
كنن  وينن ننونن وو3002منن ننيوم ننوننالحومل اولرنن ننلاوم نناننامموعنن  ننانن  م وم نن نن  نن و نن حو

و نون ومنمن  ن  و وعن رنابو نبناوم ن ن ن  من و م نمنان يوم نَن زحوم نيدو نا   م باثور زمن  

عنين  و عنان نفنون ةوعنان يين ومن ن ن  ن  و نبناو م باثو م ن ن ن  من و نفنروم ن نالبوي  ومع

س المةورسالحوم ضتوم رو زين ن وم ن نَن نفنون وملمنوناكن  و لنَن نون و  ناوم ناناممو

قنبننرومبعنووسنن ننالمةوو3022 ملمن و ننلوم نَنن يدو م ننننلنننون ومنن وكن  ننال ومل او ن حو

خفتو...و  مصرومم    وم باثو م     م ويَ  وبكببا وم نا نون وم ن نمن  ن و نز و

عام و وملمو وم ا حو فَزبو م   ئ ومل فرو فما يو م  َاياو م نالنلاوم نال ن نلو مع

كن ن رنان وعنالعن ومنالنفن ن ةوملرن نلاو م نانون ن ن وملينام نون و نفنروم ناناممو م ن ن ن يو

مليام لوم يدومس ا فوسالبي و  ب   و م و  و م الفوجوم ااعلوعرو ملم وم اناعنون و

 كفا و..

نن ببوملينمن عنون وم نقنبنونا و نلولنَن نون وم  نَنال و
ال
 ق وك  و ايموم منان يوم ن نفنَن نلوم

م ااعو وع  بن مو  ص  وم َزحو  من عنان وم ن ن ن يوملينام نلو نلوم نون ن و مسن نان مفو

م ننالننفننوننجوم ننانناعننلو ملمنن وم ننانناعننونن و عننا زوم نن ننَنن  نن وم نناننابعننلوملسننلمننلو نن ننَنن بعنن و

يام و..
 
 ملب  بو مم عا وم  وفوشو ةوم  مام وم   يا  وم  البي  وع 

  قيمول  ن  ن ومسنونا وم نمنان يو م ن نَنايناوم ن نلومننبن نتومصن  ن و قن ب ومنمن  ن دو

م باثو م     م و فرويراوم  َ فو وملمواكن  و رنفن ن ئنان وم  نان ين ن و م ن نا و

   لئا وملذل و مالمصف ور ف وبمي وم ما يو م  نَنايناورن نروم ن نَنايناوم نان نون و

 م ش مرو فااممو م  ضلوم رومم حو فرو اي وم ب   وم نالبدوم ال  لوم  ي  ام نلو

 مل  امكلو م  الملو مل س  لوم ش مرو ر رولَ و وم  مفومم   وم   بيالو و نلو

 م الر  و م َاي و مل  امكو .



منذ الكهتابات االولى للرفيق القائد المؤسس احمد ميشيل عفلق رحمه      اقهقهتبهيهتهنها م و   بهمهارا تهته(هو حهر ههتهنها م و 

  عهد البطولة م و   ثروة الحياة م و   ر رى الرسول العربي الكريو م وغيرها ... و هو يبشر بهفهكهر الهبهعها االيهمهاقهي الهذ  

يحمل لواء الرسالة العربية الخالدة رسالة االستم المتجددة لتق(اقية جهمهعهاء وَج(هَد الهبهعها بهتهنهيهيهمه  اله هور  عهلهى 

امتداد االرض العربية وممارسات  النضالية فكره القومي والديمقراطي واالشترا ي الهقهومهي واالق(هاقهي الشهامهل .. وبهذله  

ُوِلد البعا حزبًا مجاهدًا يقود قضال االمة ضد االستعمار واالستعباد والتجهزئهة واالسهتهوهتل والهتهخهلها و ها  ومها يهزال 

وسيبقى حزبًا مضحيًا وحزب الجهاد والفداء بحق وحقيقهة وحهزب الشهههادة والشهههداء وفهي الهعهراال  هاد قضهااًل ال ههوادة 

في  ضد االقيمة الم(تبدة فقدم  وافل الشهداء في مجابهة المد الشعوبي والديكهتاتورية القاسمية في اضراب البهنهزيه  

ق   دم  و بة م  شهههداء مهقهاومهة  1691وثورة ال ام  م  شباط عام  1691عام 
 
وم لما  دَم  و بة م  شهداء ال ورة فا

اله هتثهيه  مه    –مواصًت قضاله  حهتهى تهفهجهيهر ثهورة ال(هابه  عشهر  1691ردة ال ام  عشر م  تشري  ال اقي ال(وداء عام 

تموز العييمة التي حققت المنجزات العمت ة في تصهفهيهة شهبهكهات الهتهجه(هس الصهههيهوقهيهة وتهحهقهيهق االصهت  الهزراعهي 

رار عهام 
 
الجذر  وال ورة الزراعية في الريا وا امة مشاري  الدواية والهدمهلهغ وغهيهرهها واصهدرت بهيها  الهحهاد  عشهر مه  ا

مهيهو الهنهفه   1691
 
الذ  حقق الحل ال(لمي الديمقراطي للقضية الكردية والحكو الذاتي البناء شعبنا الكهرد  و هرار تها

 امت االالف  1691الخالد في االول م  حزيرا  عام 
 
والذ  وظفت عوائده في م(يرة التنمية والبناء االشترا ي حيا ا

م  المشاري  الصناعية والزراعية والعلمية فتوسعت المدارس والجامهعهات عهلهى قهحهو مهنهقهطه  الهنهيهيهر وتهحهقهق الهمهحهو 

 الشامل لتمية بشهادة اليوقي(كو .. 



ولذلك انقَض المحتلون وحلفائهم وعمالئهم على هذه المنجزجتاا الجقجمجالهج  عجلجهجا اجقجاتا سجمج جاا الجتجزج ج   ج  عج  

صنف ولون ت رح وتمرح اي المالت واستجمجاحجهجا انيجرانجسجون واسجتجهجعاجوا الجتةاعج  والتجنجاعج  والج جع جاا وحجلجوا الجزجسج  

القراهي الماس  واستهعاوا المقث حتب الثوةة بانجتثاث المغسض وت روا انف المشاةيع التنجاعجسج  والجتةاعجسج  واعجاتة 

 سم ال الع ونهموا 05ان س  بمقعنتها ال رااس  وعمموا الفقر الذي جاوزا  قعنته الحقسقس  الجج 
 
جهضوا هراة التا

 
% عما ا

نفط القراق بزونا التراخسص المشموه  وعقوت اننتاج .... الم يترعوا للقراق    عائعاا نفطه ان النجتة الجسج جسجر وهجع 

ترااق ذلك عله بحمالا القمع الوحشس  وعملساا انغتسجانا وانعجتجقجانا الجواسجقج  الجنجطجاق اجتجواصج  ججهجات الجمجقجث 

بوجه ذلك عله وَطرَت المحتلس  ان سرعان  حققًا نتر القراق وان   الٌممس  اي الحاتي والثالثس     عانون انول عام 

لجوانجهجا  1522
 
ُ واصاًل جهاته ضع   لفاا المجحجتجلجسج  ان جسجرعجان والجهجسجمجنج  انيجرانجسج  والجتجحجالجفجاا الجزجعيجعة الشجريجرة بجا

واس الها عاا  التحالف العولي بقساتة ا سرعا و اي مى التحالف الرباعي الذي اي حقسقته ) الجمجحجوة انيجرانجي وهجاعجعتجسجه 

الح و تس  القمسلتس  اي القراق وسوةيا والمععوم ةوسسًا ( وترااق ذلك عله باستشراء القتف الروسي للمعن ال وةي  

اي حلب وحمص وحماه وتير التوة والالذهس  واطراف ت شق والقتف ان سرعي الوحشي وطائراا الح و   الجقجمجسجلج  

 نبناء سقمنا اي الر اتي والفلوج  وال العي  وتع سر الر اتي علها تحت   مساا ) التحرير التائف  ( .

وهع واصَ  المقث ويواص  اضحه ل   هذه المماةساا انجرا س  ولعوااع التحالفاا الشريرة والمشجمجوهج  اجي الجوهجت 

الذي يواص  اسه المقث التحا ه بابناء سقمنا و قاناته وتظاهجراتجه الجحجاسجعة ... وبجذلجك عجمجر ججهجاته الجمجتجتجاعجع حجقجَق 

المقث حضوةه الزماهسري الفاع  على التقع الوطنس  والقو سج  والجعولجسج  اج جان حضجوةه الجفجاعج  اجي  ج تجمجر الجعوحج  

سجه  ج  الجعوحج  ( 
 
والذي اةعب القمالء وال ون     ا ثال القمس  المالج جي الجذي ةاح يجرتت  جرعجوبجًا ) الجمجقجث يجطج  بجرا

وعان حضوةه الفاع  اي ال اح  القربس  والعولس  وتفاعله  ع ع  القوى ال سرة اي القالجم  جواصجاًل   جسجرتجه الجزجهجاتيج  

الظاارة وحتى الظفر الممس  وتحقسق التحرير الشا   للقراق وتجحجقجسجق سجسجاتتجه واسجتجقجاللجه واننجطجالق  ج  ججعيجع اجي 

 طريق النهوض والمناء والنضال القو ي والتقعم انجتماعي والقطاء الحضاةي وانن اني ال سر وانن انس  جمقاء.



 

سيس الجيش  الشعشرااشي الشفشاسشس فشي السشادس مشن كشانشون الشثشانشي 
 
تمر علينا في السادس من شهر كانون الثاني الجاري الذكرى الخامسة والتسعون لتا

 بفوج موسى الكاظم في خان الكابولي بفغداد وتواصس مسيرته الوطنية الطويلة والتحامه بمسيرة الشعب الكشفاحية ... 1291عام 
 
 منذ ان بدا

 1291فقد كان ابنائه ومقاتلوه من صلب هذا الشعب االصيس ابناء العمال والفالحين والكسفة فكانت له اسهاماته المعشروفشة فشي ةشورة مشايشس عشام 

ومساهماتشه الشمشششهشودة فشي مشعشار   1299الثالةين من تموز عام   –وةورة السابع عشر  1291وةورة الثامن من شفاط عام  1291تموز عام  19وةورة 

فشي حشرت تششريشن الشذي انشدفشع الشيشهشا الشجشيش  الشعشرااشي الشفشاسشس عشلشى سشرفشا   1211و 1291و 1299االمة العربية ضد الكيان الصهيوني في االعوام 

لويته المدرعة في تس عنتر وحمى دمشق من خطر السقوط بيد الصهاينة ...
 
 دباباته وصال وجاَل با

 

جشمشعشيشن فشي الشثشا
 
مشن مشن كما ابلى جيشنا الفاسس بالءًاحسنا في اادسية العرت الثانية ودحر العدوان االيراني الغاشم محققَا نصر الشعشراو والشعشرت ا

ت عام 
 
..مقاتال بروحه المعنوية العالية وبفنائه العقائدي الوطني والقومي وتشكيالته القتالية الضاربة التي اتسعت كشثيرا عما ذي اشفشس ةشورة  1299ا

 .. 1299الثالةين من تموز عام  –السابع عشر 

 

 9001وعدوان الحلف االميركي االطلسي الصهيوني الشفشارسشي واحشتشالل الشعشراو عشام  1221كما واجه جيشنا الفاسس العدوان الثالةيني الغاشم عام 

م المشهشيشب قدا... وما زال يقاوم المحتلين وحلفائهم وصنائعهم والهيمنة االيرانية على العراو تحت لواء القيادة العامة للقوا  المسلحة واائدها الم

 الركن عزة ابراهيم االمين العام للحزت والقائد االعلى للجهاد والتحرير والخالص الوطني ..

 

وهكذا يواصس جيشنا الفاسس التحامه بمسيرة الشعب الجهادية الظافرة ُمقدما التضشحشيشا  السشخشيشة فشي مسشيشرة الشعشراو واسشتشقشاللشه ومشمشارسشة دوره 

 الوطني والقومي واالنساني الفاعس

 

 تحية المجد لشهداء الجي  العرااي الفاسس وشهداء العراو واالمة االبرار.

سيسه . 
 
 تحية العز والفخار لجيشنا الفاسس وشعفنا االبي وامتنا العربية المجيدة في الذكرى الخامسة والتسعين لتا

 ومن نصر الى نصر وحتى الظفر الحاسم والنصر االكيد.



 

ني احد اساتذة الجامعات قبل ايام بسؤال لم يكن يفترض ان يطرحه شخص بمستواه العلمي  او بمواقفه العععروبعاعت العتعي هعرح فعاعهعا حعاع  انعه 
 
خعذ يعقعتع عد ا فاجا

اخعتعصعار ان ه بعاطالق صفت الصفوي المتكررة  في باانات حزب البع  العربي االشتراكي  وهو ما يثار حفاظت الجقوب والفعرات االوسع   بع عسعا ا هعااعه    اجعبعتع

ان هعذا العطعرح معا مثلك يقبغي ان يعرح ان مثل هذا الطرح ي صد مقه تشويه نظرة ال زب المعروفت لل وماات كما ان البع  لم يكن في كل تاريخعه طعااعفعاعاك    كع

معدن لعم يعكعن ن والطاافي وفي هذه المرحلت يعقي هلع وخوح همالء القظام الصفوي االيراني من الشعارات الجماهاريت المقاهضت للتدخل االيراني وفي مع عافعظعا

ترح انه لن يكعون اه يتوقع ان تظهر فاها مثل هذه الشعارات مثل كربالء ومديقت صدام والقاصريت    تساؤل االستاذ الجامعي املى هلي كعتابت هذا الموضوع الذي

العتعركعاعز هعلعى ان وحده كافااك لكن حسبي ان يكون فات ت لغاري من الكعتاب لتقاول هذه ال ضات الع عسعاسعت بعكععثعاعر معن العععمعء   و  ابعتعداءي البعد معن العتعقعبعاعه العى 

ي قعمعععي دا موضوهت العداء الفارسي لل ضايا العربات اليقطلء من موقف هقصري معن الشعععوب االيعرانعاعت العتعي هعي ايضعاك تعععانعي االمعريعن معن تسعلع  نعظعام اسعتعبع

 عت وجعلعاعت واضعمستغالك هباءة الدين لامعن اضطها اك وحرماناك ضد ابس  ال  وق لمواطقاعه     فعمعبعا يء حعزب العبععع  العععربعي االشعتعراكعي ومعقعذ بعدايعاتعه كعانع  

حعكعم الشعاه والعى قعذ بالقسبت لمقاصرة قضايا الشعوب في كل العالم ومقها االيراناوان بمختلف قومااتهعم العمعتعععد ة    ونعظعرة العى معواقعف االنعظعمعت االيعرانعاعت  ومع

مر الذي تعرض له العرب هلى مر التاريخ    لن نغور هما ُا 
 
التاريخ ال عديعم وهعو في س وطه وساطرة الماللي هلى ال كم بالقسبت لل ضايا العربات تؤشر مستوى التا

قعف االنسعانعي لعمعوحافل بالكعثار من الشواهد هلى استمرار هذا العداء الذي اتخذ اققعت مختلفت مقذ العهد الصفوي والعى االن    نسعوق هعذه العمع عدمعت لعتعوضعاع  ا

معقعهعم معتعجعاهعلعاعن  ااك للبع  والذي ي اول البعض من همالء ايران الطاافاان  تشويهه وم اولت االي اء الهلقا في الجقوب والفرات االوس  ان هقالك موقفاك هداا

قعت والعتعبعععاعت واطعان كعتاباك وهلماء  ين هروباان ومفكريان كعتبوا في اكعثر من مقاسبت مواضاع مهمت للتفريء بان التشاع الصعفعوي العذي يعععقعي االنسعالم معن العمع

لعععربعاعت ورسعالعتعهعا ت اللقظام االيراني وتقفاذ مخططاته لتمزيء نساج االمت طاافااك وبان التشاع العروبي االصال الذي كان في طالاعع العمعدافعععاعن هعن قضعايعا االمع

 الخالدة   

 

مختلف الوساال لضرب قاهعدة العععروبعت العمعتع عدمعت العتعي يع عو هعا العبععع  فعي العععراق وحعاولع  9191ل د مارس نظام الماللي ومقذ مجيء خماقي الى ال كم  في 

هعلعى زه ال اا ة تجقا توساع الصراع وتجقا ال رب ، غار ان شعارات ان طريء فلسعطعاعن يعمعر بعكعربعالء ونشعاطعات هعمعالاعه معن حعزب العدهعوة العتعخعريعبعاعت وتعجعاو 

د ظل هعذا العقعظعام ل  المخافر ال دويت لم يترك لقا غار خاار الدفاع هن وجو نا بل الدفاع هن كل االمت من خالل التصدي لمخططات القظام االيراني الخباثت   

مر هلاها سواء في لبقان او سوريا او حتى  اخعل الع عركعت العفعلعسعطعاعقعاعت نعفعسعهعا نعاهعاعك هعن 
 
اقعه االقعطعار اغعر يرفع شعار نصرة ال ضات الفلسطاقات ولكقه باسمها تا

والعكعاعان الصعهعاعونعي كعا العربات الخلاجات بازمات ومخاطر متعد ة مستغالك تواجد هد  من اتباهه فاها   والنغالي او نجانا ال  عاع عت اذا قعلعقعا ان تع عالعفعه معع امعاعر 

وهو ما اهترح به نجا ي هقدما كان رااساك لجمهوريت ايران ، كان في اطار صف ت تطلء مخالبه لقهش الجسد العراقي وم عاولعت تعمعزيع عه  3002الحتالل العراق في 

ت تظهر في مصر وهد  من اقطار الم
 
العربي   لع عد كعان  غربطاافااك لاتسقى له التوسع اكعثر في ب ات االقطار وهو ما حاصل فعالك ب ا  ان هقالك بؤرًا طاافات بدا

بعاعر وطعر  العكعالعراق ب اا ة البع  ومجاهديه وما زال قلعت مواجهت ضد التغلغل الصفوي وهو ما يؤكد ضرورة ش ذ الطاقات وتوحادها من اجل ت  اء القصر 

تع عالعف االمعاعركعي الع كل العمالء من ارضه الطاهرة وهو ما يفرض هلى التاارات الوطقات وال ومات موقفاك واض اك يضع حداك لكل م اوالت الت سام الطاافعي لصعالع 

 الصهاوني الفارسي    وان التاريخ لن يرحم اص اب المواقف المتخاذلت كما ان موهد القصر قريا باذن هللا   



  

لقد رافق مزاعم حكومة العمالء بما يسمونه ) تحرير بعض المدن والقصبات العراقية من سيطرة داعش ( الخراب التاا  الا ل لاحاق 

كما ان حال االقتصاد العراقاي الاماتاد اور   –بتلك لحق بتلك المدن جراء معارك الكر والفر التي امتدت اكاثر من عا  ونصف العا  

عضاؤ ا في الحاصاول عالاا ماشاافا  ااخاصاياة بااالحاتاياال عالاا ال اعا  تاارة وااللاتافاا  عالاا 
 
في ظل حكومة غير متجانسة يتسابق ا

القوانين تارة اخرى ،فالبشاا الاتاحاتاياة فاي  ا و الامادن وغايار اا مان مادن الاعارام وبالاداتاه ااباه ماحاطاماة والاخازياشاة خااوياة لام ياتارك 

سعارو كل يو  وقدرات استخراجه وتسويقه ال يماكان ان 
 
سود تتقهقر ا

 
اللصوص فيها ميزانية استثمارية اوحتا ت غيلية ،وال    اال

سباب فشية ومحاصصات سلطوية ومشاطقية ،وفوائد الديون الخارجياة تاتاراكام ساشاة تالاو اخارى ،والازراعاة 
 
تتجاوز معدالتها الحالية ال

راضي الزراعية في انحسار بسب  التجريف الع وائي والتصحار ودياون تساوياق ماحااصايال الافاالحايان فاي  ماة 
 
في تراج  مستمر واال

الدولة مش  عامين من غيرتسديدوالمؤسسات والم اري  الصشاعية مشهوبة وما تبقا مشها تحول الا ملكيات اخصية لمتاشافا يان مان 

ال  الاعااطالايان عان الاعامال الا يان اناخار  
ع
حزاب الطائفية تحت مسما الخصخصاة وعابار مازادات مضاحاكاة تاركات خالافاهاا ا

 
قادة اال

فواج الجريمة المشظمة التا عبثت بارواح الشاس وممتلكاتهم في العاصمة وما حولها من الامادن واالرياا  ، و الا  
 
الكاثير مشهم في ا

ر ه وتاريخه وحضارته-سكان العرام العظيم  خار ياعايا اون الاكاافاا  وربا  ساكااناه بايان ماهاجار -با 
ع
يعيش تحت خا  الافاقار و االاثاه اال

زمة الكهرباء والامايااو الامالاو اة 
 
ومهاجر والجيء ،ونصف اطفاله محرومون من التعليم ،ومن بقي مشهم خارج   و االوصا  مبتلا با

ر اام الاعاائالاة الاعاراقاياة  واالدوية الفاسدة والبطاقة التمويشية المبتسرة والخو  من المجهول والعزو  عن الزواج وكل  لك يزياد ا 

التي لم تعد تحلم الا بلقمة عيش بسيطة تحت سقف يحميها من لهي  الاحار واادة الاقار وووو ورئايام ماا يساماا باماجالام الاوزراء ال 

اا زاد فاي  ام  م  يجد في جعبته المتهرئة اال حلوال ترقيعية مهلهالاة ال تاتاشااسا  والاتامازم الاماهاول فاي باشاياة االقاتاصااد وحاجام الاخاراب ،و 

 اكا ا 
 
باء م وابشاء ام مان الاماوظافايان الا يان ال حاول لاهام وال قاوة وووو ا

ع
معاناة تلك العوائل المظلومة استقطاع اجزاء من مرتبات ا

يها الفيلسو  ؟؟!!
 
صالح ا يها العبقرل؟؟!!ا ك ا يكون اال 

 
 يبشا االقتصاد ا

 

عاداء ال اعا  
 
خارة كاماا اساالفاك مان ا

ع
ناك ساتاخاسار الادناياا واال

 
ا  ا يمكن ان تجتاز االمتحان الصع  باقل الخسائر ووونقول لاك باا

 دول العالم باالعمال التجارية في عا 
 
سوا

 
للعجز الهاائال فاي الامايازاناياة ووو  ٥١٠٢وباعة الوطن ،وا  ا كان البشك الدولي قد العرام با

ن العا   قواتهم ووو وانت وزمرتك من قادة الصدفاة  ٥١٠٢فا 
 
ضافية يمكن ان تشال حتا من ا سي اال 

ع
سيحل في طياته الكاثير من الما

سي العرام العظيموووو
ع
 من الطائفيين مسؤولون اما  هللا والتاريخ عن كل ما



 

عىتىر      ا   -1
 
شىهىران اىهىا اى عىا مىن اعىلىهى   ى 

 
و سمعىحىو ةىاىومىء الىعىحىً  سا

 
يتواصل نهب النفط العراقي من قبل ايران على  مىرا

يران تعر  نفط العرا  ستبهو له مشىتىتى ف نىفى ىه 
 
محهبس ( عضو م  يعح  مجلس النواب ب ستحرا  تهريب النفط ال  دسل الجوا    

دسال  سسىعىر  82ب سع   شه لهء سام  عن عتود التراشهص  ىحىاف  ىً ةىرت الىتىي تىبىلىف  ىهىهى  رىلىفىء انىتى ت بىرمىهىل الىنىفىط مى  يىتىرب الىى

 دسال   ح ذا تبت  من بهو برمهل النفط سوو شحعء دسال اف.!! . 33البرمهل انخفض ال  

 سا ا  ذلك رله ياا و ع دل عبا الحهاي س ير النفط عن جوالف التراشهص سم  ستتا ه الشرر ف االجنبهء من ا ب ح شه لهء .

 سعاذا عي اال ب ح ساال  ً !!

 سهلل  ي شلته اؤسن.

تفتتت اذع ن العحً  لحع لجء م  يعحونه ا مء انخف ض اسع   النفط التي تعر  الشرر ف اغلبه  سيعر  العحً  م  تىبىتى  مىنىهى   -8

عن تخفهض  ساتب الحوظفهن الفترا  سالحتت عاين بل  اح من يعحون انفعهم بنواب الشعب يتتىرةىون مىتىتىرةى ف عىجىهىبىء غىريىبىء 

نىهىم يىعى قىبىون ابىنى   
 
منه  االج  ة االجب  يء للحوظفهن ملححهن ال  عجز ةاومتهم العحهلء عن تعايا  ساتب الحوظىفىهىن سعىاىذا  ى 

 الشعب لتعويض سرق تهم .

 سلان هللا يحهل سال يهحل ...

ًن عىن  182 ي مجلس الو  ا   -3 اىخىص  822اخص با جء سرهل س ا ة سمعتش   س ساتبهم عشىرة مىًيىهىن ديىنى   لىاىل مىنىهىم  ضى

با  جء ماير ع م ساال  الحوظفهن براستب شه لهء اض  ء ال  م  تعح  ب لحخصص ف الخى صىء مىلىهىونىهىن ديىنى   لىاىل مىنىهىم سبىجىردة 

ن  ساتب منتعبي مجلس الو  ا  تالف م  يت  ب الى
 
مله   دين   مض    له  نثىريى ف الضىهى  ىء سنىثىريى ف االقى  ب  122ةع ب بعه ء   

 سالحح سهب سغهرع  .

 سقايح ن ق لت العرب .

 ار البلهء م  ُيضحك.



 

مليون دينار يخض ايرادات مجل   م ح اف ظ ة ال دي وا  ي ة  088الكشف عن ملف فساد واحد وفي محافظة واحدة بقيمة اك ثر من  -4

وهكذا ما شهد به شاهد من اهلها  ايضا عضو مجل  محافظة الديوا ية كاظم عبادي ُمبينًا ان المبلغ ُصرف لمش ر ري ات   ي ر ر  م ي ة 

م ل ي ون دي ن ار ك م ا كش ف ال ك  ث ي ر م ن م م ار  ات فس اد ر  ي    088لصالح بعض المسؤولين في المحافظة وبق ي م ة غ ب ل غ اك  ث ر م ن 

 مجل  المحافظة والمحافظ واعضاء مجل  المحافظة بما ٌيضحك السفهاء ويغيض العقالء .

غق الحليم اذا  ضب .
 
 وا

 و ضبة الشعب  ال غبقي وال غذر من الفا دين ديارا.

بعد ان غكشفت  رقات باقر جبر صوالغ منذ ا ريزاره في وزارة مجل  الحكم االمريكي وزيرًا لالشغال واال ك ان ب ادر ه و اال  ر  -5

 الى فضح  رقات زميله حينذاك وزير االغصاالت ور يسه االن حيدر العبادي ...

بل زاد الى ذلك في فضح ما يمرلكه  ابناءه من عمارات في شارع االكسفورد في لن دن م م ا ح دل ب ال ع ب ادي ال ى االي ع از ال ى ك  ر ل ر ه 

ن   ب ب ا  ف ا  
 
جاب اال  ر ب ا

 
وحلفا ه في ك رلري المواطن واالحرار الى كشف  رقات صوالغ في وزارة النقل والعمل على اقالره فا

الخطوط الجوية العراقية هو قنا ي العسل الري يجلبها على مر ن ه ا م وف ق ال رب ي ع ي وع ل ي ال ع ال  وح م ي د م ع ل ة ال ذي اقس م ا  ل ظ 

 ه ذا  حليب امه ولم يذ  العسل المنقول  ع ل ى م ر ن ال خ ط وط ال ج وي ة ال ع راق ي ة ال ر ي  س ت ح ق ا  ب ال م س اف ري ن ف ي 
 
االيمان با

دن ب ال ع ام ي ة  بلجيكا وحطت بهم في مطار بغداد عزالء من حقا بهم فطرقوا ابواب بيوغهم مسرقبلين  با ر ن ك ار ال زوج ات ال ر ي ردع

 العراقية ) جا ي الشفية ايد من ورة وايد من كدام( 

 وماذا بعد وراء االكمه ايها االسرا !!؟

 ه الحساب فال شفيع وال من واِ . 
 
 فا

 والى ربك يومئد المسا . 



سيس الجيش العررايري الرذ  
 
يحتفل ابناء العراق واالمه العربيه الشرفاء في السادس من كانون الثاني من كل عام بذكرى تا

حريري يرعرتربررون جرذا الرجريرش نراروي را مرترارير ا فري الرترا ير   1291اسست اول كرتيبه له في السادس من كانون الثاني عرام 

العرايي والعربي الحديي النه سجل بطوالت متاي ه في العراق واغلب ايطا  االمه الرعرربريره الرارجريردر فري الرحرر  واالعرارا  

 ضد االطااع اال نبيه وحفظ امن واستقرا  العراق وحااية حدوده والدفاع عن ابنائه .

ولم يقتصر الجيش العرايي الباسل عن الدفاع عن يضايا الوطن واالمه بل تعدى يلك وفق فلرسرفرة ومربراد ء واتر يريرات 

ح   الثوا  والاجاجدين )ح   البعي العربي االشتراكي ( الذ  بذل  هدا كبيرا في تسليح وترد يرب وترجرهرير  جرذا الرجريرش 

بل تعدى يلك الى تقديم مختلف انواع الخدمات التي يحتا ها الشعب مثل الاشا كره فري حراالت االعرارا  وترعربريرد الرطررق 

ود ء اتطاء الفيضان وتنظيم الحا ت الرطربريره الرى الرقررى واال يران وال يرارطرن نسريران برطروالت وتضرحريرات جرذا الرجريرش 

وتشرريرن  1291وحرر  حر يرران عرام  1291البطل ومساجااته في الدفاع عن ايطا  الوطن العربي في حر  فلسرطريرن عرام 

 حيي يدم شهدائه وتضحياته الطبيرر للدفاع عن ايطا  االمه . 1211عام 

( من يبل امريطا وبريطانيرا وايرران وعردد مرن الردول الرارترحرالرفره مرعرهرم ترا ن الر ر ار مرن جرذا 9001وبعد غ و العراق عام )

الجيش فقام الحاكم الادني االمريطي )برايار( سيء الصيت بحل جذا الجيش تنفيرذا لرلرارخرطرطرات الصرهريرونريره وبرنراء عرلرى 

مقترح ساسة العراق الحاليين الذين يتباكون في الويت الحاضر على الجريرش الرذ  يرقراترل برعره مرنرترسربريره حرالريرا عرار ء 

 امريطا وايران مع بقية فصائل الاقاومه في كل انحاء العراق في السر والعلن 

الاجد والخلود لشهداء  يش الشعب العرايي ونحن نحتفل باير ده الراريرارون وكرل الرحرب والرترقرديرر لرارنرترسربريره مرن كرل 

 الصنون والى النصر الشامل بعون هللا على اعداء الحيار عا ء اال نبي .



بعد ان دخلت القوات العسكرية التركية االراضي العراقية في منطقة بعشيقة اطلق بعض ساسة حكام الغفلة مجموعة من التصريحات 

) المضحكة ( ضد ذلك التدخل فبعض منهم توعد وازبد واخر هدد تركيا برد ساحق ماحق ! واخر يعطي وقتا لسحب القوات لكن اطرف 

ماكان في هذا هو تهديد مقتدى الصدر زعيم احدى الميليشيات االرهابية المجرمة عندما قال باني ) انتظر ماذا سيرد االخرون واذا 

ماعجزوا فانا اقوم بالرد منفردا !!! ( .. كل تلك الجعجعات الفارغة ضد االتراك والقوات الفارسية الصفوية تجول وتصول في ارض العراق 

 وعمالئها يملؤون مؤسسات السلطة وهم يتفرجون ؟ دون ان يطلقوا كلمه واحدة ضد مايعملون .

 

صرح عدد منهم بان التصويت على  6102تفاجئ المراقبون انه بعد تصويت مجلس نواب المنطقة الخضراء النائمون على ميزانية 

ة ما حل بهم من 
 
الميزانية يعتبر انجازا وطنيا وانتصارا يحسب للبرلمان !! وكانهم حققوا للشعب العراقي انجازا حقيقيا ينتشلهم من وطا

نكبات بسببهم في حين ان تلك الميزانية التحقق للبلد سوى دفع الرواتب لهم ولمنتسبي الدولة مع وقف كل اشكال االستثمار او 

بالمئة من الرواتب وكل هذا  3تحقيق مك تسبات بسيطة للشعب . البل انها فرضت قيودا ومعاناة كبيرة من خالل الضرائب واستقطاع 

 سينهك كاهلهم ويزيد معاناة جديدة على حياتهم الصعبة اصال .

 

الحظ المتابعون بشان القبول المركزي لهذا العام بان حسين الشهرستاني االيراني االصل ووزير التعليم العالي في الحكومة العميلة قرر 

منع قبول اي طالب هذا العام في الجامعات والكليات االهلية العراقية اال عن طريق وزارته !!! مما ادى الى خلق فوضى كبيرة وتاخير 

دوام الطلبة الجدد للمراحل االولى في تلك الكليات من اللذين لم تظهر اسماءهم في قوائم القبول المركزي في تلك الكليات .. ظهرت 

تلك القوائم بصورة فوضوية تدل على الخلل الفاضح في اجهزة الوزارة حيث ان عدد كبير من الطالب غير مؤهلين للدخول في كليات 

اهلية علمية مثل الهندسة والصيدلة وعلوم الحاسبات تم قبولهم وانما كان بتزكية من احزابهم الطائفية وحسب اسلوب المحاصصة 

 المعتمد في كل مفاصل الدولة المتهالكة .. كل ذلك ولد نقمة اضافية وحنق شديدين على اجهزة الوزارة ومسؤوليها .



 

تمر علينا في السابع عشر من شهر كانون الثاني الجاري الذكرى الخامسة والعشرون لمنازلة ام المعاررك الخالدة في 

وه بقصفهم الوحشي 
 
مجابهة العدوان الثالثيني الغاشم الذي شنته ثالثة وثالثون دولة بثماني وعشرين جيشًا والذي ابتدا

الهمجي الذي استمر طيلة اثنين واربعين يومًا طال بالتدمير البنى التحتية واالقتصادية وحتى معامل حليب االطفال 

 العامرية 
 
وطال سوق الفلوجة وجشر الناصرية بالتدمير وشمل حتى بيوت الشعر للبدو في صحارى العراق كما طال ملجا

 واستشهد فيه المائت من ابناء شعبنا بفعل قصفهم الهمجي ..

ولسخرية المسميات اسموه بالقصف التمهيدي والذي ال يستغرق حسب العلم العسكري سوى ساعات او ايام قليلة اما 

 1991- 4 -42قصفهم التمهيدي الهمجي فقد استمر اثنان واربعون يوما ولم يستمر عدوانهم البري بعده اال اربعة ايام من 

يوم اعلن المجرم بوش االب وقف اطالق النار من جانب واحد . ولقد اعاد المقاتلون والبناة بناء ما  1991-4-42الى 

تهدم بفعل العدوان الغاشم بثالثة اشهر في هجومهم المقابل هجوم اعادة البناء واالعمار فابناء شعبنا االبي ومقاتلوا 

جيشنا الباسل يستعيدون الذكرى الخامسة والعشرين لمنازلة ام المعارك الخالدة و يستلهمون معانيها ودروسها البليغة 

 لمواصلة جهادهم المقدس الظافر ...

 وحتى الفوز المبين .

 وان غدًا لناظره قريب.



 
ه متميزه هذا كاناحتفل ابناء العراق واالمه العربيه المجيده في االول من كانون االول هذا  العام بيوم الشهيد الذي كرمه هللا تبارك وتعالى واعطاه م

اجل من االنسان الذي كما وصفه  القائد الشهيد صدام حسين ) رحمه هللا ( ) الشهداء اكرم منا جميعا ( النه ضحى بحياته من اجل الوطن واالمه و

 المباديء التي يؤمن بها ومن اجل الدفاع عن وطنه ضد االجنبي الذي حاول طوال سنوات احتاللها او االستيالء عليها بعدة طرق .

سيسه وبعد احتالل العراق عام 
 
وحتى االن وهو يدافع عن  3002لقد قدم حزبنا المجاهد ) حزب البعث العربي االشتراكي ( قافله خيرة من الشهداء منذ تا

عة والتضحيه شجاتراب الوطن و اقطار االمه العربيه المجيده في الجزائر ومصر ولبنان واليمن واالردن وفلسطين وسوريا والعراق ليعطى دروسا بليغه في ال

 اء ونكران الذات وحب الوطن الذي طغى على كل انواع الحب االخرى المعروفه من اجل عزة وكرامة الوطن واالمه والحفاظ على حدودهما من االعد

مقاومه ال تحيه الحب والتقدير لكل مناضلي ومجاهدي حزبنا الصابر ) حزب البعث العربي االشتراكي ( وهم مشاريع استشهاد دائمه مع بقية قوى وفصائل

دة من بداية الدعوة مجيالوطنيه والقوميه واالسالميه الذين يقاتلون لتحرير العراق من عمالء ايران وامريكا والمجد والخلود لشهداء العراق واالمه العربيه ال

ومناضلي حزبنا مه االسالميه المحمديه حتى يومنا هذا بهذه المناسبه الخالدة . وستظل مكانة الشهداء وعوائلهم متميزه في قلوب ووجدان ابناء العراق واال

 ما دامت الحياة. 

 
)ص( حيث  احتفل قبل ايام ابناء االمه العربيه واالسالميه وكل مسلمي العالم بذكرى ميالد نبي الرحمه واالنسانيه والمحبه والسالم محمد بن عبدهللا

 .تتسم في ذكرى الميالد عبق الذكرى فتهفو القلوب وتشتاق وتحن النفوس وتنساق وتطرب االرواح بذكرى طبيب القلوب سيد الكائنات محمد )ص( 

 

ات الى النور ظلملقد رحم هللا تبارك وتعالى االنسانيه جمعاء حين  ارسل اليها سيدنا محمد )ص( بشيرا ونذيرا وهاديا باذنه وسراجا منيرا ليخرجهم من ال

صار الحبيب قد ومن عبادة العباد الى عبادة هللا عزوجل ومن جور االديان والمعتقدات الى عدل االسالم ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا واالخرة  ... و

كون رسوال م ي)ص( قدوة في كل شيء البناء امته واالنسانيه جمعاء ثم اصبح رمزا خالدا لعموم الثائرين على الباطل والظلم والطغيان في العالم النه ل

 لالمه العربية فقط بل لكل االنسانية و وضع الحلول لكل مشكالت المجتمع انذاك والتي كانت تعاني منها القبائل والمدن والدول االخرى .

 

في صفوفهم حتى  اعيونحن نحتفل بهذه المناسبه ندعوا اقطار االمه العربيه الى ضرورة توثيق الروابط االخوية بينهم وتقوية الوائم وااللفه والنسيج االجتم

لوطن واالمه ء ايكونوا امه واحدة قوية متماسكة مبتعدة عن اسباب الفرقه التي تعيشها امتنا العربية واالسالمية في الوقت الحاضر ... وهي من صنع اعدا

تالل الحكذلك فان القوى الوطنيه والقوميه واالسالميه مطالبه بتوحيد جهودها وامكانياتها مع مجاهدي حزب البعث العربي االشتراكي لطرد بقايا ا

 االمريكي وعمالء ايران والوقوف بوجه اطماعهم .



 
ي واإلنساني والتي قومتواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال

ن ال تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها ، بل 
 
بعضها يعبر تعبيرًا دقيقًا ا

 وشاماًل عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
بناء شعبنا وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل

 
موم ا

زييف والتضليل التالمجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور 
 بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .

ن تكون في المسارات الصائبة و
 
ن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ا

 
هدافها الوطنية الخذلك ا

 
يرة لبلوغ ا

ويه في ظل االحتالل لتشوالقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ ا
 وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة وسنتناول في هذا العدد مفهوم) المرونة الثورية (

 
 المرونة الثورية

تيك التي تقف لتك المرونة نقيض التصلب والشد وفي العمل السياسي تستخدم كلمة المرونة كنهج يتعارض مع المنهج االستراتيجي وهي اقرب الى استخدام كلمة ا
ر بمصالح البالد وغالبا تض قبالة قبالة االستراتيجية وك ثيرا ما توصف بعض االنظمة السياسية بالمرونة بمعنى انها تساير الدول واالنظمة حتى لو كانت تلك السياسة
م المرونة في السياسية تخدما تفتقر تلك الدول او االنظمة الى المبادئ الثابتة او العقائد التي تحكم مسيرتها السياسية والفكرية واالجتماعية واالنظمة التي تس

نها تقود نفسها الى التراجع والى االنزالق في دوامة السياسات للدول الكبرى او الطامعه ..ويصعب على اركان النظام الذي يسلك
 
وكا مرنًا وبشكل دائم سل دائما فا

نهم يصبحون اداة سهلة المنال من قبل 
 
وى الكبرى او القان يتحولوا عنه او يتاجعوا عن بعض االجراءات او الصيغ في حكمهم واذا ما فكروا بهذا التراجع فا

ئم في مرحلة قيادة دا الطامعه في البالد ولهذا فقد تنبه الرفيق الشهيد صدام حسين رحمه هللا الى هذا الموضوع والى مخاطر استخدام المرونة في السياسة بشكل
نة بالمفهوم الثوري وبين مرو الحزب للدولة والمجتمع ونادى بالمرونة الثورية وقد عّرف هذه المرونة بانها ال تعني استعارة الصيغ الليبرالية الن هناك فرقا بين ال

 المرونة كنهج ثابت وجزء من المنهج الليبرالي .
المرونة في احيان دم فالحركة الثورية تستخدم المرونة في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وباالتجاه الذي يحقق لها نتائج حاسمة على طريق الهدف بينما تستخ

تتغير الظروف والوقائع  دمااخرى بعقلية ليبرالية والمعيار بين الحالتين هو ان المرونة بالمفهوم الثوري هي نهج مؤقت مرتبط ووقائع مادية وال بد من مغادرتها عن
 المؤقتة التي استدعت وجودها لتعود الثورة او الحركة الثورية الى نهجها االصيل .

نها يجب ان ترتبط اساسا بالتصور المبدئي وبمصالح الجماهيري وتكون خطوة على طريق
 
م الظروف حس والمرونة حين تبدو ضرورة من ضرورات العمل الثوري فا

دادا ... ورغم هذا ارتباتجاه الهدف الستراتيجي وليس مبررا لالرتداد عنه اي ان المحصلة التي تخرج بها الحركة الثورية من المرونة يجب ان تكون تقدما وليس 
ن ممارسة حصانة مبدئية عالية حتى ال ينزلق في رحاب المرونة بل يستخدمها وفق مقاسات دقيقة تنسجم مع التوجه المبدئي السترا

 
ي لقيادة تيجالوضوح فا

نه يضع نصب عينه المخطط االستراتيجي وال تروقه النتائج السريعة التي يتوصل اليها م
 
الل المرونة بل يمتاز ن خالمسيرة وعندما يمارس السياسي المرونة مؤقتًا فا

رحلة الجهاد ي مبالصبر الثوري وهو يستخدم المرونة مع ضبط النفس من اجل الوصول الى النتائج واالهداف المرجوة وضمن المخطط االستراتيجي المرسوم ..وف
ن المرونة الثورية تتجلى في احكام الربط بين الفكر والستراتيجية والتكيتيك وتوظيق التكيتيك فالتكيتيك ينضح من الستراتي

 
كما يحدد بدقة  جيةوالتحرير فا

ن التكيتيكات المتبعة حاليا في التعامل الس
 
ي هي بهدف شرذمة ياسالرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب واالستراتيجية تنضح من الفكر ومن هنا فا

 وتفكيك العملية السياسية على طريق تقويضها نهائيا باتجاه بلوغ شواطئ النصر والتحرير واالستقالل.



 
باط  على ارض العراق لران تواصل  ك فاح مجاهدي البعث والمقاومة  بفصائلها الوطينة والقومية واالنسانية  كافة  قد اعطى  ثماره  اليانعة في ساحة الجهاد  وا 

انبثاق  التحالف العربي  وفيالطاهرة    باشعاع سناه  على امتداد االرض العربية فكانت  صحوة االمة العربية  في عاصفة الحزم  بوجه  التمدد االيراني  في اليمن  

عاثت  في االرض  فسادًا  تي االسالمي  العسكري لمحاربة االرهاب بكافة اشكاله والوانه التك فيرية  الطائ فية  بما فيها الميليشيات المجرمة  العميلة لإليران  وال

للحزب والقيادة  راقبخطف المواطنين   وقتلهم ..  وبذلك كله فقد حظي  التحالف  العربي االسالمي العسكري  بدعم ومساندة  القيادات الثالث  قيادة قطر الع

نها وضعت  قدراتها العسكرية  والجهادية كافة  لمساندة
 
التحالف العربي االسالمي     العامة للقوات المسلحة والقيادة العليا للجهاد والتحرير والخالص الوطني  بل ا

والتمدد االيراني   في سوريا ق  العسكري لكي  ينطلق ُقدمًا   على طريق  محاربة االرهاب ومجابهة  االرهاب في عقر داره وخصوصا مواقع   الهيمنة االيرانية  على العرا

 واليمن ولبنان واستهداف الخليج العربي  واالمة العربية كلها  .

البعث والمقاومة   هدوومن هنا كانت فورة عضب  العمالء ضد هذا التحالف الذي كان  من ثماره صمود   وبسالة ابناء شعبنا  االبي وجيشنا  المقدام  وجهاد  مجا

 والذين يواصلون  جهادهم وحتى النصر والظفر الحاسم والفوز المبين.

ن ينصركم هللا  فال غالب لكم .
 
 وا

 وما النصر إال من عند هللا العزيز الحكيم.

 
رها الجالوزة المجرمون  دالميليشيات المجرمة العميلة اليران  والتي تحظى برعاية مباشرة  من المجرم  قاسم سليماني  قائد ) قوات الحرس الثوري االيراني( ويتص  

نهما ايرانيان مراهادي عامري وابو مهدي المهندس جمال جعفر اياه ذو المنحدر الفارسي المعروف البناء شعبنا االصالء في البصرة ... وهذان االثنان صرحا 
 
را وتكرارا با

يرانيان قلبًا وقالبًا ... ن افارسيان قلبًا وقالبًا  وهما دوما يقاتالن في صف ايران ضد  العراق كما يوصيهم ولي فقيهم  المجرم  ان كان خميني او خامنئي  فهم  اذ

 من عنوانه كما يقال وقد مارَس هؤالء   وميليشياتهم المجرمة  العميلة  اليران قتل  ابناء شعبنا  في بغداد وحزامها وش
 
بابل وفي صالح الدين  مالوالموضوع يقرا

 وتكريت وبيجي والدور ..

 

بادي  مرغم  اخوك ال العكما نهبوا اموال ودور  المواطنين االمنين  واليوم برزت  فضيحة ) ابو مهدي  المهندس( في السرقات الفاضحة  الموال العراق مما حدى  ب

ته الى النزاهة  لكي يحفظ  بقية حالبطل القالته  واحالته  الى هيئة  النزاهة.. بيد  ان صنوه هادي العامري  سارع الى مقابلة العبادي  ورجاه باالك تفاء باقالته  وعدم ا

 ماء  وجه الميليشيات  المجرمة ان بقى فيها  ماء ولكي ال تنفضح سرقات  هادي العامري  وبقية رهطه  من مافيات الفساد.

 واي فساد. 



 

ك ثر الحديث عن موازنة الدوله العراقية للعام الماضي والحالي  والعجز الذي سيصيب الميزانيه بسبب تذبذب اسعار  

النفط وهبوطه وبحسب تقارير الخبراء االقتصاديين فان المشكلة شملت اغلب الدول المنتجه للنفط فيما يقوم 

بسرقة  3002السياسيين في العراق من كل االحزاب التي جائت الى العراق على ظهر الدبابات االمريكيه الغازيه بعد عام 

المال العام منذ بداية االحتالل وحتى يومنا هذا وتتم عمليات السرقه بعدة طرق من رواتب ومخصصات عالية لكل 

الف الى رواتب القرباء المسؤولين وهم فضائيين الى تبديل االثاث في البيوت  المسؤولين الى رواتب الحمايات وهم باال

والدوائر سنويا الى تبديل السيارات حسب الموديالت واغلبها ضد الرصاص وتصل اسعارها الى االف الدوالرات وهذا 

 وحدة سبب رئيسي لتدهور الوضع االقتصادي في العراق النها تصرف من ميزانية الدولة .

 

والواقع اننا في كل االحوال يجب ان النكون بعيدين عن تدهور وتذبذب اسعار النفط وتداعيات االزمه الماليه العالمية 

من خالل التفكير بجدية في خلق بدائل الموارد النفطيه وضغط نفقات وزارات ومؤسسات الدولة العراقيه اذا اليجوز ان 

 ( مليون دينار شهريا على الضيافه فقط 000يصرف عدد من وزراء حكومة العبادي مبلغ )

كما ان من الضروري الغاء الحلقات االداريه التي ليس لها ضرورة وتؤثر على الميزانيه بشكل اوباخر مثل مكاتب 

ك تفاء بدوائر  المفتشين في الوزارات والدوائر التي اصبحت تقود عمليات الفساد المالي واالداري وهناك امثله ك ثيره واال

ديوان الرقابه الماليه التي اثبتت على مر سنوات طويله ك فائتها ونجاحها بالحد من حاالت الفساد المالي واالداري الذي 

 لم يتوقف حتى االن .  



 

ساة التي يمر بها شعبنا الصابر المجاهد وبلدنا العراق الجريح المحتل المبتلئ بالعمالء والجواسيس 
 
طالما تحدثنا عن الما

 نظيف. واجادا الك ثير من الك تاب الوطنيين والمخلصين باقالمهم لتوضيح 
 
والخونه وفاقدي الضمير بعد ان كان بلدا

حتالل العراق حصل باكذوبه ودون 
 
الحقائق لما جرى ويجري من تدمير لالنسان العراقي ولكل شئ في العراق. فا

من وكان الهدف من وراء الغزو واالحتالل ليس القضاء على برامج العراق التسليحيه 
 
موافقات االمم المتحدة ومجلس اال

المحظورة والتي تسمى اسلحة الدمار الشامل التي اثبت المفتشون الدوليون ان العراق ال يمتلكها ودحض ) كذبة المجرم 

بوش(  ومجرمين ادارته من كونداليزا رايس ودك تشيني وكولن باول وغيرهما، وانما كان الهدف الرئيسي من غزو العراق 

هو ضمان امن اسرائيل واالستحواذ على النفط في العراق ومن جراء ذلك انقسم الناس بين من هم بين الصفوف الوطنية 

ونتجه لهذا الموقف تعرضوا لشتى انواع العذاب من قتل وتهجير وغير ذلك ومن هم مطايا امريكيا ونفذو باتقان كل ما 

 
 
رث كسرى بديال طلب منهم وسلبوا ونهبوا خيرات العراق ومنهم مع الفرس الحاقدين بفعل حكامهم الذين ورثوا ا 

يذاء لم نسمع   عجائب وغرائب وفنون في اال 
 
للشيطان فوسوسه في صدور من اطاعه على ابناء جلدته وهكذا نرى يوميا

ن هللا اعمى بصائر لما اقترفوه من سحت حرام. اال ان 
 
عنها اونقراءها ورغم كل الذي جرى ويجري لم يستفيق البعض ال

صوت الضمير جاء من بلد العدوان وفي دعايتهم االنتخابية، للحزب الديمقراطي االمريكي، ونص الترجمه.محادثه مع 

 االرهابي بوش 
 
 على االرهاب حتى بدا

 
الشهيد الرئيس القائد صدام حسين. تقول:_ )) تفتقدوني االن؟؟؟ كنت اسيطر تماما

 نمتلك اسلحة الدمار  051بمهاجمتنا ودمر بلدنا وقتل اك ثر من 
 
الف عراقي برئ وفجر الكراهية المدفونة. ولم نكن ابدا

لوا انفسكم االن ... من هو المستفيد الحقيقي من هذه الحرب االن واصبح اك ثر 
 
الشامل كما زعم بوش وتشيني ... اسا

غني؟؟.. انتهت الترجمة اذا كان هذا لسان حال الساسه االمريكان فماذا نقول نحن العراقيون. مؤامرة صداميون بعثيون 

 ارهابيون ام يخرج علينا احدهم ليزايد علينا وعلى الحزب الديمقراطي االمريكي.



 

لقد تلقف  ك تاب البعث والمقاومة بل واصدقائهم الك تاب والمثقفين  العرب رسائل الرفيق المجاهد  عزة ابراهيم االمين 

العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد االعلى لجبهة الجهاد والتحرير والخالص الوطني هذه الرسائل التنويرية  

والتبصيرية   لمثقفي وك تاب وصحفي  ي  العراق  واالمة بمعطيات   المسيرة الجهادية  في العراق والتحديات التي واجهها  

مجاهدو البعث والمقاومة  في دحر االحتالل  ومقاومة الهيمنة االيرانية  على العراق والتمدد االيراني الذي يستهدف  االمة 

العربية  كلها وقد كان لهذه الرسائل  دورها  الفاعل الكبير  الذي بان على نحو ساطع في  مقاالت الك تاب في الصحف  

وفي حوارات المثقفين   في القنوات الفضائية  واالذاعات والتي فعلت فعلها  الكبير في تنوير   اذهان  الجماهير العربية  

واحرار العالم  بما يجري  في ساحة  الجهاد والرباط  في العراق وما  ينتظر  القوى الوطنية  والقومية  واالسالمية كافة  من 

مهمات جهادية  وما ينتظره  العراق من مستقبل مشرق  وضاء  بفعل تساند  القلم والبندقية  بل صيرورتهما فوهة واحدة 

بحق وحقيقة  في خنادق  العز والشرف  والكرامة  فقد رافقت اقالم الك تاب  بمدادها الغزير صوالت المقاتلين  في خنادق 

الجهاد  والعز على امتداد  ثالثة عشر  عامًا من  المجابهة الحازمة  للمحلتلين االميركان وحلفائهم  الصهاينة والفرس  

وعمالئهم االخساء  فلقد كان لهذه االقالم  دورها المشهود في مجابهة  الموجات الواسعة  المتتابعة والمنظمة للتضليل 

الفكري  والثقافي واالعالمي الواسع النطاق فقد مارست االقالم الشريفة واالصوات الحرة دورها الناصع في فضحه وتعرية 

الجذور  المتهافتة التي يقوم عليها  مما وسع دائرة  الوعي في اوساط  ابناء شعبنا االبي  وابناء امتنا العربية  بما عزز 

ثار  ايجابية  بالغة االثر  بان فعلها 
 
ايمانهم بحتمية انتصار جهاد العراق واالمة ولخدمة االنسانية جمعاء وبما انعكس با

الكبير في تصاعد  ك فاح  مجاهدي البعث  والمقاومة مستنيرين  باالطروحات القيمة والسديدة  للرفيق المجاهد  عزة 

ابراهيم  بتوجيهاته المتواصلة للمجاهدين في سوح  القتال وخنادق  العز  للك تاب والمثقفين  المقاتلين بسالح  االقالم 

النظيفة والكلمة الحرة الشريفة  والذي يواصلون  دورهم التنويري الجهادي وحتى انبالج  صبح العراق الناهض  القوي 

ن االمة العربية واعالء صرح الحضارة االنسانية الشامخ. 
 
 العزيز  المساهم بفاعلية  متميزة في اعالء شا



تمر في هذه االيام الذكرى التاسعة الستشهاد القائد البطل صدام حسين رحمه هللا عندما قامت قوى الشر والبغي 

ئها االذالء بتنفيذ الجريمة الكبرى في اغتياله بطريقة وحشية بعد محاكمة صورية  والعدوان قوات االحتالل الغاشمة وعمال

هزلية ك تب فصولها المحتلون ونفذها العمالء وفي الوقت الذي نعرف ان تلك المحاكمات كانت مدبرة ونعلم نتيجة 

ماتهدف اليه هي اضفاء ) الشرعية على عملية االغتيال ( .. ومع ذلك كانت تلك المحاكمة مناسبة وفرصة للقائد ورفاقه في 

ايجاد الوسيلة المناسبة لتعرية العمالء وقوات الغزو من خالل وقفتهم الشجاعة الباسلة في المحكمة وهم صامدون 

متحدون كاالسود يدافعون ويفضحون اهداف الغزو ونتائجه التي دمرت مؤسسات الدولة واركانها وتحطيم المنجزات 

والتي كانت سببا رئيسيا لذلك الغزو االجرامي النها حققت مك تسبات  7691تموز  03/  71العمالقة لثورة البعث في 

وجعلت العراق في مصاف الدول المتقدمة من بلدان العالم الثالث وعلى الرغم من ظروف الحروب والحصار الذي 

/  4/  6وحتى االحتالل االسود في  7663فرضته قوى الشر االمريكية وحلفاءها وعلى مدى عقود وصل لذروته بعد عام 

.... نقول ان تلك الوقفة الشجاعة لرجال العراق في تلك المحاكمات لهي دليل على قوة المبادئ التي حملوها في  3330

عقولهم وقلوبهم مما جعلتهم سدود صلبة امام االعداء ولم يتمكنوا ان ينالوا من عزمهم الذي اليلين فكانوا لها في كل 

اوقات المحاكمات البائسة وامام كل ماتعرضوا له من مضايقات في مكان اسرهم فلم يهابو اصوات جالديهم وال كلماتهم 

النابية فكانوا رجاال بحق اعطونا درسا في التحدي والصمود والتمسك بحق الوطن والشعب في الدفاع عنه من اجل 

الحرية والكرامة .... وقد بلغت تلك المواقف التاريخية الشجاعة ذروتها في الوقفة االسطورية للقائد الخالد صدام حسين 

عندما واجه الموت بموقف لن ينساه التاريخ فوقف مبتسما امام حبل المشنقة ويردد الشهادتين في شمم واباء وايمان لم 

 يلين لحظة واحده امام تلك الوجوه الكالحة الحاقده التي كانت حاضرة في ذلك الموقف ...

 وانتقل الى رحمة هللا شهيدا خالدا وك تب لنفسه ولحزبه ولشعبه والمته مجدا ثرا وشموخا لن ينسى .
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