوان الشامل والواسع الذي نتج عنھ احتـالل ا
 ١٩٨٢عام 

 

ن  ٢٠٠١آذار عام  ١٤۞  ـ فلـسط يـة  ة التحرر العر بك ثوار ج اش
ــ إصــابة  ــوا  ــ معــ ايــرز ون ي  يو ــة لقــوات االحتــالل الــص مــع دور

م م وحرق ناقل  عدد م
 

ــــ  ٢٠٠٣آذار عــــام  ١٤۞  يــــة  ــــر العر ــــة التحر تمكــــن أحــــد أبطــــال ج
ـ  ي ع حاجز التفاح بخـان يـوس  يو ن من قنص جندي ص فلسط

 قطاع غزة
 

ــــي  ١٩٩٠آذار عــــام  ١٥۞  ي اإليرا يطــــا تــــم تنفيــــذ حكــــم االعــــدام بال
ــــ العــــراق  افــــھ بالتجــــسس  عــــد ضــــبطھ واع األصــــل فــــرزاد بازوفــــت 
يد القائــد البطــل صــدام  اينة وقــد تحــدى الرفيــق الــش ــساب الــص

اينة ورفض العفو عنھ ديدات الغرب والص ن   حس
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ رحمــة هللا الرفيــق املناضــل ســعدون  ٢٠٠٧آذار عــام  ١٥۞  انتقــل إ
عد الفقيد من الرعيـل  لس الوط قبل االحتالل و س ا حمادي رئ
ــــ العــــراق وقــــد ســــبق لــــھ نيــــل  ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر األول 
زب ومجلس قيادة الثورة كمـا سـبق لـھ  ة قيادة قطر العراق ل عضو

عـد ثـورة  ـ  ـس  ١٩٦٣شـباط  ٨أن شغل موقع وزر االصـالح الزرا ورئ
عـد ثـورة  ارجية والنفط   ١٩٦٨تمـوز  ٣٠  -  ١٧مجلس الوزراء ووزر ا

زب ام  الدولة وا  والعديد من امل
 
 
 
 
 
 
 
 

ـاب  ١٩٧٧آذار عام  ١٦۞  ـ ارت ـ لبنـان ع أقدم أعوان حافظ أسـد 
ــــــــصية الوطنيــــــــة والقوميــــــــة التقدميــــــــة كمــــــــال  مــــــــة اغتيــــــــال ال جر
ي تلبيـــــًة لرغبـــــة  ي اللبنـــــا ا ـــــزب التقـــــدمي االشـــــ جنبـــــالط مؤســـــس ا
ي وقـــــد نـــــدد العـــــراق  يو ــــا والغـــــرب والكيـــــان الـــــص ـ ـــــ أمر م  أســـــياد

ا رمة ومرتكب  با
 

ن  ٢٠١٩آذار عـــــام  ١٦۞  ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق مـــــسعد ياســـــ انتقـــــل إ
ي عـــــضو  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر ن  عـــــضو قيـــــادة قطـــــر فلـــــسط

ية ة التحرر العر نة املركزة   ال
 

اقيـــة  ١٩٧٠آذار عـــام  ١٧۞  ي الفدائيـــة العر با نـــاء الـــش اد  ـــش اس
ــد األردنيــة  ــ مدينــة ار يونية ع ية اثــر غــارة صــ ــ املقاومــة الفلــسطي
حــــضور  يــــة واســــعة و غــــداد بمــــشاركة جما ــــ  ــــا  يع جثما ــــش وتــــم 
ــساء العــراق  ــزب واالتحــاد العــام ل ــ الدولــة وا ن  عــدد مــن املــسؤول

ية  واملقاومة الفلسطي
 

ـــي االســـالمي بقيـــادة ســـعد  ٦٣٧آذار عـــام  ١٨۞  ـــش العر انتـــصار ا
ــــــ معركــــــة املدائــــــن  ــــــ الفــــــرس  ــــــ هللا عنــــــھ ) ع ــــــي وقــــــاص ( ر بــــــن أ

ت رسميًا االحتالل الفار للعراق م عاصمة كسرى لي  ودخول
 

ـــــ مدينـــــة  ١٩١٨آذار عـــــام  ١٨۞  ـــــة  انـــــدالع الثـــــورة الـــــشعبية التحرر
يطانيـــــــــة والـــــــــ رغـــــــــم  اقيـــــــــة ضـــــــــد قـــــــــوات االحتـــــــــالل ال النجـــــــــف العر

دت الطرق لتفج ثورة العشرن عام  ا م اس الدة ١٩٢٠انت  ا
 

ــ البطــل القــوات اإليرانيــة  ١٩٨٥آذار عــام  ١٨۞  ــش العرا دحــر ا
ــــوار  ــــ األ ــــ معركــــة شــــر دجلــــة تــــاج املعــــارك  ت ــــزة لت و ــــور ا ــــ 

 بنصر مظفر للعراق واألمة
 

ج منتخــــب العــــراق األول لكــــرة القــــدم  ١٩٨٨آذار عــــام  ١٨۞  تــــم تتــــو
قيمت  مدينة الراض

ُ
ليج العري التاسعة ال أ أس دورة ا  ب

 

زومــًا ملطالــب  ١٩٦٢آذار عــام  ١٩۞  ــ ذليــًال م تــل الفر رضــوخ ا
ه باالسـتقالل التـام  زائر باجراء استفتاء قرر بھ الشعب مـص ثوار ا

 عن فرسا
 

يـا  ٢٠١١آذار عام  ١٩۞  ـ لي بدأ عدوان حلف األطلـ االجرامـي ع
ھ بمقاومة شعبية واسعة  الذي جو

 

ـــــــــي  ٢٠٠٣آذار عـــــــــام  ٢٠۞  ي الغر يطـــــــــا ــــــــي ال ـ بـــــــــدأ العـــــــــدوان األمر
ـــــــ  ـــــــ العـــــــراق بمـــــــشاركة إيرانيـــــــة غ ي األطلـــــــ الغاشـــــــم ع يو الـــــــص
ــــ  ــــسل شــــعب العــــراق  واســــم وقــــد است مباشــــرة لتنطلــــق معركــــة ا

ة ا صناديد البعث وأبطال القوات املس  املقاومة ال قاد
 
 
 
 
 
 
 

مــــــة  ٢٠٠٧آذار عــــــام  ٢٠۞  ـــــاب جر ـ ــــــ ارت تــــــل وعمالئــــــھ ع أقــــــدم ا
ـــزب البعـــث  اقيـــة  ــة العر ن القوميـــة والقطر اغتيــال عـــضو القيـــادت
ــة  ور م ــس ا ي عــضو مجلــس قيــادة الثــورة ونائــب رئ ا ــي االشــ العر

ن رمضان يد طھ ياس  قبل االحتالل الرفيق الش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــزب البعــــــث  ٢٠١٧آذار عــــــام  ٢٠۞  أصــــــدرت قيــــــادة قطــــــر العــــــراق 
ل الشامل لقضية العراق ي املشروع الوط ل ا  العري االش

 

ــــــ  ١٩٣٠آذار عــــــام  ٢١۞  ى ال رات الوطنيــــــة الكــــــ انطلقــــــت التظــــــا
ي يطا ا العراق آنذاك ضد االحتالل ال د  ش

 

ــت بنــصر مــؤزر  ١٩٦٨آذار عــام  ٢١۞  ــشوب معركــة الكرامــة الــ ان
اينة  ـــــــــ الـــــــــص ية ع ـــــــــي واملقاومـــــــــة الفلـــــــــسطي ـــــــــي األرد ـــــــــش العر ل

 املعتدين
 

ـــــ رحمـــــة هللا الرفيـــــق عـــــادل عبـــــد هللا  ٢٠٠٤آذار عـــــام  ٢١۞  انتقـــــل إ
ي ا زب البعث العري االش دي عضو قيادة قطر العراق   م

 

غيـــــــب فيـــــــھ الفروقـــــــات  ٢١۞  ـــــــ العـــــــراق ) يـــــــوم  يـــــــع  آذار ( عيـــــــد الر
قيــة  ــ مــن العــرب والكــرد و تعــزز بــھ تالحــم الــشعب العرا العنــصرة و

 القوميات
 

ان العراق  ١٩٤٥آذار عام  ٢٢۞  شاء جامعة الدول العرية وال  ا
ا  أحد مؤسس

 

اد الرفيــق نــايف شــنداخ ثــامر مــسؤول  ٢٠٠٣آذار عــام  ٢٢۞  ــش اس
ــــو  عــــد تــــصديھ  ي  ا ــــي االشــــ ــــزب البعــــث العر تنظيمــــات النجــــف 
ــــ  ــــا ع جبار ــــ النجــــف و ــــسللت إ كيــــة  وعــــدد مــــن الرفــــاق لقــــوة أمر

 الفرار

ـــ العـــراق  ١٩٦٩آذار عـــام  ٢٣۞  ـــد الفنيـــة  تأســـست مؤســـسة املعا
يئــــة عــــام  ــــ  يئــــة  ١٩٨٨الــــ تحولــــت إ ثــــم أصــــبحت تحمــــل مــــس 

 ٢٠٠١التعليم التق عام 
 
غـــــــــداد  ١٩٥٩آذار عـــــــــام  ٢٤  ۞ خـــــــــروج العـــــــــراق وتحـــــــــرره مـــــــــن حلـــــــــف 

ــــ األقطــــار  االســــتعماري الــــذي كبــــل اســــتقاللھ وجعلــــھ مركــــز للتــــآمر ع
 العرية

 
ـــن ســـر  ٢٠٠٣آذار عـــام  ٢٤  ۞ ـــ أم ـــاطع الع ـــالل  اد الرفيـــق  ـــش اس

ـ  ي وعدد مـن الرفـاق  ا زب البعث العري االش قيادة فرع ذي قار 
م البطو للقوات األمركية عد تصد زب   تنظيمات ذي قار ل
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غــــــــداد املؤتمــــــــر القومــــــــي الــــــــشع  ١٩٨٠آذار عــــــــام  ٢٥  ۞ ــــــــ  عقــــــــد  ا
يـــــة  ـــــصيات العر بحـــــضور عـــــدد مـــــن القـــــوى الـــــشعبية الفاعلـــــة وال

 املعادية للرجعية واالستعمار
 
ـــ الـــسودان  ١٩٨٥آذار عـــام  ٢٦  ۞ انـــدالع انتفاضـــة مـــارس الـــشعبية 

ـــــــ  ي وقــــــد شـــــــارك بقـــــــوة وفعاليـــــــة  الــــــ أطاحـــــــت بنظـــــــام جعفـــــــر نمـــــــ
 االنتفاضة صناديد البعث

 
ــــ الباســــل  ٢٠١٣آذار عــــام  ٢٦  ۞ ــــش العرا ــــ ا اد املقاتــــل  ــــش اس

كومة العميلة ون ا بوري األس    اللواء الركن فرحان ا
 
لس التأس العرا ١٩٢٤آذار عام  ٢٧ ۞  افتتاح ا

 
يــــــة ضــــــد نظــــــام عبــــــد  ١٩٦١آذار عــــــام  ٢٧  ۞ انــــــدالع انتفاضــــــة جما

ين النـا الـذي دعـا لـھ حـزب البعـث  ـدأ اضـراب البـ الكرم قاسم و
م صـناديد البعـث بقـوة وفعاليـة  ي  العـراق وقـد سـا ا العري االش
داء الرفــــــاق : عبــــــد  ــــــ االنتفاضــــــة وتــــــصعيد االضــــــراب وقــــــدموا الــــــش
ـاقر خزعـل وقحطـان  د املالح وفيصل عبـد الكـرم و بار عسل ومؤ ا

 أحمد وعبد الرحمن السراج
 
ـــــ جامعـــــة  ١٩٧٤آذار عـــــام  ٢٧  ۞ ليـــــة الزراعـــــة والغابـــــات  تأســـــست 

 املوصل
 
يـــــــا واجـــــــالء  ١٩٧٠آذار عـــــــام  ٢٨  ۞ يطانيـــــــة مـــــــن لي طـــــــرد القـــــــوات ال

ـــ قيـــادة نـــضال الـــشعب ضـــد  ـــم  ـــان لكـــوادر البعـــث دور م ا و قواعــد
ية  القواعد األجن

 

ـــــــع حـــــــداد أحـــــــد قـــــــادة املقاومـــــــة  ١٩٧٨آذار عـــــــام  ٢٨  ۞ اد ود ـــــــش اس
ن  غداد بحضور عدد مـن املـسؤول يع جثمانھ   ش ية وتم  الفلسطي

ية زب واملقاومة الفلسطي   الدولة وا
 
ــــــ  ١٩٨٠آذار عــــــام  ٢٨  ۞ اختتــــــم املؤتمــــــر القومــــــي الــــــشع املنعقــــــد 

غــــــداد أعمالــــــھ وقــــــد رحــــــب املؤتمــــــر بــــــاالعالن القومــــــي الــــــذي أصــــــدره 
سياســـــات نظامـــــي  ن كمـــــا نـــــدد املؤتمـــــر  س القائـــــد صـــــدام حـــــس الـــــرئ
يونية  يـة والــص يانيـة واملؤامـرات األمركيـة والغر الـسادات وأسـد ا

ية  الرامية لتصفية القضية الفلسطي
 
اد الرفيـق حــاتم مقلـد عــضو قيـادة فــرع  ١٩٨١آذار عـام  ٢٨  ۞ ــش اس

عـــد أن اغتالـــھ غـــدرًا أذنـــاب  ي  ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر نـــوب  ا
ي  لبنان  النظام اإليرا

 
ج منتخـــــب العـــــراق األول لكـــــرة القـــــدم  ١٩٨٤آذار عـــــام  ٢٨  ۞ تـــــم تتـــــو

قيمت  مدينة مسقط
ُ
عة ال أ ليج العري السا أس دورة ا  ب

 
رطانيـــــا مجـــــزرة مروعـــــة اثـــــر  ٢٠٠٣آذار عـــــام  ٢٨  ۞ ــــا و ـ ارتكبـــــت أمر

غــــــداد ممــــــا أدى  ــــــ  ــــــ الــــــشعلة  ــــــ  قــــــصف ســــــوق النــــــصر الــــــشع 
اد  ش ن العزل  ٦٠الس  وجرح العشرات من املدني

 
قــام نظــام الطاغيــة عبــد الكــرم قاســم باعــدام  ١٩٥٩آذار عــام  ٣٠  ۞
م بثــــــورة  ٤ م اقيــــــة ملــــــسا ــــــة العر و ــــــس القــــــوة ا داء مــــــن من شــــــ

 املوصل الباسلة
 
( يـــــــــوم األرض ) انـــــــــدلعت انتفاضـــــــــة الـــــــــشعب  ١٩٧٦آذار عـــــــــام  ٣٠  ۞

اينة  ــــــــ جــــــــرائم الــــــــص ــــــــي الفلــــــــسطي البطوليــــــــة احتجاجــــــــًا ع العر

م لألرا  ومصادر
 
يــــــــة واســــــــعة  ١٩٣٩آذار عــــــــام  ٣١  ۞ رات جما د العــــــــراق تظــــــــا شــــــــ

ن ومنـــــددة بجرائـــــم  يـــــة ولثـــــوار ســـــورة وفلـــــسط ـــــدة للوحـــــدة العر مؤ
 قوات االحتالل الفر ضد الشعب العري السوري

 
ـا الـضباط  ١٩٦٢آذار عام  ٣١  ۞ اندلعت انتفاضة حمص ال فجر

ــــاء  ــــي الــــسوري العــــادة الوحــــدة مــــع مــــصر وا ــــش العر ــــ ا األحــــرار 
ـــــق لتفجـــــ ثـــــورة  ـــــدت الطر ا م اســـــ آذار  ٨االنفـــــصال والـــــ رغـــــم انت

كم االنفصا ١٩٦٣ سقاط ا  و
 
نـــــ والـــــذي  ١٩٧٣آذار عـــــام  ٣١  ۞ وكـــــر  أعـــــار العـــــراق مـــــصر ســـــري 

ــــن مزوديــــن  ٢٤يتكــــون مــــن  ن وادار ندســــ ــــن وم ــــا وفني طــــائرة بطيار
اينة  بالذخائر والعتاد استعدادًا للمنازلة املنتظرة مع الص

 
ــــ ونجــــاح  ١٩٨٧آذار عــــام  ٣١  ۞ ل ك ــــش أعلــــن العــــراق دحــــر األميــــة 

ـــــ  ـــــو األميـــــة االلزاميـــــة الـــــ انطلقـــــت  ملـــــة الوطنيـــــة الـــــشاملة  ا
 ١٩٧٨العراق عام 

 
اد محافظ البصرة األسبق عضو قيادة  ٢٠١٣آذار عام  ٣١  ۞ ش اس

ي الرفيـــــق فـــــوزي رشـــــيد  ا ـــــي االشـــــ ـــــزب البعـــــث العر قطـــــر العـــــراق 
ـن سـر قيـادة فـرع أبـو جعفـر  ـ أم لس الوط العرا التكر عضو ا
عــد أن  ــزب قبــل االحتــالل  غــداد الكــرخ ل املنــصور ضــمن تنظيمــات 
ـــ  عرضـــت لـــھ منطقـــة التـــضامن  أصـــابتھ قذيفـــة ناتجـــة عـــن قـــصف 

موك بدمشق  مخيم ال
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EMD
ي دول  ــــــصا ــــــ عبــــــد الواحــــــد ا اتــــــب السيا ــــــ وال حــــــذر الدبلوما
ــــا  ــــا إيــــران مؤخــــرا وعد ــــوار الــــ أطلق ــــي مــــن دعــــوة ا ليــــج العر ا

 دية مسمومة.
ر  ـ األول مـن شـ ـي  و ـات نظـر االلك ـشره موقـع وج وأو  مقال 
ليــج : إحــذروا دعــوة إيــران  ــ ا ــ تحــت عنــوان ( إخوتنــا  شــباط املا
ــــــات  ــــــ العكــــــس مــــــن النظر ديــــــة مــــــسمومة ) انــــــھ ( ع ــــــ  ــــــوار، ف ل
رب  أ ا ا اتيجية والتجارب العاملية ال تقول بإن الدول ت االس
ــا  ا ــا مــع ج عامل ــ  ــوار، فــإن إيــران واليــة الفقيــھ  عنــدما يفــشل ا

ا.) رب وتخسر ف عد أن تجّرب ا وار  أ ل  العرب ت
 

ـــي الـــذي  ـــ اإليرا ـــ السيا ـــذا الن اقعيـــة تؤكـــد  ـــ امثلـــة و وتطـــرق ا
داع ن الفرص للغدر وا  يمتاز باملراوغة والتقية وتح

ـــ ( مـــن  ـــشره  عيـــد  ـــ املقـــال مـــن قـــراءة موضـــوعية  ميـــة مـــا جـــاء  وأل
 فضاء االعالم ) :

íÚçÛŠÚíè‚âêãÊH…]çv×Öá]†ècìçÂ]æ…„ucVsé×¤]»^ßiç}c
 

ـ  اتيجية والتجـارب العامليـة ال أوال : ع العكس من النظرات االس
ـــوار، فـــإن إيـــران  ـــرب عنـــدما يفـــشل ا ـــ ا ـــأ ا تقـــول بـــإن الـــدول ت
عــد أن تجــّرب  ــوار  ــأ ل ــا العــرب ت ا ــا مــع ج عامل ــ  واليــة الفقيــھ 

ا. رب وتخسر ف  ا
 

ـــــو ( حـــــرب بوســـــائل اخـــــرى ) واملثـــــال  ـــــ ِعـــــرف واليـــــة الفقيـــــھ  ـــــوار  ا
رب،  عامـــل إيـــران مـــع العـــراق فقـــد بـــدأت بـــا ـــو  ـــ ذلـــك  الـــصارخ ع
ـوار واسـتخدمتھ  ـ ا ـأت ا ي سـنوات،  ـ حـرب الثمـا ا  زم عد  و
غطـــاًء للغـــدر بـــالعراق وتحالفـــت مـــع الـــشيطان األكـــ إلســـقاط نظامـــھ 

.  الوط
 

ليـــج  ـــ دول ا ـــا ع ـــ فـــرض اراد عـــد أن فـــشلت واليـــة الفقيـــھ  ثانيـــا : 
مــــــات  ــــــا ال ــــــي مــــــن خــــــالل األعمــــــال العدوانيــــــة العــــــسكرة وم العر
ة املنطلقـــة مـــن ايـــران والعـــراق واليمـــن،  ّ بالـــصوارخ والطـــائرات املـــس
ـــــة، ومـــــن خـــــالل التحـــــرض الطائفـــــي  وتفجـــــ واحتجـــــاز الـــــسفن التجار
ـــــي  ليـــــج العر ـــــ دول ا ـــــب املنّظـــــم، عرضـــــت ع قيـــــة عمليـــــات التخر و
معيــة العامــة  لمتــھ امــام ا رمــز ) أو ( مبــادرة األمــل ).ففــي  مبــادرة ( 

تم  ٢٥لألمم املتحدة يوم  ي ا ( االرتقـاء  ٢٠١٩س س روحا دعا الرئ
ــــ ومــــضيق  ليــــج الفار ميــــع شــــعوب ا بالــــسالم والتقــــدم والرخــــاء 
ن إمـدادات  طـالق عمـل جمـا لــتأم س عالقات ودية، و رمز، وتأس

ليـج ).ولـم تلـق  يـة مـن ا خـراج القـوات االجن ـة املالحـة و الطاقة وحر
ليج العرية ..  ذه املبادرة فارغة املضمون صدى يذكر من دول ا

كيــــة ، وشــــعور  ــــ االنتخابــــات الرئاســــية االمر عــــد فــــوز بايــــدن  ثالثــــا : و
س، كثفـــت  ـــ الـــرئ ُّ ـــا لـــن تتغـــ بتغ ايـــران ان السياســـة االمركيـــة تجا
رمـز ) ، وكتـب جـواد  ـ ( مبـادرة  ليج العري أن تنظـر  ا لدول ا دعو
ا يـــوم  عـــدد ارجيـــة ) االمركيـــة  ـــ مجلـــة ( الـــشؤون ا ـــف مقـــاال  ظر

م مــــع ايــــران، ٢٠٢١/    ١/    ٢٢ ، أغــــرى فيــــھ ادارة بايــــدن بفوائــــد التفــــا
رمــــــز )  ــــــي أن تقبــــــل مبــــــادرة (  ليــــــج العر وكــــــرر دعــــــوة ايــــــران لــــــدول ا
ــي : ( إن اطــار مبــادرة األمــل  ا ذكــر اآل ــشأ ا ( مبــادرة األمــل ) ، و وســما
ام الـــــسيادة  ـــــشمل احـــــ ـــــا دوليـــــا و ف  ـــــ املبـــــادئ املعـــــ ـــــو البنـــــاء ع
خيـــــة  ام الرمــــوز التار ــــد الـــــدول املــــشاركة بـــــاح ع ، و ـــــ ووحــــدة االرا
ـــ شـــؤون  ا البعـــض، وان تتجنــب التـــدخل  يــة والوطنيـــة لبعـــض والدي
ــا بــالطرق  اعــات بي ــد بحــل ال ارجيــة.وأن تتع ا الداخليــة أو ا عــض
ــــــدات ضــــــد  ــــــ تحالفــــــات او معا الــــــسلمية وان تمتنــــــع عــــــن املــــــشاركة 

ا البعض ).  عض
 

ـــــر أنـــــھ، كعـــــادة  رمـــــز ) تظ ـــــف ملبـــــادرة (  إن قـــــراءة متأنيـــــة لعـــــرض ظر
ـي يأخـذ بالـشمال مـا  ء ونقيضھ  املبـدأ الواحـد ل الفرس، وضع ال
ام الــــــسيادة ووحــــــدة  ن، فعنــــــدما يــــــرط مبــــــدأ احــــــ عيطــــــھ بــــــاليم قــــــد 
ــــسف  يــــة والوطنيــــة، فإنــــھ ي خيــــة والدي ام الرمــــوز التار .باح ــــ االرا
ن أمــــام  ــــذا املبــــدأ ســــي ــــ ألن  ام الــــسيادة ووحــــدة االرا مبــــدأ احــــ
ـــــ  ـــــق االل ـــــا ا يـــــة والوطنيـــــة االيرانيـــــة وم خيـــــة والدي الرمـــــوز التار
ة  م املـس م بـأن تحمـل قـوا ـ دسـتور م  الذي منحھ الفرس ألنفـس

سط حاكمية القانون االل  العالم. ية ل ا االل  أعباء رسال
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ـــــ الـــــشؤون الداخليـــــة للـــــدول  ـــــف عـــــدم التـــــدخل  وعنـــــدما يـــــرط ظر
ا  عـض ـدات ضـد  ـ تحالفـات أو معا د باالمتنـاع عـن املـشاركة  بالتع
ماية املوقعة مـع  ليج اتفاقات ا ع أن تل دول ا ذا  البعض، ف
ــــــسمح لواليــــــة  ــــــرس الثوري.و الــــــدول االخــــــرى لتكــــــون تحــــــت رحمــــــة ا
عيــــدا أن  س  ا.ول ــــي عــــسكر ليــــج العر الفقيــــھ االســــتفراد بمنطقــــة ا
ليــج  ــي بحــل مجلــس التعــاون لــدول ا ليــج العر تطالــب إيــران دول ا

ة اخطار إيران. ل ملواج ّ ش  العرية مّدعية أنھ تحالف 
 

ـــــــ حملـــــــة  ــــــوار  ـــــــي ل ليــــــج العر عــــــا : ان دعـــــــوة ايــــــران مـــــــع دول ا را
ا  ــــزت عــــن تحقيقــــھ صــــوارخ عالقــــات عاّمــــة ومــــس لتحقيــــق مــــا 
ـ  ا الطائفية، ولـذا يجـب ع ا البحرة وحرو ة والغام ّ ا املس وطائرا
رمـز، وأن  قيقيـة ملبـادرة  عـاد ا عـوا األ ـي أن  ليج العر االخوة  ا
ــا، بــل إن مــن املناســب أن  ــا ، أو بــالرد املقتــضب عل ل ال يكتفــوا بتجا
ـــوار االيرانيـــة بـــأن تقبـــل مبـــدأ  ـــ دعـــوة ا ـــي ع ليـــج العر تـــرد دول ا
ـا  ا بموجب القـانون الـدو وتطال وار وتضع ايران أمام مسؤوليا ا
خيــــة وقانونيــــة وسياســــية واجبــــة التنفيــــذ إن ارادت  باســــتحقاقات تار
ــــوار  ــــي أســــس وشــــرائط ا ليــــج العر ــــوار فعــــال، وأن تــــضع دول ا ا
ـذه األسـس  علـن أن  وتبلغ بھ األمم املتحدة والرأي العـام العـاملي.وأن 
املــــة غــــ قابلــــة للتجزئــــة، فــــإن أعلنــــت إيــــران  واألطــــر تمثــــل صــــفقة مت
ـذه  ـم  ـوار، وأدنـاه أ ا عنـد ذلـك يبـدأ ا ا ل رسميًا أمام العالم قبول

حة :  األسس واألطر املق
 
ام   –  ١ ـ الـشؤون الداخليـة للـدول واحـ إن مبدأ عـدم جـواز التـدخل 

ــــــــــ  ــــــــــا السيا ــــــــــ اختيــــــــــار نظام ــــــــــا  ا وحق ا ووحــــــــــدة أراضــــــــــ ســــــــــياد
ــا الطبيعيــة  ـ موارد ــ التــصرف  واالقتـصادي واالجتمــا والثقـا و
ــذا املبــدأ يتطلــب مراجعــة  ، وتنفيــذ  ــ القــانون الــدو ــ  ــو مبــدأ را
يح مــــا ال  ــــوار لتــــ ــــشرعات وممارســــات جميــــع أطــــراف ا شــــاملة ل
ـــــــي فيـــــــھ فقـــــــرات عديـــــــدة  ـــــــذه املبادئ.والدســـــــتور االيرا افـــــــق مـــــــع  يتو
ن  ـــ "نـــصرة جميـــع املستـــضعف ـــو ينـــص ع ـــذا املبـــدأ، ف نـــاقض مـــع  ت
ـــا"،  ة الثـــورة داخـــل البـــالد وخارج ـــ "اســـتمرارّ ين" ، وع ـــ املـــستك ع
ورة اإلسالمية وقوات  م ش ا ن "ج ي ) و ( ديباجة الدستور االيرا
ــذه القــوات  م  ــدف املــذكور وال تلــ ــ أســاس ال حــرس الثــورة تقــوم ع
ـــــدود فحـــــسب، بـــــل تحمـــــل  مايـــــة وحراســـــة ا ة بمـــــسؤولية ا املـــــس
يل هللا، والنـــــضال  ـــــ ســـــ ـــــاد  ـــــ ا يـــــة، و ا اإلل أيـــــضًا أعبـــــاء رســـــال
ــــــــ العــــــــالم" ( ديباجــــــــة الدســــــــتور  ــــــــ  ــــــــسط حاكميــــــــة القــــــــانون اإلل ل
امــــــــــل  ــــــــــش العقائــــــــــدي ) ، و"توفــــــــــ الــــــــــدعم ال ــــــــــي / فقــــــــــرة ا االيرا

مــــــن الدســــــتور ) و "  ١٦ملستــــــضعفي العــــــالم".( املــــــادة الثالثــــــة الفقــــــرة 
ن ضـــــــــــد  ـــــــــــة إيـــــــــــران النـــــــــــضال املـــــــــــشروع للمستـــــــــــضعف ور تـــــــــــدعم جم

ين  جميع بقاع العالم".( املادة   من الدستور ). ١٥٤املستك
 

ام الــــــسيادة وعــــــدم  ــــــ احــــــ فــــــإذا ارادت إيــــــران حــــــوارا جــــــديا قائمــــــا ع
ــا أن تجعـــل  ــي فعل ليــج العر ــ الــشؤون الداخليــة لـــدول ا التــدخل 
ـ  سقة مع القانون الدو وتجري التعـديالت املناسـبة ع ا م عا شر

ا.  دستور
 
ــــــــ   –  ٢ ــــــــ إحــــــــدى العقــــــــد املستعــــــــصية  تلــــــــة  ــــــــزر االماراتيــــــــة ا ا

ليجيـــة  ل  -العالقـــات ا ـــش يـــة االيرانيـــة  االيرانيـــة والعالقـــات العر
ـــــــوار.إن إعالنـــــــا مـــــــن إيـــــــران  ـــــــ صـــــــلب ا عـــــــام، وال بـــــــد مـــــــن ان تكـــــــون 
ــــ محكمــــة العــــدل  ــــزر ا اع حــــول ا ــــ احالــــة الــــ افقــــة رســــميا ع باملو
ـــوار، كمـــا أن  ـــل عقبـــة أساســـية أمـــام ا ـــا يز الدوليـــة والقبـــول بوالي
ــــا  ــــ األبــــد، الــــدعاوى الفارغــــة الــــ تــــصدر ع ، و ــــ ــــ إيــــران أن تن ع

 شأن عائدية البحرن.
 
ـــ مـــن مقّومـــات   –  ٣ ـــي عنـــصر أسا ليـــج العر ـــ ا ـــة املالحـــة  إن حر

ـــا االتفاقيـــات الدوليـــة النافـــذة، فاتفاقيـــة األمـــم  ـــ نظم األمـــن اإلقلي
ــ جميــع املــضائق،  ١٩٨٢املتحــدة لقــانون البحــار لعــام  نظمــت املالحــة 

عتـ وفــق املــادة  ُ رمــز  ــ  ٣٨ومـضيق  ــذه االتفاقيــة جـزءًا مــن أعا مـن 
يــة، املــرور فيــھ مــا دام ذلــك ال  ــة أو حر ــل الــسفن، تجار البحــار يحــق ل
ــــا، وايــــران لــــم تــــصادق  ــــسالمة الــــدول الــــساحلية أو يمــــس نظام يــــضر 
ــــــا  ــــــ أي جــــــزء مــــــن ميا ف بــــــاملرور العــــــابر  عــــــ ــــــ االتفاقيــــــة ولــــــم  ع
يء أيـضًا،  ـ املـرور الـ رمز، وفرضت قيودًا ع اإلقليمية أو  مضيق 
ـــــي  ليـــــج العر ـــــ ا ـــــوار شـــــامال ألمـــــن املالحـــــة  ومـــــن أجـــــل ان يكـــــون ا
ـــــ اتفاقيـــــة قـــــانون  ا ا علـــــن ايـــــران انـــــضمام واملـــــضائق فـــــاملفروض ان 
ــــ االتفاقيــــة  ــــي انــــضمت ا ليــــج العر البحــــار , علمــــا بــــأن جميــــع دول ا
امنا مع انضمام ايران. ا م  عدا االمارات ال يجب ان يكون انضمام

 
ـــــــ الـــــــدول   –  ٤ متـــــــھ التـــــــدخل العـــــــسكري  ـــــــي م فيلـــــــق القـــــــدس االيرا

ن  ن، وخاصة الالجئ رب الالجئ اورة، إضافة ا تجنيده أسرى ا ا
ــــــ عملياتــــــھ العــــــسكرة خــــــارج إيــــــران خالفــــــا  م  االفغــــــان، واســــــتخدام

ام ســيادة دول ١٩٤٩للقــانون الــدو واتفاقيــات جنيــف لعــام  .إن احــ
ــستوجب أن تحــّل إيــران  ا الداخليــة  ــ شــؤو املنطقــة وعــدم التــدخل 

شكيالتھ.  فيلق القدس بجميع 
 
ــا   –  ٥ اما نفيــذ دول االقليــم ال ــ مــرتبط ب االمــن واالســتقرار االقلي

ـــن إيـــران  نفيــذ االتفـــاق النـــووي ب اليـــة املرتبطـــة ب الدوليــة، واألزمـــة ا
)  مثال ع ذلك.فاالتفاق النـووي الـذي اعتمـده  ١+٥ومجموعة ( 

ـــــ ايـــــران  ٢٠١٥مجلـــــس األمـــــن عـــــام  ــــان ع ـ امـــــات محـــــددة  تـــــضمن ال
ـــا  اما كـــت ايـــران ال ا، ومنـــذ اليـــوم األول لـــسران االتفـــاق ان تنفيـــذ
ــــــا النــــــووي الــــــسري الــــــسابق لــــــصنع  علــــــن عــــــن برنامج بموجبــــــھ، فلــــــم 
ية مــع ان االتفــاق  ــر الــصوارخ البالــس الــسالح النــووي، وواصــلت تطو
ــــشاط يتعلــــق بالقذائــــف  يقــــول ( مطلــــوب مــــن ايــــران أن ال تقــــوم بــــأي 
ـة ) وقامـت  ة النوو ـ ايـصال األسـ سيارة املعـّدة لتكـون قـادرة ع ال
ــــــو أمــــــر  ــــــ املنطقــــــة و ــــــ بــــــؤر الـــــصراع  ة التقليديــــــة ا بتـــــصدير األســــــ
ـــن  ا املمنوعــون مـــن الــسفر التنقـــل ب ـــا، وواصــل مـــسؤولو محظــور عل
ي، لـــــذلك مطلـــــوب  ـــــم قاســـــم ســـــليما الـــــدول لتغذيـــــة الـــــصراعات، وم
ي،  ليج العري، أسوة بممثل االتحاد االورو اشراك ممثل عن دول ا
م  ــــسا ــــ اتفــــاق نــــووي جديــــد  ــــ عمليــــة إعــــادة التفــــاوض للوصــــول ا

 تحقيق األمن واالستقرار  املنطقة.
 
ــو أحــد عناصــر   –  ٦ ــو معــروف عامليــا بــأن اإلعــالم  ــ العكــس ممــا  ع

ـــــي يمثـــــل القـــــوة الـــــصلبة  القـــــوة الناعمـــــة للدولـــــة، فـــــإن االعـــــالم االيرا
بــــع مكتــــب املرشــــد  ــــي ي ــــو بموجــــب الدســــتور االيرا لواليــــة الفقيــــھ، و
اتيجية واليــــة  انــــت وال زالــــت وظيفتــــھ التعبــــ عــــن اســــ .لــــذلك  االع
ديـــــــد  ـــــــي مـــــــن خـــــــالل ال ليـــــــج العر ـــــــ ا يمنـــــــة ع ـــــــا لل الفقيـــــــھ ونزع
شر التوتـر  سليحية االيرانية و يم القدرات ال باستخدام القوة وت
ـــ  ـــشر الطائفيـــة مـــع تركـــ ع ـــل الـــُسّنة، و ـــسفيھ عقائـــد أ والعنـــف و
ــــــــستخدم االعــــــــالم  ــــــــ البحــــــــرن والــــــــسعودية.كما  األقليــــــــة الــــــــشيعية 
ـي  ليـج العر ي املعاي املزدوجة إزاء النظم السياسية  دول ا االيرا

ا.  من أجل شق صف
 

ــــــــ  ــــــــذه املؤســــــــسة االعالميــــــــة االيرانيــــــــة الرســــــــمية حوا ذا أضــــــــفنا ل و
ـــــشيات  ا امليل ـــــشأ يـــــة أ ن قنـــــاة فـــــضائية تتحـــــدث باللغـــــة العر خمـــــس
، اتــــ أن  ونيــــة ال تحــــ ــــا جيــــوش الك ــــ العــــراق، ومع االيرانيــــة 
ـــ منطقـــة  ـــ منظومـــة األمــن واالســـتقرار  ـــ صـــيغة متوازنــة  الوصــول إ
ستوجب النظر  موضوع اإلعالم إلنھ يتصل مباشـرة  ليج العري  ا

ليج العري. ميع دول ا  باألمن القومي 
 

ـــ  خامـــسا : العنـــصرة الفارســـية املتمثلـــة بنظـــام واليـــة الفقيـــھ تنظـــر ا
يــــــــــوي )  ــــــــــا ا ـــــــــا ( مجال ــــــــــ أرض العــــــــــرب أ العـــــــــرب نظــــــــــرة دونيـــــــــة و
ـــــذه العنـــــصرة والتوســـــعية بموقـــــف  ـــــم العـــــرب  ذا لـــــم ي للتوســـــع.و
ـــ أقـــول بموقـــف َصـــّدامي، وفقـــًا ملبـــادئ العـــدل  ّ اقتحـــامي صـــلب، ولع

م اياه. سق ُ أس العلقم بدال من أن  شرب  ، فس  والقانون الدو

 وهللا املستعان .

ÝøÂ÷]ð^–ÊàÚ
END

ــ نجـــاح  ا  ــ برطانيــا عــن ســعاد اقيــة املقيمــة  ت الناشــطة العر عــ
ناميــــــة األصــــــل  افية والناشــــــطة فــــــان تــــــران تــــــو نيجــــــازاده، الفي الــــــ

سية املولـودة عـام  ـ رفـع دعـوى قـضائية ضـد ١٩٤٢والفرسية ا  ،
يــع املــادة الكيميائيــة املــسماة  ١٤ يع و ــ تــص العامــل »شــركة متورطــة 

تقــــا ــــرب ضــــد  «ال ــــ ا ــــا  كيــــة، املنخرطــــة حي كومــــة األمر ــــ ا إ
نام.  في

 
ر شــباط  ــامس عــشر مــن شــ ــ ا ا  ــشر ــ مقالــة  ــ  ٢٠٢١وأكــدت 

ــ لنــدن تحــت عنــوان نافــذة لألمــل  ــي الــصادرة  يفة القــدس العر ــ
ب اعتبـــار خـــ رفـــع الـــدعوى مفرحـــا ال  ـــ العـــراق .. إن ســـ نـــام إ مـــن في
مـة األمركيـة بـل،  ر ايا ا ـ ـ مـشاعر التـضامن مـع  عود، فقـط، ا
ن،  م مــــــــن تحقيــــــــق العدالـــــــة، ومحاســــــــبة املــــــــسؤول ا ــــــــ اقـــــــ ايـــــــضا، ا
و يماثـل  ن، ع مدى عقود.و قانونيا، عن جرمة حطمت حياة املالي
ايا قـــــــــــذائف اليورانيـــــــــــوم املنـــــــــــضب  ـــــــــــ تحقيقـــــــــــھ لـــــــــــ مـــــــــــا نطمـــــــــــح ا
كيــــة  ة األمر املــــستخدمة ضــــد العــــراق.اذ اســــتخدمت القــــوات املــــس
ان،  ولـــة بالـــس ـــ منـــاطق مأ يطانيـــة ذخـــائر اليورانيـــوم املنـــّضب  وال
خاصة  جنوب العـراق؛ طـوال العمليـات العـسكرة الحتـالل العـراق 

ـ ٢٠٠٣ عـام  ـ تلـوث املنطقـة بـاملواد املـشعة، باإلضـافة ا ، مـا أدى إ
، عــــام  ــــ ليــــج االو ــــ حــــرب ا ا  ــــ ١٩٩١اســــتخدام ات ال ــــ الفــــ ، و

نة بحـــث د.ســـعاد العـــزاوي املعنـــون  ا بدقـــة علميـــة رصـــ يقـــدم تفاصـــيل
ة اليورانيوم املنّضب  العراق»  .«تقدير مخاطر استخدام أس

 وجاء  املقال :
 

ا،  ــــاالت األنبــــاء، أخــــ ــــا و ــــن األخبــــار القليلــــة املفرحــــة الــــ تناقل مــــن ب
ناميـة األصـل  افية والناشطة فان تران تـو نيجـازاده، الفي نجاح ال

سية املولـودة عـام  ـ رفـع دعـوى قـضائية ضـد ١٩٤٢والفرسية ا  ،
يــع املــادة الكيميائيــة املــسماة  ١٤ يع و ــ تــص العامــل »شــركة متورطــة 

تقــــا ــــرب ضــــد  «ال ــــ ا ــــا  كيــــة، املنخرطــــة حي كومــــة األمر ــــ ا إ
نام.  في

ـــــــسانتو  ا شـــــــركة مو ات الـــــــ رفعـــــــت الـــــــدعوى ضـــــــد ـــــــن الـــــــشر مـــــــن ب
ــــا،  ا البــــذور املعدلــــة وراثيــــا ) الــــ تملك ق ــــسو ــــا و ( املعروفــــة بإنتاج
ـــــــــة  ـــــــــا األدو حاليـــــــــا، شـــــــــركة بـــــــــاير األملانيـــــــــة املعروفـــــــــة، عامليـــــــــا، بإنتاج
ا مـــن أمـــراض نـــادرة جـــراء  ـــ نفـــس انت فـــان تـــران قـــد عانـــت  أيـــضا.و

. تقا  التعرض آلثار العامل ال
 
تقــا» ــ  «العامــل ال ــو أك ار، و ــ ــو مبيــد أعــشاب ونــازع ألوراق األ

مــــرة مــــن مبيــــدات األعــــشاب العاديــــة.قامت القــــوات  ١٣فاعليــــة بنحــــو 
كيــــة بــــرش  ــــذه املــــادة الــــسامة فــــوق جنــــوب  ٨٠األمر مليــــون ليــــ مــــن 

ـــــن  ة ب ـــــ الفـــــ نـــــام  ـــــ ١٩٧١و ١٩٦٢في ، محاولـــــة بـــــذلك حرمـــــان مقات
ــم الغابــات  ــغ ) مــن الغطــاء الــذي توفــره ل نــام الــشمالية ( الفيتكو في
م  م وحاضـــــن ـــــ حرمـــــا ــــي، باإلضـــــافة ا ـ ـــــوي األمر ضـــــد القـــــصف ا
ــــــي للمبيـــــــد  ـ االجتماعيـــــــة مـــــــن مـــــــصادر الغـــــــذاء.أدى االســـــــتخدام األمر
ـــا مثيـــال  دوا ل ـــش ن بـــأعراض لـــم  نـــامي ـــن الفي ـــ إصـــابة مالي القاتـــل ا
ـــسرب  ــذه.اذ أدى  ــ أيامنـــا  ـــرب ا قبــة زمنيــة تجـــاوزت ســنوات ا و
ن،  نـــامي عـــرض الفي ـــ  ـــار ا وفيـــة واأل ـــ امليـــاه ا بـــة ا املبيـــد مـــن ال
اجمـــــــة مناعـــــــة  ـــــــ إعاقـــــــات عقليـــــــة وجـــــــسدية و مـــــــن اجيـــــــال تاليـــــــة، ا
مة أو أطــراف  ــ والدة أطفــال بــرؤوس متــ ب  ــس ــسم.وال تــزال ت ا

شار اإلصابة بالسرطان،  ة، وان  مشو
 

ايا، عوائـــل  ـــن الـــ ئـــة.من ب قـــت بالب ـــ األضـــرار الـــ  باإلضـــافة ا
ن، وأخــرى  ــا اطفــاال مــشو ب انجا ــس قــررت عــدم إنجــاب األطفــال 

م غ ثالثة. عش م  أنجبت خمسة عشر طفال لم 
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نامــي  ــن في ــ إن نحــو ثالثــة مالي كوميــة ا نــام ا ــش احــصائيات في و
ات  عـــــانون مـــــن تــــــأث ص  ـــــ تقـــــا وأن مليـــــون  عرضـــــوا للعامـــــل ال

ــم  ة مــن بي ــ الــ ة ع عــانون مــن  ١٥٠خطــ ــ األقــل  ألــف طفــل ع
 عيوب خلقية.

 
كيــــة قــــد  كومــــة األمر انــــت ا ــــ الــــدعوى،  ــــا  حــــ تــــارخ النظــــر ا
ا والكــوري عــانوا  ـي واألســ ـ ــش األمر ــ ا قامــت بتعــوض جنــود 
ــــرب.إال أن ذلــــك لــــم  ــــ ا اقــــب اســــتخدام املــــادة الكيميائيــــة  مــــن عو
ايا  ــــــ الــــــرغم مــــــن محــــــاوالت الــــــ ن ع نــــــامي ن الفي ــــــشمل املــــــواطن
نــــــــــام كدولــــــــــة ضــــــــــمن  ـــــــــي مــــــــــع في ـ املــــــــــستمرة، وتنــــــــــامي التعــــــــــاون األمر
كيـــــة أو  كومـــــة األمر ف ا عـــــ ة، اذ لـــــم  الـــــصراعات اإلقليميـــــة املتغـــــ

ا. ذه املادة الكيميائية بمسؤولي ة املصنعة ل  ا
 

ات املنتجـة  ـ اقامـة الـدعوى ضـد الـشر مما دفع الناشطة فان تـران ا
ــــــــسيات، بأنــــــــھ ال يمكــــــــن  ات، متعــــــــددة ا ــــــــسا.تت الــــــــشر ــــــــ فر
ـــــ  ـــــا ال ــــي ملنتجا ـ ـــــش األمر ـــــا املـــــسؤولية عـــــن اســـــتخدام ا تحميل

ــسانتو،  ات، كمــا ذكــر محــامي مو ــا، وان الــشر تــصرفت بأوامــر »انتج
ا كومة ونيابة ع  .«من ا

 
ـــ مـــشاعر  عـــود، فقـــط، ا ب اعتبـــار خـــ رفـــع الـــدعوى مفرحـــا ال  إن ســـ
م مـــن  ا ـــ اقـــ مـــة األمركيـــة بـــل، ايـــضا، ا ر ايا ا ـــ التـــضامن مـــع 
مــة حطمــت  ن، قانونيــا، عــن جر تحقيــق العدالــة، ومحاســبة املــسؤول
ـــــ تحقيقـــــھ  ـــــو يماثـــــل مـــــا نطمـــــح ا ـــــ مـــــدى عقود.و ـــــن، ع حيـــــاة املالي
ايا قــــــذائف اليورانيــــــوم املنــــــضب املــــــستخدمة ضــــــد العــــــراق.اذ  لــــــ
يطانيــة ذخــائر اليورانيــوم  ة األمركيــة وال اســتخدمت القــوات املــس
ـ جنـوب العـراق؛ طـوال  ان، خاصـة  ولة بالـس املنّضب  مناطق مأ

ــ عــام  ــ تلــوث ٢٠٠٣العمليــات العــسكرة الحتــالل العــراق  ، مــا أدى إ
ليــــج  ــــ حــــرب ا ا  ــــ اســــتخدام املنطقــــة بــــاملواد املــــشعة، باإلضــــافة ا

، عــــام  ــــ ا بدقــــة علميــــة ١٩٩١االو ات الــــ يقــــدم تفاصــــيل ــــ الفــــ ، و
نة بحـــــث د.ســـــعاد العـــــزاوي املعنـــــون  تقـــــدير مخـــــاطر اســـــتخدام  »رصـــــ

ة اليورانيوم املنّضب  العراق  .«أس
 

ت القـــذائف، كمـــا تؤكـــد عـــشرات الدراســـات والبحـــوث العلميـــة ،  ســـب
ات  ـــــــشو يـــــــة وال ي ـــــــا الــــــسرطانية وا ية متعــــــددة، وم ـــــــ أضــــــرارا 
ات  ــــــشو ات ال ــــــ مــــــستو وظــــــا  لت ارتفاعــــــا م ــــــ لقيــــــة.حيث  َ ا
ـــور  لقيـــة عنـــد الـــوالدة، وارتفـــاع معـــدالت اإلصـــابة بالـــسرطان، وظ ا
ــ  ــس عنــد الــوالدة، خاصــة  ــسبة ا ــ  ات غــ عاديــة  غــ أمــراض و
ــــــ مدينــــــة الفلوجــــــة، غــــــرب  ـــــا ع ـ ــــــا أمر مــــــات الــــــ قاد أعقــــــاب ال

ـــ عـــام  ـــوم الـــذي يوصـــف بأنـــھ األكـــ الـــذي ٢٠٠٤العـــراق،  ـــو ال .و
نـــــــــام  كيــــــــة ) منــــــــذ حــــــــرب في ــــــــة األمر خاضــــــــتھ قــــــــوات املــــــــار ( البحر

ـــــــي بالتعــــــــاون مــــــــع قــــــــوات برطانيــــــــة ١٩٦٨ ـ ــــــــش األمر .وقــــــــام فيــــــــھ ا
ة  ئذ، باستخدام اسـ س الوزراء حي اقية، بأمرة إياد عالوي، رئ وعر

 اليورانيوم باإلضافة ا الفسفور االبيض.
 

ــــــشار األمــــــراض  ن خلقيــــــا وان تختلــــــف حــــــاالت والدة األطفــــــال املــــــشو
ـــ اشـــعاع  عرضـــت ا ـــ املـــدن الـــ  ـــساء واألطفـــال  ـــن ال الـــسرطانية ب
ـــ  ن، االو اليورانيـــوم املنـــضب، عـــن بقيـــة جـــرائم االحتـــالل مـــن نـــاحيت
ـــــا  ـــــسانية أل ـــــرب اإل ن ا نـــــا مـــــع قـــــوان مـــــة حـــــرب ت ل جر ـــــش ـــــا  ا
ــرب  ــاء ا عــد ان ن  ــ املــدني ــا القاتــل ع ة يبقــى تأث ــستخدم اســ
ــــــ األطفــــــال  ــــــا القاتــــــل ببــــــطء ع ب تأث ــــــس ــــــا و ي، أل ا.الثا واســــــبا
مــــة  ل جر ــــش مــــساواة مخيفــــة، انمــــا  ناء و ــــساء، جميعــــا بــــال اســــت وال
ــــا  ل ــــ املنطقــــة  لــــھ وتؤثــــر بدرجــــة او أخــــرى ع ابــــادة ملــــستقبل العــــراق 

ل عام. ش ئة  ا وتلوث املياه والب بوب غبار املوت عل ب   س
 

نـــام، اذ تـــرفض،  ـــ في ـــ العـــراق مـــا فعلتـــھ  كومـــة األمركيـــة  تكـــرر ا
ــــــ  ــــــا القاتــــــل ع ــــــا اســــــتخدمت مــــــواد مــــــشعة يبقــــــى تأث اف بأ االعــــــ

تــب  ــا مــن املــسؤولية القانونيــة ومــا ي ر ــرب، و ــاء ا عــد ان ان  الــس
ايا املتـــضررن وتنظيـــف  عـــوض الـــ ـــ االقـــرار بـــذلك مـــن تبعـــات  ع
ـا برطانيــا  ا، تنفـي ومع ـات املعنيـة بإحـداثيا ـد ا عـد تزو لألمـاكن 
اف بتــــــــأث اليورانيــــــــوم املنــــــــضب.وح اآلن، تــــــــرفض الواليــــــــات  االعــــــــ
عيـق تنفيـذ عمليـات  ة، األمـر الـذي  املتحدة تقديم املعلومات الضرور
ـــــــ ممارســـــــة  نـــــــاك مـــــــا يـــــــدل ع ـــــــن، بـــــــل  ـــــــ الالزمت دارة التط تقييـــــــم و
اقيـــة لغــــض الطــــرف عــــن فتــــح  ــــات الرســــمية العر ــــ ا الـــضغوط ع
و مفـروض،  ا حق املقاضاة وأن تكون، كما  ذا امللف الذي سيمنح

ا. ايا وممثلة ملواطن  صوتا لل
 

ا  ات املنتجة للمادة السامة ال اسـتخدم إن رفع الدعوى ضد الشر
ـــــان  مـــــا  نـــــامي يمنحنـــــا األمـــــل، م ــــي ضـــــد الـــــشعب الفي ـ ـــــش األمر ا
مـــــة اســـــتخدام  ايا جر ـــــ تحقيـــــق العدالـــــة، مـــــستقبال، لـــــ ا،  صـــــغ
الواليــات املتحــدة األمركيــة قــذائف اليورانيــوم املنــضب ضــد الــشعب 
ــــــــ  ـــــــو أمـــــــل تقـــــــع مـــــــسؤوليتھ لنقلــــــــھ مـــــــن مـــــــستوى التمـــــــ ا .و العرا
، العمــل املكثــف  كومــي الرســ ــ غيــاب العمــل ا  ، ــ التحقيــق الفع
ــــــسان، واملنظمــــــات  ــــــ مجــــــال حقــــــوق اإل ن  املثــــــابر مــــــن قبــــــل الناشــــــط
ـــــال مـــــع العلمـــــاء  ليـــــة والعامليـــــة، بالتعـــــاون بطبيعـــــة ا ـــــسانية ا اإل

ن.  والباحث
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خلـــــص تقـــــدير موقـــــف أصـــــدره مركـــــز املـــــستقبل لألبحـــــاث والدراســـــات 
ـــــع  ـــــ الرا املتقدمـــــة مركـــــز املـــــستقبل لألبحـــــاث والدراســـــات املتقدمـــــة 

ر شباط املا تحت عنوان  عشر من ش
 رؤى متباينة :

ـــ ان ايـــران  ـــسية مـــع إدارة بايـــدن؟ ا ملـــاذا تـــرفض إيـــران الوســـاطة الفر
اجــــــة لرفـــــــع  ــــــ أمــــــس ا ــــــا تبــــــدو  ــــــسوف رغــــــم أ عتمــــــد سياســــــة ال
يجــــة الــــضغوط االقتــــصادية  ــــا ن كيــــة املفروضــــة عل ــــات األمر العقو
لـــة مـــن  ـــ   ، ـــ ـــ األر ـــست، ع ـــا ل ا، إال أ ـــسب ـــا  عرضـــت ل الـــ 
كيــــة للعـــودة لالتفــــاق، بــــل  ـــ شــــروط اإلدارة األمر افقــــة ع ـــا للمو أمر
ــ إطالــة أمــد األزمــة  ــسوف الــذي يمكــن أن يــؤدي إ مــا تتعمــد ال ــا ر إ
ــ  ــس فقــط انتظــارًا إلجــراء االنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة  ور، ل لــش

نامـج  ١٨ ـ ال نما أيضًا لتحقيق أك قدر من التقدم  يونيو القادم، و
ــ  اصــة بــھ، الســيما ع ــشطة ا ــ األ ــ  يل مــستوى أع ــ النــووي و

ـسبة  ـصب ب ـادة كميـة اليورانيـوم ا ـو مـا تـرى أنـھ ٢٠صعيد ز %، و
ـ  ـوء إ ا وضعف موقف اإلدارة األمركية عند ال عزز موقع سوف 

وار أو فتح قنوات تواصل مستقبًال.  ا
 

 وجاء  تقدير موقف :
ــ  ــل مــاكرون،  ــ ايمانو س الفر نــاه الــرئ اح الــذي ت  ٤لــم يلــق االقــ

ــن  ــ أيــة مفاوضــات محتملــة ب ر"  ــِسّ َ ــاري، بممارســة دور "املُ ايــر ا ف
.إذ ردت  ــ إيــران والواليــات املتحــدة، أي اســتجابة الفتــة مــن جانــب األو
ــــــشأن  ا أن "االتفــــــاق  عــــــد يــــــوم واحــــــد، بتأكيــــــد ــــــ ذلــــــك،  ــــــران ع ط
ــــــ وســــــيط".وقال املتحــــــدث باســــــم وزارة  نــــــامج النــــــووي ال يحتــــــاج إ ال
ـــ أكـــ مـــن  ارجيـــة ســـعيد خطيـــب زاده أن "االتفـــاق النـــووي ُكِتـــب  ا

ـــذا  ١٥٠ ـــد،  ـــذا ا ـــ  ـــل ودقيـــق إ صـــفحة، وعنـــدما يكتـــب نـــص طو
 ع عدم وجود حاجة إلعادة مناقشتھ".

 
ــــر  ــــذا الــــرفض يتعــــارض مــــع مــــا ســــبق أن طرحــــھ وز نــــا، أن  والالفــــت 
ـــي  انيـــة قيـــام االتحـــاد األورو ـــشأن إم ـــف  ارجيـــة محمـــد جـــواد ظر ا
ـ حالـة  ـ االتفـاق النـووي،  " عـودة الواليـات املتحـدة إ ـس ـ "ت بدور 
ـذا  ـ  س جو بايدن  اتخاذ خطوات تنفيذيـة  ما إذا بدأت إدارة الرئ
اح  ي، السيما أن اق ع وجود ارتباك  املوقف اإليرا السياق، بما 

ـــــــ االتفــــــاق  امنـــــــة"  ـــــــشأن "العــــــودة امل ــــــف  أي عـــــــودة الواليـــــــات  -ظر
نوده  ام ب امن مع عودة إيران إ االل لـم  -املتحدة للمشاركة فيھ بال

عــد أن  ــ الــساحة الداخليــة، الســيما  ميــة وزخمــًا خاصــًا ع ــسب أ يك
ام  ــــ االلــــ عــــود إ ــــ تأكيــــد أن إيــــران لــــن  ــــ خــــامن ع أصــــر املرشــــد ع
ــات  عــد عــودة الواليــات املتحــدة ورفــع العقو ــ االتفــاق إال  ا  ــدا بتع

ا.  املفروضة عل
 

 اعتبارات عديدة :
 

ــــو األول مــــن نوعــــھ، إذ ســــبق أن حاولــــت  ــــ  اح الفر لــــم يكــــن االقــــ
ـــــــس  دارة الرئ ـــــــران و ـــــــن ط ـــــــسا بالفعـــــــل القيـــــــام بـــــــدور الوســـــــيط ب فر
ــ اجتمــاع  ــ أكــ مــن مناســبة، ســواء  ــي الــسابق دونالــد ترامــب  األمر

ـ  ـسية  س الفر ـ مدينـة بيـارت ـ ٢٠١٩أغـسطس  ٢٥قمة السبع  ، أو 
تم مــن العــام  ايــة ســ ــ  معيــة العامــة لألمــم املتحــدة  اجتماعــات ا
ـب  يل املثـال، ترت ـ سـ ة، ع ـ املناسـبة األخـ نفسھ.إذ حاول ماكرون 
عـــد أن  ي، إال أن األخـــ رفـــض ذلـــك  ـــن ترامـــب وروحـــا ـــاتفي ب اتـــصال 
ـ إبقــاء  ـي سـوف يـصر ع س األمر علـم، وفقـًا لتقـارر عديـدة، أن الـرئ

ات.  العقو
 

ــ  ــسا بــدور الوســيط  مكــن تفــس موقــف إيــران الــرافض لقيــام فر و
ا  :  االتفاق النووي  ضوء اعتبارات عديدة يتمثل أبرز

 
ــــي : تـــــرى إيـــــران أن موقـــــف  - ١ ـ ـــــ مـــــن املوقـــــف األمر اب الفر االقـــــ

ـان عنـدما قامـت بـارس بمحاولـة  عد كمـا  ا لم  فرسا  الوقت ا
س الـــــسابق دونالـــــد ترامب.ففـــــي  ـــــد الـــــرئ ـــــ ع ممارســـــة دور الوســـــيط 
بــــ موقفــــًا أكــــ توازنــــًا،  انــــت ت ــــد ترامــــب،  ــــ ع ــــسا،  ــــا، فــــإن فر رؤ
انـت  ـا االتفـاق النـووي  عـرض ل انـت تـرى أن األزمـة الـ  ـا  باعتبار أ
ا  ا ــ عــد ا ــا اإلدارة األمركيــة آنــذاك،  ب السياســة الــ اتبع ــس
عـــد  ي  ـــ أن يـــأ ـــ إيـــران، ع ـــات ع ا عقو مـــن االتفـــاق النـــووي وفرضـــ
ــــادة  ــــ صــــعيد ز ة ع ا األخــــ ذلــــك اإلجــــراءات التــــصعيدية الــــ اتخــــذ
ب وتوســيع نطـــاق  ـــصب، ورفــع مــستوى التخـــص كميــة اليورانيــوم ا
ــــة،  ــــسا باتــــت، وفقــــًا لتلــــك الرؤ ب.أما اآلن، فــــإن فر عمليــــات التخــــص
كيـــــة  ـــــا اإلدارة األمر نا ، مـــــن السياســـــة الـــــ تت ـــــ حـــــد كبـــــ أقـــــرب، إ
ـــــ ضـــــرورة توســـــيع االتفـــــاق  ديـــــدة، الســـــيما مـــــا يتعلـــــق باإلصـــــرار ع ا
ــــــشمل امللفــــــات األخــــــرى خاصــــــة برنــــــامج الــــــصوارخ  ــــــا ل النــــــووي ا
، فضًال عن فرض قيود صارمة تحـول دون  ية والدور اإلقلي س البال
ـ  ـة ع ـا النوو اما ـاك ال ـ ان ظـة، إ عودة إيران من جديد،  أي 

. ا  غرار ما يحدث  الوقت ا
 
ــــر  - ٢ ــــ لــــسان وز ــــي : رغــــم أن إيــــران دعــــت، ع ضــــعف املوقــــف األورو

ـ حالـة  ي بدور  ارجية محمد جواد ظرف، إ قيام االتحاد األورو ا
ــــــ  غ عــــــ  عــــــودة الواليــــــات املتحــــــدة لالتفــــــاق النــــــووي، فــــــإن ذلــــــك ال 
يـــة إزاء التـــصعيد  ـــا الـــدول األورو ـــا تجـــاه السياســـات الـــ اتبع موقف
ـذا الـدور  ـا تـرى أن  ن اإلدارة األمركيـة الـسابقة.إذ أ ا و املستمر بي
الذي يمكن أن يقوم بھ االتحاد ال يصل إ حد الوسـاطة، بـل ينحـصر 
ـــ عـــودة واشـــنطن  ـــساعد  ـــس يمكـــن أن  ـــ تقـــديم دعـــم لوج فقـــط 
ام  ــران لاللــ ــ االتفــاق النــووي مــرة أخــرى مقابــل عــودة ط لالنخــراط 
امـــــات  ـــــا مـــــا زالـــــت توجـــــھ ا ـــــ أ ـــــ املقـــــام األول إ عـــــود ذلـــــك  نوده.و ب
عـــدم اتخـــاذ خطـــوات جديـــة إلنقـــاذ االتفـــاق النـــووي  يـــة  للـــدول األورو
ب اإلجـراءات العقابيـة األمركيـة،  ـس يـار  ان يواجھ خطر اال عندما 
ــستكس"، الــ لــم  ــس بـــ"آلية ا ــ تفعيــل مــا  عــد أن اتفقــت ع حــ 
ــــن  ــــ صــــعيد رفــــع مــــستوى التعــــامالت الثنائيــــة ب تحقــــق نتــــائج بــــارزة ع
ـ حالـة حدوثـھ، أن يقلـص  ـان مـن املمكـن،  ل  ـش إيران وتلك الـدول 

ات األمركية. ا العقو  من حدة الضغوط ال أنتج
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ــي عــن  - ٣ ــذا املوقــف اإليرا ــداف بــارس : ال ينفــصل  ــ أ ــشكك  ال
س بارس  قيقية ال  داف ا ران إزاء األ ا ط الشكوك ال تبد
عــــض امللفــــات اإلقليميــــة،  ــــ  ــــا  ــــا عــــ األدوار الــــ تقــــوم  ــــ تحقيق إ
ــــــ  س الفر ي.إذ بــــــدا جليــــــًا منــــــذ قيــــــام الــــــرئ والســــــيما امللــــــف اللبنــــــا
ــ األزمــة السياســية  ــل مــاكرون بمحاولــة ممارســة دور الوســيط  ايمانو

وت   عد انفجار مرفأ ب ـ  ٤اللبنانية، السيما  ، ع ـ أغـسطس املا
وت، أن إيـران ال تدعـم  ـ بـ مـا إ ـن قـام  ن اللت ـارت ـ الز عكـس  نحو ا
عــود  نمــا  ا، و ــ املبــادرة نفــس عــود ذلــك فقــط إ ما ال  ــذا التوجــھ.ور
ــــس  ــــ أن بار ًا  ــــران تبــــدي شــــكو ــــ ط ــــات عديــــدة  ــــ أن اتجا أيــــضًا إ
نــــــاه الواليــــــات  ــــــدف نفــــــسھ الــــــذي تت ــــــ تحقيــــــق ال ايــــــة إ ــــــ ال ــــــس 
ع ســــــالح حــــــزب هللا ومحاصــــــرة دور  ــــــاص بــــــ ســــــرائيل، وا املتحــــــدة و
ي  سؤال  ذا القلق اإليرا عكس  خارجيًا ع إضعافھ داخليًا.وقد ا
ــ  ارتــھ ملوســكو،  ــف خــالل ز ــي جــواد ظر ارجيــة اإليرا ــر ا طرحــھ وز

وت؟"، وذلــك  ٢٤ ــ بــ ، بقولــھ : "مــاذا يفعــل مــاكرون  ــ تم املا ســ
ــــــ ســــــ الفــــــروف إقناعــــــھ بــــــضرورة  ه الرو ــــــ محــــــاوالت نظــــــ ردًا ع
ــ لبنــان، تتــوازى مــع املوقــف  ــسية  ــود الفر اتخــاذ خطــوة داعمــة ل
ظــر  عــدم تأييــد محــاوالت إدارة ترامــب تمديــد ا الــذي اتخذتــھ بــارس 

ة التقليدية. ان مفروضًا ع إيران  مجال األس  األم الذي 
 
اجـــــة لرفـــــع  - ٤ ـــــ أمـــــس ا ـــــسوف : رغـــــم أن إيـــــران تبـــــدو  سياســـــة ال

يجــــة الــــضغوط االقتــــصادية  ــــا ن كيــــة املفروضــــة عل ــــات األمر العقو
لـــة مـــن  ـــ   ، ـــ ـــ األر ـــست، ع ـــا ل ا، إال أ ـــسب ـــا  عرضـــت ل الـــ 
كيــــة للعـــودة لالتفــــاق، بــــل  ـــ شــــروط اإلدارة األمر افقــــة ع ـــا للمو أمر
ــ إطالــة أمــد األزمــة  ــسوف الــذي يمكــن أن يــؤدي إ مــا تتعمــد ال ــا ر إ
ــ  ــس فقــط انتظــارًا إلجــراء االنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة  ور، ل لــش

نامـج  ١٨ ـ ال نما أيضًا لتحقيق أك قدر من التقدم  يونيو القادم، و
ــ  اصــة بــھ، الســيما ع ــشطة ا ــ األ ــ  يل مــستوى أع ــ النــووي و

ـسبة  ـصب ب ـادة كميـة اليورانيـوم ا ـو مـا تـرى أنـھ ٢٠صعيد ز %، و
ـ  ـوء إ ا وضعف موقف اإلدارة األمركية عند ال عزز موقع سوف 

وار أو فتح قنوات تواصل مستقبًال.  ا
 

ا  مــــــــا يمكــــــــن القــــــــول إن إيــــــــران تواصــــــــل سياســــــــ ــــــــ ضــــــــوء ذلــــــــك، ر ع
يــــــة  ــــــود وســــــاطة أورو ــــــ مــــــستوى رفــــــض أي ج التــــــصعيدية ســــــواء ع
ـــ صـــعيد مواصـــلة  كيـــة، أو ع ـــات النظـــر مـــع اإلدارة األمر ـــب وج لتقر
ــــادة كميــــة اليورانيــــوم  عــــ ز ب أفقيــــًا ورأســــيًا بمــــا  عمليــــات التخــــص

ما تكون غ مسبوقة. صب ورفع مستواه لدرجة ر  ا
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ــة  ي ان أولو ـ لبنــا اتـب ومحلــل سيا س إعالمــي و ــي فرـس ـرى طو و
ــ االتفــاق  ــست العــودة ا يــة ول ــ املنطقــة العر ا  ــ إطــالق يــد إيــران 

 النووي.
 

ــــــ  ـــــ إزاء لبنــــــان ال س الفر ــــــذا الـــــصددا مبــــــادرة الــــــرئ ــــــ  ـــــش  و
ا لصا حزب حسن نصر. ا إيران رغم املزايا ال احتو ل  تجا

ر  امس عـشر مـن شـ ا موقع اندبندت عري  ا شر ش  مقالة  و
س الفر سّباقًا  تقديم اإلغـراءات قبـل  ان الرئ شباط املا ( 
ـــــ موضـــــوع االتفـــــاق  ا.طرح نفـــــسھ  عـــــد ـــــا و مبادرتـــــھ اللبنانيـــــة وخالل
رطانيـــــا )  ـــــي ( مـــــع أملانيـــــا و ـــــي األورو ـــــ جانـــــب الثال النـــــووي وســـــيطًا إ
ــان  ــ لبنــان  ــا، و ــ االتفــاق الــذي خرجــت منــھ أم يل العــودة إ ــس ل
ــــ سياســــة إيــــران  ــــ عــــدم إزعــــاج "حــــزب هللا" الــــركن األبــــرز  ــــصًا ع حر
ــــ تــــصرف  يــــة لبنانيــــة بوضــــع ســــالحھ  ــــّن مطالــــب أك يــــة، فلــــم يت العر
ح  الشرعية، وتلبية لشروطھ لم يطرح إجراء انتخابات مبكرة، ولم يقـ

 حكومة خارج إرادتھ.)

لــــــة االتفــــــاق النــــــووي  ــــــذا النحــــــو رفــــــضت إيــــــران مبادرتــــــھ  ــــــ  وع
ي ع بوابـة لبنـان، اختـار بايـدن  ومثلما دخل ماكرون إ امللف اإليرا
ـــ الـــشرق  كيـــة  ًا شـــامًال للسياســـة األم غيـــ عـــد إعالنـــھ  بوابـــة اليمـــن 
ليــــــــــج  األوســــــــــط، يتــــــــــضمن "مراجعــــــــــة" الــــــــــدعم العــــــــــسكري لــــــــــدول ا

وار مع إيران. ناف ا  واست
 

ـــــي،  ــــ تفكـــــك التحــــالف الـــــدو العر ن ع اتـــــب ان إيــــران تـــــرا قــــر ال و
عـــد فـــشل محاولـــة  ـــشغال الـــداخ إلدارة بايـــدن، خصوصـــًا  ـــ اال وع
ـ  ـس إ ـ مجلـس الـشيوخ، كمـا  س السابق دونالد ترمـب  إدانة الرئ

 بناء شبكة حماية دولية مضادة،
 

لة مـن  ست   ا  املنطقة ول س ا إطالق يد ؤكد ان إيران  و
امل للمقالة : ي النص ال لة االتفاق النووي وفيما يأ ا   امر

 
ست العودة لالتفاق النووي ا  املنطقة ول ة إيران إطالق يد  أولو

ــــي جـــــو بايـــــدن تجـــــاه اليمـــــن مبـــــادرة  ـ س األم ـــــشبھ مبـــــادرة إدارة الـــــرئ
ــــــل مــــــاكرون تجــــــاه لبنــــــان، واملبادرتــــــان اللتــــــان  ــــــ إيمانو ه الفر نظــــــ
ــ جــدار استعــصاء أزمــة البلــدين،  ــ إحــداث خــرق  اعتقــدتا القــدرة ع
عـد  ـ لبنـان، لـم  لة  اليمن كمـا  ا، فاملش اصطدمتا بالعوائق نفس
 ، ــــ جــــزء مــــن قــــضية أكــــ ــــ حــــول الــــسلطة، بــــل  مجــــرد خــــالف داخ
يران الـــ عملـــت طـــوال عقـــود  ـــ املنطقـــة.و ـــي  ـــا الـــدور اإليرا ر جو
ـست  خـر، ل

ُ
ـ بلـدان أ ـذين البلـدين، إضـافة إ ـ  ـا  اقـع ل ع بنـاء مو

ة اإليرانيــــــــة  ــــــــا خــــــــارج املــــــــص يل حــــــــل مــــــــشكالت أي م ــــــــس ــــــــ وارد 
ــران مــستعدة  ة ال يبــدو أن ط ــذه املــص املباشــرة، ومــن دون ضــمان 
ًا إلخـراج اليمـن ولبنـان مـن  عتقده بايـدن ومـاكرون ضـرور يل ما  س ل

ما.  أزمت
 

ـــــــ تقـــــــديم اإلغـــــــراءات قبـــــــل مبادرتـــــــھ  ـــــــ ســـــــّباقًا  س الفر ــــــان الـــــــرئ ـ
ـــــ موضـــــوع االتفـــــاق النـــــووي  ا.طرح نفـــــسھ  عـــــد ـــــا و اللبنانيـــــة وخالل
يل  ــــس رطانيــــا ) ل ــــي ( مــــع أملانيــــا و ــــي األورو ــــ جانــــب الثال وســــيطًا إ
ـــصًا  ـــان حر ـــ لبنـــان  ـــا، و ـــ االتفـــاق الـــذي خرجـــت منـــھ أم العـــودة إ
يـــة،  ـــ سياســـة إيـــران العر ـــ عـــدم إزعـــاج "حـــزب هللا" الـــركن األبـــرز  ع
ـــ تـــصرف الـــشرعية،  يـــة لبنانيـــة بوضـــع ســـالحھ  ـــّن مطالـــب أك فلـــم يت
ح حكومــة  وتلبيــة لــشروطھ لــم يطــرح إجــراء انتخابــات مبكــرة، ولــم يقــ

 خارج إرادتھ.
 

يـــــة  ـــــا محاولـــــة غر ومــــع ذلـــــك أحبطـــــت إيـــــران مبكـــــرًا مـــــساعيھ، واعت
ــ رأســھ، وعنــدما طــّور  ع ع جديــدة لــضرب "محــور املقاومــة" الــذي تــ
مـــــاكرون فكرتـــــھ إلنقـــــاذ االتفـــــاق النـــــووي بإشـــــراك القـــــوى اإلقليميـــــة، 
ديــدة، جــاء  تھ ا ــ ــ إعــداد  خصوصــًا الــسعودية ودولــة اإلمــارات 
ــــــــ متعــــــــدد  ــــــــي قاطعــــــــًا، "االتفــــــــاق النــــــــووي اتفــــــــاق دو الــــــــرفض اإليرا

ـــو  ٢٢٣١األطـــراف صـــدق عليـــھ قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدو رقـــم (  ) ، و
." ة وغ قابلة للتغي  غ قابل للتفاوض، كما أن األطراف فيھ وا

 
 مناورات إدارة بايدن للعودة إ االتفاق النووي

بت إ وضع الشروط  حات ماكرون فقط، بل ذ لم ترفض إيران مق
ـــات املفروضـــة  امـــل للعقو ـــ الرفـــع ال ــي، فدعتـــھ إ ـ انـــب األم ـــ ا ع
ات ضمن مرحلة امتحان للنّيـات  ا، بل والتعوض عن تلك العقو عل

ـــسبة  ب اليورانيـــوم ب ـــ املئـــة،  ٢٠قبـــل العـــودة عـــن تـــداب رفـــع تخـــص
ــ  ــسبة الـ ــل  ٣٫٧٦بــدًال مــن  ــ  ــ االتفــاق، وأضــافت إ ــا  املنــصوص عل

ا القـــــــــــاطع إدخـــــــــــال موضـــــــــــوع الـــــــــــصوارخ  اطات رفـــــــــــض تلـــــــــــك االشـــــــــــ

ــــ تجديــــد  ــــوار ضــــمن أي بحــــث  ــــ شــــؤون ا ية والتــــدخالت  ــــس البال
 العمل باالتفاق.

ي ع بوابـة لبنـان، اختـار بايـدن  ومثلما دخل ماكرون إ امللف اإليرا
ـــ الـــشرق  كيـــة  ًا شـــامًال للسياســـة األم غيـــ عـــد إعالنـــھ  بوابـــة اليمـــن 
ليــــــــــج  األوســــــــــط، يتــــــــــضمن "مراجعــــــــــة" الــــــــــدعم العــــــــــسكري لــــــــــدول ا

وار مع إيران. ناف ا  واست
 

، قــال بايــدن إنــھ "يجــب  ــا ايــر ( شــباط ) ا ــ األســبوع األول مــن ف
ـــــل الـــــدعم للعمليـــــات  ـــــ  رب".وترجمـــــة لقـــــراره، أن ـــــذه ا ـــــ  ت أن ت
يف  ـ تـص ة ذات الصلة، ثـم أل ومية بما  ذلك مبيعات األس ال
ـــي ليندركينـــغ  ـــاص تيمو ي، وأوفـــد مبعوثـــھ ا ـــا ن كتنظيـــم إر ـــوثي ا
بــوط ذلــك  ظــة  نــھ، إال أنــھ  عي عــد أســبوع واحــد مــن  ــاض  ــ الر إ
ـــا ضـــمن  ـــ مطـــار أ مـــات ع وثيـــون  املبعـــوث مـــن الطـــائرة، شـــّن ا
ـــان  عـــ أن ر ـــ البـــالد، ممـــا  ـــ أرا سلـــسلة اعتـــداءات متـــصاعدة ع
ـل تكتنفـھ  ماعة اليمنية إ منطق ا كية ع تقرب ا اإلدارة األم
يل  ـس ران ال مثلما رفضت  ماعة  ط ذه ا الشكوك، وأن قرار 
اق  ــ إحـداث اخــ ــ لبنـان تمنــع تحقيـق طمــوح بايـدن إ مـة مـاكرون  م
عــــالوا للتفــــاوض معنــــا أوًال ..  ــــ اليمــــن، تحــــت شــــعار وحيــــد،  ة  ــــسو و

شروطنا.  و
 

ــــ  نادًا إ ــــ آخــــر اســــ اقــــع أن القيــــادة اإليرانيــــة قــــررت ســــلوك من والو
ـــا ضـــبابية العالقـــة مـــع  ـــا إلدارة بايـــدن، بمـــا ف اإلشـــارات الـــ أوحـــت 
يــت  ــ تث ــي  ــ املنطقــة، ورغبــة مــن النظــام اإليرا ن  لفــاء التقليــدي ا
بدال حـــسن  ســـيطرتھ لـــدى حلـــول موعـــد االنتخابـــات الرئاســـية، واســـ
، واملنحـــ اآلخـــر  ص أكـــ ارتباطـــًا ووالء للمرشـــد خـــامن ـــ ي  روحـــا
ي ) ،  ــانون الثــا ــ خطابــھ يــوم الثــامن مــن ينــاير (  رســم خــامن معاملــھ 
ـا"، وأنـھ إذا لـم يتـم رفـع  لـة مـن أمر ـ  ـست "ع وفحواه أن إيـران ل
ــــــ "خطـــــة العمــــــل  ـــــات مـــــسبقًا فــــــإن عـــــودة الواليــــــات املتحـــــدة إ العقو
ـــ خطـــاب  ـــران، وكـــّرر خـــامن موقفـــھ  مـــا تكـــون ضـــاّرة لط كة" ر املـــش
تحقق  ــات "ســ عــد رفــع واشــنطن العقو ر، مــضيفًا أنــھ  عــد شــ الحــق 
عنيھ ذلك من قـدرة إيـران  ا بالفعل"، مع ما  ان تم رفع إيران مما إذا 
ـا املاليـة مـع األسـواق العامليـة، ومـن  ا، واسـتعادة عالقا ع بيع نفط

 دون أي بحث  السياسات اإلقليمية أو برنامج الصوارخ.
 

، ولـم يكـن  ّ عد ثالثة أيام من خطاب بايـدن اليمـ جاء خطاب خامن 
ـــــ الروايـــــة اإليرانيـــــة، وغــــــاب  ـــــ اآلخـــــر ذكـــــر  ّ أو اإلقلي للـــــشأن اليمـــــ
ن، عــــــــدا  ن اإليــــــــراني ي تمامــــــــًا عــــــــن لــــــــسان املــــــــسؤول املوضــــــــوع اللبنــــــــا
ن، واســــــــــتعادة  ــــــــــوثي ــــــــــشطة العتــــــــــداءات ا عــــــــــات اإلعالميــــــــــة ال املتا
ديـــن  ، واالحتفـــال باملؤ ـــ ـــشد" العرا ي و"ا "إنجـــازات" قاســـم ســـليما

  البحرن.
ــــشغال  ــــ اال ــــي، وع ــــ تفكــــك التحــــالف الــــدو العر ن إيــــران ع تــــرا
ـــــس  عـــــد فـــــشل محاولـــــة إدانـــــة الرئ الـــــداخ إلدارة بايـــــدن، خصوصـــــًا 
ـــ بنـــاء شـــبكة  ـــس إ ـــ مجلـــس الـــشيوخ، كمـــا  الـــسابق دونالـــد ترمـــب 
ــــ  ا رســــالة خــــامن إ يل ــــ ســــ طــــوات  حمايــــة دوليــــة مــــضادة، أبــــرز ا
ـــــستقبل حامـــــل  ن لـــــم  ن، غـــــ أن بـــــوت ـــــ فالديمـــــ بـــــوت س الرو الـــــرئ
ــــــــي محمــــــــد بــــــــاقر قاليبــــــــاف  ــــــــس مجلــــــــس الــــــــشورى اإليرا الرســــــــالة رئ
ــ  ليــًا ع ــست  انــات اإليرانيــة ل ــ أن الر ــ ذلــك إشــارة إ ــصيًا، و
ـــ  ــ األر ـــا، مثلمــا لــن تكــون ع ن ل ضــ انــات األصــدقاء املف موجــة ر
ـــــــ  ن لنظـــــــام ُيمـــــــ أيامـــــــھ  ـــــــصوم التقليـــــــدي موضـــــــع قبـــــــول لـــــــدى ا

 املناورات العسكرة وخطابات "االقتدار".
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نوى نيابة عن فصائل  شد»جماعات منفلتة تتحكم بمفاصل ن  «ا
ــع هللا» يفة الــشرق األوســط  «ر ــ ــشرت  ــ املوصــل و ــشر الرعــب  ت

فيا  ـ ـرا  ـ تقر ر شـباط املا ـ العـشرن مـن شـ ـ لنـدن  الصادرة 
ا  نــــــوى وفرضــــــ ــــــ محافظــــــة ن ة  ــــــشيات الــــــصفو عــــــن ممارســــــات امليل
ــــــ  ن ع ن والناشــــــط في ا وكتــــــم أصــــــوات الــــــ ا ــــــ ســــــ االتــــــاوات ع
ــــــ ذات  صــــــفحات التواصــــــل االجتمــــــا ومــــــصادرة العقــــــارات واألرا

امن االثارة.  امل
 

امل : مية ما جاء  التقرر ندرج نصھ ال  وأل
 

 «الشرق األوسط»أريل : 
 

ــا مــع قــوات  ى املدينــة الــ دخل ــو يتلّفــت وراءه لــ خــرج مــن املوصــل و
عـــد ســـيطرة تنظيـــم  ـــھ  رو عـــد ثـــالث ســـنوات مـــن  ـــش   «داعـــش»ا

عـرف أنـھ سـيغادر املدينـة مـرة أخـرى ولكـن ٢٠١٤ع املدينـة عـام  .لـم 
ا. ديد ممن يّد تحرر عد   ذه املرة 

 
ــ  ي مــن املوصــل، شــارك  ا وناشــط مــد ــ فــراس ( اســم مــستعار ) 
كتـب تقـارر وقصـصًا عـن معانـاة  معظم حمالت إعادة إعمار املدينـة و
ــــ املدينــــة  ــــا ســــيطرة التنظيــــم ع ب الرواســــب الــــ خّلف ــــس املدينــــة 

ديـــد « : «الـــشرق األوســـط»لثـــالث ســـنوات.يقول فـــراس لــــ عرضـــت لل
ـــــ  ـــــشرُت مدونـــــة ع عـــــد أن  ـــــع هللا )  املباشـــــر مـــــن مجموعـــــة ُتـــــد ( ر
ــي  ـرس الثـوري ) اإليرا ـشر صــور قائـد ( ا ـا  ـسبوك ) انتقـدت ف ( ف

ي  ذكرى مقتلھ نًا أن «قاسم سليما ال »، مب ديدات جـاءت بأشـ ال
مــة شرســة مــن  ــ  اتفيــة ورســائل نــصية باإلضــافة إ عــدة اتــصاالت 
ــــسبوك ) ، مــــا  ــــ موقــــع ( ف ي  ــــ حــــسا ونيــــة ع يــــوش اإللك خــــالل ا

ي روج من املدينة خوفًا ع حيا  .«اضطري إ ا
 

اجـــع  ي مـــن املوصـــل، ف أمـــا صـــباح ( اســـم مـــستعار أيـــضًا ) ناشـــط مـــد
ــــروج مــــن املوصــــل، فقــــام بمــــ ثالثــــة  عــــن موقفــــھ حــــ ال ُيــــضطر ل

ــ موقــع  ــصية ع ــشورات مــن صــفحتھ ال ــسبوك»م تقــد أداء  «ف ت
ـــم عالقـــة بفـــصائل  اص ل ـــ ـــشد الـــشع»أ ـــ املوصـــل، وأكـــد  «ا

ــ ــع هللا ) »أنــھ  «الــشرق األوســط»لـ ديــدًا مباشــرًا مــن جماعــة ( ر تلقــى 
مـــة  ن ب ه الـــ ال ســـيكون مـــص ـــشوراتھ و ـــ مـــ م تـــھ ع الـــ أج

 .«االنتماء لتنظيم ( داعش ) 
 

ديدات جماعة  ـ صـباح وفـراس، إنمـا طالـت  «رع هللا»لم تقتصر  ع
ص لــھ عالقــة  ــ ــشر أي  تقــد ولــو حــ بــالكالم دون ال ص ي ــ ــل 

شد الشع»بفصائل  ـ املوصـل  «ا ا  ـ ـل ناشـط أو  ح بـات 
ماعـة الـ دخلـت  ـذه ا ـا  يواجھ حملة تكميـم أفـواه منظمـة تقـوم 
ــــسلم منــــھ رجــــال  ــــاري، كمــــا لــــم  مدينــــة املوصــــل منــــذ بدايــــة العــــام ا
اتــب  ــة ومنافــسة شرســة مــن امل األعمــال والتجــار الــذين يلقــون مواج

عة لفصائل  شد الشع»االقتصادية التا   املوصل. «ا
 

ـــــشار الواســـــع لفـــــصائل  ـــــ ظـــــل االن ي ذلـــــك  ـــــشد الـــــشع»يـــــأ ـــــ  «ا
بـــ العـــسكري اللـــواء املتقاعـــد  ـــصف ا ـــا، و اف مدينـــة املوصـــل وأطر

ـــشار بأنـــھ  ـــذا االن ـــ املدينـــة وخطـــوط »فيـــصل حـــسن،  شـــبھ طـــوق ع
ـش اتيجية داخـل املدينـة مـن خـالل نقـاط تفت شار اس نـًا أن «ان ، مب

عــــة لـ  ٣٠اللــــواء » ــــشد الــــشع والــــذي يتكــــون مــــن مجــــاميع تا مــــن ا
ـ  ـشر ع ـق ) ين ـل ا عـة لــ ( عـصائب أ ( كتائب حزب هللا ) وأخرى تا
ــ  عــشيقة شــمال شــر املوصــل وصــوًال إ ــدود ابتــداًء مــن منطقــة  ا
عــــــة لـ  ـــــشر فـــــصائل تا منطقـــــة نمـــــرود جنـــــوب شـــــر املدينـــــة، فيمـــــا تن
ــ منطقـــة حمــام العليـــل  ــر وصـــوًال إ ــ منطقـــة الكو ( ســرايا الـــسالم ) 
ــ  ــا ســيطرة فــصائل ( الكتائــب ) و ( العــصائب ) وصــوًال إ الــ تبــدأ م
ــ جانــب جماعــات ( بــدر )  ــذان الفــصيالن إ ــا  ســنجار الــ يتمركــز ف

ن ) و ( اللــــواء  ــــا ( لــــواء اإلمــــام حــــس )  ٨٠وتحــــت مــــسميات مختلفــــة م
يدي»و شد ال ا «ا  .«وغ
 

ــــــ نــــــوى لـ ــــــ ن تــــــھ، أكــــــد مــــــصدر مــــــن القــــــوات األمنيــــــة  الــــــشرق »مــــــن ج
ـــــــــا مـــــــــن املـــــــــسميات »أن  «األوســـــــــط ـــــــــع هللا ) وغ وجـــــــــود جماعـــــــــة ( ر

ـــــم  ن للعـــــوام، ووجود ـــــم غـــــ مـــــرئي اقـــــع وحقيقـــــة، رغـــــم أ تلفـــــة و ا
قومـــــون  ــــان، و ـ ـــــ أي م ـــــشد الـــــشع )  مـــــرتبط بوجـــــود فـــــصائل ( ا

اقبـــھ ـــد الفـــصائل أن تتحمـــل عو فـــي الـــذي ال تر املـــصدر، .«بالـــدور ا
ــــذه »الــــذي رفــــض الكــــشف عــــن اســــمھ خوفــــًا مــــن املالَحقــــة، أكــــد أن 

ـــــــ أي  ـــــــ الوصـــــــول إ افـــــــة، والقـــــــدرة ع ا الـــــــصالحيات  ـــــــاميع لـــــــد ا
ة تھ العسكر ي أو رت ان منصبھ املد ما   .«ص م

 
 شرالرعب -

ي إن  مـــــدا ـــــامي حـــــسن ا ـــــ »يقـــــول ا ـــــع هللا ) إ وصـــــول جماعـــــة ( ر
ــــشر  ــــدف  ــــو تحــــض مبكــــر لالنتخابــــات،  ــــذا التوقيــــت  ــــ  املوصــــل 
ـــــشة مثـــــل املوصـــــل،  ـــــ منطقـــــة  الرعـــــب وفـــــرض اإلرادات السياســـــية 

غرد خارج السرب صوم ومنع أي صوت   .«إضافًة إ تصفية ا
ـــــ صـــــفحات  ـــــشوره ع ـــــ م عـــــرض لـــــھ فـــــراس عنـــــدما كتـــــب  ـــــذا مـــــا  و

ص »التواصـــل االجتمـــا إنـــھ  ـــ مـــن املمكـــن قبـــول االحتفـــاء بمقتـــل 
ــــشد  ع لــــ ( ا نـــدس، كونـــھ قائـــد فـــصيل رســـ تـــا ـــدي امل مثـــل أبـــو م
ــس مــن املعقــول  ــر املوصــل، ولكــن ل ــ عمليــة تحر الــشع ) ، شــارك 
ــ  ــة  ــست لــھ أي رمز ــي الــذي ل ي اإليرا ــشر صــور قاســم ســليما قبــول 
ـــــ  ت  ـــــسب ـــــ دولـــــة  ا ســـــوى أنـــــھ قائـــــد عـــــسكري  ـــــن شـــــع املوصـــــل و
ـــــــــــــــرب اإليرانيــــــــــــــــة  ـــــــــــــــ ا اد اآلالف مـــــــــــــــن أبنـــــــــــــــاء املوصـــــــــــــــل  ـــــــــــــــش اس

اقيـــــة ـــــو .«العر ديـــــد بالقتـــــل واملالحقـــــة  عـــــرض فـــــراس لل ـــــا  ـــــ أثر ع
 وعائلتھ، ما اضطره إ مغادرة املوصل خوفًا ع حياتھ.

 
ي يؤكــد أن  مــدا ــ املوصــل »ا ــع هللا ) إ ــاميع ( ر ــذه ا ــشر  ــدف 

ـــشر  ــ  عمـــل ع ا  ــ ــل ناشـــط أو  ــشر الرعـــب، لتكميــم أفـــواه  ــو 
عون  ـــــا متنفـــــذون تـــــا ــــات والفـــــساد الـــــ يقـــــوم  ـ ا قـــــائق عـــــن االن ا

 .«للفصائل املوجودة  املوصل
 

ـ  اقـع التواصـل االجتما ـ مو ـشر ع عـرض لـھ صـباح عنـدما  ذا مـا 
ــم بالفـــساد  ص م ــ ئــة  ــ ت م  عــن قيــام مجــاميع باســتغالل نفـــوذ

قــول صــباح :  ــسبوك ) »والرشــوة، و ــ موقــع ( ف ــ صــفح  ــشرُت ع
ـــ الـــدفاع ومـــساندة  عـــض املتنفـــذين  ـــشورًا تحـــدثت فيـــھ عـــن قيـــام  م
ل  ـــــش ـــــ اململوكـــــة للدولـــــة، وقلـــــت  ـــــن باســـــتغالل األرا م عـــــض امل
ـــ  م  اص تـــضع ـــ ـــؤالء األ ـــات السياســـية ل صـــرح إن مـــساندة ا
ــــــا تلقيــــــت ســــــيًال مــــــن  ــــــ أثر ــــــرائم، وع ــــــذه ا ة التــــــورط  دائــــــرة شــــــ
ديـد مـن خـالل اتـصال  ـا  ـان آخر ديـدات املباشـرة وغـ املباشـرة  ال
رف الواحـد :  ـع هللا ) قـال بـا ـ ( ر ص يـّد انتمائـھ إ ـ اتفي مـن 
ـــ الناصـــرة  ـــوت (  ن ا ـــ ـــ  ـــشور ســـتكون غـــدًا  إن لـــم تحـــذف امل

اب. مة اإلر  .«جنوب العراق ) ب
 السيطرة االقتصادية -

ـــ  ـــاميع إ ـــذه ا ـــدف  ات املبكـــرة لالنتخابـــات  ـــ التحـــض إضـــافة إ
ـــــشط  ــــ املفاصـــــل االقتــــصادية ملدينــــة املوصـــــل، حيــــث ت الــــسيطرة ع
يم واردات  ــــــــــا لتــــــــــ انا ــــــــــل إم اتــــــــــب االقتــــــــــصادية مــــــــــستخدمًة  امل
األحـــــزاب السياســـــية والفـــــصائل مـــــن خـــــالل اســـــتغالل مـــــوارد املدينـــــة، 

 «الــشرق األوســط»حــسب رجــل األعمــال حــسن فتــح هللا، الــذي قــال لـــ
ــــس سياســــيًا »إن  ــــا، ل ــــع هللا ) وغ ــــا مــــن ( ر ع عمــــل الفــــصائل وتوا

ـ  ـاميع ع ذه ا عمل  ، حيث  فحسب بل فيھ جانب اقتصادي كب
ـــ  ـــشد ) وال ـــ ( ا عـــة لـ ات التا ن والتجـــار والـــشر ـــل املقـــاول مـــساندة 
ـــــــ  ــــــ املوصــــــل ح ــــــو ممكــــــن وغــــــ ممكــــــن  ــــــل مــــــا  تقــــــوم باســــــتغالل 

ناء ء دون اســـت ـــ ـــل  باحوا  ماعـــات «اســـ ـــذه ا نـــًا إن إحـــدى  ، مب
عــــة  ــــة تا ــــا أثر ن اســــتغلوا األرض املعروفــــة بأ ات ومقــــاول ــــساند شــــر
عـد  ـا بأسـعار خياليـة  يع نوى القديمة بالقرب من  نور وقاموا ب لن
ـــــذا  ـــــا،  ـــــا وفتـــــح الـــــشوارع ف ـــــ تخطيط أن اســـــتغلوا مـــــوارد البلديـــــة 

ا  .«باإلضافة إ عشرات املناطق األخرى ال اسُتغلت باآللية نفس
ــــ  ــــ املوصــــل ع ــــن الوقــــف الــــس والــــشي  ــــشب ب ـــان خــــالف قــــد  ـ
ـــا قيـــام الوقـــف الـــشي  عائديـــة أمـــالك وزارة األوقـــاف الـــسابقة، آخر
ـــا مجمعـــًا  نـــوا عل باســـتغالل قطعـــة أرض مقابـــل جـــامع النـــ يـــوس و
ـــذا  ـــة،  ـــا أثر باه بكو ـــا لالشـــ ـــًا، رغـــم وجـــود قـــرار يمنـــع البنـــاء ف تجار
ــالت الــ يــود الوقــف  ــة وا معــات التجار ــ عــشرات ا باإلضــافة إ

إرث لوزارة األوقاف السابقة. ا   الشي استمالك
 
نوى  - ل ن  إتاوات  س

تلفـــــة  ـــــشيات تحـــــت املـــــسميات ا نـــــوى فتتحكـــــم امليل ل ن ـــــ ســـــ أمـــــا 
ياة، االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وصوًال  بجميع مفاصل ا
ــش، حــسب  ــة عــ نقــاط التفت ركــة التجار ــ ا ــ فــرض اإلتــاوات ع إ
د عيــان مــن املنطقــة، رفــض ذكــر اســمھ خوفــًا مــن املالَحقة.وأكــد  شــا

ــشد الــشع ) يفرضــون إتــاوات »أن  «الــشرق األوســط»لـــ عناصــر ( ا
ا  ـ  ٣٠٠قدر ع تـدخل إ ة تحمـل بـضا ـل سـيارة حمـل صـغ ـ  دوالر ع

ــ  اب املعامــل املوجــودة  ــ ــ أ ــ فــرض إتــاوات ع املنطقــة، إضــافة إ
ن الدوالرات ع قـادة  ا من املمارسات ال تدّر مالي نوى وغ ل ن س

نـــــًا أن «الفـــــصائل عمـــــل تحـــــت مظلـــــة »، مب ماعـــــات الـــــ  ســـــيطرة ا
ـــــــــا  ٣٠اللـــــــــواء  ـــــــــشد الـــــــــشع ) أخـــــــــذت منـــــــــا مختلفـــــــــة م مـــــــــن ( ا

ـــــم  ص يواجـــــھ تمدد ـــــ ـــــل  ديـــــد  ـــــ الزراعيـــــة، و اســـــتمالك األرا
 .«املستمر

 
 غياب الدولة -

ديـدات، أكـد  عـد عـدة  ي الذي تـرك املوصـل  مدا ن ا امي حس ا
يـــاة جــــاء »أن  ـــل مفاصـــل ا ــــ  ا ع ـــشيات وســـيطر ـــذه امليل غـــول 

ــــــ  ـــــا األمنيــــــة املتعــــــددة وال ز يجـــــة طبيعيــــــة لــــــضعف الدولــــــة وأج كن
ـــذه  ـــ الـــسطوة السياســـية ل ك، إضـــافة إ ـــسيق املـــش ـــا الت غيـــب ع

غـــداد ـــ  ـــ الكتـــل السياســـية  ـــم  ـــاميع مـــن خـــالل ممثل فـــراس، .«ا
ــ خوفــًا مـــن تنظيــم  ـــ األو ن؛  ــرب مـــن املوصــل مــرت  «داعـــش»الــذي 

ديــــده مــــن جماعــــة  ٢٠١٤عــــام  عــــد  ــــع هللا»واألخــــرى  ــــذا  «ر أوائــــل 
ــــا مجاميــــع  ــــ مدينــــة تتحكــــم  ــــش  انيــــة الع ــــ إم العــــام، فقــــد األمــــل 

ا بـــــ ــــذه »وقــــرر الرحيــــل دون عــــودة، قــــائًال :  «املافيــــات»يــــصف ال حــــل ل
ــــسط القــــانون،  ــــستطيع  ــــة  لة دون وجــــود دولــــة مؤســــسات قو املــــش
نـــــوى دون أي  باحت ن ــــاميع الـــــ اســـــ ـــــذه ا ــــد مـــــن ممارســـــات  وا

 .«حدود
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