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لمــة  ية والفــداء مــن اجــل اعــالء  ــ تــارخ امتنــا العديــد مــن صــور التــ
قــــت بامتنــــا  يبــــات الــــ  ب ا ــــس ــــة الظلــــم ، غــــ انــــھ و ــــق ومواج ا
ــــ يــــد املغــــول  يــــة ع لــــة منــــذ ســــقوط الدولــــة العر وعــــصور الظــــالم الطو
ــاد تكــون عنــد االجيــال  ــادت صــور البطولــة ت عاقــب موجــات االحتــالل  و
ــــ ان جــــاء حــــزب  يــــال ، ا ل خــــاص اشــــبھ باســــاط مــــن ا ــــش ديــــدة  ا
ـان  د البطولة "  حياة االمة.فقد  ي ليجدد " ع ا البعث العري االش
ــــل  ــــ  ن  ــــ مقدمــــة املتطــــوع ــــل مراحــــل النــــضال  ــــ  مناضــــلو البعــــث و
ــضة  ــق االســتقالل و ــ طر معــارك مقارعــة االســتعمار واذنابــھ وقــدم ع
داء .. واليــــــوم وحيــــــث تواجــــــھ امتنــــــا تحــــــديات  ــــــي االف الــــــش وطننــــــا العر
ًا مــن فرســان  ــستذكر فارســًا متمــ ا  ا ومــستقبل ية تتعلــق بحاضــر مــص
ن ، الـــــــــذي منـــــــــح  يد البطـــــــــل القائـــــــــد صـــــــــدام حـــــــــس البعـــــــــث .. انـــــــــھ الـــــــــش
ميـــــع احـــــرار العـــــالم نموذجـــــًا مـــــشعًا للبـــــذل  ن و اده للمناضـــــل ـــــش باس
انـت روحـھ رحمـھ هللا  ـة والـوطن .. ف ية من اجـل العرو والعطاء والت
ن.و عنـــــدما اقـــــدمت قـــــوات االحتـــــالل  ميـــــع املناضـــــل ـــــق  نـــــورًا ينـــــ الطر
ــــ االكــــ القائــــد املناضــــل الرمــــز صــــدام  يد ا ــــسليم شــــ ــــ  ـــي ع ـ االم
ــــم لــــن يتورعــــوا عــــن  عــــرف جيــــدًا ا انــــت  ن ،  ونــــة املــــارق ــــ ا ن ا حــــس
ن الدوليــة والقيــم  ــل القــوان تنفيــذ حكــم االعــدام بحقــھ مخالفــة بــذلك 
كيــــة  مــــت االدارة االم االخالقيــــة كونــــھ رحمــــھ هللا اســــ حــــرب .. وقــــد تو
ــــذه  ــــ  ا ع ــــ اقــــدام ــــا  ــــا حثــــاالت االحــــزاب الطائفيــــة العميلــــة با ومع
ـــ التــــصدي  اقفـــھ البطوليـــة  ـــا ســـتمحو ذكـــره ومـــأثره ومو مـــة ، با ر ا
ــن الغــزاة  ن املقاومــة الباســلة للمحتل اده ســ ــش العــداء االمــة وان اس
ــم  ــ خلد ي ، ولــم يــدر  ا ــي االشــ ــا مناضــلو حــزب البعــث العر الــ قاد
ادة عنوانــــــًا لنــــــصر مقبــــــل ال  ن ســــــيعطي للــــــش يد صــــــدام حــــــس ان الــــــش
ـسم  ـو يب انت وقفتھ ع منصة االعدام و ما طال الزمن .. ف محالة م
ـــــ  ـــــي و ـــــ الـــــوطن العر ن واالمـــــة موقفـــــًا ذكـــــر االجيـــــال  تـــــف لفلـــــسط و
ـة وسـيادة االوطـان ..  ر ن مـن اجـل ا اقـف الفرسـان املـ العالم مو
ر ذي  ــــانون االول الـــــذي صـــــادف العاشـــــر مـــــن شـــــ ـ ـــــن مـــــن  ـــــ يـــــوم الثالث
ادة  م ،معلنـا ان الـش زم ن جالديھ و يد صدام حس ة ارعب الش ا

ا .. ياة اس معان عطي ل   من 
 

ن يحتفـي  اد البطل صدام حـس ش عد خمسة عشر عامًا و ذكرى اس
ـذه املناســبة  ـي ومنـھ العـراق  ـ الـوطن العر ـل شـرفاء العـالم وخاصـة 
ـــ العـــراق  ونـــة وتط ـــا منطلقـــًا الدامـــة املقاومـــة ومقارعـــة ا ليجعلـــوا م
ــ علينــا  ب ن ي اد الرفيــق املناضــل صــدام حــس ــش ــ ذكــرى اس ــم .. و م
يد الرفيـــــــق  ـــــــھ الـــــــش جميعـــــــًا ان نقـــــــف موقـــــــف االوفيـــــــاء لـــــــھ ولرفيـــــــق در
رص ع ترسـيخ  داء االمھ من خالل ا ل ش يم ول املناضل عزت ابرا
ة  ــة االحــزاب الــصفو باط وســائل اكــ فاعليــة ملواج نــا واســت وحــدة حز
ـــــا  نفار طاقا ـــــ جمـــــا امتنـــــا واســـــ ـــــا واالعتمـــــاد ع العميلـــــة ومخططا

 لتقرب يوم النصر الكب ..
 

ـــ االكـــ القائـــد صـــدام  يد ا نـــا شـــ لـــود لرفيـــق در ـــد وا الرحمـــة وا
ــــــــ الثبــــــــات والتمــــــــسك  ــــــــدُا ع ــــــــي وع داء الــــــــوطن العر ــــــــل شــــــــ ن و حــــــــس

اسئون.  باملباديء وهللا اك وليخسأ ا
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 سم هللا الرحمن الرحيم
ْم  ِ ْدَباَر َوَمْن ُيَوّلِ

َ
ُم اْأل ُ و ِذيَن َكَفُروا َزْحفًا َفال ُتَولُّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَّ ا الَّ َ ُّ

َ
َ يَ  ( َيا أ ًا ِإ ِ

ّ ْو ُمَتَح
َ
فًا ِلِقَتاٍل أ ْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِ

( ُ َِص
ْ
َس امل ْ

ِ ُم َو نَّ َ َواُه َج
ْ
ِ َوَمأ

َّ َغَضٍب ِمَن  ِ  ِفَئٍة َفَقْد َباَء 
 صدق هللا العظيم

  
 
 
 
 

 
 

 
ش العرا الباسل ١٠١) بمناسبة الذكرى (  ١٥٩بيان رقم (  س ا  ) لتأس

 
 يا أبناء شعبنا العظيم

يدة  يا أبناء أمتنا العرية ا
ة الباسلة شامى  قواتنا املس ا ال  أ

ان ل م ا األحرار    أ
تـھ  ـ الباسـل حيـث وضـعت لب ـش العرا س ا عـد املائـة لتأسـ ـ  الدة الذكرى األو ذه األيام ا اقيون   ستذكر العر

ي  انون الثا ديثة وامتدادًا لتـارخ العـراق  ١٩٢١األو  السادس من  اقية ا ان الدولة العر ل ركنًا أساسيًا من أر وش
ــــش العــــراق  ــــ إعــــادة بنــــاء ج ــــديث  ــــ العــــصر ا ــــم إنجــــازات العــــراق  ة الباســــلة املعروفــــة، ولعــــل مــــن أ وقواتــــھ املــــس
يعاب  ــ اســ ــن ع اقتــدار وتمك ًا و يلــھ علميــًا وعــصر ــ تأ كــ ع ــسانيًا مــع ال ًا ووطنيــًا وقوميــًا و عــداده إعــدادًا حــضار و

ًا. سليحًا وتج ارات العسكرة   ل معطيات التطور التق والعل  ميادين الصناعات واالبت
”ÄfjèN
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 سم هللا الرحمن الرحيم
َنا ُ ْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْس ُ ْم َفَزاَد ُ اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْو اُس ِإنَّ النَّ ُم النَّ ُ ِذيَن َقاَل َل ُ  ( الَّ ْعَم اْلَوِكيُل.َفانَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة َّ ِ  َو

ُ ُذو َفْضٍل َعِظيم ) َّ ِ َو
َّ َبُعوا ِرْضَواَن  اتَّ ْم ُسوٌء َو ُ ِ َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْس

َّ  ِمَن 
 صدق هللا العظيم

 
 يا أبناء شعبنا العرا العظيم :

يدة :  يا جما أمتنا العرية ا
ـان مبعـث الفخـر وعنـوان  م،  م ومـذا م وديانـا اق ـل أعـر ن ب اقي ل العراق، وللعر ي يومًا ل انون الثا ان السادس من 

ش العرا البطل. س ا ان يوم تأس ة،  ا ر والنقاء والعفة وال  الط
اعة واالنتصارات. خًا يبعُث أنوار املواقف الوطنية والقومية الباذخة بالبطولة وال  ان تار

حصنوه. وه و در يانھ، و رفعون ب اقيون، و يھ العر ن بمس سور العراق، يب  ان يومًا يق
”ÄfjèO
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ـــش العـــراق ونمـــوه  ـــن  ن واملت يـــان الرصـــ ـــذا الب ل أســـاس  وقـــد شـــ
ـــــــداف  ـــــــ مخططـــــــات وأ ـــــــ شـــــــ الـــــــصعد خطـــــــرًا بالغـــــــًا ع املـــــــضطرد 
مـــــا العدوانيـــــة ضـــــد  ي ونوايا يو ياليـــــة والكيـــــان الـــــص ومـــــصا اإلم
ــــذه  ــــ  ــــسارع  ل مكثــــف وم ــــش طــــر مجــــددًا و أمتنــــا، ودق نــــاقوس ا
ـــق مـــن  ـــش الوطـــ العر ـــذا ا عـــد أن تمكـــن  األوســـاط العدوانيـــة 
ـــشيم تلـــك املوجـــة الطائفيـــة الـــصفراء القادمـــة مـــن  ـــديم و تحطيـــم و
ا  رب الــــ شــــن ــــا بــــا ــــادت أن تجتــــاح األمــــة برم أشــــرار الــــشرق الــــ 
إيران لكسر البوابة الشرقية للوطن العري من خالل العـراق بقيادتـھ 
ــــا،  ــــش العــــراق ل ــــان ج ــــي الــــصامد، ف الوطنيــــة الــــشامخة وشــــعبھ األ
ن  الثـامن مـن  ا بالنصر العسكري املب ل آمال ا وحطم  فكسر شوك

 .١٩٨٨آب عام 
 

ــــــن وحــــــ يــــــوم االحتــــــالل العــــــسكري الغاشــــــم لبالدنــــــا  ومنــــــذ ذلــــــك ا
ديـــــــــدات واملؤامـــــــــرات بوســـــــــائل  ططـــــــــات وال حـــــــــة اســـــــــتمرت ا ر ا
اقتـصادية وسياسـية  ي األعداء من قوة عسكرة و ل ما أو متنوعة و
ــــــشھ الباســــــل، صــــــاحب  ضــــــعافھ والنيــــــل مــــــن ج داف العــــــراق و الســــــ
انـــت  ـــ عقيدتـــھ العـــسكرة الوطنيـــة والقوميـــة، الـــ  الـــد  الـــسفر ا
ــــ  ــــا ع ــــش األمــــة أينمــــا تطلــــب األمــــر وجود ــــو ج ــــش العــــراق  عتــــ ج
داء  ــ مقــابر شــ كــذا نجــد الــشواخص قائمــة  ــا، و ا للــدفاع ع أراضــ
ية ودمــــاء  ــــن الفلــــسطي ــــ املفــــرق األردنيــــة وجن ــــي  ــــش العرو ــــذا ا
ة، مثلمـا سـاند جميـع  ناء املصرة ودمـشق الـسور داء  أرض س الش
ا. وأن  ــــا واســــتقالل ــــات التحــــرر للــــشعوب املناضــــلة مــــن أجــــل حر حر
ـــــذا  ـــــسالة والفـــــداء ل ـــــب يـــــروي لنـــــا قـــــصص البطولـــــة وال التـــــارخ القر
يــــــد منــــــذ  ــــــش الباســــــل ومقاتليــــــھ األشــــــاوس عــــــ ســــــ كفاحــــــھ ا ا

سھ عام  ـ  ١٩٢١تأس م.ولـذلك نـرى أن ٢٠٠٣وح االحتالل الغاشـم 
ــو  عــد دخولــھ العــراق  ا العــدو الغــازي  ــ القــرارات الــ اتخــذ مــن أو

. ش وقوى األمن الوط  قرار حل ا
 

ان ل م ا األحرار    أ
ـــــة  ًا لتجر ـــــدًا وعنوانـــــًا كبـــــ ـــــش العـــــراق نموذجـــــًا فر عـــــد أن أصـــــبح ج
ا  ــــدود الــــ رســــم طــــوط وا ديــــدة الــــ تجــــاوزت تلــــك ا العــــراق ا

ـــــا،  كيـــــة ألقطـــــار األمـــــة وأنظم ياليـــــة األمر يونية العامليـــــة واالم الـــــص
ــا قــوى  ــشھ الباســل فحــشدت عل ــة العــراق وج قــررت التــصدي لتجر
ا خـالل  ـل أصـقاع األرض لتطفـئ جـذو الكفر والـشرك والعـدوان مـن 

سان   .٢٠٠٣الغزو واالحتالل الذي جرى  التاسع من ن
 

ء  ـ ـل  ن واملرتـدين أن  م واملنـافق ـم وأذنـا لقد تصور الغـزاة وعمال
، وسـوف لـن يبقـى للعـراق  ـ ـش العرا عد االحتالل وحل ا قد انت 
ـــــــــ إعـــــــــادة بنـــــــــاء  م  ـــــــــس عـــــــــد اليـــــــــوم يحمـــــــــل األمانـــــــــة و ـــــــــش  الثـــــــــائر ج
ــــــــو ابــــــــن الــــــــشعب  ــــــــش العــــــــراق  علمــــــــوا أن ج الوطن.خــــــــسئوا، فلــــــــم 
ـل  ـ عقيـدة األمـة، و ـشأ ع العظيم، ولد  أرضھ، وشرب من لبنھ، و
ــــــر واألمانــــــة والــــــصدق والوفــــــاء  ــــــ الط ــــــى ع ــــــا األصــــــيلة، وتر مــــــن قيم
ـــ قيـــم ومبـــادئ الـــوطن واألمـــة.فانتفض رجالـــھ  والفـــداء والبطولـــة، وع
ــم مــن خونــة الــشعب واألمــة،  ــ وجــھ الغــزاة وعمال مــع أبنــاء الــشعب 
ــــ  ن  ــــستك ــــن وعــــزم ال  م بقــــوة ال تل وأشــــعل األرض نــــارًا تحــــت أقــــدام
ــــ  ــــر الــــشعبية  ــــات التحر ا حر د أقــــوى مقاومــــة شــــ أســــرع وأشــــرف و
م  عاون مع ش العراق ومن  املعمورة، لقد قامت ع أكتاف رجال ج
ـــ األرض  ـــر الـــشعبية  ـــ حـــروب التحر أعظـــم وأســـرع وأشـــرف مقاومـــة 
م الباســـل  ـــش م وتـــارخ ج ـــ تـــارخ وأدوا دورًا باســـًال ومجيـــدًا يـــضاف إ
مـــــة النكـــــراء  ز ـــــذالن وال ـــــسران وا ف العـــــدو با يـــــد، حـــــ اعـــــ ا
ـ  ن طر سليحية واالقتصادية ب بالرغم من فارق القوة العسكرة وال
ـــ  ــل ع غيـــض، وطــرف مقـــاوم متو الــصراع، طــرف اســـتعماري محتــل 

ة فردة للدفاع عن األرض والعرض ضد الغزاة.  هللا وذو روح معنو
 

يد  يا أبناء شعبنا ا
ــشنا الباســل  لقــد الحــق األعــداء واألشــرار مــن الغــزاة والعمــالء أبنــاء ج
يـــــــد فاغتـــــــالوا العديـــــــد مـــــــن قاداتـــــــھ ومقاتليـــــــھ واعتقلـــــــوا وشـــــــردوا  ا
عتمــــل  ــــروا الكثــــ مــــن أبنائــــھ.إال أن جــــذوة روح الكفــــاح مــــا زالــــت  و
ـــ التـــصدي ملـــشروع الغـــزاة  ـــم  بقى دافعـــًا ل ـــم وســـ جنبـــات األحيـــاء م
ـــم  مـــا ارتفـــع ســـقف التحـــديات، ف طـــوب وم مـــا زادت ا ـــن م تل وا
ــج  ــد والتحيــة املعطــرة بأر ــل ا ــد  م.فا م وأم رة لــشع األبنــاء الــ
ـــ ذكـــرى  يـــد و م ا ـــ عيـــد ـــم  ـــداة ل ـــل امليـــادين م ـــ  االنتـــصارات 

الد. س ا  التأس
 

ــشنا البواســل  ــ قــادة ج ي التحايــا إ يــد نتقــدم بــأز ــذا اليــوم ا ــ  و
ن رحمـــھ هللا  يد صـــدام حـــس ـــ األكـــ القائـــد الـــش يد ا م شـــ يتقـــدم
يـــدة خـــالل  ـــ القادســـية ا ـــ للنـــصر النـــاجز  ـــان القائـــد الفع والـــذي 
اقيــــــة، والتحيــــــة  ــــــرب اإليرانيــــــة العر ــــــ ا صــــــراع الــــــسنوات الثمــــــان 
ــــد  ا ــــاد واملطاولــــة البطــــل ا يد ا از لــــش مقرونــــة بالتقــــدير واالعــــ
ـ  ـ املـسار الوط افظـة ع ـ ا ـان لـھ الـدور األبـرز  يم الـذي  عزة إبـرا
ة خــــــالل ســــــنوات املقاومــــــة والتــــــصدي لقــــــوات الغــــــزو  للقــــــوات املــــــس
ـــــــــا االنحـــــــــراف واالنـــــــــزالق مـــــــــع مخططـــــــــات األعـــــــــداء  واالحتـــــــــالل وتجني

ا الوط والقومي. ا ع مسار م  حفاظ  والعمالء، وسا
 

ـــشنا الباســـل  داء ج الرحمـــة والغفـــران مقرونـــة بالـــشكر والتقـــدير لـــش
ـ صـناعة تارخـھ  مت  رة وسـا م الزكية أرضـنا الطـا ممن روت دماؤ

 املشرق 
 

ـــــ مؤســـــسيھ  يـــــد و ـــــش العـــــراق الباســـــل ا افـــــة رجـــــال ج ـــــ  تحيـــــة إ
ـــــــل الظـــــــروف  ـــــــ  األوائـــــــل وقادتـــــــھ الـــــــذين تحملـــــــوا مـــــــسؤولية قيادتـــــــھ 

الدة لوا املآثر ا  واألحوال و
 

ــــم  ــــشنا الــــذين قــــضوا نح ــــ ج عان  ــــ القــــادة البــــارزن الــــ تحيــــة إ
ــة املباشــرة  ــة قــوات الغــزو واالحتــالل، ســواء خــالل املواج خــالل مواج
ــ  دوا  ــش ــ مالحــم املقاومــة الوطنيــة ضــد الغــزاة أو مــن الــذين اس أو 
عــا أن يفــرج عــن  ــسأل هللا  كومــات العميلــة، و ون االحتــالل وا ـ

ون.  الذين ال زالوا  املعتقالت وال
 

ــذه  ـ  ــشنا الباسـل  ـل صـنوف ج ـ  بــة إ تحيـة مقرونـة بالتقـدير وا
 املناسبة العززة ع القلوب

نوب  تحية إ شعبنا العرا العظيم من أق شمالھ إ أق ا
ل من آمن بالعراق العظيم واحدًا موحدًا  از ل بة والتقدير واالع وا

 مستقًال.
 

ة  القيادة العامة للقوات املس
 غداد املنصورة بإذن هللا

ي  ٦  ٢٠٢٢انون الثا
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ن بالدراسـة والـتـحـلـيـل قـرار  ن واملتخصص تناول الكث من الباحث
ــعــد االحــتــالل مــبــاشــرة مــع قــرارات  ــ الــبــاســل  ــش الــعــرا ــ ــ حــل ا
ـا قـرار اجـتـثـاث  ـ ـ قـانـونـيـة وال اخـالقـيـة مـن بـيـ عسـفـيـة وغـ اخرى 
ء جـديـد مـع  ـ ـ ـي  ـنـا انـنـا سـنـأ ـ  ت .. لـن نـد ء الص البعث 
ـ مـمـا ملـا يـقـال ولـم يـكـشـف  نـالـك الـكـثـ نا الرا انھ ما زال  يقي
ـداف احـتـالل الـعـراق ومـا اعـقـبـھ مـن قـرارات  عنھ  ما يتعـلـق بـا
.واليـوم اذ تـحـل عـلـيـنـا كـعـرب  ش العرا ا قرار حل ا باطلة وم
سھ ، نجد من املناسب الـتـوقـف  ن بوجھ خاص ذكرى تاس وعرقي

ــ  ــص ،كــمــا نــرى ،  ــ ــ تــتــ ــذا الــقــرار الــ عــنــد ابــرز اســبــاب اتــخــاذ 
ــ مــن  ــش الــبــطــل كــرمــز قــومــي ووطــ ــ ــ ــذا ا مــحــاولــة مــحــو مــأثــر 
ـ امـتـنـا مـن  ـ ـ نـفـوس جـمـا ـن فـحـسـب بـل  اقـيـ س الـعـر نفوس ل
ـشـنـا  اقـف جـ ـھ مـو شو ليج .. وامعانًا  محاوالت  يط ا ا ا
ــخــھ الــزاخــر بــاالنــتــصــارات عــمــد اذنــاب االحــتــالل  الــبــطــولــيــة وتــار
ـ اتـخـاذ عـدة مـمـارسـات  ن الوامر الو السفيـھ ا اضع االذالء ا
ــا زج مــجــامــيــع  ــ ــة مــ ــيــكــيــلــيــة املــؤســســة الــعــســكــر ــيــة و ــ بــ لــتــغــيــ
ـ  ـا ا ـ ـل وال ـة وتـحـو ـ االحزاب الطائفية  صفوف القوات املس
ـب السـيـاقـات الـقـيـمـيـة  ـغـيـ ذه االحزاب بدًال من الوالء لـلـوطـن و
ذه املؤسسة ومنح الرتب خارج السياقات العسكرة بل  لعناصر 
ــ  ــ عــ ــن مــمــا يصــطــ ــن وشــبــھ االمــيــ ــلــ ــ املــؤ ــم مــنــحــوا رتــبــًا لــغــ ــ ا
ـة  ذه املـؤسـسـة الـعـسـكـر ذا افقدوا  م بضباط الدمج .. و سمي
ـان احـد ابـرز اسـبـاب قـرار حـل  ـا.لـقـد  ـ ا وعنفـوا ات قو م مم ا
ـ االنـتـقـام مـنـھ  و ابقاء العراق ضعـيـفـًا اضـافـة ا ش العرا  ا
ـ الـعـراق او اقـطـار  ب ما حققھ من انتصارات وطنية وقومية  س
ـــ  ــا االعــداء قـــبــل االصــدقــاء ســواء  ــ ـــد لــھ  شــ ــي  الــوطــن الــعــر
ــا كــمــا ان الــعــرب لــن  ــ ــا ومصــر وغــ ــن او االردن او ســور فــلــســطــ
ـيـدة ..  ـ سوا االنتصارات  القادسية الثانية قادسية صدام ا ي
ـشـًا تـقـلـيـديـًا ، بـل  ل لـم يـكـن جـ ش ع مر تارخھ الطو ذا ا ف
ــا الــقــضــيــة  ــ ــ مــقــدمــ ــيــاتــھ مــن اجــل قضــايــا االمــة و ــ ــ بــتــ تــمــ
ــ مــدرســة قــومــيــة ووطــنــيــة  ــش الــعــرا ــ ــ ــان ا ــيــة.لــقــد  الــفــلــســطــيــ

ــثــاق ثــورة  ــعــد انــ ــيــھ ضــبــاطــًا ومــراتــب  ــســ ــت عــقــيــدة مــنــ ــ تــر
ـــع عشـــر  ـــا حـــزب   –الســـا ـــا وقـــاد ـــ فـــجـــر ـــن مـــن تـــمـــوزالـــ الـــثـــالثـــ

ـي الـذي ادرك مـنـذ  ا ـ ـي االشـ الدة حزب الـبـعـث الـعـر الرسالة ا
ـا يـتـطـلـب  ـ ـ اعـدا ـا عـ ـضـة االمـة وانـتـصـار ـ ـسـھ ان  بداية تاس
ـكـذا فـفـي الـوقـت الـذي حـرصـت  ء .. و ـ ـ ـل  سـان قـبـل  بناء اال
ه  ــ ــ ــســلــيــحــيــھ وتــجــ ــشــنــا الــ ــر قــدرات جــ ــ تــطــو قــيــادة الــبــعــث عــ
ــ مســتــلــزمــات  ــ تــوفــ ــا عــمــلــت عــ ــ بــاحــدث املــعــدات الــقــتــالــيــة ، فــا
ــتــظــره مــن  ــش لــيــكــون جــديــرًا بــمــا يــ ــ ــ ــذا ا الــبــنــاء الــعــقــائــدي لــ
ان يخشـاه اعـداء الـبـعـث مـن  و ما  ذا  واجبات قومية ووطنية و
ن فعمدوا ا قـرار حـلـھ ومـا تـبـعـھ مـن  اينة وصفو ن وص يالي ام
ــالــقــتــل  ــ قــانــونــيــة وال اخــالقــيــة  ــعــســفــيــة وغــ اجــراءات وحشــيــة و 
ســـط  ـــم مـــن ا ـــم وعـــوائـــلـــ ـــ ـــا حـــرمـــان االلـــوف مـــ ـــ واالعـــتـــقـــال ومـــ

ا الرواتب التقاعدية .. م وم  حقوق
 

سـتـعـيـد امـجـاده  شنا البطل  س ج ش ذكرى تاس ع اليوم ونحن 
ـر الـعـراق  ـيـة وتـحـر ـ ا العزم ع مواصلة طرق الـتـ ستمد م و
ـونـة ..  ـ ا وتط ارضـھ مـن رجـس ا ة واتباع يمنة الصفو من ال
ـداء  ـلـود والـرحـمـة لـلـشـ ـ ـد وا شنا  عيده االغر وا فتحية 
ــ  ــن عــ ــن الــثــابــتــ والــوقــوف اجــالال لــالوفــيــاء الصــامــديــن الصــابــر

م يواصلون طرق النصر االت باذن هللا.  املباديء و
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ن تكون القيادة جزءًا ال يتجزأ من سور الوطن،  ش القيادة، ح ان ج
عرجــــــــات وال التــــــــواءات وال  ــــــــط بــــــــال  ــــــــ طــــــــول ا ــــــــش الــــــــشعب ع وج

ناءات.  است
 

ن والقـــــــدس  ـــــــشكيالتھ، فلـــــــسط ـــــــش اإليمـــــــان مـــــــن مـــــــسميات  ــــــان ج ـ
ليج. والن واألرز وا از وا رطوم ونجد وا رة وصنعاء وا  والقا

 
ــــل حــــر  اقيــــون والعــــرب و ي يحتفــــل العر ـــانون الثــــا ـ ــــ الــــسادس مــــن 
ش العراق الوط الباسل، إنھ عيد  س ج عيد تأس شرف  العالم 

ن ال يختلف عليھ اثنان. اقي ل العر  ل
اعة  رجـــــان للبطولـــــة والـــــ ـــــو م ـــــا، و ـــــو عيـــــد للوطنيـــــة بـــــأع قمم

سالة واالقدام بامتياز.  وال
ـــن  ـــ يومـــًا ب ي احتفـــاء بـــصلة وطيـــدة لـــم  ـــانون الثـــا إن الـــسادس مـــن 

ن الشعب. ا و شكيال ل   املؤسسة العسكرة ب
ش العـراق  ار فاخر وفخم لعدم حصول عدوان واحد من ج و استذ

ان.  ضد شعب العراق تحت أي ظرف 
 

ة  حــــرًا بحمايــــة قواتــــھ املــــس ــــو تمجيــــد لــــسيادة العــــراق بــــرًا وجــــوًا و
 البطلة.

 
اقيون الشرفاء : ا العر  أ

يدة :  يا أبناء امتنا ا
ــل  يھ ضــباطًا ومراتــب وجنــود و ــس ــل من ــ البطــل ب ــشنا العرا إن ج
عـ بـھ  ـشنا  خـًا  صنوفھ البطلـة، يمتلـُك عالمـات فارقـة صـنعت تار
ــ  ــ حــر شــرف، وتفــاخر بــھ أمتنــا، حيــث حــضر جبــارًا عمالقــًا  ــل عرا

ن عــــام  ــــ فلــــسط خيــــة  ــــا التار ع ــــ  ١٩٤٨ــــل وقا ناء مــــصر و ــــ ســــ و
ـــ حـــروب  ـــ األردن  ي عـــن دمـــشق و يو ـــوالن، حيـــث رد الغـــزو الـــص ا

لـــــة املقتـــــدرة قـــــد امتـــــدت  ١٩٧٣وعـــــام  ١٩٦٧عـــــام  انـــــت أذرعـــــھ الطو و
ـــــان  ـــــ الــــسودان واليمــــن، و ــــي و ـــــ املغــــرب العر ــــ أرض العــــرب  لتح
رة،  ادة الزكيــــــــة الطـــــــــا ود حــــــــضور دم الــــــــش حــــــــضوره القومــــــــي املــــــــش
يــــــة  ــــــا ال وحــــــضور القــــــوة املقتــــــدرة، وحــــــضور املعــــــدات القتاليــــــة وآال

يل والتدرب والتج  معظم أقطار العرب. ة، وحضور التأ و  وا
 

 يا أبناء العراق الغيارى :
غــذي  ــش العــراق مؤســسة وطنيــة عمالقــة، تــصقل الرجولــة، و ــان ج
ـــــًا وأكـــــرادًا وتركمـــــان  ـــــ عر ـــــسالة واإلقـــــدام، وتمـــــازج الطيـــــف العرا ال
ــب  ــل أديــان ومذا ا  ــ ســاح ر  م مــن األقليــات العرقيــة، وتــص وغــ
ـداف  ز األ علو راية الـوطن وتحـضر تفاصـيل األخـوة وتـ شعبنا حيث 

سان والكرامة. ماية األرض واإل يلة السامية   الن
ًال  ــــ ــــش العــــراق تمثــــل  انــــت معــــارك ج ــــذه املثابــــات املفخــــرة  ومــــن 
ـا حـرب الـدفاع  ذه االنتصارات وتوج للت  حافًال باالنتصارات، وقد 
ميـــــ الغاشـــــم حيـــــث  ـــــي ا اقيـــــة املقدســـــة ضـــــد العـــــدوان اإليرا العر
ــ مــدار ثمــان ســنوات، وقــدم  ــش العــراق معــارك أســطورة ع خــاض ج
ـــح  يات تليـــق بفرســـان العـــراق، حمـــت العـــراق، وصـــدت ر ـــا تـــ خالل
مايـة  ـ ذات الوقـت سـدود ا ية الفارسية الصفراء، وحققت  مي ا

ليج واملشرق العري خصوصًا.  عن أمتنا العرية عمومًا وا
 

ـــا  ـ ــــزت لــــھ أم ــــرم الــــذي ج وجــــاءت معــــارك رد العــــدوان الثالثيــــ ا
ة  ـــت، والـــذي أبلـــت فيـــھ قواتنـــا املـــس ـــر الكو عـــة تحر ـــا بذر وحلفاؤ
ـــــع  لت انتــــصارات ووقا ــــ ــــوم والـــــدفاع و ـــــ معــــارك ال بــــالًء حــــسنًا 
ة،  ـــــــ الـــــــش ف ـــــــا معركـــــــة ا كيـــــــة، م يـــــــوش األمر عظيمـــــــة ضـــــــد ا
ـوء  ان ع إيقـاف العـدوان وال ومعارك الدبابات ال أرغمت األمر
ـ عمليـات غــادرة  ـي الـذي أقــدم ع ـ أحــضان الغـدر اإليرا ـ االرتمـاء  إ
ـا صـفحة الغـدر  ت مع ا وق ة الباسلة وق ا قواتنا املس تصدت ل

يانة عام   .١٩٩١وا
 

عــــة عــــشر ســــنة ومــــا  ع حــــصار األر ومــــع طاقــــات التحمــــل املتفــــردة لوقــــا
عـــــد االنتـــــصار  ـــــا مـــــن اعتـــــداءات عـــــسكرة متكـــــررة بـــــدأت فعليـــــًا  رافق

ــ عــدوان إيــران عــام  ــن ع ــ املب ا األســاس  ١٩٨٨العرا ــان غرضــ م، و
ـ  م يـدًا للغـزو ال ـ تم ـش العرا ـاك ا ـ عقـل العـدوان الغاشـم إ

ـــ أم ٢٠٠٣ســـنة  ـــسالة  طولـــة و اعة و ـــ ـــشنا العظيـــم  م، وقـــف ج
ابــــــل والنجــــــف وكــــــرالء  ــــــسان وواســــــط و قــــــصر والبــــــصرة وذي قــــــار وم
مـة  غـداد الـ توجـت م غداد ليكتب التارخ  معارك مطار  وحزام 
ــــ أســــرع  ا  عــــد ـــي ليــــدخل رجــــال العـــراق  الـــدفاع العنيــــد الــــشرس األ

لھ. ا الكون   مقاومة وطنية عرف
 

بنـــاء  ونـــة والعمـــالء األراذل ا م مـــن ا أقـــزام لقـــد جـــاء قـــرار الغـــزاة و
ـــــا إرثـــــًا  ـــــل دالال ي الـــــصراع و ـــــل معـــــا ـــــص  ـــــش العـــــراق لي بحـــــل ج
يـــــة  مي يـــــران ا يونية و ياليـــــة والـــــص ـــــداف االم جمـــــل أ وحاضـــــرًا و
ــش العــراق  ــن بــأن حــل ج م ــم حيــث ظنــوا وا الطائفيــة املتحالفــة مع
ـــــم  يـــــة، ففاجأ ايـــــة األمـــــة العر دايـــــة  ايـــــة العـــــراق و ســـــيكون بدايـــــة 
يد  ن والرفيــق الــش يد صــدام حــس س الــش ــش العــراق بقيــادة الــرئ ج
ي وأحـرار  ا ـي االشـ افل حزب البعث العر يم ومع  القائد عزة إبرا
ســالمية تــوزع  لت فــصائل مقاومــة وطنيــة وقوميــة و ــش العــراق حيــث 
ـــا  عان أبـــاة الـــضيم ليكونـــوا قاد ـــش العـــراق الـــ ـــا قـــادة ج ل ـــا  عل
ــــــا بــــــاألرواح الغاليــــــة واألمــــــوال والرجــــــال  ل اتي وممو ــــــا االســــــ وعقل

 والساحات.
وقـــــد أكملـــــت مقاومتنـــــا الباســـــلة، الوطنيـــــة والقوميـــــة واإلســـــالمية دور 

ـــت قطعـــان  ر اقتـــدار حـــ  ـــش العـــراق الوطـــ النظـــامي بجـــدارة و ج
ــا خـــسائر ٢٠١١الغــزو ســنة  ــ أكتاف زومــة تحمـــل ع ة م ، مرغمـــة مجــ

ــــا مجـــــددًا بـــــإيران  ـ ـــــ أم ا ولتحت ـــــشرة وماديـــــة الزال العـــــالم يحـــــص
رم. ا الطائفي ا  ونظام

 
ي : ش العراق الوط األ  يا رجال ج

ــل  عيــق  ــان جبــًال  ــش العــراق  ــ  ل املــشرف والتــارخ الب إن الــ
ــــش بــــديل، فظــــل البــــديل معاقــــًا  س ج محــــاوالت الغــــزو وأذنابــــھ بتأســــ
لق ال روح فيھ وال حياة إال بمن عاد إليھ مجددًا مـن  لقة وا مشوه ا
عــض أنــوار  ــش، ليبعــث  مــة قــرار حــل ا عــد جر الــضباط واملراتــب 
ـــــداف  ة مرتزقـــــة وأ ـــــشياو ـــــسة وميل ـــــشكيالت دمـــــج با ـــــ  الكرامـــــة ع
امـــــــــــــــــــھ  ا إدراك م نقـــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــش و ـــــــــــــــــــف ا عر ـــــــــــــــــــا  عوز ناقـــــــــــــــــــصة 
ه ســـــ ال يتوقـــــف،  افـــــق صـــــ الوطنية.ولـــــذلك ظـــــل شـــــعبنا صـــــابرًا ير
ــة  ــشكيالت ج ندية األبطــال و قــة النقــش ــش رجــال الطر مؤمنــًا أن ج
ــــ  ــــف إ امــــل التعر ــــ إرث وضــــمان لعــــودة  ــــر البطلــــة  ــــاد والتحر ا

ره النقي الزا العزز املفخرة.  أصلھ وجو
 

ــ عقيــدة الوطــن  ــن إ ــش العــراق املنتم رجــال ج بقــى الرجــاء بــا و و
مـــــاز  ـــــ حـــــافز وم ـــــذه الـــــذكرى الغاليـــــة إ واألمـــــة واإليمـــــان أن يحولـــــوا 
ــرم وطائفيتــھ  ــي ا ــر العــراق مــن االحتــالل اإليرا دايــة فاعلــة لتحر و
يـــة  ـــ عديـــد أقطـــار االمـــة العر ـــ العـــراق و الـــ زرعـــت املـــوت والـــدمار 

ا املمتحن. ا العزز وخليج  وخاصة  مشرق
ـــــة  ور ـــــس جم ن رئ س القائـــــد صـــــدام حـــــس يد الـــــرئ تحيـــــة لـــــروح الـــــش
ـي  ن عام حزب البعـث العر ة وأم العراق والقائد العام للقوات املس

داء البعث والعراق واألمة األكرم منا جميعًا. ي و رفاقھ ش ا  االش
 

ن عـام حـزب  يم أم يد الص واملطاولة الرفيق عزة إبرا تحية لروح ش
اد والتحرر. ي والقائد األع ل ا  البعث العري االش

 
ـــــ  ـــــشنا  داء ج م شـــــ ـــــ مقـــــدم داء العـــــراق واالمـــــة و تحيـــــة لـــــروح شـــــ

عھ التارخية و فصائل املقاومة الباسلة.  وقا
 

ــش العــراق عنــواٌن للــسيادة والعقائديــة الوطنيــة القوميــة  ــل عــام وج
 املشرفة.

 
ي. يو ي الص ي اإليرا  وهللا أك واملوت لالحتالل األمر

 
ي ا زب البعث العري االش  قيادة قطر العراق 

 ٢٠٢٢ - ١ - ٦غداد  
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ــ يــرى ان  ــ االدب والفــن من اقعيــة  اقــع والو ــ الو ــسبة ا اقعيــة  الو
ـ االدب والفـن  اكية  اقعيـة االشـ اقـع والو ـاس للو ع االدب والفن ا
ھ املاركسيون وخالصتھ ان االدب والفـن البـد ان   من جما ين
تمــع  ــ ا ــة  نــاوال ( التطــورات الثور قيقــة االجتماعيــة و عكــس ا
ـــ لقـــي نقـــدآ  ـــذا املن اكية ) غـــ ان  وليتاليـــا وانتـــصار االشـــ ودور ال
بآ  متــھ وجمــوده واعتــ ســ ن وذلــك ل ا حــ مــن كثــ مــن املاركــسي كثــ

بوط االدب والفن  الدول الشيوعية.   

 
اقعية  الفلسفة  موقف يؤكد ان املعرفة البد ان تصل ا  ( والو
اقيــــة عــــن املاديــــة الن املاديــــة تقــــول  قيقــــي ) وتختلــــف الو اقــــع ا الو
اقعية  نقيض املثالية الـ تقـول  ل حقيقة  مادية ) ( والو ( ان 

ر ). عرف مجرد الظوا قيقة ولكننا  عرف ا  اننا ال
 

ــو قائــم  ــ السياســة فتنطلــق مــن دراســة املوقــف كمــا  اقعيــة  امــا الو
 والتصرف تبعآ لذلك.

 
ـــا  ي معـــ خـــاص  ا ـــي االشـــ ـــ ادبيـــات حـــزب البعـــث العر اقيـــة  وللو

دد.  ( وكذلك شأن املثالية ) وغ املع االصطال ا
 

ــــس  ــــشيل عفلــــق ( املثــــا ل يقــــول القائــــد املؤســــس املرحــــوم احمــــد م
اقــع بــل الــذي  ــسلم للو س ــس الــذي  ــ ل اق ــ الن الو اق نقيــض الو

ه ولذلـك  غـ ستغلھ ، او ليعلـوا عليـھ و مھ ليماشية و مھ ، وقد يف يف
ـ  -يجوز ان يكون  ـي يقـدر ع اقعيـآ  و عرفنـا يجـب ان يكـون املثـا و

 تحقيق مثلھ  العمل.
 

عامــل  اقــع امــا  ــسالم للو ــست ســوى االس اقعيــة الــسائدة ل ولكــن الو
ـــس  ـــ ان  ـــن وامـــا بباعـــث النفعيـــة واالســـتغالل واال ـــوف وا ا
ـــــن ) امـــــا عـــــن املثاليـــــة فيقـــــول  ن واملنتفع ـــــسلم ــــذا الفئـــــة بفئـــــة املس
ا  ذه الـروح املتفائلـة الواثقـة مـن نفـس نا   القائد املؤسس ( مثالي
عتقــــد ان املبــــادئ  ــــذه الــــروح املؤمنــــة الــــ  ومــــن االمــــة واملــــستقبل ، 
ـــــ  ـــــا، ولـــــم توجـــــد لتكتـــــب ع الـــــسامية لـــــم توجـــــد للتظـــــرف بـــــالكالم ع
ــ الكثــ مــن مراحــل  ــا تحققــت  ــا ، وا عي يــاة  ــ ا الــورق ، وانمــا 
ـــا يمكـــن ان  التـــارخ عنـــدما وجـــد املؤمنـــون العـــاملون الـــصادقون ، وا

 تتحقق من جديد ) .
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ي سـنھ (  ـانون الثـا ـ الـسادس مـن  ـشكيلھ  ش العرا منذ  ـخ  ١٩٢١عد ا ـ التار ا  ) مثـاال متمـ
ـ ميـادين الـذود عـن الـوطن وكرامـھ ابنائـھ  اعھ  اقفـھ الـ ديث حيث عـرف بمو العرا والعري ا
اتـھ  ليات االحتالل االجن وحماية امن واستقرار البـالد وحمايـة حـدودة وخ ل انواع وش ومقارعة 

سھ. ل املراحل التارخية ال اعقبت تأس ية   ل انواع االطماع االجن  من 
 

عــــد ثــــوره  كــــم الوطــــ  ــــد حــــزب  ١٩٦٨تمــــوز عــــام  ١٧/    ٣٠ومنــــذ بدايــــة ا ا نــــا ا ــــا حز الــــ فجر
ــش مكتــب  ــاالت حيــث اصــبح ل ــل ا ــ  ــش برعايــة خاصــة  ي حــ ا ا ــي االشــ البعــث العر
ــــة  ور م ــــس ا ــــد رئ ا ــــ مــــسؤوليتھ الرفيــــق ا تو ــــزب و عــــسكري مــــرتبط بقيــــادة قطــــر العــــراق ل
ـــــة داخـــــل وخـــــارج العـــــراق وتنوعـــــت مـــــصادر  ر ـــــس ومـــــن مختلـــــف الـــــصنوف دورات تطو ونظمـــــت ملن

عد حصولھ ع نوعيات جيدة ومتطورة.  سالحھ 
 

ـ والقـوى املتحالفـة معـھ مـن  ـش العرا ـس ا اع ملن ـ والـ ي املوقف البطو والي شعبنا اال
ــراد  ـم يــصدون موجــات ا ــش الــشع و اصــة وقواطـع ا مــات ا ـة امل قـوى االمــن الــداخ والو
لقنـــون عـــصابات  ـــ احتـــالل العـــراق و فـــشلون مخططـــات ايـــران  ـــران و االصـــفر القادمـــة مـــن قـــم وط
ــ صــوالت ابطــال  ــ اي عرا ديثــة وكــذلك الي ــرب ا ــ اســاليب ا خميــ العنــصرة دورس بليغــة 

عـــــد  وابـــــة النــــصر العظيــــم ) حيـــــث تحــــررت  ـــــر مدينــــھ الفــــاو ( مدينـــــة الفــــداء و ــــشنا الباســــل لتحر ج
ـسان عـام  ع عـشر مـن ن ـ الـسا ا مـن قبـل ايـران  يـار الـشامل للقـوات  ١٩٨٨احتالل انـت بدايـة اال و

ات القتال. افة ج  االيرانية املعتدية  
 

ين مــن قبــل  ام ومــودة كبــ ــسھ فقــد حــ بــاح ــش ســور للــوطن ومــالذآ البنائــھ منــذ تأس عتــ ا و
ــــا )  ن ( امر عــــد غــــزو العــــراق مــــن قبــــل دولــــة الكــــذاب ــــا  عــــرض ل ــــ رغــــم املؤامــــرة الــــ  الــــشعب العرا
ل او بــأخر للسياســة  ــش يــة الــ تخــضع  عــض الــدول العر ا و عــض الــدول وحــسب مــصا ــا  عاو

عــد عــام  ــ العــالم  وجــاء  ت ( برايمــر )  ٢٠٠٣االمركيــة ال ــي ســ الــص ــاكم االمر حيــث اصــدر ا
ـــش  تھ املاضــية حيـــث يمثــل ا ــل مـــس ـــ  ــع  ــش الباســـل الــذي يملـــك تــارخ را ـــذا ا قــرارآ بحــل 
اقيــة كمثــال ســنجد  نيــة عاليــة .. واذا أخــذنا اي عائلــة عر م ــل الــشعب بمختلــف اطيافــھ و ــ  العرا
تفـق جميـع  ـ العائلـة الواحـدة و ـسب  مـا اكـ مـن من ـس ور ـا مـن من انھ البد من وجود احـد افراد
ل حافــــــــل باملأثــــــــر  ــــــــ قــــــــة و ــــــــ صــــــــاحب مبــــــــادئ واخالقيــــــــات عر ــــــــش العرا ــــــــ ان ا ن ع اقي العــــــــر
اقطـار االمـة  يـة اذ ان دوره لـم يقتـصر بالـدفاع عـن العـراق و ـ خدمـة العـراق واالمـة العر والبطوالت 
ــ حمــالت االعمــار  ــا الــشعب مثــل املــشاركة  ــدمات الــ يحتاج ــ مختلــف انــواع ا عــدى ذلــك ا بــل 
ـدمات وخاصـة  اقيـة وتقـديم الكثـ مـن ا ـ اغلـب املـدن العر عبيد الطرق ودرء اخطار الفيضان  و

ا.  الطبية م
 

ـا  ـروب الـ نفذ اعة ضـد ا ـ اقـف طيبـة و امات ومو انـت لـھ اسـ اما ع الصعيد القومي لقد 
ـــــ اعـــــوام  يونية واالســـــتعمار  ـــــ  ١٩٧٣و١٩٦٧و ١٩٤٨الــــص داء لـــــھ  ـــــ شـــــ ـــــش العرا حيـــــث قـــــدم ا

ا ولبنان واليمن وعض الدول العرية االخرى. ن ومصر واالردن وسور  فلسط
 

غيـــ مـــسار التـــارخ بأتجـــاه  ـــ  ـــا االثـــر الكبـــ  ـــان ل ـــصيات  ـــش بأعـــداد وتخـــرج كـــوادر و وقـــام ا
اقيـــــھ ودوائـــــر  ــــي ورفـــــد الــــوزارات العر عـــــض اقطــــار الـــــوطن العر ـــــ العــــراق و التطــــور والتقـــــدم ســــواء 
ــ  لــھ وح ــ مــدى ســنوات طو تلــط بمختلــف االختصاصــات ع ــاص وا ومعامــل القطــاع العــام وا

ذا.  يومنا 
 

لـــود  ـــد وا ــسھ وا ــ ذكـــرى تأس ـــش الباســـل  ــذا ا ـــس  ــل من ـــل  ـــ  از ا تحيــة التقـــدير واالعــ
داء العراق واالمة العرية . ل ش ش و داء ا  لش
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ــــس  ــــا قــــادة ومن ة ابطال ــــ العــــصفورة اخبــــار واســــرار كثــــ قالــــت 
ا  االحزاب الفاسدة املرتبطة بايران م

 
ــــــا كركــــــوك قــــــام  ١ ــــــو مــــــن ا / ان املــــــدعو دابــــــان احمــــــد كــــــرم و

لـــــــــــشركة اسياســـــــــــيل حيـــــــــــث ان   4Gبالتوســـــــــــط بـــــــــــاطالق خدمـــــــــــة  
ــــ  ا مـــن مبـــالغ ا ــــسديد مـــال بـــذم كومـــة طلبـــت مـــن الـــشركة ب ا
ــ  دمــة فقــام االخــ باالتــصال بالقا ــذه ا الدولــة قبــل اطــالق 
ـــس الـــوزراء الـــذي ترطـــھ معـــھ عالقـــة  ـــ مـــدير مكتـــب رئ رائـــد جو
عـــد حـــصولھ  ـــذا املوضـــوع و ـــ  طيبـــة بالتوســـط وطلـــب وســـاطتھ 
ــــــ مــــــدير شــــــركة اسياســــــيل املدعــــــو  ــــــب ا ــــــ الــــــضوء االخــــــضر ذ ع

ــ صــديقھ  ١٠٠فــاروق مــصطفى فطلــب مبلــغ  مليــار دينــار ثــم عــاد ا
ــ  ــد ع ــ مبلــغ يز ــ واعطائــھ ع يــھ رائــد جو ــ ال مليــار  ١٠القا

عــد  افقــة مجلــس الــوزراء و ــ مو ــ وحــصلت الــشركة ع دينــار عرا
ـــــــــ مبلـــــــــغ كبـــــــــ وقـــــــــام  ـــــــــ ان دابـــــــــان حـــــــــصل ع ة عـــــــــرف القا فـــــــــ

ــــ  ــــ تركيــــا فقــــام القا ــــن ســــفره ا ــــادة حــــصتھ وتب بأســــتدعائھ لز
يــــھ جــــدآ باالســــتعانھ بــــصديقة اللــــواء الفاســــد ضــــياء املوســــوي  ال
ـــابرات وحاليـــا  ـــاز ا ـــ ج ـــشغل مـــدير عـــام العمليـــات  ـــان  الـــذي 
مـــــدير مركـــــز العمليـــــات املركـــــزي املـــــرتبط بمجلـــــس الـــــوزراء وارســـــل 
ــسيق مــع الــسلطات  عــد الت ــق دعــم لوجــس وطــائرة خاصــة و فر
عـــد املفاوضـــات معـــھ حـــول  ـــ دابـــان و كيـــة تـــم القـــاء القبـــض ع ال
ادتـھ بـضعة مليـارات وعنـد عـدم االتفـاق قــرروا  ـادة املبلـغ تمـت ز ز

اب وغسيل االموال . مة دعم االر كمة ب  احالة املذكور ا ا
 
ـــو واحــــد  ٢ ـــشد الـــشع و ــــان ا ـــس ار / ان املـــدعو ابـــو فـــدك رئ

ـن او  ـد التعي ـل مقاتـل ير ـشد يأخـذ مـن  ـ ا من رؤوس الفساد 
م مبلــــغ  ــــ اعــــاد افقــــة ع م وحــــصلت املو مــــن املفــــسوخة عقــــود

ـــــــ ٥٠٠٠ ة باالضـــــــافة ا بت ثروتـــــــھ كبـــــــ ـــــــ كـــــــذا ا $ االف دوالر و
ـــ اوجـــھ الفـــساد املتعـــددة مـــع …  مـــوارد الفـــساد االخـــرى  ـــسابق  و

شد ب الالمي مدير امن ا  زميلھ ابو ز
 
ــــــــــر املــــــــــوارد املائيــــــــــة الــــــــــسابق ارســــــــــل  ٣ / ان محــــــــــسن الــــــــــشمري وز

ـــــ مكتـــــب الـــــصدر وعنـــــدما تـــــرك  ة مـــــن الـــــسيارات ا مجموعـــــة كبـــــ
عــــد ســــوى بــــضعة  ديــــد بالــــسيارات فلــــم  ــــر ا الــــوزارة طالــــب الوز

ا لم ترسل وعاش قائد االصالح . قي الك م  سيارات و
 
ان وزر للنقل اعطى منظمة  ٤ ادي العامري عندما  رم  / ان ا

ـر  ١٥٠بدر اك من  سيارة من سيارات الوزارة وعندما مطالبة الوز
ـــــا  ـــــا بالـــــسيارات اعيـــــدت بـــــضعة ســـــيارات ولـــــم ترســـــل جميع ا
ـــــــر وامـــــــام مجموعـــــــة مـــــــن منظمـــــــة بـــــــدر  ـــــــ الوز وزعـــــــل العـــــــامري ع
ھ  ـــ ـــ انـــ مـــن ر ـــر ان ال ي ابيـــة قـــال العـــامري قولـــوا للوز االر
ــا شــراء شــراء ســيارة مــصفحة مــن  ــر ا ــذا املنــصب وقــرر الوز ل
ــــة  ضــــاء للعامر ديــــة اس ــــضة اخــــر اصــــدار وارســــلت  معــــارض ال

انية الوزارة.  ومن م
 
ـــــي  ٥ ـــــو ايرا ابيـــــة و ــــاظ عـــــضو منظمـــــة بـــــدر االر ـ ـــــن ال / ان مع

ــــسية ابــــآ عــــن جــــد اســــتلم مبلــــغ خمــــسة االف دوالر مــــن اعــــداد  ا
ــم بــصفة  ــ اســاس ان يقــوم بتعي ن الــشباب ع ة مــن العــاطل كبــ
ـــــو  ـــــ الـــــذي  ـــــ قاســـــم االعر عـــــد توســـــطھ ا ـــــ الداخليـــــة  شـــــرطي 
لـــھ  ـــارة ا ـــ ايـــران لز عـــد اســـتالمھ للمبـــالغ ســـافر ا ـــ بـــدر و قيـــادي 
ا عــــــاد وضــــــاعت حقــــــوق  عــــــد ر  نــــــاك بــــــضعھ اشــــــ قــــــى  لــــــده و و

ن؟؟؟  املساك
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ــــذه الــــذكرى  ــــ أجــــواء  ن ، و يد صــــدام حــــس اد القائــــد الــــش ــــش امــــسة عــــشر ألس تحــــل الــــذكرى ا
ه ،  ـا الـدرس والعـ الـد ، فف ـذا القائـد ا ه النـضاليھ ل شع  النفس محطات مـن الـس الده ،  ا
ـــاج ،  ـــا الفكـــر النـــ الو ـــا حـــد، وف اعة الـــ اليحتو ـــا الـــ ـــا مـــن النمـــوذج القـــدوه ، ف مثـــل مـــا ف
ـا عـشرات الكتـب والروايـات واملقـاالت ،  يد قد كتب ع ه النضاليھ للقائد الش الرغم من ان الس و

ــــــا يــــــوم  اده الــــــ تحــــــل ذكرا ــــــش امــــــسھ عــــــشر الس ـــــانون أول  ٣٠األ ان الــــــذكرى ا ، توجــــــب  ٢٠٢١ـ
ـ  ـسطع فجـره مـشرقا ع االحتفاء ، احتفاء للذكرى والـذاكره ، أحتفـاء لليـوم وللغـد املـأمول الـذي س

 ل ارض العرب.
 

ــو ســفر البطولــھ الــصداميھ ، أمــن  ــ ســرد مختــصر كتــب فيــھ عــشرات الكتــب،  يحــار املــرء ايــن يبــدأ 
ــــ  ــــ املدرســــھ يــــوم رأى أبــــن خالــــھ يخــــط ع ــــو الفــــ بالعاشــــره مــــن عمــــره بالــــدخول ا قــــراره لوحــــده و
ا ا أعمامھ فيوفرون لھ سبل ذلك االمر ، ألـم يكـن  ت ليال ، متج ك الب روف ، في عض ا اب  ال
ــ عــام  ي  ا ــي األشــ ــ موعــد مــع القــدر ، واي قــدر ، يــوم قــرر األنــضواء تحــت رايــة حــزب البعــث العر ع

عــــض املــــصادر وأخــــرى أرخــــت ذاك االنتمــــاء عــــام  ١٩٥٧ ، الــــم يكــــن البطــــل صــــدام ١٩٥٥، كمــــا تــــذكر 
ــــ شــــارع  ــــھ  ـــ رأس القر يھ الطاغيـــھ عبــــدالكرم قاســــم ،  ــــ طليعــــة املتـــصدين لرمــــز الــــشعو ن  حـــس

غـــداد يـــوم  ـــ  ١٩٥٩ـــشرن اول  ٧الرشـــيد برصـــافة  ـــو  ـــا و ع الرصاصـــھ م نـــ ، فيـــصاب بقدمـــھ ، و
و يتمثل قول الشاعر عد ، فيغادر العراق ا الشام ، و زي الذي سيغادره فيما   الوكر ا

 
دم هللا ما بنو من حدود ن العراق والشام حٌد              س ب  ل

 
عيــد ثــوره  ــ العــراق  ن ، فيعــود ا ــا ثــالث ســن ر ــ قا روســھ الــ سيمــ  ــ مــصر ا ومــن الــشام ا

ـــــ املؤتمـــــر القومـــــي الـــــسادس منـــــذرا بالـــــشؤم الـــــذي  ١٩٦٣الثـــــامن شـــــباط  ، الـــــم يكـــــن صـــــوتھ املـــــدوي 
ا ، فتحقق مـا  يجة الصراعات الداخليھ واالخطاء ال رافق ستحملھ االيام القادمھ لثوره شباط ن

عد ثالثة اسابيع من انقضاء املؤتمر ، بوقوع ردة  بأ بھ  ي  ١٨ت مـة  ١٩٦٣شرن ثا ا بم عـد ، فيبدأ 
زب ،  ا القياده القوميھ ، بأعادة بناء ا لفتھ   نضاليھ شاقھ ، 

 
ــ احــداث  ــزب لــضرة جديــده  ــ  ١٩٦٤أيلــول  ٥ولــم يكــد يمــ أقــل مــن عــام حــ يتعــرض ا ، وال

ــا يــوم  ــ اثر ــ التــصدي  ١٩٦٤ــشرن اول  ١٤اعتقــل ع ن رحلــھ نــضاليھ بطوليــھ ،  ــ الــ ، ليبــدأ 
ن ، و شد ازر الرفاق ، فقد كتب ع جدران الزنزانھ  للمحقق

ا املناضل :  أ
ت امامك  يوم ما قيم  اذا ما ا
ا  النضال ، فتذكر قيم الرجولھ ال

ا ال تصنع منك بطال ا وحد  أل
ـــ واالدب العـــاملي ، حـــ غـــادره يـــوم  ـــ القـــراءه الواســـعھ ، للفكـــر السيا ن   ٢٣واســـتغل وقـــت الـــ

ـ الـسلطھ  ١٩٦٦تموز  ـزب ، واالعـداد لالنقـضاض ع ـ قيـاده ا وده ، ليواصـل نـضالھ  عمليھ مـش
ــ تلــك االيــام حــدثت رده  يھ ،  ــشر ــا لقطــر  ١٩٦٦شــباط  ٢٣ال ــ القطــر الــسوري والــ أمتــدت أثار

ـــــل حـــــسم واختـــــارت الوقـــــوف خلـــــف القيـــــاده  ـــــزب الـــــرده الـــــشباطيھ ب ـــــت قيـــــادة ا العـــــراق ، فواج
ـــزب ، وملـــا حـــدثت نكـــسة  ـــران  ٥الـــشرعيھ ل ـــ  ١٩٦٧حز غـــداد ســـار  ـــ  ى  رة كـــ ـــزب تظـــا نظـــم ا

ــ فجــر  ــزب ، و ــ جنــب االب القائــد احمــد حــسن البكــر ، وقيــاده ا ن ا ا القائــد صــدام حــس مقــدم
ع عــشر مــن تمــوز  ــوري ، مثلمــا ١٩٦٨الــسا م ــ الــ أقتحمــت القــصر ا ــر الدبابــھ االو ــ ظ ــان ع  ،

ـسللوا  ن الـذين  ن والطـارئ و فـارس الـصولھ الـ انقـذت الثـوره مـن املـشبو ن منھ ، ان يوم الثالث
ه. ظات االخ ا  ال  ال

 
تمـــــع ، وتحقيـــــق االنجـــــازات  الـــــد ، ســـــفر بنـــــاء الدولـــــھ وا ـــــذا الـــــسفر ا ـــــ  لتبـــــدأ صـــــفحة جديـــــدة 
ــ العــراق ، وال يوجــد منجــز او  ــرره  ــا ا التارخيــھ ، وخــوض املعــارك الباســلھ دفاعــا عــن االمــھ وقلع
يد القائد  الطو  تحقيقـھ ، فمـن التـصدي للمؤامـرات الـ حاولـت النيـل  د الش معركھ ، اال و
ي للـشعب  كـم الـذا ـ أنجـاز ا يد ، ا ص القائـد الـش ـ ا  داف من الثوره وال وضعت ع رأس ا

ــــ  ــــ  ١٩٧٤أذار  ١١ــــ شــــمال العــــراق الــــذي تحقــــق  ا ح ــــل تفاصــــيل ــــ معركــــة التــــأميم الــــ قــــاد  ، ا
ـــــ  ا  ١٩٧٣أذار  ١األنتـــــصار  د ـــــضھ العلميـــــھ والتكنلوجيـــــھ الـــــ شـــــ ــــان وراء ال ـ يد القائـــــد  ، والـــــش

يع العـسكري واملـشروع النـووي الـسل  لـھ ، ومـا التـص ـت القاعـده الـصناعيھ املذ العراق ، فقـد بن
ــ القادســيھ الثانيــھ  قيادتــھ رحمــھ هللا تحقــق االنتــصار  ــضھ العلميــھ ، و ــذه ال ــ اال جــزء مــن  العرا
ــذه املــره  ا  بھ تــدخلت قــوى الــشر بنفــس ــس ــذا االنتــصار الــذي  ــي التوســ ،  ــ العــدوان االيرا ع

ن ، لتـــدمر منجـــزات ثـــوره  ـــا الـــسابق ـــصار  ٣٠_    ١٧بـــدال مـــن وكال ـــان العـــدوان الثالثيـــ وا تمـــوز ، ف
ديث عــــــن  ــــــسبات.وا ق املك ـــــ ــــــدم الدولــــــھ و ـــــي للعـــــراق ل ـ ــــــل ذلـــــك بــــــالغزو االمر ـــــائر وتــــــوج  ا

طول. ا يطول و يد القائد ف  منجزات ثوره تموز ودور الش
 

اعھ  ـــ ـــن  ج ب ن صـــفات وخـــصال نـــادره ، تمـــ يد صـــدام حـــس ـــصية القائـــد الـــش ـــ  لقـــد توفـــرت 
ــن  ــن الــص واملبــادره ، ب ــن القــوه والتواضــع ، و ــزم ، و ــن املبدئيــھ وا ــ نــ ، ب ــا وعقــل را الحــد ل
يد  ــــة العمــــل البعثيــــھ ، والــــش ــــ نظر ــــزب و ــــة ا العقــــل املفكــــر والتــــدب الراشــــد ، فقــــد جــــدد نظر
يــاة ، احاديثــا  ــ شــ منــا ا لــدات و القائــد مفكــر مــن طــراز خــاص وارثــھ الفكــري لوحــده يمــأل ا
يد القائـد ،  اره بطرقة اخرى ، ان األرث الفكري الذي تركھ الش ا عن أف ومقاالت ، وروايات ع ف
ن  ـانوا قـادة ومفكـرن بـذات الوقـت ، وصـدام حـس ـ العـالم مـن  ل قيمھ معرفيھ فذه ، نـادرون  ش

م.  واحد م
 

ـن  عثي ن رفاقـھ بـالقول : " أحبـو شـعبكم تكونـوا  يوما ما  منتصف السبعينات خاطـب صـدام حـس
ـــذا الـــشعب بــــأوالده  ـــ ان فـــدى  ــــد ا ــــل مـــا يملـــك مـــن وقـــت وج بـــھ  عـــشق شـــعبھ فو ـــو  كـــذا   ، "
ـو أنتـج  ـب العظيـم  ـذا ا عرف االجازه ، اجازتـھ وسـط شـعبھ ،  ره ، قائد ال واحفاده وروحھ الطا
ـــدموا  مــا  ــذا البنــاء ، ولكــن م ــل  ــدم  تــل ل ــسان ، والــذي جــاء ا ــ لال ــذا البنــاء املــادي والرو

ن  ال شيدتھ. قا ، الن يد صدام حس  وامعنوا  القتل والتدم ، سيظل البناء شا
 

ـــــ النفـــــس تلـــــك  اجـــــت  اده  ن ، ففـــــي ذكـــــرى الــــش ـــــ اســــمھ صـــــدام حـــــس ــــذه قطـــــرات مـــــن بحـــــر ل  ..
مد ، لقد عـشنا زمنـا جميـال ، أنـھ زمـن  يد القائد ، ا ه العطره للش اطفھ من الس الومضات ا

ن ،  صدام حس
 

ــ ارض العــرب ،  اده الــشذي .. يــاقمر ســطع ع ــي .. يــا عطــر الــش ــا الفــارس العر للمجــد .. للعليــاء .. ا
 وسيقى ا االبد .. سالما لروحك .. سالما
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ــــــ ثــــــورة  ــــــسلم البعــــــث للــــــسلطة  يــــــدة انقالبــــــًا  ٣٠  -  ١٧لــــــم يكــــــن  تمــــــوز ا
ــــــن  ن واملؤد عــــــض األعــــــداء واملبغــــــض ــــــروج لــــــھ  ًا كمــــــا يــــــصفھ و عــــــسكر
ا الوحـدوي التحـرري الثـوري  ـة ومـشروع اقدين ع العرو ن ا الرجعي
ونـــــــــة والعمـــــــــالء مـــــــــن  ن مـــــــــن املرتزقـــــــــة وا ن املتلـــــــــون ي واملنـــــــــافق ا االشـــــــــ
ــــــ  ــــــوس وموظفــــــي اإلســــــالم السيا اينة والفــــــرس ا ن والــــــص يــــــالي اإلم

ئة. م السياسية الدن  ألغراض
 

ــــدف مجــــرد بــــل  ــــزب للــــسلطة ك ــــرد إيــــصال ا ــــدف الثــــورة  ولــــم يكــــن 
يلــــة ســــامية  ــــدافًا وطنيــــة وقوميــــة ن انــــت ثــــورة شــــعبية أصــــيلة حملــــت أ
ــا الــشعبية  نجازا عيــم، و ــ  ن إ اقي ــا حيــاة العــر ا حولــت  ــزة ونفــذ عز
ـــــــدفًا ألعـــــــداء العـــــــرب  ـــــــا  ـــــــ الـــــــ جعل والوطنيـــــــة والقوميـــــــة العظيمـــــــة 

 واإلسالم واإليمان.
 

م  ــــــزب وقيادتــــــھ بــــــصدار إنجــــــازات ا ــــــداف ثــــــورة البعــــــث و ال يطعــــــن بأ
ـ  يـة، صـنعت عداوتـھ  ن إال عدو للعراق ولألمـة العر يد صدام حس الش
ــار،  ـ ات االحت ـــا املاســـونية وشـــر يـــا ومول ـــال مخـــابرات الغـــرب اإلم د
يـــــوش لغـــــزو العـــــراق إال ألن ثـــــورة تمـــــوز قـــــد قدمـــــت  ـــــش ا ولـــــم يكـــــن تجي
اقتـــصاديًا اســـتقالًال نـــاجزًا  النمـــوذج الوطـــ القومـــي املـــستقل سياســـيًا و
ـة  ر ـ الوحـدة وا ـداف العـرب  ا قد قرـت أ حقيقيًا وألن الثورة وقياد
يـــــة  ـــــ قلعـــــة لألمـــــة وســـــاحة عر ـــــل العـــــراق إ اكية مـــــن خـــــالل تحو واالشـــــ

شراسة وتصميم. يونية وتحارب االحتالل   محررة تقارع الص
 

إن الـــذين غـــدروا بـــالعراق وتحـــالفوا مـــع أعدائـــھ واغتـــالوا قيادتـــھ ودمـــروا 
ـــھ  ـــزأ الـــذي حار اقـــع ا ن للو ع ـــا يونية وا س الـــص ـــم جواســـ شـــعبھ 
ات جـــــشع  قطـــــاع وشـــــر ـــــن و ن ورفاقـــــھ، مـــــن رجعي يد صـــــدام حـــــس الـــــش

ضة األمة العرية. ن لتقدم العرب و  وأعداء تقليدي
 

ـــخ  ـــ تار ـــدة  ـــ العـــراق ثـــورة حقيقيـــة أصـــيلة فر لـــو لـــم تكـــن ثـــورة البعـــث 
ـــــصار  ـــــروب وا ـــــذا العـــــداء والتـــــآمر وا ـــــل  ـــــت  ـــــديث ملـــــا واج األمـــــة ا
ي حقيقـــــة مـــــا نقـــــول  ـــــ والـــــدا ـــــت للقا عـــــد الغـــــزو تث والغزو.ونتـــــائج مـــــا 
ا وال لـن تتمكـن أيـة قـوة  د الشاخصة إلنجازا شر فضًال عن الشوا ون
ـــــا صـــــارت جـــــزءًا مـــــن تـــــارخ العـــــراق وجـــــزءًا مـــــن  ـــــا أل ـــــ الكـــــون مـــــن إزال

اقية. افية العر غر  تضارس ا
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ـــة والعدالـــة  ر ـــل مـــن يحـــب ا ـــن واإلســـالمي العظيـــم و لـــص األم ـــي ا ـــ األصـــيل والعر ـــذه األيـــام الـــشعب العرا يحتفـــي 
ا األعــداء األشــرار قبــل  مــة العــصر النكــراء ، الــ نفــذ ر ة، بالــذكرى األليمــة  ــل األديــان الــسماو ــسانية جمعــاء مــن  واإل
ًا للقائــد الرمــز  ــن ســنو ب ا ا ة الــ يخلــد ن، الــذكرى الــسنو الــد صــدام حــس يد ا خمــسة عــشر ســنة بحــق القائــد الــش
ـدة  اسـات فر ع ات عظيمـة وا ـا مـن تـأث ة ومـا ل اقعة العصر، والعتبارات كث م وجرمة نكراء و يد كحدث تار م الش

افة. ات  داف ع املستو ة بليغة باأل مية كب ا من أ ديدة، وما من ورا  لألجيال القادمة ا
 

ـــا ومـــدى  ـــستفيد م ـــا و يح والـــسليم وأخـــذ الـــدروس والعـــ الـــ نحتاج ـــا الـــ ا ة ، وحـــ تأخـــذ م إحيـــاء الـــذكرى الـــسنو
الـــد  يد ا ة القائـــد الـــش ة ومـــس اضـــر التليـــد واملـــستقبل الواعـــد املـــشرق ، عـــن ســـ ـــ والتـــارخ املـــشرف وا ا باملا صـــل
ـن  اقي مـوم العـراق والعر مـع املـؤمن حـامًال  يـدة ، قائـدًا ل ًا من رموز األمة العرية ا مًا وكب ،كونھ أصبح رمزًا وطنيًا م
يــــة  أقطــــار األمــــة العر لــــھ ضــــد الباطــــل وأتباعــــھ للــــدفاع عــــن العــــراق و ــــق وأ الــــصابرن واألمــــة ، رافعــــًا صــــوتھ صــــوت ا
ارجيــــة ، رافـــضًا الظلـــم والعـــدوان واالنتقــــام  نـــوع والتبعيـــة ا يـــة و وا ـــا مـــن االحتـــالل والنفـــوذ والــــسيطرة األجن وانقاذ

ا. ال ا وأش ل أنواع  والطغيان والعبودية ب
 

عـد أن انكـشفت كثـ مـن  ـذا العـام ، يختلـف عـن األعـوام املاضـية ،  ـ  ة واملناسبة التارخية  عم ، إحياء الذكرى السنو
ن الــــصابرن وضــــد النظــــام الوطــــ األصــــيل ، وتفنيــــد وكــــشف  اقي التحــــديات واملؤامــــرات الــــ حيكــــت ضــــد العــــراق والعــــر
الـــد ورفاقـــھ األوفيـــاء ونظامـــھ الوطـــ املرتبـــط  يد ا امـــات املغرضـــة الباطلـــة بحـــق القائـــد الـــش اذيـــب واالدعـــاءات واال األ
ــان القائــد  ا ، و ــض يــة ومــدى العالقــة القائمــة مــع األمــم األخــرى و واملتجــذر بالوجــدان والــضمائر والنفــس واألصــالة العر
اسـًا للقيـادة الرشـيدة  ن وأبنـاء األمـة ، ون اقي ن األوفياء من الغيارى العر لص ن واألحرار ا الد قدوة حسنة للمناضل ا
ـــود والعلـــم واملعرفـــة ومدرســـة للوطنيـــة والقوميـــة األصـــيلة واألمانـــة وتحملـــھ للمـــسؤولية  اعة والكـــرم وا كيمـــة والـــ ا

يدة. أقطار األمة العرية ا يات عن العراق و  الفردة بالدفاع والبطوالت العظيمة والت
 

ــا النــضال الوطــ والقومــي ومقاومــة  مــة قيمــة نتعلــم م ــة م ــة وتوعو عبو ــا، كمحطــة  ة واالحتفــاء  ي الــذكرى الــسنو تــأ
ـــن شـــعار العـــزة والكرامـــة  س والـــسراق، رافع واســـ ونـــة والعمـــالء وا االحتـــالل ومقارعـــة الـــذيول واألتبـــاع والعبيـــد مـــن ا
ـي واملـشارع  ـسلط اإليرا بداد وال ـي والنفـوذ واالسـ تـل األمر ـذر مـن خطـر ا رة والعدالة والشموخ واألصـالة، وا وا

رة باملنطقة.  ا
 

عــد أن فــاح عطــر العــزة  ن،  داء والــصديق ن والــش يــاء واملرســل ادة والتحــق بركــب األن الــد، وفــاز بالــش يد ا لقــد نــال الــش
ادة. سابقون إ نيل الش عد رحيلھ ألف وألف قائد ومناضل ي ًا من  اعة، تار رة والعدالة والقوة وال  والكرامة وا
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ــة  ــانون األول  ١٤٢٧ -الــساعة السادســة مــن فجــر العاشــر مــن ذي ا ــن مــن  افــق الثالث م.وقــف شــامخًا  ٢٠٠٦ه واملو

ـن شـعبھ وأمتـھ  ع ت  ت وك ن، ففي وقفتھ ك رادة وعزمة ال تل يبة شموخ وعز وفخامة و سمًا، و نظراتھ  متألقًا مب
ا ..  مزاياه ال عرف 

ياء وفخر، وقفة انتمـاء حقيقـي للـوطن واألمـة تمثلـت  الطود الشامخ متحديًا قتلتھ األقزام بوقفة عز وشموخ وك وقف 
ا .. لمات نطق   آخر 

يــاء  بــاء وك انــت وقفتــھ التارخيــة وقفــة عــز و يدًا خالــدًا، ف ــ العليــاء شــ ــن ارتقــى إ ــد ح عــانق ســماء ا ــان شــموخھ 
ًا قـــل  ـــا إيمانـــھ املطلـــق بـــا عـــز وجـــل والـــوطن واألمـــة، وتحـــدى أعـــداءه وقتلتـــھ تحـــديًا كبـــ للعـــراق واألمـــة جـــسد مـــن خالل
اعتھ،  ـــــ ن منكـــــسرن أمـــــام صـــــموده وعنفوانـــــھ و ونـــــة خـــــائب ـــــن والعمـــــالء املرتزقـــــة األقـــــزام وا تل ه، فجعـــــل ا نظـــــ

ة .. او م ا ز عروش م و م وغطرس م وكسر شوك  فأغاظ
 

ــ أن االحتـالل وعمــالءه ومرتزقتـھ بــاتوا  ن والعـرب  اقي ـذه الوقفــة االسـطورة العظيمــة للعـر ا  إن الرسـالة الـ أوصــل
ما طال أمده .. يبة، وأن النصر للعراق واألمة م م  الذل والعار وجر أذيال ا اي زمة، وأن   يتخبطون  بحر ال

فو قلوب رفاقھ وشعبھ وأمتھ إ الفخر بوقفتھ  سبًا  يدًا صابرًا مح عد مرور خمسة عشر سنة ع ارتقائھ ش اليوم و
يــــد  ــــا ا خ ــــا وعــــن تار يتھ وجــــوده بــــالنفس وفــــاء لوطنــــھ وأمتــــھ الــــ أفــــ حياتــــھ دفاعــــًا ع البطوليــــة املــــشرفة وتــــ
ية والفــــداء والوفــــاء  ــــ تمثــــل املعــــ للتــــ ة، ف ة وكبــــ ي كثــــ ــــا دالالت ومعــــا اده ل ــــش الــــدة، فــــذكرى اس ا ا ورســــال

ياء.  للمبادئ والقيم السامية وعنوانًا للكرامة والشموخ والك
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عــــــــد  ــــــــ األ م اليــــــــوم "قــــــــادة" العــــــــراق، والقيــــــــادة  ــــــــسمون أنفــــــــس
ـــسيدوا  م بزعمـــاء عـــصابات،  ـــم، مـــن املمكـــن توصـــيف ا ع بـــصفا
ض  عـ ـل مـن  ديـد ل طـف وال شروا الرعـب والقتـل وا الدولة و

م.  عل
 

ـــم مـــا زالـــوا يـــصفون  ـــل معـــ الوصـــف، ولك وا ب لقـــد طغـــوا وتجـــ
ن بأنـــــــــھ طاغيـــــــــة  الـــــــــد صـــــــــدام حـــــــــس يد القائـــــــــد ا س الـــــــــش الـــــــــرئ
ــم  ــدعون مجي م منــھ و حملــون الــشعب منــة تخليــص ودكتــاتور، و

رة ..  بالديمقراطية وا
 

ن لــــم  يد القائــــد صــــدام حــــس علمــــون جيــــدًا أن الــــش م  ــــم أنفــــس
ل ما يقولھ ينفذه بصدق.  يكن كذابًا وأن 

 
يد  ـــــم مـــــن أقـــــر بقيـــــادة الـــــش ـــــساقطون، وم م بـــــدأوا ي ـــــم أنفـــــس و
ف أن  ـــــــــــــم مـــــــــــــن اعـــــــــــــ صـــــــــــــدام للبـــــــــــــالد وصـــــــــــــدقھ وصـــــــــــــراحتھ، وم
ـا  رة القادمة ع الدبابة األمركية والـ حمل الديمقراطية وا

ا!  العمامة الفارسية ال ال تمنحنا ا .. وال نرد
 

تمــــع  يانــــة والــــسرقة والغــــدر وضــــياع ا ــــو ا ــــل مــــا جــــاؤوا بــــھ  ف
امــل ..  وتفكــك األســر، وارتبــاك التعليــم وفــشلھ وفــساد القــضاء ال

ن. دمات للمواطن عدام تقديم ا  والفشل  إدارة الدولة وا
 

انــت  تمــام بالــشباب، و ــم باال وضــياع الــشباب الــذين نــادوا جميع
ـــــــ  ـــــــة الطاغيـــــــة ع ل املـــــــ واألنثو تمـــــــام بالـــــــش ـــــــذا اال ر  مظـــــــا

ة الفارغة ال ضيعت الشباب.  الذكور والتفا
 

ـــــــ مطلـــــــع الـــــــسبعينات قولتـــــــھ عـــــــن  يد صـــــــدام  عنـــــــدما قـــــــال الـــــــش
الـــــــشباب : ( نكـــــــسب الـــــــشباب لنـــــــضمن املـــــــستقبل ) .. قـــــــام حـــــــزب 
تمـع  ـ ا ـا ع ـان أثر اقعيـة  ي بخطـوات و ا البعث العري االشـ
ـــ العـــراق، وجعـــل التعليـــم  ـــا محـــو األميـــة  ـــذا، وم ـــ يومنـــا  بـــاق إ
ـــد، وألـــزم اآلبـــاء  ليـــات واملعا ي، ورفـــع مـــن شـــأن املـــدارس وال مجـــا
ــشأ  ــل ســبل التوفيــق والنجاح.كمــا إنــھ أ ــم  بتعليــم األبنــاء، ووفــر ل

ا. ر م وتطو وايا م ملمارسة   مراكزًا للشباب ترعا
 

ـــــــــع والفتـــــــــوة والـــــــــشباب تحـــــــــت مؤســـــــــسة  وأســـــــــس منظمـــــــــات الطال
 االتحاد العام لشباب العراق.

 

ــــ إطــــار  ــــساء  م ، وكــــذلك قــــدم الرعايــــة لل ودعــــم الطلبــــة واتحــــاد
تلفـــة،  ـــساء العراق.وأدخـــل الـــشباب الـــدورات ا االتحـــاد العـــام ل

يح. م البناء ال  لبنا
 

ـــــــي والقومـــــــي لـــــــدى  ـــــــس الوطـــــــ والعر ـــــــا أن رفـــــــع ا يج انـــــــت ن و
تمع العرا بجميع أطيافھ.  ا

 
ـــــش  ، ليكـــــون داعمـــــًا ل ـــــش الـــــشع ن ا وأســـــس صـــــدام حـــــس
م الوطنيـة  ـام ـش بم ـ ا م  ساند أبناء الـشعب أخـو العرا ل
ــن  ـ القــوي واألم ل وطــ ليكــون الظ ـش والقوميـة، ونظــم إدارتــھ 
ــــــان لـــــــھ شـــــــرف  ـ ات، و ـــــــ ، ووفـــــــر لـــــــھ أفـــــــضل التج ـــــــ ـــــــش العرا ل
ـــــان حـــــشدًا  ـــــو فعـــــًال  اقيـــــة اإليرانيـــــة، و ـــــرب العر ـــــ ا املـــــشاركة 

تھ .. تھ وحرفيتھ ونزا  مقدسًا بموجب وطن
ـــرة للمـــشاركة  ـــن ا ــان أو طالبـــًا أو امل ـ ـــ موظفـــًا  ـــل عرا وســـمح ل
ــــــ عملــــــھ  عــــــود إ ا  عــــــد ر،  اوح بــــــضعة أشــــــ ة تــــــ فيــــــھ ملــــــدد قــــــص

 األص ..
ــــ مــــدى التــــارخ .. ألننــــا صــــنعنا  ــــا ع نــــا ســــنفتخر  انــــت حقب تلــــك 

 دولة عظيمة وشعبًا عظيم.
ـ تلـك العـصابة اآلثمـة  ـذا الـشعب ع تفـض فيـھ  وال بد من يـوم ي

تانًا. رمة ال استولت ع الدولة زورًا و  ا
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ات الدبابات ف ي وعمالئھ الذين جاءوا ع فو ن رحمھ هللا من قبل االحتالل االمر يد صدام حس ـ و عد مرور خمسة عشر عاما ع اعدام الش اليزال حاضرا  قلوب ووجدان الكث من الناس ع

ــديث عــن انجازاتــ م مــن كرامــة وعــزة نفــس حــ اخــر نفــس مــن حياتــھ رافعــا رأســھ عاليــا وا ــ نفوســ ــي والعــاملي ملــا زرع  ــ والعر ــ ھ ياملــستوى العرا ــا ع ــم االنجــازات الــ حقق ــ ا كــ ع طــول واود ال

 الصعيد السيا واالقتصادي واالجتما :

ن عام س صدام حس يد الرئ ورة العراق عام١٩٣٧ولد الش س جم ي للعراق عام١٩٧٩م وشغل منصب رئ  م٢٠٠٣م لغاية الغزو االمر

م انجازاتھ :  من ا

ات التجـــسس حيـــ ١ ـــ شـــب مـــات القـــضاء ع ـــ امل انـــت مـــن او ـــ الـــشان الـــداخ للعـــراق و ـــز الـــسيادة الوطنيـــة والغـــاء اي اثـــر للتـــدخل االجنـــ  عز ات التجـــسس ث /  شـــبكة مـــن مختلـــف  ٥٥٠بلغـــت شـــب

سيات.  ا

ة العامـــة وذلــك مــن عائـــدات الن ٢ ــر الــ ان وتطو ـــر االســ عبيـــد وتوســيع الطــرق وتطو نــاء املــدارس و افحـــة االميــة و د االقتـــصاد  فــط/ اســتخدام بــرامج مختلفــة مل ــ منتــصف الـــسبعينات حيــث شــ

لغ ذروتھ عام عد تاميم النفط و  م١٩٨٠العرا نموا حقيقيا 

اية السبعينات افضل اقتصاد  املنطقة ووصل سعر الدينار العرا اك من  ٣ امل حيث اصبح    دوالرات. ٣/ تاميم النفط بال

ي.١٩٧٠آذار١١/ اصدار بيان  ٤ كم الذا م القوميھ والسياسية والثقافية واصدار قانون ا  م الذي منح االكراد حقوق

ادة الدكتوراه واجبار الكبار باالنخراط  برامج محو االمية حيث نال العراق جائزة  ٥ ضانة ح ش لوه من االمية.ال/ اصدار قانون مجانية التعليم من ا نات  سكو  الثمان  يو

ارجية. ٦ ش قوي يقوم بحمايتھ من االطماع ا اجة العراق ا ج سليحية  ش العرا الفنية والعلمية وال عزز قدرات ا  / عمل ع 

ناء ٧ صول ع٥٥٠٠/ قام ب مختلف االختصاصات ع نفقة الدولة ل ن للدراسة خارج العراق و اقي ة وتم ارسال االالف من العر  ادة املاجست والكتوراه. شمدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانو

ن من البحر ا ال ٨ ا ورفع شعار تحرر فلسط اف باسرائيل او التفاوض مع ا ماديا وسياسيا ورفض االع ية ومساند  ر./ دعم القضية الفلسطي

س عري امر بضرب اسرائيل ب ٩ . ٤٣/ اول رئ  صاروخ واسقاط نظرة االمن االسرائي

اقية للدول العرية والصديقة بدون فوائد او شروط. ١٠ ات العر  / تقديم الدعم املادي وا

م  رفع معاناة املواطن العرا  ١١ ا ع برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي سا صار اعتمادا كب ة ا ية. من/ اعتمد العراق اثناء ف  خالل مفردات البطاقة التمو

ــار ــ الــصعيدين الــداخ وا ــ ع انــب السيا ــن الــدول وا انــب العــسكري وفــرض ســيادة وكرامــة العــراق ب نــاك ا ــديث عــن انجازاتــھ يطــول ف نــاك الكثــ والكثــ مــن  و وا يبــة العراق.و فــرض 

ا وذلك اختصارا للوقت  .  االنجازات لم يتم ذكر
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ي عـام  ١ ۞ ية  ١٩٦٥انون الثا انـدلعت شـرارة الثـورة الفلـسطي

ـــــا كـــــوادر البعـــــث  م  ي والـــــ ســـــا يو ة ضـــــد العـــــدو الـــــص املـــــس
يـــــة عـــــام  ـــــر العر ـــــة التحر أو  ١٩٦٩بقـــــوة ســـــواًء قبـــــل إنطالقـــــة ج

ا  عد
 
ي عام  ١ ۞ ـي لبنـان  ١٩٧٥انون الثا مة الطيبة جنو وقعت م

ــسالة ضـــد  يـــة ب ــر العر ــة التحر ـــا ثــوار البعـــث وج م  والــ ســا
يونية وتمكنوا من قتل  يونيًا وقـدموا  ١٦القوات الص جنـديًا صـ

ــ شــرف الــدين وولديــھ فــالح وعبــد  ٤ ــم الرفــاق : ع داء مــن بي شــ
 هللا

 
ي عــــام  ٢ ۞ ـــانون الثــــا اظــــم  ٢٠١١ـ اد الرفيــــق عبــــد هللا  ــــش اس

ي ون االحتالل األمر د املشاي األس    رو
 
ي عــام  ٣ ۞ ــ رحمــة هللا الرفيــق حــسن  ١٩٩٨ــانون الثــا انتقــل إ

ـــزب  ـــ املركـــزي ل ـــن ســـر املكتـــب امل ـــ نـــصار العـــامري نائـــب أم ع
زب  العضو السابق  مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق 
ـــة  ـــر التجـــارة والـــسكرت العـــام ل ي ووز ا ـــي االشـــ البعـــث العر

 الوطنية والقومية التقدمية سابقاً 
 
ي عــــام  ٣ ۞ ــــ  ٢٠١٠ــــانون الثــــا ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق ز انتقــــل إ

القـــــادري محـــــافظ التـــــأميم األســـــبق مـــــدير عـــــام مكتـــــب أمانـــــة ســـــر 
ـــــ القيـــــادة القوميـــــة  ارجيـــــة  القطـــــر ومـــــدير مكتـــــب العالقـــــات ا

ي سابقاً  ا  زب البعث العري االش
 
ي عــــام  ٥ ۞ ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق عبــــد  ٢٠١٨ــــانون الثــــا انتقــــل إ

ارجيـة لقيـادة قطـر العـراق  هللا الديري عضو مكتب العالقـات ا
ي ا  زب البعث العري االش

 
ي عــــام  ٦ ۞ ـــانون الثــــا ــــ الباســــل  ١٩٢١ـ ــــش العرا س ا تأســــ

ــــارس  ـــان ا ـ ــــ أرض العــــراق و يــــة  الــــذي تــــصدى لألطمــــاع األجن
ـــــ  ما ـــــي ومـــــصدر فخـــــر  ـــــن للبوابـــــة الـــــشرقية للـــــوطن العر األم
لھ مــن مالحــم بطوليــة قبــل  ــ م نظــ مــا  از الــشعب واألمــة واعــ

ن ع حلھ ٢٠٠٣احتالل العراق عام  تل قدام الغزاة ا  و

ي عــــام  ٦ ۞ ـــانون الثــــا أصــــبح قــــرار مجلــــس قيــــادة الثــــورة  ١٩٩٢ـ
ـــــــــــ  ٤٦٠رقـــــــــــم  ــــــــــانون األول  ٣٠الـــــــــــصادر  بـــــــــــإحالل عبـــــــــــارة  ١٩٩١ـ

اقيــــة أينمــــا وردت  ــــة العر ور م ــــة العــــراق محــــل عبــــارة ا ور جم

 ساري املفعول 
 
يد الفلـــــــــسطي ) يـــــــــوم الوفـــــــــاء  ٧ ۞ ي ( يـــــــــوم الـــــــــش ـــــــــانون الثـــــــــا

ة مقارعــــــــــة  ن البواســــــــــل خــــــــــالل فــــــــــ داء فلــــــــــسط والعرفــــــــــان لــــــــــش
ي يطا ي ومن قبلھ االحتالل ال يو  االحتالل الص

 
ي عـام  ٧ ۞ يـة أول  ١٩٧٩انون الثا ـر العر ـة التحر نفـذ ثـوار ج

ــــــ قطــــــاع غــــــزة وقــــــد تمــــــت  اينة  عمليــــــة خطــــــف وقتــــــل جنــــــود صــــــ
ية  العملية البطولية  مدينة رفح الفلسطي

 
ي عــــــام  ٨ ۞ ـــــانون الثــــــا عقــــــد املؤتمــــــر القطــــــري الثامــــــن  ١٩٧٤ـ ا

ي قطــــــــــر العــــــــــراق وقــــــــــد ناقــــــــــش  ا ــــــــــي االشــــــــــ ــــــــــزب البعــــــــــث العر
عــد حــرب  ارجيــة  ليــة وا  ١٩٧٣ــشرن األول  ٦املــستجدات ا

ـ ضـوء املؤامـرات االسـتعمارة  ل ثقلـھ  ا العراق ب وال شارك 
 والرجعية ضد األمة والثورة  العراق

 
ي عــــام  ٨ ۞ ـــانون الثــــا ــــق الركــــن  ٢٠١٥ـ اد الرفيــــق الفر ــــش اس

ـــــ  ـــــسان قبـــــل االحتـــــالل األســـــ  ـــــزاع محـــــافظ م ي ال محمـــــود فـــــ
كومــــــة العميلــــــة والــــــذي ســــــبق لــــــھ أن عمــــــل محافظــــــًا  ون ا ــــــ
ــــ قادســــية  ــــ  ــــش العرا ــــو أحــــد أبطــــال ا للبــــصرة والتــــأميم و

ان قائدًا للفيلق األول  يدة حينما   صدام ا
 
ي ( يــــــــوم قــــــــوى األمــــــــن الــــــــداخ ) يــــــــوم الوفــــــــاء  ٩ ۞ ـــــــانون الثــــــــا ـ

اقيـــــــة الوطنيـــــــة وقـــــــوى األمـــــــن  ـــــــس الـــــــشرطة العر والعرفـــــــان ملن
 الداخ

 
ي عـــــام  ٩ ۞ ـــــصاد األكـــــ )  ١٩٨٧ـــــانون الثـــــا بـــــدأت معركـــــة ( ا

اقيـــــــة الباســـــــلة بـــــــصد  ة العر ـــــــا القـــــــوات املـــــــس ـــــــت  والـــــــ ن
ـــا وتحقيـــق  ـــ شـــر البـــصرة وجنو ـــي الغاشـــم ع العـــدوان اإليرا

ي  نصر مؤزر ع قوات النظام اإليرا
 
ي عام  ١١ ۞ ـس سـرحان  ٢٠١٣انون الثا اد الرفيق خم ش اس

ـــــــــي  ـــــــــزب البعـــــــــث العر مـــــــــدي عـــــــــضو قيـــــــــادة قطـــــــــر العـــــــــراق  ا
لس الوط العرا قبل االحتالل ي عضو ا ا  االش

 
ي عـــــــــام  ١٢ ۞ ــــــــانون الثـــــــــا مـــــــــع املـــــــــؤمن املـــــــــس  ٦٣٠ـ دخـــــــــل ا

ــسانية يقــوده نـــ الرحمــة والـــسالم  بــالتقوى والعلــم والعـــدل واال
ـــي محمـــد بـــن عبـــد هللا عليـــھ الـــصالة والـــسالم مكـــة  الرســـول العر
افة والعـداء للرسـاالت  ر ل والدجل وا ار كيان ا املكرمة فا
عــــم أرض العــــرب فيقــــود  ــــدى و ــــشع نــــور اإليمــــان وال ة ل الــــسماو
اقامـــــــة صـــــــرح العلـــــــم  األمـــــــة للتحـــــــرر مـــــــن املـــــــستعمرن األجانـــــــب و

شرة جمعاء . لت منھ ال  والتقدم الذي 
 
ي عــــام  ١٢ ۞ ـــانون الثــــا اختتــــم املؤتمــــر القطــــري الثامــــن  ١٩٧٤ـ

ـــ  ي قطـــر العـــراق أعمالـــھ وشـــدد ع ا ـــي االشـــ ـــزب البعـــث العر
ياليــــــــــة االســــــــــتعمارة  ميــــــــــة إفــــــــــشال مخططــــــــــات الــــــــــدوائر االم أ

يونية والقـــــوى الرجعيــــة ضـــــد ثــــورة  يــــة والــــص تمـــــوز  ٣٠  -  ١٧الغر
ـــ بيـــان  ١٩٦٨ آذار  ١١التقدميـــة وذلـــك بتطبيـــق النقـــاط الـــواردة 
شـــراك القـــوى  ١٩٧٠ ا الـــذي حـــدده البيـــان و ـــ موعـــد التـــار 

ـــــ  ـــــداف الثـــــورة  السياســـــية الكرديـــــة املؤمنـــــة بوحـــــدة العـــــراق وأ
ــــــا  ــــــة ومكونا ــــــة الوطنيــــــة والقوميــــــة التقدميــــــة ودعــــــم ا ا

ا شاط  وتوسيع 
 
ي عــــــام  ١٢ ۞ ـــــانون الثــــــا ــــــش  ٢٠٢١ـ ــــــ ا اد املقاتــــــل  ــــــش اس

ن  العرا الباسل اللواء الركن كرم النمري أحـد القـادة العـسكر

 ة التحرر العرية  األردن
 
ي عـــــــــــام  ١٤ ۞ ــــــــــانون الثـــــــــــا انتـــــــــــصرت الثـــــــــــورة الـــــــــــشعبية  ٢٠١١ـ

ـــان لكــــوادر  ـ ــــ و ــــن العابــــدين بــــن ع ــــسية وأطاحــــت بنظــــام ز التو
ا وقـــــدموا  ــــ الثــــورة منــــذ انــــدالع شــــرار ــــ  ــــم ورئ البعــــث دور م

ا يل انجاح داء  س  الش
 
ي عــام  ١٥ ۞ ــشغل  ١٩٤٨ــانون الثــا ــان  وقــع صــا جــ الــذي 

ـــــــ  ـــــــ ع ــــــي العرا ـ ـــــــ النظـــــــام املل ـــــــس الـــــــوزراء  آنـــــــذاك منـــــــصب رئ
ــــــــــ االحتـــــــــــالل  ــــــــــسموث الــــــــــ تـــــــــــضفي الــــــــــشرعية ع ــــــــــدة بور معا
ــــــ العــــــراق فــــــأطلق توقيعــــــھ شــــــرارة انتفاضــــــة شــــــعبية  ي  يطــــــا ال
ــــدة الــــ لــــم تــــرى  املعا حكومتــــھ و اقيــــة عارمــــة أطاحــــت بــــھ و عر
ـــــد وقـــــد شـــــارك كـــــوادر  ا النـــــور بفـــــضل يقظـــــة شـــــعب العـــــراق ا
ــ  ــزب لــم يمــ ع ــ االنتفاضــة رغــم أن ا ل الفــت  ــش البعــث 

ر . سعة أش سھ سوى   تأس
 
ي عـــــــام  ١٥ ۞ ــــــانون الثـــــــا ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ٢٠٠٧ـ انتقـــــــل إ

اقيـة سـابقًا  ـابرات العر ـس ا ـسن رئ يم ا يد بـرزان ابـرا الـش
ـس  يد عـواد حمـد البنـدر وكيـل رئ ـ النـضال الرفيـق الـش وزميلـھ 
ـــــــس  ديـــــــوان الرئاســـــــة قبـــــــل االحتـــــــالل محـــــــافظ األنبـــــــار األســـــــبق رئ
ــي  مــا عمــالء االحتــالل األمر عــد أن اغتال محكمــة الثــورة ســابقًا 

ي  العراق يو ي الص  اإليرا
 
ي عـــــــام  ١٦ ۞ ــــــانون الثـــــــا ـــــــ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ٢٠١٢ـ انتقـــــــل إ

ـ قيـادة قطـر العـراق  ن رشيد العضو السابق  امل ياس املناضل 
ـ سـابقًا محافـظ  كم ا ي وزر ا ا زب البعث العري االش

 بابل األسبق
 
ي عــام  ١٧ ۞ الــدة  ١٩٩١ــانون الثــا بــدأت منازلــة أم املعــارك ا

ـــــــ  لـــــــف الـــــــدو الثالثيـــــــ عدوانـــــــھ الغاشـــــــم ع عـــــــد أن شـــــــن ا
ــــــة الــــــ تخــــــدم  يو افــــــق الدولــــــة ا دف مر العــــــراق والــــــذي اســــــ
ة أروع املالحـم  ل شعب العراق وقواتـھ املـس ن وقد  املواطن
س القائــــــد  ــــــ التــــــصدي للمعتــــــدين وقــــــد تجــــــول الــــــرئ البطوليــــــة 
يحة يــــوم  غــــداد صــــ ــــ عــــدد مــــن منــــاطق  ن  الرفيــــق صــــدام حــــس

 العدوان غ آبھ باملعتدين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي عـــام  ١٧ ۞ ــانون الثـــا ــــ  ١٩٩٣ـ ـــًا ع ــا عـــدوانًا جو ـ ت أمر شـــ
اد عــدد  ــش ــداف أخــرى ممــا أدى الس غــداد وأ ــ  فنــدق الرشــيد 

ن وجرح آخرن .  من املواطن
 

ي عـــام  ١٧۞  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق عبـــد  ٢٠١٩ـــانون الثـــا انتقـــل إ
ــــ األســــبق  بيــــة العرا ــــر ال ــــ وز يــــد ســــلمان الكر بــــار عبــــد ا ا
ـــــــي  ـــــــزب البعـــــــث العر ـــــــ املركـــــــزي  ـــــــن ســـــــر املكتـــــــب امل نائـــــــب أم

ي سابقًا . ا  االش
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ي عــــام  ١٨  ۞ ـــانون الثــــا ( يــــوم الِعلــــم ) يــــوم دكــــت أول  ١٩٩١ـ
ي  يو اقيــــــة الكيــــــان الــــــص ن العر ــــــس وجبــــــة مــــــن صــــــوارخ ا
ــــــة القائــــــد العــــــام  ور م ــــــس ا الغاصــــــب بــــــأمر مباشــــــر مــــــن رئ
ن ألبطــال  يــب الــركن الرفيــق صــدام حــس ة امل للقــوات املــس
ن ولبنـــــــــان  داء العـــــــــراق وفلـــــــــسط ـــــــــ ثـــــــــأرًا لـــــــــش ـــــــــش العرا ا

والن العري السوري .  وا

 
ي عــام  ١٩  ۞ عرضــت مدينــة عــدن اليمنيــة  ١٨٣٩ــانون الثــا

ــــھ بمقاومــــة واســــعة  ي الــــذي جو يطــــا لالحتــــالل العــــسكري ال
 ١٩٦٣ـشرن األول  ١٤وانتفاضات متكررة ح تمكنت ثـورة 

ـــ  ـــي اليمـــن وشـــرقھ  ـــشرن  ٣٠مـــن طـــرد االســـتعمار مـــن جنو
ي  ـــــ الثـــــورة ومقاومـــــة  ١٩٦٧الثـــــا م كـــــوادر البعـــــث  وقـــــد ســـــا

ل قوة  الغزاة ب
 
ي عـــــام  ٢٠  ۞ ــــانون الثـــــا تمـــــوز  ٣٠  -  ١٧عرضـــــت ثـــــورة  ١٩٧٠ـ

ــــــــا  ١٩٦٨ ئـــــــة دبر اكية ملؤامــــــــرة رجعيـــــــة دن القوميـــــــة واالشـــــــ
يـــــران والغـــــرب  ــــا و ـ ن بأمر ونـــــة والعمـــــالء املـــــرتبط عـــــض ا
ــــ العــــراق  ــــة  ــــزب الثور ي ولكــــن ســــلطة ا يو والكيــــان الــــص
ن أثنـــاء دحـــر املؤامـــرة  د جنـــدي ـــش ـــا وقـــد اس ـــت بإحباط ن

 الغادرة
 
ي عــــام  ٢١  ۞ ــــا عــــدوانًا جديــــدًا  ١٩٩٣ــــانون الثــــا ت أمر شــــ

 بضرات صاروخية ع العراق
 
ـــــــــــــــــــــــانون  ٢٢  ۞ ـ

ي عـــــــــــــــــــام  الثـــــــــــــــــــا
انطلقــــــت  ١٩٧٠

رة  تظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  جما
ـــــــــــــــــــــ  مة  ـــــــــــــــــــــ
يع  ـــــــش غـــــــداد ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  جندي

دا أثنــــــاء إحبــــــاط مؤامــــــرة  ــــــش ئـــــــة  ٢٠اس ي الدن ـــــانون الثــــــا ـ
ــــزب البعــــث  ــــدة  تافــــات مؤ ة  ــــ املــــس تــــف املــــشاركون  و
ـا  وقيادة الثورة ومنددة بـاملؤامرة الرجعيـة املدعومـة مـن أمر
اينة وقــــد حيــــا الرفيــــق  ـــام إيــــران العمــــالء والغــــرب والــــص ـ وح
يد القائـــــــد  األب القائـــــــد أحمـــــــد حـــــــسن البكـــــــر والرفيـــــــق الـــــــش
ــة  ن القوميــة والقطر ن والرفــاق أعــضاء القيــادت صــدام حــس
ي ومجلــــــس قيــــــادة  ا ــــــي االشــــــ ــــــزب البعــــــث العر اقيــــــة  العر
م بجـــــوار  ة الـــــشعبية أثنـــــاء مـــــرور ـــــ املـــــس ن  الثـــــورة املـــــشارك
ــــوري وألقــــى الرفيــــق األب القائــــد أحمــــد حــــسن  م القــــصر ا
ـــ  ما ـــوري لتحيـــة ا م لمـــة مـــن شـــرفات القـــصر ا البكـــر 

بناء .  والتنديد باملؤامرة واملتآمرن ا
 
ي عــــام  ٢٢  ۞ ـــانون الثــــا ــــ  ١٩٨٨ـ انتقــــل إ

رحمــــــــــة هللا الرفيــــــــــق أحمــــــــــد عبــــــــــد الــــــــــستار 
ــــــــــــر األوقــــــــــــاف  بيـــــــــــة ووز ــــــــــــر ال ـــــــــــواري وز ا

ية سابقًا .  والشؤون الدي

ي عـــــــام  ٢٢  ۞ اد املقاتـــــــل الباســـــــل  ١٩٨٨ـــــــانون الثـــــــا ـــــــش اس
ـــــــدي قائـــــــد الفيلـــــــق  يم ا ـــــــز إبـــــــرا اللـــــــواء الـــــــركن عبـــــــد العز

امس .  ا
 
ي عــــــــــــام  ٢٢  ۞ ـــــــــــانون الثــــــــــــا وجــــــــــــھ العــــــــــــراق ضــــــــــــرات  ١٩٩١ـ

ــــــــا مقتــــــــل وجــــــــرح  ي نتــــــــج ع يو  ٦٠صــــــــاروخية للكيــــــــان الــــــــص
يونياً   ص

 
ي عــــام  ٢٣  ۞ ـــانون الثــــا ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق  ١٩٩٣ـ انتقــــل إ

ـــ قيـــادة قطـــر العـــراق  جعفـــر قاســـم حمـــودي العـــضو الـــسابق 
ي ومجلـــــــــس قيـــــــــادة الثـــــــــورة  ا ـــــــــي االشـــــــــ ـــــــــزب البعـــــــــث العر

لس الوط العرا وزر الدولة سابقاً   وا
 
ي عــــــــــــام  ٢٥  ۞ ـــــــــــانون الثــــــــــــا وجــــــــــــھ العــــــــــــراق ضــــــــــــرات  ١٩٩١ـ

ـ  الـة مـن الـذعر  ي أدت  يو صاروخية جديدة للكيان الـص
تلــــة  ن ا ــــم خــــارج فلــــسط اينة وفــــرار كثــــ م صــــفوف الــــص

ا م األصلية ال قدموا م  عائدين لديار
 
ي عـام  ٢٥  ۞ ـ  ٢٠٠٦انون الثـا انتقـل إ

رحمــة هللا الرفيــق بــدر الــدين مــدثر عــضو 
ـــــي  ـــــزب البعـــــث العر القيـــــادة القوميـــــة 
ــن ســر قيــادة قطــر الــسودان  ي أم ا االشــ

زب .  ل
 
 
ي عــــــــــــــام  ٢٥  ۞ ـــــــــــــانون الثــــــــــــــا  ٢٠١٠ـ

ـــق  ـــ رحمـــة هللا الرفيـــق الفر انتقـــل إ
ـــــــــ حـــــــــسن  يد ع األول الـــــــــركن الـــــــــش
يــــد عــــضو مجلــــس قيــــادة الثــــورة  ا
ــــــــزب  عــــــــضو قيــــــــادة قطــــــــر العــــــــراق 
عـــــــــد أن  ي  ا ـــــــــي االشــــــــ البعــــــــث العر
ــــــــي  ـ اغتالـــــــــھ عمـــــــــالء االحتـــــــــالل األمر
ــــ العــــراق وقــــد  ي  يو ــــي الــــص اإليرا

كــــــــم  ــــــــرًا للــــــــدفاع والداخليــــــــة وا ســــــــبق للفقيــــــــد أن عمــــــــل وز
 ا .

 
ي عــــــــام  ٢٥  ۞ ـــــــانون الثــــــــا انــــــــدلعت الثــــــــورة الــــــــشعبية  ٢٠١١ـ

 املصرة ال أطاحت بنظام حس مبارك
 
ي عــــام  ٢٦  ۞ ـــانون الثــــا ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق  ٢٠٠٨ـ انتقــــل إ

ـــزب البعـــث  ـــ عـــدنان فرحـــات عـــضو القيـــادة القوميـــة  را
ــــــي  ــــــس حــــــزب طليعــــــة لبنــــــان العر ي نائــــــب رئ ا ــــــي االشــــــ العر

ي ا  االش
 
ي عــــام  ٢٧  ۞ ـــانون الثــــا ( يــــوم الوثبــــة الوطنيــــة ) يــــوم  ١٩٤٨ـ

ــ  ــت  ــا ون ــ ذرو ــ العــراق إ وصــلت االنتفاضــة الــشعبية 
ــــــــ  جبــــــــاره ع اليــــــــوم ذاتــــــــھ باإلطاحــــــــة بحكومــــــــة صــــــــا جــــــــ و
ـــــــــــدة  ـــــــــــ إلغـــــــــــاء معا ــــــــــي ع ـ رغـــــــــــام النظـــــــــــام املل االســـــــــــتقالة و
ــــ  ــان كـــوادر البعـــث  ـ ـــسموث االســـتعمارة مـــع برطانيــــا و بور
ــــ  ــــزب لــــم يمــــ ع ــــ الوثبــــة رغــــم أن ا ن  طليعــــة املــــشارك

ر سعة أش سھ سوى   تأس
 
ي عــام  ٢٧  ۞ عــدد  ١٩٦٩ــانون الثــا تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام 

ـــــم  ـــــ العـــــراق بي ي  يو ـــــاز املوســـــاد الـــــص س ج  ٩مـــــن جواســـــ
ـــة : ال  ـــود تحقيقـــًا للـــشعار الـــذي رفعتـــھ ســـلطة البعـــث الثور

عد اليوم،  س  جواس
ــى  ـان العــراق قـد عا و
س  غلغــل جواســ مــن 
ـــــــ مفاصـــــــل  املوســـــــاد 
ـــــــ  م  الدولــــــة ونجـــــــاح
عـــــــــــــــــــــــــــــض  اغتيـــــــــــــــــــــــــــــال 
ن الــــــــــــشرفاء  املــــــــــــواطن
ــــشر  ــــد ال أيــــام الع

 -  ١٧األسود قبـل ثـورة 
ــــــــائن منــــــــ روفــــــــا  ١٩٦٨تمــــــــوز  ٣٠ ــــــــروب ا مــــــــة  يل م ــــــــس و

ي عـام  يو ـ الكيـان الـص رية إ ممـا عـرض  ١٩٦٦بطائرتھ ا
ـــــاق  ـــــ إ اينة  طـــــر وســـــاعد الـــــص أمـــــن العـــــراق وســـــالمتھ ل

زمة باألنظمة العرية  نكسة   . ١٩٦٧حزران  ٥ال
 
ي عام  ٢٧  ۞ اد الرفيق حكمة مزان  ٢٠١٢انون الثا ش اس

ـر املاليـة قبـل  س مجلس الـوزراء ووز يم العزاوي نائب رئ إبرا
و عضو سابق  كومة العميلة و ون ا االحتالل األس  
ــــزب البعــــث  ــــ مجلــــس قيــــادة الثــــورة وقيــــادة قطــــر العــــراق 

ارجية سابقاً  ي ووزر االقتصاد والتجارة ا ا  العري االش
ي عــــام  ٢٨  ۞ ـــانون الثــــا ــــ رحمــــة هللا الرفيــــق  ٢٠١٨ـ انتقــــل إ

ــــــ قبــــــل  لــــــس الوطــــــ العرا اب الــــــدوري عــــــضو ا خالــــــد شــــــ
 االحتالل

 
ي عــــــام  ٢٩  ۞ ـــــانون الثــــــا ــــــة  ١٩٤٦ـ و طــــــوط ا س ا تأســــــ

اقية  العر
 
ي عــــــــــام  ٢٩  ۞ ة  ١٩٨٥ــــــــــانون الثــــــــــا بــــــــــدأت القــــــــــوات املــــــــــس

ـــ داخـــل  اقيـــة الباســـلة بتوجيـــھ الـــضرات الـــصاروخية إ العر
ا اإلعالم مس : حرب املدن ي وال أطلق عل  العمق اإليرا

 
ي عـــام  ٢٩  ۞ ـــش العـــراق الباســـل  ١٩٨٧ـــانون الثـــا واصـــل ج

نحـة وتمكـن مـن  ـ القـوات اإليرانيـة امل تحقيق انتصاراتھ ع
ــا إيــران جنــوب شــرق البــصرة ضــمن  ــر عــدة منــاطق احتل تحر

صاد األك  عمليات معركة ا
 
ي عـــــــــــــام  ٣٠  ۞ ــــــــــــانون الثـــــــــــــا  ١٩٨٥ـ

ــق  ــ رحمــة هللا الرفيــق الفر انتقــل إ
ــــــدي عمــــــاش  األول الــــــركن صــــــا م
ي العـــــضو  لـــــسن ـــــ  ســـــف العـــــراق 
ن القوميـــــــــــة  ـــــــــــ القيـــــــــــادت الـــــــــــسابق 
ــــزب البعــــث  اقيــــة  ــــة العر والقطر
ي ومجلـــــــس قيـــــــادة  ا ـــــــي االشـــــــ العر
ـــــ أيـــــضًا مناصـــــب  الثـــــورة والـــــذي تو
ـس  ورة ونائـب رئ م س ا نائب رئ

ــــ موســــكو  ــــر الــــدفاع والداخليــــة وســــف العــــراق  الــــوزراء ووز
يع جثمـــان الفقيـــد بحـــضور عـــدد  ـــش ـــارس ســـابقًا وقـــد تـــم  و

زب . ن  الدولة وا  من املسؤول
 
ي عـــــــام  ٣٠  ۞ ــــــانون الثـــــــا وجـــــــھ العـــــــراق العديـــــــد مـــــــن  ١٩٩١ـ

ــ  ي الثالثي لــف العــدوا اقــع قــوات ا الــضرات بــرًا وجــوًا ملو
م خسائر فادحة . قًا   م

 
ي عــــام  ٣١  ۞ ـــانون الثــــا ــــ بتــــداول  ١٩٥٩ـ بــــدأ الــــشعب العرا

عـــد ثـــورة  ـــوري  م ـــد ا ـــ الع اقيـــة  أول إصـــدار للعملـــة العر
 . ١٩٥٨تموز  ١٤
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عامان ع رحيل الرفيـق القائـد ناصـيف عـواد الـذي ظـل منحـاًزا 
ــذه األيــام  ــ  ــ قــضية وطنــھ وقــضايا أمتــھ حــ يومــھ األخــ .. و إ
عــصف باألمــة ..  ـراب الــذي  ــم ا عــرب ونحـن نــرى  نفتقـد أبــا 
ــــــ  ــــــا الرفيــــــق القائــــــد ومــــــن املؤكــــــد أن املبــــــادئ ال لــــــك الرحمــــــة أ

بقى خالدة  نفوسنا .. ذا العمر س ل  ا   حملنا
 

ـــــشام عـــــودة  اتـــــب والـــــشاعر املعـــــروف  ل ال ـــــذه العبـــــارات اســـــ
ة  ـــ الـــذكرى الـــسنو مقالتـــھ ورثـــاءه للقائـــد البعـــ ناصـــيف عـــواد 
ا تحـــــت عنـــــوان ( ناصـــــيف عـــــواد  ـــــشر لوفاتـــــھ تلـــــك املقالـــــة الـــــ 
ــــــ  ــــــ صــــــفحة التواصــــــل االجتمــــــا  ــــــ ذاكــــــرة رفاقــــــھ )  الــــــد  ا

انون األول  ر  ا : ٢٠٢١العشرن من ش  وجاء ف
 

كــــــذا يمكــــــن  م،  اقف ــــــ حبــــــال مــــــو ا غيــــــب الرجــــــال ولــــــن ت لــــــن 
ــ  وصــف الراحــل الكبــ الرفيــق القائــد ناصــيف عــواد الــذي تــرك 
ة قائــــد  م مــــا يليــــق بمــــس ــــ رفاقــــھ وأصــــدقائھ ومعارفــــھ وذاكــــر و
ـــــ  ة و ـــــا الكبـــــ ـــــ لقـــــضايا وطنـــــھ وأمتـــــھ وظـــــل منحـــــاًزا لعناو انت
ن الــــــــ خــــــــسرت برحيــــــــل الرفيــــــــق القائــــــــد  ــــــــا فلــــــــسط املقدمــــــــة م
غـــادر خندقـــھ  ا وقائـــًدا لـــم  ناصـــيف عـــواد فارًســـا مـــن أبـــرز فرســـا

.  ح يومھ االخ
ون القائــــد املناضــــل  ــــش ــــديث عــــن الرجــــال الكبــــار الــــذين  ــــ ا
ـــــ  بك السيا ـــــش ـــــاص بالعـــــام كمـــــا  بك ا ـــــش ناصـــــيف عـــــواد 
ــــساوم،  ــــصية قائــــد لــــم  ايــــة  ــــ ال ســــم  بالنــــضا بالثقــــا ل
فية  تــــــھ الـــــــ تـــــــھ النــــــضالية وتجر يــــــة وتجر ز تــــــھ ا ففــــــي تجر
ــ  ــذه امليــادين، يك ــل  ــ  عــرب نفــسھ  تــھ الثقافيــة ظــل أبــو  وتجر
كــ بالتــصاقھ بقــضايا الــوطن والنــاس  كــ بثقافتــھ و بتواضــعھ و
ة لــــدى الرفيــــق  انــــة أثــــ انــــت لــــھ م كــــ بأخالقــــھ العاليــــة، فقــــد  و
ة أيــًضا لــدى  انــة أثــ انــت لــھ م ــشيل عفلــق، و القائــد املؤســس م
ن ولــدى جميــع الرفــاق الكبــار  يد صــدام حــس الرفيــق القائــد الــش
ــــ  الــــدة ال ة ا ــــذه املــــس ــــ  ة  ــــ م الوا الــــذين تركــــوا بــــصما
ي، لذلــــك  ا ــــي االشــــ ــــو حــــزب البعــــث العر ــــا االشــــم  يظــــل عنوا
ــــــسان وناصــــــيف عــــــواد  ــــــن ناصــــــيف عــــــواد اال يــــــصعب الفــــــصل ب

عضا. ما  عض ما يكمالن   املناضل فكال
 

عــــرب ممتلًئــــا بالغــــضب  ــــان أبــــو  ة مــــن حياتــــھ  ــــ الــــسنوات االخــــ
عــــــد أن  عــــــد احتــــــالل العــــــراق و ــــــ مــــــا وصــــــل إليــــــھ حــــــال األمــــــة  ع
ند إليـــھ، لكنـــھ  ـــس انـــت  ـــدار القـــوي الـــذي  ن ا خـــسرت فلـــسط
ــــذه األمــــة  ــــ شــــباب  ــــ و ــــا ع ًن ــــا بالتفــــاؤل أيــــًضا مرا ـــان ممتلًئ ـ
ــــــــضوع  نــــــــوع وا ة الــــــــ تــــــــرفض ا ــــــــ ــــــــ جميــــــــع القــــــــوى ا وع
ــسالم، لــم يفقــد األمــل أبــًدا وظــل يقــول للنــاس مــا يجــب أن  واالس
ــــــو املثقــــــف  رجــــــة والــــــصعبة، و ــــــذه الظــــــروف ا ــــــ مثــــــل  يقــــــال 
ـــــان  ـــــي واملناضـــــل البعـــــ والقائـــــد الوطـــــ والقومـــــي الـــــذي  العرو
ـان يتطلـب أن يكـون  ل م ل موقع و ام   يحظى بالتقدير واالح
ون  ــــــان كثـــــــ ـ عـــــــرب  ــــــان يتحـــــــدث أبـــــــو  ـ موجـــــــوًدا فيـــــــھ، وعنـــــــدما 

قيقــة وصــوت الوطــن  يــصمتون لــسماع صــوت العقــل وصــوت ا
عة والفو ال  ت فيھ ا وصوت األمة والناس  وقت ك

ا تخرب العقل وزعزعة الثوابت.  ظلت وظيف
 

ـزب البعـث  ـ  ـو الـذي انت لـة، و ع مـدى سـنوات عمـره الطو
ي عــــــام  ا ــــــي االشــــــ ــــــن  ١٩٥٣العر عــــــرب موزًعــــــا ب ــــــي  ظــــــل قلــــــب أ

واضـر  ـا مـن العواصـم وا وت وغ غداد ودمشق و القدس و
يـــــــة إليمانـــــــھ املطلـــــــق بـــــــأن فجـــــــر األمـــــــة قـــــــادم ال محالـــــــة، وأن  العر
ــــل  ــــ  ــــ  ــــضور الب ظــــة وســــيدة ا ن ســــتظل ســــيدة ال فلــــسط
ـا نحـو  رول يـة و كـم العر يار  أنظمـة ا ذا اال ا وأن  اقع مو
ـــــا أن  ـــــ مـــــن عقـــــول أبنـــــاء األمـــــة ووع التطبيـــــع مـــــع العـــــدو لـــــن يل
ـــا  ــا وعنفوا و ــل ز ــا ب ـــا، وأ ــا وأم ل ن لــن تكــون إال أل فلــسط
ـي املنبعـث مـن  ًقـا لألمـل العر يـة وطر ًقـا للوحـدة العر ستظل طر

 عيون شرفاء األمة. 
 

ــــــ  عــــــرب، حــــــ  يــــــاء ظــــــل أبــــــو  للــــــة بالك تھ امل ــــــ مــــــدى مــــــس وع
فًعـا عـن الـصغائر ألنـھ واحـد  ا قـسوة، م طات وأك أصعب ا
كتبــــون حروفــــھ وصــــفحاتھ  مــــن الكبــــار الــــذين يــــصنعون التــــارخ و
ـــم  ن بــأن قدر ا بـــأخالق الكبــار املـــؤمن ً ، وظـــل متمــس ــ بمــداد الو
ـــــ  يتمــــا مـــــع قـــــدر األمــــة، ماضـــــًيا وحاضـــــًرا ومــــستقبًال، منحـــــاًزا إ
م عمـــــاد األمـــــة  الـــــشباب الـــــذي ظـــــل مؤمًنـــــا حـــــ يومـــــھ االخـــــ بـــــأ

رة واالستقالل. ا نحو ا ا وقادة معرك  وذخ
 

أقـول  كذا عرفتھ عن قرب، و ان القائد ناصيف عواد، و كذا 
ــذا الرفيــق القائــد ورفاقــھ  ــا  ــن أن املبــادئ الــ آمــن  وأنــا مطم
ـــة  ر ـــا حـــ يتحقـــق الوعـــد، وعـــد ا ـــ و الـــدون ســـتظل ع ا
ـــــ  علمنـــــاه  ـــــذا اإليمـــــان الـــــذي  والنـــــصر الـــــذي نـــــؤمن بحتميتـــــھ، 

الدة.  مدرسة البعث ا
 

END
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ـــــارون  في املعـــــروف  اتـــــب الـــــ ـــــ معـــــرض تقديمـــــھ ملقالـــــة ال و
ل شـــاعر ام  يـــة اســـ ـــصار والبطاقـــة التمو ـــة ا محمـــد عـــن تجر
ـــــــ فـــــــضل  املعـــــــارك والقادســـــــية لـــــــؤي حقـــــــي مداخلتـــــــھ باإلشـــــــارة ا
ن رحمـھ  يد صـدام حـس س الـش عب القائد الـرئ د و وحكمة وج
ــــــــــــة وعّفــــــــــــة اليــــــــــــد واالدارة  ا مــــــــــــة والعــــــــــــزم والــــــــــــص وال هللا، فال
اتــــــھ املباشــــــرة  انــــــت بتوج ــــــل مفاصــــــل الدولــــــة انمـــــا  املـــــسؤولة ل
ــــ  ــــارة يــــده ال عتــــھ الدقيقــــة وحكمتــــھ وحزمــــھ وصــــرامتھ وط ومتا
الل  ـــــ االســـــ ميـــــع رجـــــاالت الدولـــــة .. وممـــــا جـــــاء  ضـــــرت مثـــــال 

ــــانون األول  ــــ التاســــع عــــشر مــــن  ا  ــــشر ــــ  ٢٠٢١للمقالــــة الــــ 
 صفحة التواصل االجتما :

 
نيــــة  ة وم ــــد وخــــ ي الكبــــ بج ــــا ل بتقــــدير عــــاٍل ا ــــ ( وانــــا ا
ـــــــدي صـــــــا  يـــــــھ الـــــــشرف الـــــــدكتور محمـــــــد م ـــــــد ال ـــــــر ا الوز
ـــصار والبطاقـــة  ـــة ا ـــل مـــن يكتـــب عـــن تجر ـــ  الـــراوي، اتمـــ ع
يــــــــــة وحركــــــــــة االعمــــــــــار العظيمــــــــــة الــــــــــ رافقــــــــــت ســــــــــنوات  التمو
ـــــسب الفـــــضل للرجـــــال الـــــذين عملـــــوا  ـــــو ي ـــــصار، ان يتـــــذكر و ا
عـــــــب  ـــــــد و ـــــــسوا فـــــــضل وحكمـــــــة وج ـــــــدوا وابـــــــدعوا، ان ال ي واج
مـة والعـزم  ن رحمھ هللا، فال يد صدام حس س الش م الرئ قائد
ـــــــل مفاصـــــــل  ـــــــة وعّفـــــــة اليـــــــد واالدارة املـــــــسؤولة ل ا والـــــــص وال
عتـھ الدقيقـة وحكمتـھ  اتـھ املباشـرة ومتا انـت بتوج الدولة انما 
ميــــع رجــــاالت  ــــارة يــــده الــــ ضــــرت مثــــال  وحزمــــھ وصــــرامتھ وط
ن تحــــت  ـــان يــــضعھ امــــام العــــامل ـ ان الــــدقيق الــــذي  الدولــــة واملــــ
ــــن شــــرف املــــسؤولية او دنــــاءة النفــــس وقطــــع اليــــد جــــزاًء  قيادتــــھ ب
ــس  ميــع ان الرئ د ا ــش ــد، يجــب ان  يانــة االمانــة والع وفاقــًا 
ـــــو النمـــــوذج االمثـــــل لـــــشرف القيـــــادة لذلـــــك  ـــــان  ن  صـــــدام حـــــس

م  ـــــ خدمـــــة شـــــع م  ن ينـــــذرون انفـــــس اختـــــار رجـــــاال شـــــرفاء نـــــز
ن  يد صــدام حــس س الــش م.ســالما ورحمــة مــن القلــب للــرئ ووط
ـده الـذي  ـ ع ولرجالھ االبطال االبرار الذين لـم يخونـوه وظلـوا ع
ـــــأك صـــــفحاتھ  ـــــ ذمـــــة التـــــارخ و ـــــب خالـــــدون  ـــــم الر ـــــدوه، و عا

اقًا.  اشر
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ـــر التجـــارة  ـــدي صـــا الـــراوي وز ر لـــ الـــدكتور محمـــد م قبـــل شـــ
ــــــ  ــــــ نــــــدوة علميــــــة عقــــــدت  ــــــ االســــــبق، دعــــــوة للمــــــشاركة  العرا
انيــــة القــــضاء عليــــھ )  ــــ العــــالم .. وام ــــوع  ــــا ( ا ولنــــدا، عنوا
يئـــــات دوليـــــة متخصـــــصة بالتعـــــاون مـــــع  ـــــا االمـــــم املتحـــــدة و نظم
ثمرت النــــــدوة لالحتفــــــال  ولنديــــــة الــــــ اســــــ امعــــــات ال احــــــدى ا

ا. شا  بمرور قرن ع ا
 

ــــــــــة ( البطاقــــــــــة  ــــــــــ النــــــــــدوة عــــــــــن تجر والقــــــــــى الــــــــــراوي محاضــــــــــرة 
ـــــا ميـــــدانيا مـــــع كـــــوادر وموظفـــــي  ـــــ العـــــراق الـــــ قاد يـــــة )  التمو

ــــــصار (  ـــــــ امتــــــداد ســـــــنوات ا )  ٢٠٠٣  –  ١٩٩٠وزارة التجــــــارة ع
ـــا الواليـــات املتحـــدة  ـــ تفـــادي مجاعـــة جماعيـــة خططـــت ل ـــ  ون
يـــــــة واالقليميـــــــة  كيـــــــة بـــــــالتواطؤ مـــــــع كثـــــــ مـــــــن الـــــــدول االجن االمر
ــــــــر االســــــــبق، لكــــــــسر  ناء االردن، كمــــــــا يؤكــــــــد الوز يــــــــة باســــــــت والعر
ـــــــع شـــــــعبھ وتحطيـــــــم  العـــــــراق البلـــــــد والـــــــسيادة واملـــــــستقبل، وتجو

وض والبناء.  ارادتھ  ال
 

انـت عبـارة مـن بـضع  ـصص للمحاضـرة الـ  ورغم ان الوقت ا
ـــان ســـاعة واحـــدة، اال  ع واالحـــداث  اوراق حفلـــت باألرقـــام والوقـــا

م  اضــرن وعــدد ا مــن قبــل أغلــب ا مــشارك مــن  ٧٠٠مناقــشا
ــــــــــن  اديمي ن واال اء املتخصــــــــــص ــــــــــ ن وا العلمــــــــــاء واالقتــــــــــصادي
ن،  قـــــــــــوقي ومـــــــــــسؤو منظمـــــــــــات الغـــــــــــذاء وامليـــــــــــاه واالطبـــــــــــاء وا
ـــــان الــــــسؤال  ـ ن، و ــــــ مــــــدى يــــــوم اســــــتمرت ســــــاعات وســــــاعات ع
ـــــو : كيـــــف لبلـــــد محاصـــــر تمامـــــا،  ن  ـــــ املـــــشارك ّ املركـــــزي الـــــذي ح
ــارج، وممنــوع مــن تــصدير  ء مــن ا ــ اد أي  ومحظــور عليــھ اســت
دفــــع  انياتــــھ، ان يــــصمد و ل ايراداتــــھ عمــــاد م ــــش نفطــــھ الــــذي 

عـــداده  ـــوع عـــن شـــعبھ و ـــ  ٢٧ارثـــة ا ـــسمة، وتمكـــن ع مليـــون 
ـــ  ١٣مـــدى  ـــل مـــواطن عرا رة ل عامـــا مـــن توفـــ ســـلة غذائيـــة شـــ

ـــة وعقـــاق طبيـــة  ـــع أدو ، مـــع توز تتـــألف مـــن عـــشرن مـــادة واكـــ
ديدات متصاعدة ؟  أساسية،  ظل ظروف قاسية و

 
ـ تـفـاصـيـل دقـيـقـة،  ـيـة  ـ ي للـبـطـاقـة الـتـمـو وخاض البطل امليدا
ـــ الـــذي دوخ االعـــداء وأســـعـــد  ـــو يـــتـــحـــدث عـــن االنـــجـــاز الـــعـــرا و
ــ ســيــل االســئــلــة واالســتــفــســارات  ــخــتــتــم جــوابــھ عــ االصــدقــاء، و
ـة  ا ا االرادة واالخالص وال ة، ذات عمق ومغزى، ا بجملة قص
ـ انـقـاذ الـعـراق مـن مـجـاعـة  ـ قـادت ا ـن الـ ، و العنـاو والص
ــا مــن نــتــائــج  ــ تــب عــلــ ــ ــا بــإتــقــان وعــدوانــيــة، مــع مــا يــ ُخــطــط لــ

 سياسية مؤذية وآثار اجتماعية وخيمة. 
 

ـان  ـھ او رفـاقـھ، و ا لعـائـلـتـھ او اقـار ا او يقضم لقمة م عمولة ف
ــو  ــن، و ــكــومــي االمــ ــ ــعــم رجــل الــدولــة املســتــقــيــم واملــوظــف ا
ـم غـزاة ومـحـتـلـون،  ـ ـدوه ال ان اعـتـقـلـوه واضـطـ م ان االمر يتف
ـدد الـذيـن يـدعـّون الـتـدّيـن  ـ ـام الـعـراق ا أما ان يتعامـل مـعـھ حـ
ـم مـن اتـبـاع  م اسالميون وصدعوا الرؤوس باعتبـار زعمون ا و
ــذه  ــ ــھ،  ــي طــالــب كــرم هللا وجــ ــ بــن ا ــ عــ ــد والــفــقــ االمــام الــزا
ــو  ــحــرمــونــھ مــن تــقــاعــده و ــقــة املــنــافــيــة لــلــقــيــم واالخــالق، و الـطــر
صــادرون قــطــعــة ارض ســكــنــيــة وحــيــدة  ــي مشــروع، و ســا حــق ا
ــ اي  ــا مــن حــالل مــالــھ، فــمــســألــة ال تصــدق ولــم تــحــدث  ا ــ اشــ

ان او زمان.  م
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ـا  م نـفـسـ ـ ـان مـواطـنـا مـن رعـايـا دولـة تـحـ دي الراوي لـو  محمد م
ــا، ألقــامــت لــھ تــمــثــاال يــخــلــد عــفــتــھ  ــ ــا، وتــتــذكــر مــآثــر ابــنــا ــ وشــعــ
ــب تــقــاعــده وتصــادر  ــ ــتــھ، ال ان تــقــطــع رزقــھ وتــ واخـــالـصــھ ونــزا
ـ  ـل كـفـاءتـھ انـھ تـآمـر عـ ـا لـواحـد  قطعة ارض وحيدة لـھ، وتـمـنـحـ

 وحدة العراق وسرق أموالھ وعمل ع تقسيمھ !.
 

ة ملشــاركــة الــدكــتــور  ــ ــ ولــن تــكــون االخــ ــســت االو ــولــنــدا لــ ونــدوة 
ــ الــنــدوات الــدولــيــة واملــؤتــمــرات  الــراوي الــذي بــات نــجــمــا المــعــا 
شــرح مــقــومــات نــجــاح  ــوع،  ــ ــة الــفــقــر وا الـعــلــمــيــة املــكــرســة ملــواجــ
ـم ابـطـال  ـن جـمـيـعـا  اقـيـ ـ يـفـخـر بـان الـعـر ـيـة الـ ـ البطاقة التمـو
ـا  ـ ـا وجـنـ ـ سـيـابـيـ ـ ا ـم مـن حـ ـا، و م مـن تـفـاعـل مـعـ ا، و نجاح
ال ع أي حكومة او دولة توف الغـذاء  س س ل، فل املزالق واملشا
ــ حــيــاة  ــعــودوا عــ ــشــر،  ــن مــلــيــونــا مــن الــ والــدواء لســبــعــة وعشــر
ـة  ـ واالدو ـتـلـقـون الـعـالج الـطـ ـا وال حـرمـان، و ـ طبيعية ال فـاقـة فـ

نة والعدوان. ة ا ه ع مواج ان، لوال ثبات الشعب وص  با
ـ  لمات الشكر وتـحـيـات الـتـقـديـر الـ رفض وزر التجارة االسبق،  و
ـن  اء عـاملـيـ ـ ـن وخـ ن دولي ا من مسؤول سمع صيا و توّجھ اليھ 
ـ الشـعـب  ـا ا ا حيل أ ا، وُ افل واملؤتمرات ال يحضر  ا
ـم، ولـواله  ستحق الشكـر والـتـكـر العرا الذي يؤكد دائما، انھ من 
ـ  ـ الـعـالـم، الـ ية الرائـدة  ملا امكن تطبيق تجرة البطاقة التمو
ـ أجـنـدة االمـم املـتـحـدة واملـنـظـمـات الـدولـيـة  ـتـًا  باتت بـرنـامـجـا مـثـ
ـ ان دوال  ـشـيـا، حـ ـي اقـتـصـاديـا ومـعـ ـعـا ـ  ـ الـدول الـ لتطبـيـقـھ 
ــنــد مــثــال، بــدأت تــدرس تــنــفــيــذ  ـالــ ـ ــرة نــوعــا مــا،  صــنــاعــيــة ومــزد
ــا،  ــ ــان فــ ــادة الســ اقــيــة، تــحــســبــًا مــن ز ــيــة الــعــر ــ الــبــطــاقــة الــتــمــو

ا الحقا. ة تحديات قد تمر   واستعدادًا ملواج
 

ــان  ــ مــعــرض االشــادة وكــيــل املــديــح لــلــراوي، الــذي  ــنــا  ولســنــا 
ســتــقــبــل بــواخــر الــقــمــح الــوارد مــن  ــو  ــ مــيــنــاء أم قصــر و ــد  شــا ُ

ــ  ســيــ ــ  شــرف عــ ــتــفــقــد الــرز املســتــورد مــن تــايــلــنــد، و الــيــا و ــ اســ
ـازن  ـ ـ ا ـنـام  ـافـظـات، و ـ ع ا ا الشاحنات وحركة نقل البضا
ـ  ـع، حـ راجع كشوف وكالء الـتـوز ا و ا واملستودعات ينظم محتو
اقـھ عـقـب تـوقـيـع الـعـراق  عوض ار انھ بدال من التقاط أنفاسھ و

ـ عـام  ـم مـع االمـم املـتـحـدة  شـاطـھ زاد ١٩٩٧مذكرة التفـا ، فـان 
ــ  ــ ــانــت االق ــاف،  ــ ــعــد ســبــع ســنــوات  ــده ارتــفــع وســاد،  وجــ
ــاطــر  ــ ــ ا ــ عــ ــا، ولــكــن الســؤال الــذي يــ ــل تــفــاصــيــلــ ــ  واالشــد 
ـذا الـرجـل  شـمـل  ُ اف ان  س من الظلم واال دمي القلوب، أل وُ
ن جائرة  لص  حماية شعبھ، بقوان ن بلده، وا ي  ترص الفدا
رمان من العمل وقـطـع  االجتثاث وا ان،  تلون االمر ا ا شرّع

ب التقاعد ؟.  االرزاق و
 

ـسـان  ـ نـ ـا الـعـراق  الراوي اعتقلتھ القوات االمركية عند احتاللـ
ـ عشـر  ٢٠٠٣( ابرل )  ـ ـ ووزراء الـنـظـام السـابـق وام مـع مسـؤو

ـــ  ــان اكــ ـــاد واالســـتــجـــوابــات، و ــر واالضــطــ ســنــوات مــلـــيــئـــة بـــالــقـــ
ــن  ــكــيــ ــن االمــر ــن اغــاظــة لــلــمــحــقــقــ ــن املــعــتــقــلــ اقــيــ ــن الــعــر املســؤولــ
ـات الـدولـيـة بـ  ـت الـعـقـو صار وتفتـ لية ا ي موه بتدم  الذين ا
ـي جـاء  ـ ـغـرس االمـر ـ ان وفـدا مـن الـكـو ية ) حـ ( البطاقة التمو
ـــ  ـــ مـــعـــھ خــمـــس ســاعـــات  ـــ ـــغــداد خصـــيـــصــا ملـــقــابـــلـــتـــھ وأم ــ  ا
ـ دخـلـت  ستمع اعضاؤه ا حديثھ عن تلـك الـبـطـاقـة الـ معتقلھ، 
شـة  ـ د ـم  ـم، و ـ ـزمـت مـخـطـطـا ـم و ـعـ ـخ وقـوضـت مشـار التـار
ـكـيـة اعـتـقـدت ان  م صـارحـھ بـان الـدوائـر االمـر واستغراب، وأحد
ـ  ـ ا ـانـت كـفـيـلـة بـدحـرجـة الشـعـب الـعـرا صار  ر من ا ستة اش
ـ  ـيـة الـ ـ مرحلة االحتـضـار واسـقـاط الـنـظـام، لـوال الـبـطـاقـة الـتـمـو

 خرّت ( شغلنا ).
 

ـغـره  ُ سان قنوع وراٍض عن نفسھ ومتواضع  سلـوكـھ، ولـم  وألنھ ا
شرف وسمعة جليلة محاطا بـمـحـبـة  ا  سنوات الوزارة ال خرج م
ـعـد  ا  خدمة الشعب  م ا سنواتھ ال قضا ن وحني اقي العر
ـقـبـضـون  ـن و سرقون قوت املـواطـنـ عده،  ان الحظوا وزراء جاءوا 
ـق  م قطب  حزب الدعوة، عـرض شـراء نـاد وفـر العموالت وأحد
ـنـھ و ( فـالح )  ا من عـرق جـبـ ات جنا ن ن ا ا بمالي ا  اور ر
ـرب بـ  ـ تـكـيـة صـوفـيـة، و تھ، وآخر زعم انھ مالك او ( مـالس )  س

ـ عـون  ( الدخل ) وما حمل، وثالث استعان بابن شقيقھ ليكون خـ
ـ  سـكـن حـالـيـا  ـنـمـا رجـل املـروءات  و ( نص )  تمرر صفقاتھ، ب
ـعـيـل  ـا، و لقي محاضرات  احدى جامعا عمان، و سيطة  شقة 
ــان يــوقــع عــقــود  ــو الــذي  ــيــل اســرتــھ وعــيــالــھ، و مــن راتــبــھ الضــ
ن من الدوالرات، لم يتحفز يوما لـالنـقـضـاض  اد بمئات املالي االست
ـھ او رفـاقـھ،  ـا لـعـائـلـتـھ او اقـار ـ ـا او يـقـضـم لـقـمـة مـ ـ ع عمولة فـ
ـو  ـن، و ـكـومـي االمـ ـ عم رجل الـدولـة املسـتـقـيـم واملـوظـف ا ان  و
م غزاة ومـحـتـلـون، أمـا  دوه ال ان اعتقلوه واضط م ان االمر يتف
ـــدد الـــذيـــن يـــدعـــّون الـــتـــدّيـــن  ـــ ـــام الـــعـــراق ا ان يـــتـــعـــامـــل مـــعـــھ حـــ
ـم مـن اتـبـاع  م اسـالمـيـون وصـدعـوا الـرؤوس بـاعـتـبـار زعمون ا و
ــذه  ــ ــھ،  ــي طــالــب كــرم هللا وجــ ــ بــن ا ــ عــ ــد والــفــقــ االمــام الــزا
ـو حـق  حـرمـونـھ مـن تـقـاعـده و الطرقة املنافية للقيم واالخالق، و
ـا  ا ـ صـادرون قـطـعـة ارض سـكـنـيـة وحـيـدة اشـ ـي مشـروع، و سا ا

ان او زمان.  من حالل مالھ، فمسألة ال تصدق ولم تحدث  اي م
 

ـا  م نـفـسـ ـ ـان مـواطـنـا مـن رعـايـا دولـة تـحـ دي الراوي لـو  محمد م
ــا، ألقــامــت لــھ تــمــثــاال يــخــلــد عــفــتــھ  ــ ــا، وتــتــذكــر مــآثــر ابــنــا ــ وشــعــ
ــب تــقــاعــده وتصــادر  ــ ــتــھ، ال ان تــقــطــع رزقــھ وتــ واخـــالـصــھ ونــزا
ـ  ـل كـفـاءتـھ انـھ تـآمـر عـ ـا لـواحـد  قطعة ارض وحيدة لـھ، وتـمـنـحـ

 وحدة العراق وسرق أموالھ وعمل ع تقسيمھ !.
 

EOD
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ا الغرية والـقـيـود  رة الالشرعية ا اور تمام ال واستأثرت باال
ـ املـانـيـا  ـن ا ـاجـر ـيـلـولـة دون وصـول املـ ـ ـا بـولـنـدا لـ ال وضع
سـاء  ـ السـن و ـن مـن كـبـار  ـاجـر والتعسف الذي القاه مئات املـ
ــ  ــا  ســانــيــة افــتــقــدو ــانــوا يــحــلــمــون بــحــيــاة إ وأطــفــال وشــبــاب 
سـيـاسـات الـغـرب االسـتـعـمـاري  ـب يـتـعـلـق  ـم االصـلـيـة لسـ ـ اوطا
ــم  ــام عــمــالء لــ ــب حــ ــم وتــنــصــ ــ ــ غــزو واحــتــالل اوطــا افــعــھ  ودو
فـــون  ـــ ـــقـــ ـــم و ـــش الـــكـــر ضـــيـــقـــون ســـبـــل الـــعـــ وات و ـــ ـــبـــون الـــ ـــ يـــ

م. رائم إزاء شعو  ا
 

ـــيـــفـــة الـــعـــرب  ـــ ـــ  ـــفـــي فـــاروق يـــوســـف  ـــ ــاتـــب ال ـ وتـــنـــاول الـــ
ــي  ـن الـثـا شـر ــر  ـن مـن شـ ــ السـادس والــعـشـر ـ لـنـدن  الصـادرة 

 ذا املوضوع ومما جاء فيھ : ٢٠٢١
 

ج فـيـھ  ـ ـم؟ سـؤال يـمـ ا وأكرادا من وط اقيون، عر رب العر ملاذا 
ء  ـ ـ ء عن ذلك الـالـ ل  بث بالسذاجة.إضافة إ أنھ يقول  ا

. م  حالة خواء خيا شونھ و ع اقيون   الذي صار العر
 

ــ غــرق  ــ  ٢٧املــنــاســبــة  ــم  ــش و ــ قــنــاة املــا ــ  ــ شــر ــاجــرا غــ مــ
ـم املـطـاطـي مـن  ـعـدمـا فـرغ زورقـ ـطـانـيـا  ـ بـر م مـن فـرسـا إ طرق
اقيا واآلخر صوماليا.أمـا الـذيـن غـرقـوا  ن عر ان أحد الناج واء. ال

ن. اقي انوا أكرادا عر م   فغالبي
 

ا ورفـاقـھ  وال ال عاش ھ عن األ ي يرو س لدى َمن نجا الكث ل ل
ـ  ـھ عـن األسـبـاب الـ ة املوت.ولكن بالتـأكـيـد لـديـھ مـا يـرو  مواج
ـ  تـ ا قد ت عرفون أ انوا  م إ خوض تلك املغامرة ال  دفعت 

 باملوت.
 

ء  ـ ـ ـل  سـة  ـ الـيـا .لـقـد قـالـوا عـ ـ ناك إذن لتصـ ست  ولكن ل
م إ جزر  أوا إ البحر  طرق م  ن شعروا بأن األرض خذل وح
ـــــن  ـــــم الســــابـــــقـــــ ـــــ ـــــ تضـــــم مســـــتـــــعـــــمــــر ـــــزر الــــ ـــــ الســــعـــــادة.تـــــلـــــك ا
ـراب  ـ سـلـل ا ـم كـيـف  ـ ود الذين رأوا بـأعـيـ ن.أولئك الش والالحق
ـ فـيـھ أن يـمـسـك  ـن لـزمـن لـن يـقـوى الـعـرا انـوا فـاتـحـ م و إ حيا

ه.  بخيط من مص
 

ـم  ـ م غزاة داسوا بدبـابـا زر باعتبار ان تلك ا عرفوا ع س لقد 

ـيـاة  ـ ـب واحـد  م بحثـا عـن سـ غزو ياة فقرروا أن  ل أسباب ا
ـا املـرء مـا  ـ ـ فـ ـ ا قـد تـكـون كـفـيـلـة ألن يـقـ ستكون ناقصة غ أ

ا الغزاة. تھ ال سرق سان  تبقى من عمره  محاولة استعادة إ
 

ــ غــزاتــھ  ــأ إ ــ ــ ال يــ ــ ثــقــة مــنــھ أن الــعــرا ــ أن نــكــون عــ ــبــ مــا يــ
ــو "ملــاذا  ــر  ـ ســؤال مــر ـ جــنــا ــي مــحــمـوال عــ ــم بـل يــأ ـ مسـتــغــيـثــا 
ــ مــا  ــم عــ ــروا نــدمــ ــان الــغــزاة لــم يــظــ ذا  ــذا؟" و ــل  فــعــلــتــم بــنــا 
شرة  ذلـك الـبـلـد  ياة ال م لم يقيموا وزنا ل فعلوه بالعراق فأل
ـت  ـ ـروب املـتـالحـقـة انـ ـ ا ع عقـود مـن ا ا ممن د تدم الذي ش
ـ الـرذيـلـة واالنـحـطـاط  زة الغزو الذي كشف عن ميل فتاك إ بم
ـديـة املـزعـومـة بـدال  و ال رمة واإلصرار ع أن يكون الفساد  وا
ـم مـن  ـ ـم الـغـزاة شـعـو ـ كـذبـة أو ـانـت أكـ ـ  من الديمـقـراطـيـة الـ
ـــا  ـــقـــ ســـو ـــا و شـــر ـــرب مـــن أجـــل  ـــ ـــ ا ـــبـــون إ ـــم ذا ـــ ـــا بـــأ خـــاللـــ

رة. ا لدى ذلك الشعب املستعَبد الذي يحلم با  وترسيخ
 

دية؟ اب مرآة لتلك ال  ألم يكن اإلر
 

ي الـعـادي أن يـتـعـاطـف  ـ ـلـ سـان اإلنـ سيكون من الصعب ع اإل
ـ  م البحر وصاروا طـعـامـا لـإلـسـمـاك  مع أولئك الغزاة الذين ابتلع

. ل ن واالن ن الصيادين الفرسي ا ب د حرو ش  منطقة 
 

ـ  سـ ـنـاك َمـن  ـن سـمـعـوا بـأن  ـوف حـ ـ ل بـا بالتأكيد شعر اإلن
م  م ذكرى دبابا ا م بالقوارب املطاطية.لن تحضر  أذ إ غزو
ـ  ـ ـ  م الـ اب أرض ا ب ن ن و اقي ال داست ع رؤوس العر
ســـمـــع أحـــد تـــلـــك  .لـــم  ـــ ســـانـــيـــة األو ـــضـــارة اإل ـــ بـــأصـــوات بـــنـــاة ا
ياة من التضليل اإلعالمي.عاملنـا  سب طاقة ا األصوات.عاملنا يك
ـا نـوعـا مـن الـزـف الـذي وحـده  قـيـقـة إال بـاعـتـبـار ال يبحث عن ا

 يمكن أن يحمل أخبارا مرحة.
 

ــن بــيــالروســيــا  ــ تــفــصــل بــ ــدود الــ ــ ــ ا ــنــاك طــفــل ُولــد مــيــتــا عــ
ــن  ـة مـن أعـ ــار ـا  ـ ـانـت أمــھ قـد قضـت أيـامــا فـ ـ غــابـة  ـولـنـدا،  و
ــا بــاعــتــبــاره  ــ بــولــنــدا ضــمــتــھ أرضــ ــدود.طــفــل لــم يــر ثــ ــ حــراس ا
ـ أن يـذكـر ولـو بـولـنـديـا واحـدا بـأن جـنـودا  الجئا.لقد تحقق حلـمـھ 
ــ شــارع املــوكــب  ــكــوا حــرمــة بــابــل ومشــوا  ــ ــانــوا قــد انــ ــن  بــولــنــديــ

م غزاة.  باعتبار
 

شـرط أن  ـ أن يـكـون املـرء مـحـايـدا أمـام تـلـك املـأسـاة لـكـن  أقبـل 
ــعــوض تــلــك املــرأة  ء يــمــكــن أن  ــ ــ ــ بــقــدر مــن االنصــاف.ال  يــتــحــ
عرضت للمساءلـة عـن  سر فيما لو  ُ ا.ولكن بولندا لن  فقدان طفل
ـب قـدوم تـلـك املـرأة الجـئـة  ـو سـ يار العراق الـذي  ا  ا مسؤولي
ـا  ـا غـزا بـالد ـشـ ـئـا سـوى أن جـ ـا شـ ـ ـعـرف عـ ية ال  إ أرض أجن

ا. ش ف  ودمر أسباب الع
 

ـ  ـن الـغـر ـاجـر ـم عـمـا حـدث لـلـمـ ـ اف بمسؤولي ل االع يكره اإلن
حملون فرسا املسؤولية.  و

 
ـكـسـت  ـون بـمـنـطـق بـر ـم يـحـار ـ ـ األمـام.إ روب إ س بال ُ ذلك ما 
ـيـم كـنـتـم  ـ رون مـن  اقيون  قيقة تقع خارج ذلك.العر فيما ا
دامــتــھ مــن خــالل االســتــعــانــة بــإيــران.ال  ــ صــنــاعــتــھ و ــمــتــم  قــد ســا
ــيــج الــتــضــلــيــل لــن  ــ ن قــالــھ فــإن  أحــد يــمــكــنــھ أن يــقــول ذلــك و

سمع ما يقول.  سمح ألحد بأن 
 

ة  ـ ناك قوارب مطـاطـيـة كـثـ انت  .غرق قارب مطاطي. سيمر ا
ــــن.لــــم يــــحــــدث  ــــ ــــا بــــالســــور غــــرقــــت يــــوم قــــرر أردوغــــان غــــزو أورو
دود البولندية يمكن  دة ق الطفل العرا ع ا ء.وح شا
ــدد صــفــو حــيــاة  ــ ــعــكــر الــغــزاة ا ــم أال  ــو مــ .مــا  ــ ــا الــثــ ــ ــغــطــ أن 

 الغزاة القدامى.
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