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 يام متوزية خالدة يف سفر التاريخ العريب والعراقيأ

 
 يام التارخيية يف شهر متوزاجلبهة الوطنية مبناسبة ذكرى األ بيان

 
العرب يامه اخلالدة ويستلهم منها أن حيتفي وحيتفل بذكرى أمن حق شعبنا العراقي 

 . جياله الصاعدةأمستقبل واحلكمة ورسم طريق 
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لؤلؤة الثورات الكبرية وهي مثرة وحمصلة مجيع  1958متوز  14تبقى ثورة 
االنتفاضات الوطنية لشعبنا ضد سلطات الظلم والتبعية ومناهضة اهليمنة 

 . االستعمارية الربيطانية منذ استقالل العراق حىت يوم الثورة املظفرة
وقد توفرت لتلك الثورة عوامل النجاح املؤزر يف ظروف تعاون القوى الوطنية  

تنظيم الضباط  سعي وجناح  زاة او مب 1956يف جبهة االحتاد الوطين  لفهاوحتا
حيث تلقفها  ،  يف موعدها املقرر جناح الثورة وتفجريها إحرار وتكاتفهم على األ

باالعرتاف والرتحيب ،  ،  ىل ثورة شعبية حتررية شهد هلا العامل احلرإالشعب ليحوهلا 
خطاء القوى الوطنية أ ضباطها وقاداها و ن تسلل عوامل االنشقاق والفرقة بنيأال إ

وحتوهلا عن مسارها  ىل احنراف الثورة إقاد  االلتزام بالتحالف الوطين  وختليها عن
كان الشعب  ،  فدخل العراق يف حقبة صعبة من الصراعات واالنقالبات ، املنشود

، حىت تيسرت الفرصة مرة أخرى عندما  العراقي بكل فصائله الوطنية ضحية
مكانية إالشرتاكي على بعض القوى الوطنية ت قيادة حزب البعث العريب ااقرتح

، ويف مبادرة ونكران ذات  1968متوز  17 املشاركة يف تنفيذ جوهرة الثورات يف 
، ورغم عدم استجابة البعض من تلك القوى الوطنية  قل نظريها تارخيية ومتفردة 

ليأس من التغيري وحسابات ، بسبب قصور يف الرؤيا وا للمشاركة بتفجري الثورة
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ن أال إ،  ضيقة بعدم استغالل تلك الفرصة التارخيية للثورة والتغيري احلقيقي املطلوب
مسؤوليتها التارخيية  حزب البعث العريب االشرتاكي أخذت على عاتقها  قيادة 

، وظل احلرص  الشجاعة وشرعت يف االعداد والتخطيط للثورة وتفجريها يف موعدها
بعض  عندما حاول وجليا   واضحا   1968 من متوز 30سارها يوم على تعديل م

، فخاب مسعاهم وانتصرت  ىل قياداها والتسلط عليهاإالعمالء واملشبوهني التسلل 
 . حرة لتعديل مسار التاريخ الثوري يف بالدنا رادة عراقية إ

وعندما توطدت عزمية الثورة وقوبلت برتحاب شعيب كبري هلا شرعت حكومة الثورة 
قبلها من تركة ثقيلة   وضع منطلقااها وشعارااها موضع التطبيق حيث صححت مايف

طالق سراح  إعالن قرار العفو العام و إظروف سياسية واجتماعية معقدة ، بفرضتها 
ىل وظائفهم ، وتصدت الثورة إ، وعودة املفصولني منهم  كافة املعتقلني السياسيني

،  مث عاجلت جبرأة وريادة مشهود هلا،  للقضاء على شبكات التجسس والعمالة حبزم
صدار إ، و  1970آذار  11صدار بيان إ، ب بوضع احلل األمثل للمشكلة الكردية

منها قانون تأميم النفط  ،  خرىأايت بعدها ، وتلته قرارات ثورية قانون احلكم الذ
واستعادة سيادة العراق على ثرواته الوطنية ، ووفرت الدولة جمانية التعليم بكل 

، وشرعت  من عموم العراق مية كليا  وحمو األ ،  ، والعالج وفرص العمل ياتهمستو 
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يف تنفيذ خطط التنمية اخلمسية واالنفجارية الستغالل واردات النفط يف التنمية 
 . املخططة

وعلى املستوى الدويل عقدت اتفاقيات الصداقة والتعاون مع االحتاد السوفييت 
راطية وعملت على دعم كافة حركات التحرر واالعرتاف جبمهورية املانيا الدميق

عالن البيان التارخيي يف الذكرى اخلامسة للثورة يف إوطين العربية والعاملية وتوجته بال
تعاون  رست تقاليدأاليت  جلبهة الوطنية التقدمية ، بتوقيع ميثاق ا 1973متوز  17

تحررية وحتقيق ىل تعميق اجنازات الثورة الوطنية الإوطين جديد ، وحتالف يهدف 
كل ابناء العراق ووضع العراق   اوخريااه صعدة لتشمل منجزااها األالتنمية على كل 

 . قاءصدعداء قبل األلذي شهد له األعلى مسار التقدم االجتماعي واحلضاري ا
واملسرية التقدمية للبالد كانت من لتآمر اليت واجهت النظام الوطين ن ظروف اإ

، ولكن ما فيه من العرب  يف مثل هذا البيان املقتضبالصعوبة استعراضها هنا 
، عند  خاصة لكل العرب والعراقيني بليغا   ن يكون درسا  أحداث ما يكفي واأل

مرات وحروب وحصار وغزو اه النظام الوطين يف العراق من مؤ التذكري مبا تعرض ل
 وعرب ، وكلها حمطات باتت دروسا   والسنوات املاضية واحتالل على مدى العقود 

وهلا أ، و  مسى املعاين والعربأن يتعلموا أومنها  ،  حرار والوطنيني الشرفاءلكل األ
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 داة ضامنة لالنتصار احملتومأ، ك احلرص على بناء جبهة الشعب الوطنية الشاملة
شكال االحتالل والنفوذ أ، وطرد كل شكل من  وال  أالسرتجاع سيادة العراق و  ، 
، والعيش يف  خرى ثالثا  أبة مجهورية العراق مرة ، واستعادة هي جنيب وعمالئه ثانيا  األ

جله قرابني املاليني أ، وقدمت من  جيال املتعاقبة آماهلانشدت له األاعراق كرمي ، 
رادة للتحرير على إماء سخية ال زالت تتدفق مقاومة و د ،  من الشهداء والضحايا

يعيد  ومنتصرا   ا  ورائد زالت مجاهرينا حتلم بالعراق وطنا شاخما   فال ،  رض الرافدينأ
 . ، حبضوره الوطين والقومي ألق طموحات مجيع العراقيني والعرب

 
 . حرارجياهلا من الثوريني الشرفاء األأو اجملد لثورات متوز العظيمة 

 . اجملد لشهداء العراق وبناة جمده وانتصاراته
 
 مانة العامة للجبهة الوطنية العراقيةاأل
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