
 

 

 االفتتاحية
 تدهور العملية السياسية

وانحدارها يف درك السقوط 
 احلتمي والنهائي

  

بــرزت فــي االوانــة االخــيرة وعلــى نحــو 
ــاهرة  ــوس ظ واضــح ومحــسوس وملم
التصدع في جدار العمليـة السياسـية 
اخملابراتيــة املتهاويــة واملنهــارة فــي درك 
ــك ان  ــائي ذل ــي والنه ــسقوط احلتم ال
ـــة  ـــسلطة العميل ـــى ال ـــصراع عل ال
لالحتاللني البغيضني املقيتني االمريكي 
االيراني قد جتلـى فـي تزويـر االنتخابـات 
النيابية التي جرت في الثاني عـشر مـن 
شهر مايس املاضـي فـي العـام احلالـي 
ــية  ــة السياس ــراف العملي ــام اط واته
لبعــضهم البعـــض االخــر بتزويرهـــا 
ــسمونهم  ــن ي ــون م ــرين يتهم فاخلاس
بالنــاحجني بتزويرهــا ...وهكــذا اســتمر 
الــصراع احملتــدم بــني اطــراف العمليــة 
السياسية وعناصر احلكومـة العميلـة 
اليران وكذلك امليليشيات العميلة اليران 
لتشكيل احلكومة واختيار رئيس الـوزراء 
وبعد اختيار رئيس الوزراء احتدم الصراع 
اكثر من ذي قبـل علـى املواقـع الوزاريـة 
التي تكتمل كابينتها الوزارية املطالبـة 
بتغيير عدد من الوزراء بدعوى شمولهم 
باملــساءلة والعدالــة واالجتثــاث ســيء 

 الذكر .
 

وهكذا هو شبح البعث املرعب يهددهم 
في عقر دارهم وفي تشكيلتهم الوزارية 
املهترئة ثم ظهرت فضائح كثيرة منهـا 

مليارات دينار من مصرف الرافدين  ٧غرق 
كما تفاقمت عمليات القتـل واالغتيـال 
اليومـــي فـــي البـــصرة وغيرهـــا مـــن 
احملافظات ثم تفاقمت قضية ( الدكـة ) 
العشائرية واحتـدم الـصراع العـشائري 
والطائفي املقيت والبغيض كما افتقـد 
االمن على نطاق واسع وتفـاقم الوضـع 
املعيشي البناء شعبنا املناضل املكافـح 
ــي  ــتمر تدن ــا اس ــصبور كم ــد ال اجملاه
مستوى خدمات املاء والكهرباء والوقـود 

 واالنترنت على نحو فاضح ...
 

ــية  ــة السياس ــرى العملي ــذا تتع وهك
املتهاوية املنهـارة املنحـدرة فـي هاويـة 
السقوط احلتمي والنهـائي لتقـبر الـى 
االبد غير مأسوف عليها ليواصل نضاله 
واستئناف مسيرة البناء الثوري الشامل 
ولتلبية املتطلبات واحلاجات االساسـية 
ــةة  ــاء االم ــصابر وابن ــاء شــعبنا ال البن

 وخلدمة االنسانية جمعاء.
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 يا ابناء شعبنا العظيم
 يا ابناء امتنا العربية اجمليدة

 ايها النشامى في قواتنا املسلحة الباسله
 ايها االحرار في كل مكان

يستذكر العراقيون الشرفاء فـي كـل عـام ذكـرى يـوم 
الشهيد االغر والـذي يقـام تخليـدآ لـذكرى العراقيـني 
الذين أستشهدوا في احلرب العراقية ــ االيرانيـة التـي 
استمرت ملـدة ثمانيـة أعـوام تالحـم خاللهـا الـشعب 
العراقــي بجميــع مكوناتــه وأديانــه وقومياتــه لغــرض 
الدفاع عـن أرضـهم ضـد الريـاح الـصفراء العنـصرية 

 القادمة من الشرق .
   

لقد قرر العراقيون ان يكون يوم الشهيد في اليوم االول 
من شهر كانون االول من كل عـام احتفـاءا واسـتذكارا 
للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن بالدنا وشعبنا حيـث 
يصادف ذلك التاريخ مـع ذكـرى جرميـة كـبرى ارتكبهـا 
النضام العنصري االيراني عندما قام باعدام العـشرات 

 ١٩٨١من االسرى العراقيني في معركة البـسيتني عـام 
ــشرائع االرضــيه  ــد وال ــراف والتقالي ــا لكــل االع خالف
والسماوية وقام باعدام االسرى بطرق بشعه ليس لهـا 
مثيــل فــي تــاريخ احلــروب والــصراعات ، وكــان تــصرف 
االيرانيني الذين يدعون االسالم في تنفيذ جرمية االعـدام 
بتلك الطرق البشعه رسالة ارادوا منهـا ارهـاب جيـش 
القادسية البطل وشعب العـراق اجمليـد عنـدما قـاموا 
باطالق سراح عددا من االسرى وسمحوا لهم بـالهروب 
باجتاه قطعاتنا بعد ان شـاهدوا امـامهم تلـك اجلرميـة 
النكراء ولينقلـوا تلـك املـشاهد الـى االخـرين للتاثيـر 
عليهم ومحاولة احلط مـن معنويـاتهم ،، اال ان جيـش 

العراق االغر وابطالـه الـصناديد لـم تؤثـر فيهـم وفـي 
عزائمهم تلك االفعال الـتي اظهـرت لهـم ان عدوهـم 
ــل  اليحمــل اي مــن معــاني االســالم الفروســية والنب
فدافعوا ببسالة نادره وعزمية التـلني فـي املعـارك التـي 
أعقبت تلك احلادثـه حـتى متكنـوا مـن حتقيـق النـصر 

 العظيم في السنوات الالحقة.
  

 يا ابناء شعبنا الصابر الصامد احملتسب
ونحــن وشــعبنا يــستذكر هــذه الواقعــه املؤملــة فاننــا 
جميعا لن ننسى ان هنالـك مـن العمـالء االذالء الذيـن 
كان لهم دورا مهما في املـشورة واملـشاركة فـي تلـك 
اجملــزرة البــشرية ، ولقــد مكنهــم االحتــالل االمريكــي 
وااليراني اليـوم مـن التـسلط مـن جديـد علـى رقـاب 
الشعب العراقي وراحوا يرتكبـون ابـشع اجلـرائم بحـق 
شعبنا ووطننا ، وهم اليوم من الذين يتصدون للمواقـع 
املتقدمة في ادارة الدولة بتفويض مـن سـلطات الغـزو 
واالحتالل . وان فعلتهم املنكره وجرميتهم الكـبرى فـي 
ذلك اليـوم لـن ينـساها شـعبنا االصـيل وقـواه احلـرة 
اجملاهدة ، وسياتي اليوم الذي يقدم كـل هـؤالء اجملرمـون 
واخلونه الى محكمة الشعب التي لـن تـرحمهم علـى 

 افعالهم وما ارتكبوه بحق شعبنا االبي .

 ٢تتمة ص
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 يا ابناء قواتنا املسلحة اجلسورة

 ايها االحرار في كل مكان

وفي ذكرى الشهداء الذين بنى لهم العراق صرحا حضاريا شهيرا يخلـد 

ذكراهم وفعلهم البطولي ووصفهم بانهم االكـرم منـا جميعـا وذلـك 

النهم االحياء في ضمائرنا وعقولنـا وامياننـا وفقـا لقـول اهللا سـبحانه 

وتعالى خالق املوت واحلياة ( وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتـا 

بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ،، كما ان تضحياتهم وعطائهم هـي التـي 

منحتنا احلياة الكرميـة العزيـزة وهـم الـذين منحـوا لبلـدنا ولـشعبنا 

ولوطننا كرامة وعزة وسيادة وأمنـا وهـذه هـي احليـاة احلقيقيـة التـي 

 يتطلع أليها كل انسان وهذه هي مدرسة اإلسالم العظيم.

 

وان ذلك كله يتطلب منا ان نحفـظ لهـم مـوقفهم واهـدافهم التـي 

ضحوا من اجلها ولهم في اعناقنا جميعا بيعة ان نسير على نهجهـم 

وخطــاهم فــي بــذل الغــالي والنفيــس والــدفاع عــن بالدنــا جتــاه كــل 

التهديدات والتحديات ، وعهدا لهم باننا لـن ننـسى ذكـراكم العطـرة 

وأن يـوم …  مهما طال بنا الزمن ، فهم اليوم في جنات اخللد أن شاء اهللا 

 غد لناظره قريب ...

  

 يا ابناء قواتنا املسلحة اجلسورة

 ايها االحرار في كل مكان

اننا في القيادة العامة للقوات املسلحة ونحن نـستذكر هـذه الـذكرى 

االليمه اليسعنا اال ان نؤكد ان تلك الدماء الطاهره التي سـالت دفاعـا 

عن العراق العظيم وجتربته االنسانية الفاعله وان عطاء شهداء العـراق 

العظيم وتضحياتهم اجلسيمه ستبقى امام اعيننا وتدفعنا الى مزيـد 

من البذل والعطاء لتحرير بالدنا من االحتالل الغاشم وتوابعه وان تعـود 

بالدنا حرة عزيـزة يعيـش ابناءهـا علـى ترابهـا الطـاهر اخـوة متحابـني 

جتمعهــم افــراح وتطلعــات وامــاني واحــدة ومــن اهللا نــستمد العــون 

 والتوفيق

 

اجملد للعراق العظيم وجليش القادسية اجمليدة وأم املعارك اخلالـدة ولكـل 

اجملاهدين الذين يقتفون آثار ذلـك اجليـش العقائـدي املـؤمن ويـسطرون 

 مالحم البطولة في مقارعة احملتل الغازي وأذنابه الدجالني.

الرحمة لشهداء العـراق العظيـم واألمـة العربيـة اجمليـدة يتقدمهـم 

شهيد األضحى السعيد. احلب والوالء لقائد جمع اإلميـان وبـيرق النـصر 

املعتز باهللا املهيب الركن عزة إبراهيم حماه اهللا القائد األعلى للجهـاد 

 والتحرير.

  

التحية واجملد والرفعه لكل قادة اجلهاد والتحرر الوطني فـي بالدنـا قـادة 

 وامـــرين ومقـــاتلني ولهـــم منـــا كـــل الفخـــر والتقـــدير واالعـــتزاز

  

 حتية الى شعبنا العراقي العظيم من اقصى شماله الى اقصى اجلنـوب

 حتية الى رجال القوات املسلحة البواسل عنـوان مجـد العـراق ووحدتـه

 حتية الى شهداء العراق العظيم

واحملبة والتقدير واالعتزاز لكل من آمن بـالعراق العظيـم واحـدا موحـدا 

 مستقال..

   

 القيادة العامة للقوات املسلحة

 بغداد املنصورة بأذن اهللا  

 ٢٠١٨/ كانون االول /  ٠١  
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قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي باسمها وبأسم 
الرفيق القائد املجاهد عزة ابراهيم االمني العام للحزب امني رس 

قيادة قطر العراق القائد االعىل للجهاد والتحرير تنعـــي 
 الـــرفيــق املنــاضـــل فخــري يــاسيــن قــــدوري

 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ( كل نفس ذائقة املوت ) 

 صدق اهللا العظيم 
تنعى قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي االشتراكي باسمها 
وبأسم الرفيق القائد اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام للحزب امني سر 
قيادة قطر العراق القائد االعلى للجهاد والتحرير حفظه اهللا ورعاه 
وفاة الرفيق املناضل فخري ياسني قدوري الذي توفاه اهللا في بالد 
ً عن وطنه ، واذ نعزي أهل الفقيد ورفاقه بهذا املصاب  الغربة بعيدا
االليم نسأل اهللا العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه 
فسيح جناته مع االنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

 أولئك رفيقا وان يلهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.
  

لقد كان املرحوم الدكتور فخري ياسني قدوري مثاالً للمناضل البعثي 
احلقيقي وقدوة للكوادر الوطنية والقومية التي وضعت كل جهدها 
وطاقتها خلدمة العراق واالمة العربية وعرف بكفاءته ونزاهته في 
كافة املواقع التي خدم فيها فساهم بوضع اسس التنمية العمالقة 
التي شهدها العراق في مرحلة السبعينات ، حيث تقلد منصب وزير 

ومحافظ البنك  ١٩٦٨االقتصاد والتخطيط في بداية الثورة عام 
املركزي ومدير مكتب الشؤون االقتصادية في مجلس قيادة الثورة 
ورئيس اجمللس االقتصادي جلامعة الدول العربية في عمان وقد ادى متيزه 
العلمي وعطاءه املهني الى اختياره من العشر االوائل من االقتصاديني 
ً للعراقيني الشرفاء وقدرتهم على  في العالم، فكان بذلك منوذجا

 العطاء والتجرد والتميز.
  

 نسأل اهللا تعالى له الرحمة وانا هللا وانا اليه راجعون.
 

  
 قيادة قطر العراق

 حلزب البعث العربي االشتراكي 
 

بيان اجلبهة الوطنية العراقية حول تصاعد وترية جرائم النظام اإليراين الدموية بحق شعبنا 
 العريب االحوازي

 

 يا أبناء شعبنا وأمتنا العربية اجمليدة
 يا أحرار العالم ومناضلي احلرية والتحرر في كل مكان

 
تتصاعد وتيرة جرائم النظام اإليراني الدموية ، وال بد من التصدي لها ومعاقبة نظام القتلة واإلرهاب في طهران جراء أفعاله 

 وارهابه.
 

شهيدا من ابطال شباب شعبنا العربـي االحـوازي، وبـذلك يـستمر  ٢٢لقد اقدم نظام املاللي اجملرم في طهران اليوم بإعدام 
نظام القتلة في طهران بأفعاله املشينة، في استهتار بكل القيم اإلنـسانية، باألقـدام علـى جرميـة تنفيـذ اعـدام األسـرى 
واملعتقلني االحوازيني من دون محاكمة، لذا تسجل هذه اجلرمية و تصنف ضمن جـرائم اإلرهـاب واالغتيـال الغـادر مـع سـبق 

 االصرار .
 

ونظرا لصفة الغدر لهذه اجلرمية بكل أركانها ، ولكونها مجزرة ارهابية نفذت في سجن وضحايا عزل ،وبحق أبرياء مظلومـني 
على أرض وطنهم احملتل؛ وانها توافقت مع الذكرى السنوية االولى الغتيال القائد االحوازي الشهيد احمد املولى، ابو نـاهض، 
ومع تصاعد انتباه العالم ومتابعته جلرائم النظام اإليراني، خاصة بعد كشف نشاط أجهـزة شـبكات اإلرهـاب واالغتيـاالت 

 اإليرانية في عدد من البلدان األوربية، فإن هذا النظام يستحق احملاكمة واالدانة والعقاب.
 

وهكذا يعبر الصلف اإليراني الوقح عن حقيقة دمويته وغدره احلقيقي، وبكل غرور وحتدي أمام العالم، و مبثـل هـذا التحـدي 
 السافر باقدام نظام خامنئي على إعدام هذه الكوكبة اجلديدة من شهداء االحواز العربية احملتلة .

 
تعبر األمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية عن إدانتهـا واسـتنكارها لهـذه اجلرميـة البـشعة الـتي طالـت حيـاة هـؤالء 
الشهداء األبطال ، الذين ال ذنب لهم ، سوى أنهم عرب ومناضلون من أجل حترير وطنهم ، يرفضون وصـاية النظـام اإليرانـي 

 على وطنهم وشعبهم.
 

نناشد جميع أحرار العالم االلتفات إلى مأسـاة الـشعب االحـوازي وحمايتـه وإنهـاء احلكـم العنـصري اإلرهـابي الفارسـي 
 البغيض والى متكني شعبنا في األحواز العربية من أجل حترير أرضه واستعادة حريته واستقالله.

 
كما أن تعسف نظام طهران في منع أهالي الشهداء من مقابلة أبنائهم في السجون ، وغيابهم عـن ظـروف محاكمتهـم 
ومنعهم من تسلم جثامينهم وعدم السماح لهم بإقامة مجالس الفاحتة على أرواحهم الطـاهرة يكـشف للعـالم مـدى 
جرم و استهتار عصابة حكام النظام اإليراني الفارسي اإلرهابي، وجتاوزها على كل االعراف اإلسالمية واإلنسانية ومخالفتها 

 لكل حقوق اإلنسان بعدم تقدمي السجناء واالسرى إلى محاكم قضائية ، تتوفر فيها ابسط االجراءات والقواعد القانونية.
 

 لذلك فإن جرمية تنفيذ اإلعدام بهؤالء الشهداء تعتبر عملية غدر واغتيال جرت مع سبق االصرار.
 

 رحم اهللا الشهداء
 النصر للشعب العربي اإلحوازي ولقضيته العادلة.

 
 

 األمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية
  ٢٠١٨/ تشرين الثاني /  ١١األحد  



 

 

”O 

 بيان املجلس السيايس العام الحرار العراق يف ذكـــرى يـــوم الشهيــــــد
 
 

يستذكر العراقيون في مثل هـذا اليـوم األول مـن شـهر كـانون األول مـن كـل عـام 
شهدائهم من أبطال اجليش العراقي الباسـل الـذين روت دمـائهم الطـاهرة الزكيـة 
تراب العراق في مالحم بطولية هي األروع في الفداء والتـضحية والعنفـوان للـدفاع 

 عن بلدهم ضد األطماع اإليرانية الفارسية العنصرية التوسعية.
 

أنه يوم الشهيد األغر والذي يقام تخليدا لـذكرى العـراقيني الـذين استـشهدوا فـي 
احلرب املفروضة على العراق بعد أن قامـت عمـائم الـشيطان الفارسـية العنـصرية 
بجرميتها البشعة بقتل املئات من األسرى العراقيني العزل، في تصرف همجي يجسد 

 احلقد والضغينة الفارسية ضد العراق والعروبة.
 

وبهذه املناسبة، يعاهد اجمللس السياسي العام ألحرار العراق الشعب العراقـي وقـواه 
الوطنية باملضي قدما علـى خطـى الـشهداء األكـرم منـا جميعـا، فأمـا النـصر أو 

 الشهادة في معركة حترير العراق من احملتلني من أمريكان وفرس وعمالء.
 

 الرحمة وعليني لشهداء العراق االبرار
 اخلزي والعار ألعداء العراق من امريكان وفرس وعمالء اقزام.

 
 املكتب التنفيذي

 للمجلس السياسي العام ألحرار العراق
  ٢٠١٨/ كانون االول /  ٠١

 حادثة من العهد الوطني −كيف كان القائد يتابع حتقيق العدالة 
 

 بقلم كادر قضائي عراقي 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

فوجئ القاضي املرحوم أياد عبد اللطيف ( رئيس محكمة جنايات واسط آنـذاك ) مبكاملـة هاتفيـة  ١٩٨٨في مطلع العام 
 من وزارة العدل تبلغه باحلضور إلى القصر اجلمهوري في موعد محدد دون بيان الغاية التي ُطلب حضوره من أجلها.

 
تزاحمت في ذهنه وهو ميضي في طريقه من الكوت إلى بغداد توقعات شتى عما ميكن أن يكـون سـبب اسـتدعائه غيـر 

 املعتاد وتواردت شتى اإلحتماالت. وفي مكتب استعالمات القصر وجد من يصحبه إلى مكتب السيد رئيس اجلمهورية.
 

بعد دقائق دخل إلى املكتب الرئاسي وبعد عبارات ترحيب السيد الرئيس صدام حسني الذي اشتهر عنه احترامه للقضاء 
ودعمه له، اتضح سبب اللقاء حني بدأ يسأله عن ظروف قضية كانت محكمة جنايات واسط الـتي يرأسـها قـد أجـرت 

 محاكمة املتهمني فيها وأصدرت حكمها بحقهم.
 

وخالصة القضية أن شاباً في إحدى قرى واسط كان على عالقة بفتاة، وكـان يـروم الـزواج منهـا، لكـن عائلتهـا رفـضت 
تزويجها له، فهرب وإياها إلى قرية أخرى بعيدة وتزوجا رغم الرفض. وبتأثير القيم اإلجتماعية السائدة فـي الريـف، التـي 
تعد هرب املرأة مع رجل ، أي ما يطلق عليه ( النهيبة )، فعالً شائناً يلحق العار بسمعة العائلة، فقد أخذ ذووها يتعقبـون 
آثار ابنتهم والشاب الذي هربت معه دون أن يتمكنوا من الوصول إليهما حتى جاءهم أحـد معـارفهم ليخـبرهم مبكـان 
وجودهما ويدلهما عليهما، فتوجهوا وإياه إلى املكان وقاموا بقتل اإلثنني، وبعـد انتهـاء التحقيـق وإحالـة القـضية إلـى 
احملكمة، أصدرت حكمها فيها على املدانني وهم ذوو الفتاة وشريكهم الذي قام مبهمة الداللة وتـسهيل ارتكـاب القتـل، 
حيث كانت عقوبة هذا الشريك أشد من عقوبة ذوي الفتاة، ما أدى إلى تقدميه شكوى إلى الرئاسة ووصول املوضوع إلـى 

 الرئيس رحمه اهللا ، الذي أوعز بحضور القاضي للوقوف على التفاصيل واألسباب.
 

سأل الرئيس صدام القاضي أياد باستغراب عن سبب التباين في العقوبة بني املساهمني في اجلرمية رغم أن القانون قضى 
من قانون العقوبات )، فكان جوابه أن القانون قضى بذلك لكنـه فـرق  ٥٠مبعاقبة الفاعل والشريك بعقوبة اجلرمية ( املادة 

في الوصف بينهما ( أي الفاعل والشريك ) رغم تعاونهما على تنفيذ اجلرمية ليتيح للقاضي ما يسمى ( تفريد العقوبة ) 
) مـن  ٥١أي معاقبة كل مساهم في اجلرمية بعقوبة تناسب دوره في التنفيذ وظروف مساهمته، وهو ما تـسنده املـادة ( 

القانون ذاته، وملا كان ذوو الفتاة يستحقون التخفيف بسبب سورة الغضب الذي متّلكهم جراء فعلها وشـعورهم بالعـار 
في محيطهم الريفي القبلي، فقد هبطت احملكمة بعقوبتهم على نحو يختلف عن عقوبـة شـريكهم الـذي ال تربطـه 

 قرابة بالفتاة ولم يصبه ما أصابهم في سمعتهم ولم يكن حتت تأثير انفعال وغضب.
 

أثارت موضوعية القاضي واجلهد الكبير الواضح في تعامله مع القضية إعجاب السيد الرئيس ، فعـبر عـن شـكره لـه، 
وقام بتكرميه بسيارة ( سوبر ) وتكرمي عضوي احملكمة اللذين شاركا في النظر في القضية بسيارة ( برازيلي ) لكل منهما، 

 وفِي اليوم التالي صدرت الصحف العراقية وعلى صفحاتها األولى صورة القاضي جالساً مع الرئيس صدام حسني.
 

مـن أن علـى  ١٩٧٩في هذه القضية جتلت احلكمة التي أطلقها السيد رئيس اجلمهورية في لقائه مع القضاة في العـام 
القاضي العادل أن يتلمس اجلوهر اإلنساني في القضية املعروضة عليه، وفيها جتسد أيضاً شاهد مـن شـواهد احترامـه 

 للقضاء وحرصه على إشاعة العدالة رحمه اهللا.
 

 .٢٠٠٣توفي هذا القاضي النبيل بنوبة قلبية أملاً وحسرة على العراق في أيام العدوان األولى في العام 
 يرحل الرجال وتظل مواقفهم ناطقة.

لكم مني كل التحايا فرسان الكلمة الصادقة .. شهداء العراق منارات جهادية 
 نستقي منها اإلرصار عىل املقاومة والتضحية

 
 جعفر عبد عون الفرجيي

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
قدم العراق عدد من الشهداء عبر مسيرته احلضارية الكبيرة من اجل احلفاظ على حـدوده 
الوطنية ضد هجمات الغزاة والطامعني وقدم للعالم مناذج بطولية ال ينكرهـا أهـل احلـق 
والتاريخ ، وقد سجل لنا التاريخ عدد من املعارك الكبيرة قبل االسالم وخالل معارك الفتح 
االسالمي ، وفِي الفترات املتعاقبة كانت صوالت الرجال شـاهد علـى الفـداء والبطولـة ، 
وفِي عصرنا احلاضر ال ميكن ان ننسى قادسية صدام اجمليدة والتي اسـتمرت ثمـان سـنوات 
ضد العدو اإليراني الذي استخدم اقذر األساليب و منها قتل األسـرى العـزل ومثـل بهـم 
بأبــشع صــور التمثيــل بجثثهــم ، وهــو بــذلك خــرق كــل األعــراف والقــوانني االنــسانية 

 واألخالقية .
 

ذكرى حزينة نستذكر من خاللها ابـشع جرميـة تاريخيـة اقترفتهـا احلكومـة  ١/١٢/٢٠١٨
االيرانية ضد عدد من ابناءنا في اجليش العراقي واجليش الـشعبي ، وقـد كـان هـذا اليـوم 

 تتويجاً لوحشية حكام ايران وكشف زيف ادعاءهم للدين االسالمي.
 

إن استذكار ايام احلرب الدفاعية عن العراق ضـد العـدوان اإليرانـي ، جتعلنـا ان نـستعرض 
شريط القتل الذي اقدمت عليه مليشيات الغدر التابعة إليران وهم ينفذون اقذر مخطط 
ضد ابناء العراق عامة و مناضلي حزب البعث العربـي االشـتراكي خاصـة طيلـة الفـترة 

الى يومنا هذا ، وهو نفس ما جرى خالل احلـرب العراقيـة اإليرانيـة مـن  ٢٠٠٣املمتدة منذ 
 حيث األهداف واألساليب .

 
ناهيك عن مـا رواه عميـد األسـرى العـراقيني الرفيـق نـزار الـسامرائي حفظـه اهللا عـن 
االعدامات والتعذيب داخل اقفاص االسـر والـتي فـضحت ايـران املاللـي وقـذارة خمينـي 
الدجال وكل جوقته بيننـا عكـس العـراق اجمـل صـور التعامـل اإلنـساني مـع األسـرى 
اإليرانيني من حيث تقدمي اخلدمات االنسانية لكـل اسـير ايرانـي مبـافيهم الـوزراء والقـادة 
العسكريني من ايران الذين وقعوا اسرى بيد رجال الوغى من ابنـاء العـراق، ومت تـسليمهم 
بعد نهاية احلرب ، بينما البغاة ابقوا أعداداً كبيرة من أسرانا لفترة طويلـة ، حتـت سـياط 

 ٢٠٠٣التعذيب والترهيب والقسوة ، وقسم منهم مت إطالق سراحهم بعـد االحتـالل عـام 
 وقسم اليزال قابع في معسكرات األسر ال يعلم بهم اال اهللا وحكام طهران األوغاد.

 
  

وفي هذه املناسـبة التاريخيـة االليمـة 
علينا ان نتخذ من هذه املناسبة فرصـة 
في فضح ايران ومليشياتها اجملرمة التي 
ــن  ــراق م ــت وشــردت وســرقت الع قتل
شماله حتى جنوبه وفِي غربـه وشـرقه 
منذ االحتالل الى االن ، وان ننـشط فـي 
ــة النظــام  كــل املواقــع واحملافــل لتعري
اإليراني وكـشف أسـاليبه القـذرة فـي 
ــي  ــان وفِ ــراق واليمــن وســوريا ولبن الع
أفريقيا واسـيا ، وان مـا يـسمى بفيلـق 
القدس ما هو اال كذبة يحاول النظام ان 
ميررها على ابناء امتنا ومبساعدة بعـض 
الـــذين خـــانوا عـــروبتهم و فكرهـــم 

 وقضيتهم املركزية فلسطني.
 

حتية اجملد والفخار لكـل شـهيد عراقـي 

قدم نفسه قربانـاً لكـي يبقـى العـراق 
وتبقى رايته خفاقة، وحتية خاصـة الـى 
ـــود  ـــي محم ـــشهيد عل ـــق ال الرفي
املــشهداني شــيخ األســرى العراقيــني 
الــذي استــشهد علــى يــد مليــشيات 
الغدر واخليانة هذا العام في بغداد وَلـم 
ينالوا من عقيدته ووفاءه ،بعد ان قـضى 
في األسر اكثر من عشرين عاماً ، وهـذا 
خير شاهد على ان الـسلوك الوحـشي 

 اإليراني واحد ال يتغير مع الزمن.
 

( وال حتسنب الذين قتلوا في سـبيل اهللا 
 أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون )

 
ندعوا من اهللا تعالى ان يرحم شهدائنا 
ــه  ــسيح جنان ــسكنهم ف ــال وي االبط

ــي  ــن االســرى واخملطــوفني ف ــرج ع ويف
سجون احلكومة واملليشيات ، وان يرحم 
شهيد احلج األكبر الرفيق صدام حسني 
ــدموا ارواحهــم  ــذين ق ــاق ال وكــل الرف

 فداءاًللبعث والعراق .
 

ونساله تعالى جل في عـاله ان ينـصرنا 
علــى أعــداء العــراق واألمتــني العربيــة 
واإلسالمية ، ويحفظ لنـا قائـد اجلهـاد 
واجملاهدين الرفيق القائـد عـزة ابراهيـم 
ومين عليه مبوفور الصحة والقوة واملنعة 
، ويقوي عضد قيادتنـا وينـور طريقهـم 

 خدمة حلزبنا ومقاومتنا .
 

 واهللا واكبر وهو خير الناصرين.



 

 

”P 

 اجلبهة الوطنية العراقية 
 ( الشهــداء اكــــرم منـــــــــا مجيعـــــــــــا )
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في االول من كانون االول من كل عام يستذكر العراقيون وكـل شـرفاء 
العالم جرمية كبرى يندى لها جبني االنسانية بحق محاربني من اجليش 
العراقي الباسل اضطرتهم ظـروف القتـال بعـد ان نفـذت ذخائرهـم 
للوقوع اسرى في منطقة البسيتني بيد اجليش االيراني الصفوي ومـن 
معه عمالء النظام الفارسـي خونـة الـوطن مـن مرتزقـة فيلـق بـدر 
العمالة واخليانة وآخـرين ممـن انزلقـوا فـي هاويـة ومـستنقع اخليانـة 
والعمالة ممن استهوتهم الطائفية املقيتة ليقوموا بتـصفية واعـدام 

هذه اجملموعة املدافعة عن الوطن والواقفـة سـدا منيعـا ضـد الريـح 
الصفراء املستهدفة لالمة العربيـة فـي بـاقي ربـوع واقطـار الوطـن 

 العربي.
 

ان اسير احلرب قد ضمنت له حقوقه وطرق التعامل معه قوانني االرض 
في اتفاقيات جنيف والتشريعات االخـرى وقبـل كـل ذلـك فلقـد اقـر 
االسالم عمال بوصايا رسول الرحمه صلى اهللا عليه وسلم باالحـسان 
لالسير ووضع أسساً في كيفية معاملته وتقـرر لـه واجبـات وحقـوق 
كحق االطعام والكسوة واملعاملة احلسنة ولكل ذلك شواهد تاريخية 
موثقه عبر حروب املسلمني التي خاضوها لنـشر رايـة االسـالم، اال ان 
النظام اخلميني اجملوسي الذي ادعـى االسـالم زورا وكـذبا ارتـدى ثـوب 
االسالم ليمرر ويخدع الـسذج بهـذه الفريـة واملؤامـرة علـى االمتـني 
العربية واإلسالمية وينفذ سمومه عبر مخططاته لتخريـب االسـالم 

 واقامة امبراطورية فارس التي قوضها املسلمون والى غير رجعه .
 

أن واقعة اعدام االسرى العراقيني في البسيتني جتعـل االنـسان يقـف 
حائرا يتساءل اين حقوق االسير في دولة ادعت االسالم ويتباهى نـواب 
الشعب االيراني املدعي االسالم باعداد االسرى املغدورين بايديهم فـي 
حمالتهم االنتخابية للتمايز عن االخرين تأكيدا على حقدهم من ديـن 

 االسالم.
لقد كان العراقيون يحتفلون بهذه املناسبة ومعهم كل احرار العالـم 
ويرفعون شعار ( الشهداء اكرم منا جميعا ) وبتجمع مهيب في نصب 
رمز للشهداء مت تشييده لهذا الغرض واالن يستذكرون فقـط الن مـن 
تسيد عليهم هم اتباع وذيول ذات الطغمة احلاكمة في قـم وطهـران 
وذيولهم ويتآمرون الزالة هذا الرمز الذي اصـبح معلمـاً حـضاريا يزيـن 

 عاصمة الرشيد و احلضارة وصدام اجملد والعنفوان.
 

الرحمة والغفران لـشهداء قادسـية صـدام اجمليـدة وفـي مقدمتهـم 
 شهيد احلج األكبر صدام حسني رحمه اهللا

حتية اكبار وإجالل لكل من ساهم في الدفاع عن العراق العظيـم فـي 
 قادسية صدام احمليدة .

 
 وما النصر اال من عند اهللا

 
 األمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية

  ٢٠١٨/ كانون االول /  ٠١

 يف الذكرى 
 السابعة والثالثني ليوم الشهيد اخلالد

 
 حسني عيل اليارسي 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

يستنكر ابناء شعبنا اجملاهـد فـي االول مـن  

كل عام يوم الـشهيد اخلالـد حيـث ضـحى 
ابناء شـعبنا البطـل فـي معركـة قادسـية 
العرب الثانية لدحر العدوان االيراني الغاشم 
على مدى ثمانية سـنوات حـسوم مترعـات 
بنجيع الدم الطهور الزكي البناء شجيـشنا 
الباســل وقواتنــا املــسلحة البطلــة وابنــاء 
شعبنا اجملاهد وفي واقعة معركة البسيتني 

حيث قام  ١٩٨١في االول من كانون االول عام 
اجلــالوزة االيــرانيني بــسحب اجلنــود وضــابط 
الصف والضباط العراقيني بـني سـيارتني .... 
وبهذا الفعل االجرامـي الـشنيع استـشهد 
الكثير من مقاتلي جيشنا الباسل فـي يـوم 
الشهيد اخلالد في االول من كانون االول عام 

وابنـــاء شـــعبنا يـــستذكرون اليـــوم  ١٩٨١
الذكرى السابعة والثالثني ليوم الشهيد في 
معركة البـسيتني ويواصـلون اسـتذكارهم 
لشهدائهم االبرار في مثـل هـذا اليـوم مـن 
كل عام لكي يـستلهموا معـاني الـشهادة 
فــي مواصــلة نــضالهم الســقاط العمليــة 
السياسية واقامة حكم الـشعب التعـددي 

 احلر الدميقراطي املستقل .

 الصمـــت لـــن يــأتـــي بـــاخلــــالص !?
 

 د. سامي سعدون
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

عاماً على يد احملتلني ومن وضعوهم في السلطة وما سبقه من تآمر وحـروب واكـثر مـن  ١٥رغم كل ما حصل من قتل وتشريد وقمع وتدمير وجرائم بشعة خالل 
للـسلطة  ليمعدوان وحشي وحصار جائر .. لن يغفر لشعبنا هذا الصمت الطويل وهذا اخلنوع غير مقنع ؟! فالصمت مدان وال يفهم اال على انه استـسالم وتـس

% وهـي مرفوضـة ٨٠،وهو بخالف ما معروف عن شعبنا ؟! فالسلطة اليوم وحكومة عادل عبد املهدي هي االضعف ألنها نتاج انتخابات مزورة قاطعهـا اكـثر مـن 
ومتـه حك شعبياً وكذلك حاميها نظام املاللي الذي يخضع لعقوبات مشددة ويواجه ثورة شعبية على وشك االنفجار ، ووعـود عبداملهـدي مخادعـة ولـن تكـون

فاغلـب مـن هـم فـي  مـة!مغايرة لسابقاتها او بعيدة عن التدخالت اخلارجية ! النها جاءت وفق تفاهمات أمريكية ـ إيرانية الستالب ارادة العراق خاصة والعرب عا
لتـي ت االعملية السياسية وسلطتها مزدوجو اجلنسية !فضالً عن ان اكثر الوزراء من غير التكنوقـراط واختصاصـاتهم ال تنـسجم وطبيعـة وتخـصص الـوزارا

مليون دوالر ،فان ثمن وزارات الدفاع والداخلية والتربيـة قـد  ٣٠أصبحت واملناصب العليا تباع وتشترى مبزادات مفضوحة فاذا رست رئاسة البرملان على احللبوسي بـ 
اشـتراه ل مليون دوالر وهو ما عرضه سليم اجلبوري للدفاع ! ويقال ان ما دفعه ال الكربولي ملرشحهم لوزارة التجارة كان محرزاً! ومنـصب محـافظ بابـ ٦٠يتجاوز 

مليون دوالر حتى ان بعض املتندرين والكثيرين قد ربطوا هذه الصفقة مبا اعلنه علي العالق محافظ البنك املركزي من سرقة ( غرق )  ٦بيت العالق لواحد منهم بـ 
قـال ان كتلتـه ي مليار دينار عراقي بسبب االمطار؟! االمر الذي دفع مقتدى الصدر لتوجيه رسالة الى حليفه هادي العامري لوقف صفقات شـراء الـوزارات الـتي ٧

ن النهـب يتـا( الفتح ) هي من يديرها ؟! واملفسد والسارق الميكن ان يحاسب امثاله واال كيف سيبرر عبـد املهـدي سـرقة مـصرف الزويـة ، وأيـن موقعـه مـن ح
 ً اذا ال يحاسـب سـلمان مل واللصوصية من رؤساء األحزاب والكتل الكبيرة واملتنفذة ! وهل يقدر على محاكمتهم واستعادة املليارات التي سرقوها ؟ ؟ فلو كان قادرا

شركات صيرفة متهيدا ألنشاء" بنك إسـالمي ؟!" وملـاذا  ٣اجلميلي وزير التخطيط الذي سرق خالل استيزاره تخصيصات بعض مفردات البطاقة التموينية واشترى
ة ملرشح احلـشد فالـح خلياصبح مزاد بيع املناصب العليا في اول عهد عبد املهدي مفضوحاً ! ومباذا يرد على من اعلن ان له عمولة وانه وراء املساومة مبنصب الدا

مصدراً ابرزهـا .. نـادي  ٢٤التي تعتمد على رهن العراق باملضي بسياسة االقتراض من  ٢٠١٩الفياض نزوالً عند رغبة ماللي ايران؟! وكيف قبل ووقع على موازنة عام 
) ! ألم يلحظ ان نـسبة ٢٠١٧مليار دوالر نهاية العام  ٤٩٫٢مليار دوالر والدين الداخلي ١٢٢٫٩باريس للدائنني وصندوق النقد والبنك الدولي ( بلغ الدين العراقي العام 

صـصات ومخاالستثمار ضئيلة جدا واملبالغ املرصودة للمحافظات املنكوبة ال ترقى الى تخصيصات بعض اجلهـات ومنهـا علـى سـبيل املثـال ،مـا رصـد لرواتـب 
مليون دوالر للحـشد!؟ ،فـي حـني رصـد حملافظـة  ١٧٠٠مليار دينار! و ٤٦٥مليون دينار ،وللوقف الشيعي  ٨٢٥مليار و ٦٠٨موظفاً )  ٤٧موظفي مكتب رئيس الوزراء ( 

 عـلمليار دينار!؟ وماهي خطته لالستجابة، كما وعد، ملطالب الشعب وإعطاء أولوية للبصرة وصالح الدين واالنبار واملدن املنكوبة األخـرى بف ١٤٣املوصل املنكوبة 
مليـون  ٣ن احلرب على داعش ،وكيف يعالج موضوع املهجرين واملشردين !وان نصف الشعب هم حتت مستوى خط الفقر ،ونسب االمية والتخلف كارثية !واكثر مـ

مليون دينار لعضو البرملان بـدل سـكن ، هـم الفقـراء لبلـد الـثراء ٣ارملة وضعفها مطلقات واكثر منهم االيتام وانتشار تعاطي اخملدرات، ألم يكن األولى بصرف 
هم سابقوه اذا  كماالنفطي؟! وماذا فعل لضحايا السيول وكارثة موت االسماك !؟..ان صمت الشعب املطول واالنتظار لن يأتي باملعجزة ! وعبد املهدي وحكومته 

 لم يكونوا اسوأ، ولن يغّير الوضع اال نهضة الشعب بكل مكوناته بوجه الفاسدين وطرد احملتلني، فهم اخمللّصون ولن يعذر الصامتون . 

 تزوير االنتخابات
 سامي كاظم احليل  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
بية التي جرت في الثاني عشر من شهر مايس املاضي مـن ثـم تواصـل ياحكاية تزوير االنتخابات من نوع املضحك املبكي ومن نوع الطرفة السمجة فاخلاسرون يتهمون من يسمونهم بالناجحني بتزوير االنتخابات الن 

الكابينة الوزاريـة والـصراع علـى مناصـب الـوزراء وخصوصـا الـدفاع  مالالصراع واحتدامه على تشكيل الوزارة ومنصب رئيس الوزراء ومن ثم املناصب الوزارية حيث احتدم الصراع وبلغ أوجه وجتلى واضحاً بعدم اكت
هـذا الـصراع املـصلحي وحـتى سـقوط العمليـة السياسـية املنهـارة ام والداخلية واتهام بعض الوزراء بشمولهم باملساءلة والعدالة واالجتثاث سيء الذكر و ذدو االهداف اخلبيثة واملقاصد السيئة ويستمر احتـد

 املتهاوية في درك السقوط احلتمي والنهائي غير مأسوف عليها والى ابد االبدين 



 

 

”Q 

 حــــساب الشعـــــــب
 

حكاية غرق املليارات السبعة من الدنانير اصبحت من نـوع املـضحك املبكـي بـل غـدت طرفـة  -١
ــاء شــعبنا  ــداولها ابن ــة يت ســمجة ثقيل
الصابر بيأس وقنوط ظـاهرين فللـشرقات 
اغطية كثيرة في الزمن الرديء وفـي زمـن 
حكم عمالء اميكا وايـران االخـساء االذالء 
وهمذا تسرق اموال ابناء شـعبنا املناضـل 
املكافح الصبور في وضع النهار ال حسيب 
وال رقيب ولكنه حـساب الـشعب العـادل 

 العسير ات قريب ال ريب فيه .
 وليعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون .

 
من جديد االمتيازات االضـافية اخلرافيـة للنـواب فـوق رواتبهـم اخلرافيـة وامتيـازاتهم اخلياليـة  -٢

املعروفة على حساب جوع ومعاناة ابناء شعبنا املضحي الصابر وحرمانهم من ابسط خدمات املـاء 
والكهرباء والقود واالنترنيت والتشويش املتعمد واالرباك املقـصود لـشبكات التواصـل االجتماعـي 
الفيسبوك وتوتيتر بهدف حرمان ابناء شعبنا اجملاهد من اخلدمات االعالميـة والثقافيـة ولكـن كـل 
هذه املمارسات الشائنة القبيحة لن تفت في عضد ابنـاء شـعبنا املـضحني الـصابرين املناضـلني 

 املكافحني اجملاهدين الذين يواصلون كفاحهم اجمليد حتى الظفر احلاسم والنصر االكيد.
 
ما زال مئات االف من املناضلني البعثيني وعوائلهم باملاليني يعانون مـن االجتثـاث اجلـائر الـسيء  -٣

الصيت ذو االهداف والغايات واملرامي اخلبيثة والشريررة وهم الذين خـدموا فـي اجهـزة الدولـة بـل 
عاماً في حـر الـصيف القائـظ  ٦٠-٣٠خدموا ابناء شعبهم الصابر املضحي مدداً طويلة تتراوح بني 

وزمهرير الشتاء القارص البرد يداومون من الصبح الـى الـصبح ولـم يتمتعـوا باالجـازات املرضـية 
واالعتيادية وكانوا يواظبون على الدوام حتى في ايام العطل واالعياد يبذلون الغالي والنفيس خلدمة 

 ابناء شعبهم الطيب املكافح املعطاء.
 
يواصل العميل املالكي نهب اموال ابناء شعبنا الصابر وتهريبها الى البنوك االجنبية فـي لنـدن  -٤

وباريس وسويسرا وغيرها والعرابون لذلك ابنه احمدج ومعتمده سامي االعرجي رئيس مـا يـسمى 
زوراً وبهتاناً بـ( هيئة االستثمار ) حيث نهبوا االموال الطائلة حتت ذريعة بناء اجملمعات السكنية في 

 بسماية وما ادراك ما بسماية فعند الذين اكتووا بنا الكذبة الكبيرة اخلبر اليقني .
 

عاد السراق فالح السوداني وايهم السامرائي الـى سـرقة امـوال ابنـاء شـعبنا بعـد ان واصـلوا  -٥
السرقة هم وغيرهم من وزراء الكهرباء والتربية وغيرهم من الوزراء اللصوص هؤالء واصـلوا سـرقة 
اموال ابناء شعبنا الصابر ولكن حساب العادل العـسير ات قريـب وال ريـب فيـه .. وفيـه عـبرة ملـن 

 يعتبر .
 
كشف عضو اللجنة املالية السابق رحيم الدراجي عن هدر مالي كبير في مكتب رئيـس الـوزراء  -٦

 ١٧وقال الدراجي في تصريح متلفز ان مكتب رئيس الوزراء رصدت له في موازنة العام املقبـل مبلـغ 
مليار دينار  ٢١٣موظفاً ومبوازنة سنوية تقدر بـ ٤٧شهريا في حني ان عدد موظفي املكتب ال ييتجاوز 

مليـار دوالر مـع شـركة جـنرال اليكتريـك  ١٥سنويا منحت حكومة العبادي السابقة صـفقة بــ 
املستثمرة في مجال الطاقة هذا ما كشفه رئيس الشركة املذكورة جو كاستر من خالل اللقـاءات 
التلفزيونية وان ما ذكره رئيس شركة سيمنز بهذا اخلصوص من معلومـات تثـير تـساؤالت عديـدة 
حول ما اذا كان سيبقى العراق دون موقف رسـمي لوضـع حـد للتـدخالت اخلارجيـة وذكـر شـركة 
سيمنز ان خظوات ترامب حولت الصفقة التي كانت من املفترض ان نعمل عليها لـصالح شـركة 

 جنرال اليكتريك .
 
كشف رئيس جتمع كفاءات عن كواليس ثاني شجارر شهدته كافتريا البرملان بني النائـب احمـد  -٧

اجلبوري املعروف بـ( ابو مازن ) والنائب طالل الزوبعي مشيراً الى ان الزوبعي دفـع مبلغـاً ماليـاً لقـاء 
ترشيحه لرئاسة البرملان وقال اجلبوري في تعليق نشره في صفحة منسوبة له نقالً عن ( نيو نيـوز ) 
حدث شجار بني النائب احمد اجلبوري ( ابو مازن ) والنائب طالل الزوبعي وقد شهد الشجار االعتـداء 
وتبادل التهم من قبل الطرفني ان سبب العراك الذي شهدته كافتريا بالبرملان بني النائبني الزوبعـي 

مليون دوالر الى ابومازن مقابل ترشيحه لرئاسـة البرملـان  ٢٠واجلبوري حيث دفع طالل الزوبعي مبلغ 
وابو مازن قبض املبلغ املذكور ورشح احللبوسي بديالً عنه وتابع النائـب عـن محافظـة بابـل ( وقـال 

ها ابو مازن ال قيمة لها عنـدي ولكـن ال ال اسـمح الحـد فـي  طالل الزوبعي ان االموال التي اخ
 البرملان او خارجه ان يحتال علّي وسأخذ املبلغ واحرقه امام اجلميع ولن ادع ابو مازن يحظى به .

 
يتواصل السخط الشعبي واجلماهيري على نحـو واع النطـاق مـن تلـف الـسبع مليـارات دينـار  -٨

بسبب مياه االمطار في مصرف ارافدين وهكذا يسرق السراق واحملتالون اموال ابناء شـعبنا الـصابر 
 املضحي الباذل الفادي في وضح النهار .

 
 ولكن سيحرق اهللا بها جباههم ويحرق منهم كل بنان 

 وحساب الشعب ات عسير ولن يفلت من سورة غضب الشعب كل سارق خاسئ وعدو رعديد 
 وهللا في خلقة شؤون 

 البعث وحتديات مابعد االحتالل
 امحد املحمود 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
عـام علـى غـزو واحتـالل العـراق وبعـد كـل  ١٦بعد ما يقرب مـن 

التدمير الذي فعلته أمريكا اجملرمة بالدولـة العراقيـة الـتي كانـت 
قائمة  قبل االحتالل  وبعد عمليات التخريـب املنتظـم للمجتمـع 
العراقي وملؤسسات الدولة والـتي بـدأت بتـصفية علمـاء الوطـن 
وقادته ومثقفيه وإغالق كـل مـصانعه وتـدمير اقتـصاده بالنهـب 
والفساد نتيجة تولية  السراق والفاسدين الذين جلبتهم أمريكـا 
وسلطتهم على رقاب العـراقبني  ولـم يكـن ذلـك عفويـا أو جـاء 
كنتيجة لالحتالل وإمنا جاء ضـمن سـياق املنهـج الـذي اعتمدتـه 
أمريكا وبريطانيا لتدمير مصادر قـوة العـراقيني والـتي  تخلـصت 
بحضر حزب البعث العربي االشتراكي صاحب النهضة الكبرى في 
حياة العراق والعراقيني والذي أسس لقاعدة علمية وقوة عسكرية 
يدعمها اقتصاد مستقل استطاع أن يجعل العراق علـى مـشارف 
مغادرة العالم الثالث كما يطلق على الدول النامية بـل ان العـراق  
بقوته االقتصادية والعسكرية  والسياسـية اسـتطاع فـي مـرات 
عديدة ان يؤثر في محيطه العربي واإلقليمي تأثيرا إيجابيا وخاصة 
فيمــا يتعلــق بالتــضامن العربــي ودعــم القــضية الفلــسطينية 
والسعي اجلاد إلى إيجاد افضل السبل للوحدة العربية مـن خـالل 
تهيئة مستلزماتها في أقطار األمة وهذا لم يكن اال بوجـود حـزب 

سنة  رغم  ٣٥البعث العربي االشتراكي قائدا ملسيرة العراق طيلة 
كل ما اعد له األعداء من مؤامرات ومعرقالت بالتعـاون مـع خونـة 
األمة  من احلكام العرب ولهذا فـان مـا تعـرض لـه احلـزب نتيجـة 
االحتــالل مــن عمليــات اســتهداف لقياداتــه ومناضــليه وتــشويه 
مسيرته  وارثه اإلنساني والعمل على شيطنة أفكـار البعـث مـن 
قبل اخلونة والعمالء وخاصة  األحزاب املوالية اليـران الـشر والذيـن 

ألف مناضل بعثي وتنفيدا ألوامـر  ١٦٠عملوا على اغتيال أكثر من 
 .إيران احلاقدة على العراق وشعبه وحزب البعث العربي االشتراكي

 
ان ما مر به حزب البعث مـن اسـتهداف وتـأمر وتـشويه اليـضمه 
كتاب أو مجلد وإمنا يحتاج ملوسوعة توثيقيـة لكـل تلـك اجلرائـم 
التي طالت احلزب  ومحاولة إنهاء دوره الوطـني والقومـي وخاصـة 
بعد عملية اغتيال شهيد احلج األكبر الرئيس صدام حسني ورفاقه 
االبرار فقد تعدد أساليب ومحـاوالت تفتيـت وحـدة  وبـدعم  مـن 
مخابرات أقطار عربية معروفة تنفيـذ الكثـير مـن هـذه احملـاوالت 
لكنها في نهاية املطـاف أصـبحت فقاعـات انفجـرت فـي وجـوه 
أصحابها وداعميها وبقيت وحدة احلزب التنظيمية قوية شـامخة 
وكان دوره ومازال فاعال في قيادة جماهير الشعب سواء في قيادتـه 
لفصائل  املقاومة  الوطنية التي لقنت العـدو احملتـل  دروسـا لـن 
ينساها لسنوات واثقلت كاهله مبئات اآلالف من القتلى واملـصابني 
والذي كان السبب لهروبها من العراق وترك العراق اليران وعمالئها 
من حزب الدعوة وبقية االحزاب اإلسالمية والتي تستقي من نفس 

 .املنهج الصفوي املقيت
ان املرحلة التي مير بها العـراق وخاصـة بعـد كـل الـذي جـرى مـن 
تخلف ونهب خيرات الوطن واحتـالل العـراق ملواقـع متقدمـة فـي 
سلم الفـساد املـالي واإلداري وتـدهور التعليـم والواقـع الـصحي 
واخلدمي وغياب اخلطط املستقبلية لبناء وتطوير البلد تضع احلزب 
أمام مسؤوليته التاريخية للعمل على تثوير اجلمـاهير للمطالبـة 
بحقوقها املشروعة في احلياة احلرة الكرمية  والعمل بشكل متوازن 
مع املنظمات الدولية وفتح آفاق للحوار وشرح ابعاد االحتـالل ومـا 
خلفه من كوارث في العراق وكذلك العمـل مـن خـالل املنظمـات 
املهنية والشعبية في الداخل علـى رص صـفوف كـل القطاعـات 
الشعبية واملهنية لتعود قـوة فاعلـة فـي املرحلـة املقبلـة وعـدم 
تركها بيد العمالء واخلونة والفاسدين  الذين يعملـون علـى إنهـاء 
دور الرقابة الشعبية من خالل املنظمات اجلماهيرية وجعلها مجرد 
ديكورات لتزين صورة حكومات االحتالل املتعاقبة بـدال مـن فـضح 

 .فسادها وخيانتها
 

نعم انها مهمة صعبة وان املهام الصعبة هي من يتوالها البعـث 
ومناضــلوه فيــذللونها بتــضحياتهم والــتزامهم  مبــادىء احلــزب 
اإلنسانية الشجاعة فواحدة من ساحات العمل الثوري هي العمل 
بـني اوســاط اجلمــاهير وتوعيتهــا وقيادتهــا لتحقيــق  اإلســتقالل 
العراقي التام والناجز من مخلفات االحتالل وعمليتـه السياسـية 

 البغيضة.
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االقتصاد ال الصواريخ .. هو الذي سينترص يف 
 النهاية

 
 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
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 االقتصاد القوي يبني قاعدة للقوة . ۞

 إضعاف االقتصاد يُضعف عناصر القوة . ۞

 إقتصاد النفط والغاز .. ليسا اقتصادًا إنتاجًيا . ۞

االقتصاد االنتاجي .. هـو القاعـدة الـتي تنمـو  ۞

 فيها عناصر القوة .
 

ثمة خطوط ثالثية رسمتها روسـيا فـي صـراعها 
ــاز والقــوة  ــ( النفــط والغ ــارجي ، متثلــت بـ اخل
العسكرية ) ، واشتملت على ثالث منـاطق ( بحـر 
قزوين والبحر األبيض املتوسط والشرق األوسط ) ، 
ــكو  ــعت موس ــذي وض ــث ال ــاطق املثل ــي من وه
استراتيجيتها في كتلـة واحـدة منتجـة للنفـط 
والغاز ، وإلى جانب هذا اخملزون هنـاك ثالثـة مـوارد 
أخرى للطاقة ، منها منطقتان كبيرتـان كأسـواق 
للمــستهلكني ( منطقــة جنــوب شــرق آســيا ) و

 ( منطقة أوربا والشمال الغربي ) .
 

وعلــى مــسرح حقــول النفــط والغــاز وخطــوط 
ــار  ــالعبني الكب ــور سياســات ال ــداداتها تتمح إم
املنتجني للنفط والغاز في شكل تنافس وصـراع .. 
وتبرز على هذا املـسرح الواليـات املتحـدة وروسـيا 
ــد أصــبحت  ــسعودية ، فق ــة ال واململكــة العربي
الواليات املتحدة تستخرج النفط والغاز أكثر مـن 
ــران وقطــر لالســتهالك احمللــي وليــس  روســيا وإي

بعـد مـلء آبارهـا اخلاويـة  -للتصدير وهي عازمـة 
علـى التـصدير واملنافـسة ،  -بنفط العراق احملتل 

وهو األمر الذي سيؤثر على السوق العاملية ، األمـر 
 الذي يستدعي قراءة سيناريوات محتملة :

 
وصول أمريكا إلى نقطة البدء بتـصدير النفـط   -

والغاز ، لن يجعل من سياستها تقلل من القيمـة 
اسـتراتيجية ملنطقـة الـشرق األوسـط ..  -اجليو 

ــا االســتراتيجية  ــصح عنه ــارات تف ــك العتب وذل
األمريكية في مداها األقصى والتي تسميها عـادة 

 بالعظمى .
 
حقول النفط والغاز الضخمة ، التي مت الكشف   -

عنها في شرق حوض البحـر املتوسـط سـتجعل 
السياسة الروسية أكثر إصـرارًا علـى البقـاء فـي 
( طرطوس ) و( حميميـم ) الـسوريتني .. إذ ال تـزال 
غير واضحة آفاق استثمارات حقول النفط والغـاز 
في سواحلها ومقتربات خريطـة مخزونهمـا فـي 
املياه االقليمية للبحر املتوسـط .. وإن التقييمـات 
حــول احتياطاتهــا تــرتبط بفاعليــة حتديــد تلــك 
احلقول وإمكانية تصدير املنتج من النفـط والغـاز 
في املستقبل ، رغم ارتفاع تكلفة اسـتخراجهما 
وتسويقه ، فهما سيوفران املـوارد للـدول املنتجـة 

وغــزة  -( قــبرص واليونــان وتركيــا ولبنــان ومــصر 
ــا  ــان بحقوقهم ــني تطالب ــة ح ــضفة الغربي وال
املشروعة من النفط والغاز املستخرج في سواحل 

 فلسطني احملتلة ) .
 
املشكلة معقدة ومرتبطـة بالسياسـات : هـي   -

االنتاج وتبعات حتديده وإطالقه تـضع السياسـات 
 في خانة االضطرابات التنقيبية والسعرية .

 
روســيا تريــد ( تقليــص ) االنتــاج ، لغــرض رفــع   -

األسعار إلدامة وجودها العسكري املـستنزف فـي 
 أوكرانيا وسوريا ومجابهة العقوبات الدولية .

 
أمريكا تريد ( إطـالق ) االنتـاج ، لغـرض خفـض   -

ــع  ــراض ذات طاب ــط ألغ ــة للنف ــعار العاملي األس
 استراتيجي بعيد املدى .

 
روسيا تريد ( رفع ) واردات النفط والغاز ألغـراض   -

 فعالياتها العسكرية اخلارجية .
 
وأمريكا تريـد ( خفـض ) واردات النفـط وإغـراق   -

ــرض  ــانون الع ــضاعها لق ــة وإخ ــسوق العاملي ال
والطلب .. وهو األمر الذي سيؤثر بـصورة مباشـرة 
على ( قدرات ) روسيا وإيران في استنزاف سياسات 
الصراع وجتفيف منابع الفعـل العـسكري لهمـا ، 
طاملا أن أمريكا ال تعتمد على واردات النفـط وهـي 
مكتفية وستكون من املـصدرين فـي املـستقبل ، 
بسبٍب من رؤيتها ملنابع النفط التي حددها مؤمتـر 

حتت إشـراف " هـنري  ١٩٧٣الطاقة الذي عقد عام 
 كيسنجر " وزير اخلارجية األمريكي األسبق .

 
إنخفاض أسعار النفط يؤثر في ميزانية روسـيا   -

وإيران وغيرها .. ذلك العتماد هتان الدولتان في بناء 
اقتصادهما على موارد النفط والغاز ، وهما موردان 
غير كافيني لبناء قاعدة اقتصادية إنتاجية يُعتمُد 
عليها فـي تكـوين عناصـر القـوة ، مـا لـم تكـن 

 إنتاجية ) !! . –( تنموية 
 
ففي ظل العقوبات االقتصادية املفروضـة علـى   -

روسيا وإيران ، فإن سعر برميل النفط إذا ما انحدر 
إلى مـستوى دون الثـالثني دوالرًا للبرميـل الواحـد 
سوف يخلخل ميزانية روسيا ويضع ميزانية إيـران 
علــى حافــة اإلفــالس الكامــل والــشامل ، فيمــا 
ينتعش االقتصاد الصيني جراء استيراداتها لنفط 
رخيص ، وكل الدول املستهلكة ستـستفيد عـدا 
الدول املنتجة .. السعودية ال يؤثر فيهـا انخفـاض 
أســعار النفــط وال دول اخلليــج العربــي ، ألن هــذه 
الدول لديها ما يكفيها مـن خـزين واردات النفـط 
والغاز بالقياس مع عدد سـكانها القليـل الـذي ال 

 يتناسب مع حجم تلك الواردات .
 
ــاع أو   - ــستطيع ضــمان اســتقرار ارتف ــد ي ال أح

ــسوق  ــي ال ــاز ف ــط والغ ــعار النف ــاض أس انخف
  -١العاملية .. والطلب سيزداد نتيجة ثالثة عوامل ، 

ظـروف  -٣ظروف األسـتثمارات ،  -٢ظروف البيئة ، 
 احلروب والصراعات .

 
فاالقتصاد الروسي يرتبط بواردات الطاقة ، وهـو   -

أمر خطير ، رغم صناعات السالح وغيرها ، وكذلك 
ــة  ــتي تعتمــد علــى واردات النفــط جمل ــران ال إي
وتفصيالً وكذلك التهريب في محيطها القريـب ، 

ــا  ــة خنقه ــة ، وعملي ــدودها مفتوح ــا أن ح طامل
اقتصاديًا ونفطًيا متثل األداة الناجعة جلعلها تدرك 
أن الواقع الراهن سيحطم ركائزها وينهي وحدتها 
اجلغرافية مـا لـم تنـسحب إلـى داخـل حدودهـا 
اإلقليميــة وحتــترم شــعوبها وشــعوب محيطهــا 
القريب والبعيد و تـترك العـالم اخلـارجي يعيـش 
بسالم .. هذا في حالة إدراكهـا خملـاطر ( سياسـة 
حافة الهاوية ) التي تتبعها وتناور عليها ، وكذلك 
روسيا التي ترى أن ( الصواريخ ) وليس ( االقتصاد ) 
هــي الــتي ستنتــصر فــي النهايــة ، وهــذا خطــأ 
استراتيجي جسيم .. وهل أخذت درًسا من سـباق 

 التسلح الذي اندفع فيه االحتاد السوفياتي ؟! .
 
إن تنــوع االقتــصاد يــرتبط باألســواق ( سياســة  -

األسواق اخلارجية ) .. فإذا كانت روسيا قـد جعلـت 
سياستها حتجـب عنهـا تلـك األسـواق ( أسـواق 
املنطقة العربية وأسواق الـشرق األوسـط ) ، فـإن 
قيمة التنوع سوف لن يكون لها معـنى ، طاملـا أن 
سياسة موسكو قد خلقت أجواء ال تساعد علـى 
ــساعد  ــة وال ت ــع دول املنطق ــات م ــة العالق تنمي
االقتصاد الروسي على التنمية مع تلـك املنطقـة 
بسبب ارتباط موسكو مع طهران بسياسـات ذات 
طابع عدواني وتأييدها لنزعات طهران التوسـعية 
العدوانية والتنـسيق معهـا سياسـًيا وعـسكريًا 
وأمنًيا في عدواناتها املستمرة ، فـإن احلـديث عـن 
أسواق عربية وإسـالمية وشـرق أوسـطية ميـسي 
حديثًا يرتبط بالنيات الـسيئة الروسـية إزاء واقـع 

وحــتى الوقــت  ١٩٧٩العــدوان اإليرانــي منــذ عــام 
احلاضر .. فما دامت موسكو ترتبط مع إيـران التـي 
ــي  ــديولوجي ف ــسكري واألي ــا الع ــع نفوذه توس
ــى أمــن  ــر سياســتها عل ــة وتؤث املنطقــة العربي
واستقرار العالم ، فلن جتـد موسـكو فـي أسـواق 
تلــك الــدول املهــددة مــا ميهــد لالنفتــاح عليهــا 

 اقتصاديًا وسياسًيا ، وهو أمر طبيعي .
 

فتعاون روسيا مع إيران العدوانية وقطر اإلرهابية ، 
ليس كافًيا لتنوع االقتصاد الروسـي وخاصـة فـي 
ظل العقوبات النفطية على إيـران والـتي تـشمل 
من يتعاون معها ما لم تكف إيران وتتراجع خلـف 

 حدودها اإلقليمية .
 
% من حاجات أوربـا للغـاز الروسـي ٤٠إن نسبة   -

عبر تركيا ستنخفض في حالة تصدير ما تنتجـه 
حقول نفط وغاز حوض البحـر األبيـض املتوسـط 
نحــو اليونــان ومنهــا إلــى أوربــا .. وهــو املــشروع 
االســتراتيجي الــذي تــسميه أمريكــا بـــ( محــور 
الطاقة ) للبحر املتوسط والذي حتـدث عنـه ( جـو 

 بايدن ) نائب الرئيس األمريكي السابق .
 
أمريكــا ستــستخدم ( محــاور الغــاز والنفــط   -

ــر املتوســط )  ــي البح ــدة ف ــتراتيجية اجلدي األس
للضغط السياسي على موسكو ، فمن الـصعب 
التأكيد على الشراكة االسـتراتيجية فـي مجـال 
توريد النفط والغاز ، ألنهمـا يرتبطـان بالتقلبـات 
التي تـضعها السياسـات االقليميـة والدوليـة .. 
فمشروع ( السيل التركي ) يـضم خطـان يحمـل 

) ١٥٫٧٥كل واحد منهما قدرة تسويقية تصل إلى (
مليار مـتر مكعـب مـن الغـاز لكـل مـن الـسوق 

التركية واألوربية .. وهما خطان لم يكتمـال بعـد ، 
وما دامـت تركيـا تتـأرجح سياسـتها بـني شـرق 
متساهل حذر وغير موثوق به وبـني غـرب ضـاغط 
نوًعا ما بغباء تبًعا ملصاحله ، فإن تركيا لن تتخلـى 
عن توجهها الغربـي ، ألنهـا ال تـستطيع أن تأمتـن 
موسكو .. وبقدر توجسها وهو إحـساس بـدرجات 
اخملــاطر الــتي تتعــرض لهــا السياســة اخلارجيــة 
التركية ، فإن خطر روسيا ليس وشيكًا وال مـاثالً ، 
إمنا يظل خطرًا قد يستيقظ فجأة علـى احلـدود .. 
هذا التوصيف هو مـا حددتـه اخلارجيـة التركيـة 
حيال موسكو وأثينـا وكـذلك إيـران .. أمـا اخلطـر 
الكردي فهو داهم ومستمر .. وما دامت اخملاطر هي 
التي حتدد طبيعة املصالح ، فإن املصالح ، خاصـة 
ما يتعلق منها بالنفط والغاز ترتبط بالسياسات ، 
فمثالً :  ماذا سيكون عليه األمر إذا ما فتح الغرب 
أبوابه لقبول تركيا فـي االحتـاد األوربـي ؟ ، وتعزيـز 
الوضع التركي في النـاتو ، هـل تبقـى سياسـات 
النفــط والغــاز علــى حالهــا ؟ ، مــا دام التنافــس 
والصراع قائم على منـع اخلـصم الروسـي مـن أن 
يصل إلى هدفه باستعادة إرث االحتـاد الـسوفياتي 
أو أن يتبؤ مكانة الثنائية القطبية التي لن تظهـر 

 على املسرح السياسي الدولي من جديد أبداً ؟! .
 
/ نوفمـبر مـن العـام اجلـاري  ٤اآلن ، إيران وبعـد   -

اخلــاص بعقوبــات النفــط وتفكيــك شــبكات 
اقتصادها واتصاالتها غير املـشروعة ، وتـدميرها ، 
وهي الشبكة العنكبوتية التي من خاللها تلتـف 

عاًما بـشركات  ٣٦على العقوبات االقتصادية منذ 
ــارات  ــضاعفة مبلي ــات م ــا نفق ــة تغطيه وهمي
الدوالرات ، وانسحاب الشركات األجنبية من إيران ، 
وسقوط العملة اإليرانية وفضح قائمـة بأسـماء 
وهويات الشركات اإليرانيـة الوهميـة والـشركات 
الوسيطة والسماسرة الدوليون املـرتبطني بهـذه 
الشبكة والـذين يـسهمون ويـسهلون معـامالت 
االلتفاف على العقوبـات ، أضـحت إيـران ، عاريـة 
متاًما .. فهل يتكئ الروس على جدار إيـران املتهـدم 
اآلن وفي قادم األيام ؟ ، وهل يستمرون مع اإليرانيني 
ــة  ــي املنطق ــوريا وف ــي س ــشوط ف ــر ال ــى آخ إل
بسياســتهم التوافقيــة النفعيــة وجــدران إيــران 
تتهدم تـدريجًيا الواحـدة بعـد األخـرى ؟ ، وكيـف 
ــل  ــيا أن تتعام ــى ) كروس ــة ( عظم ــن لدول ميك
عسكريًا مـع ميليـشيات إيرانيـة وسياسـًيا مـع 
عصابات املافيا في طهران وفـي اخلـارج ، وإلـى أي 

 مدى ؟ .
 

شرايني إيران تتقطع والنزيف مستمر والغطرسـة 
مستمرة واألغبياء الذين يسيرون عمـيٌ وراء أوامـر 
رؤساء املافيات الكبار والصغار .. ومـع ذلـك ، فـأن 
عقلية بوتني ليست عقلية رجل دولة ، إمنا عقليـة 

، يتعامل مع امليليـشيات واملافيـات  (KGBرجل الـ(
وينسق معها في غرف العمليات في سوريا مثالً ، 
وتــرى هــذه العقليــة أن ( الــصواريخ ) وليـــس 
( االقتــصاد ) ، هــي الــتي تــصنع القــوة واملكانــة 
وتخلق الهيبة وتستقطب العالم وتخلق األسواق 
االقتصادية وحتقق الرفاهية واألمن واالستقرار فـي 

 العام !! .



 

 

”S 

املثقفات العراقيات واملثقفون 
 العراقيون

يواصلون اسنادهم للمقاتلني الشجعان 
يف سوح وخنادق ال القتال والعز 

 والرشف الرفيع
 

 سمية االنصاري 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ــسنودين  ــون م ــون العراقي ــل املثقف يواص

باخواتهم املثقفـات العراقيـات الـشريفات 

النبيالت جهادهم امللحمي الذي يسل بدماء 

اقالمهــم الــشريفة احلــرة الكرميــة التــي 

امتزجت بدماء ابناء الـشعب املقـاتلني فـي 

ســوح الــشرف والعــزة والكرامــة الوطنيــة 

والقومية محققني بحق وحقيقة سـاطعة 

وهاجة منيرة ( ان القلـم والبندقيـة فوهـة 

 واحدة ) .. 

 

وبذلك يتخذون اصحاب القلم الشريف فـي 

ــع  ــشرفف الرفي ــروءة وال ــو وامل ــادق الع خن

ــاء  ــة البن ــة فدي ــائهم الزكي ليــسفحوا دم

 شعبهم وامتهم املكافحة الظيمة اجمليدة. 

 

وسيواصل املثقفون العراقيون االباة االبطال 

تخندقهم الكامل مع ابنـاء شـعبهم فـي 

خنادق العز واجملد والرفعـة خنـادق الكرامـة 

الوطنيــة والقوميــة البنــاء شــعبنا اجملاهــد 

ولقد بـذل املثثقفـون العراقيـون جهودهـم 

اللفكرية والثقافية لتشييد صـرح اجلبهـة 

ــضال  ــةة ن ــؤازرة جلبه ــة امل ــة املتين الثقافي

الــشعب العراقــي املــستعر بوجــه احملتلــني 

االيرانيني البغضاء وتركات احملتلني االميركان 

واملــضي الــى امــام للنــضال اجلــاد واملثــابرر 

ـــق التحـــرر  ـــدؤوب واملتواصـــل لتحقي وال

االقتصادي املضمون واحملتوى االصيل للتحرر 

ـــــق  ـــــشامل والعميق ـــــي ال السياس

والناجزوالتحرر االقتصادي هو املفـضي الـى 

حتقيق التحوالت الثورية اجلذريـة فـي بنيـة 

اجملتمــع التحتيــة واالقتــصادية الــصناعية 

والزراعيـــة والـــثروة النفطيـــة واملعدنيـــة 

والـــشروع لتنفيـــذ املـــشاريع الـــصناعية 

والزراعية واالروائيـة للنهـوض بواقـع البلـد 

وتطــوره وتقــدم اقتــصاده وصــروررة العــراق 

ــشامل  ــوري ال ــاء الث ــسيرة البن ــا مل اساس

ـــاه  ـــصادي والرف ـــق النهـــوض االقت وحتقي

املعيــشي البنــاء شــعبنا الــصابر والتطــور 

الفكري والثقافي والنفسي واملعنوي البنـاء 

شعبنا كافة وتوظيفها في مسيرة نهـضة 

العــراق الــشاملة ونهــوض االمــة العربيــة 

 .خدمة لالنسانية جمعاء

 !!! أمريكا قدمت العراق اليران عىل طبق من ذهب 
 

 أم صدام العبيدي 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

اذا منلـك غـير أقالمنـا وم العراق اآلن ال يحتاج الى دعم واسناد من أحد وممن يريدون مستقبال زاهرا له ، بل الى حب صادق نضحي ألجله بكل ما منلك ووالء مطلق ..
ناصب ، وقد ال نحتاج واملوقلوبنا العامرة بحب هذا الوطن العظيم .. ملن كان صادقا ، ملن كان يفكر ويخطط مبتعدا عن املذهبية والقومية  والعشائرية والتحزبات 

جـراء حـرب  مـن أدله ووثائق ، جديدة أو قدمية ، لكي يعرف الشرفاء في هذا العالم الواسع حجم الدمار الذي حلق بالعراق وشعبه منذ خمسة عشر عـام مـضت ،
ل العـام ، واخفـاء األرقـام ملـاظاملة ، غير أخالقية ، وغير قانونية .. ال نحتاج الى تسريبات موقع اعالمي ليقول لنا أن هناك فرق اغتياالت ، وأقبيـة تعـذيب ، ونهـب ا

ء الرعـاع الـذين مارسـوا كـل هؤالاحلقيقية حول أعداد الضحايا األبرياء من أبناء العراق البررة .. ان جميع هذه احلقائق نعرفها ، وما هو أكثر منها ، ولكن اجلديد ان 
ضـية ، باتهامنـا ، ملاهذه املوبقات ، وتفننوا في قتل وتعذيب األبرياء ، ال يستطيعون أن يشهروا سيف االرهاب الذي مارسوه بتفنن طوال السنوات اخلمـسة عـشر ا

 الفارسية العشواء ضد العراق وشعبه ..  -الصهيونية  -وكل من عارض حربهم األمريكية 
 
ا وكرهـا داحتلت قوات العدو األمريكي العراق  من شماله الى جنوبه ، ومن شرقه الى غربه .. وايران "اجلارة احلنوة" هاجمته بقوات معادية أشد حق  ٢٠٠٣في عام  

وضـمها الـى  يهـاوانتقاما من العدو األمريكي ، فدخلوا العراق وبدأوا بسرقة كل شيء متعمدين ذلك كي يحولوا العراق الى أرض خاليـة ومـن ثـم االسـتيالء عل
راضي العراقية ، ووجود قادة األ"امبراطورية فارس" .. فمن األمور الثابتة للسياسة االيرانية في العراق اليوم ، وتواجد وجتوال قواتها وميلشياتها بحرية كاملة داخل 

 ..  "عسكريني وأمنيني ايرانيني في كافة دوائر ووزارات ومحافظات "الدولة العراقية اجلديدة
 

رب الـى ا هـالعراق أصبح بلدا مقسما ، وتستطيع أي مجموعة أو عصابة من احتالل أكبر جزء فيه ، وجيشه الوطني أحيل على التقاعد وأسلحته ما صلح منهـ
االيرانـي منـذ خمـسة  -مريكي األ ايران ، وما تبقى دمر ،  وااليرانيني ما زالوا يرددون ان العراقيني يشكلون خطرا كبيرا .. والشعب العراقي يتلوى ويتألم من االحتالل

لعـراق .. ب اعشر سنة ، وايران أصبحت اليوم صداع مزمن في رأس العراق ، وبني احلني واآلخر تظهر تـصريحات غـير مـسبوقة ملـسؤولني ايـرانيني يهـاجمون شـع
ساد الذي أنتـشر الفاألمراض واألوبئة والفساد أطبق على شعبنا من كل جانب ، فالعراقيني يعانون من شراء مياه صاحلة للشرب ، والبطالة تفتك بشبابهم جراء 

مريكا وحدها ، بـل مـن ن أبني وزارات الدولة وااليرانيني يهلهلون للدمار الذي حل في جارهم املسلم !! .. وليس عيبا أن يعاني شعبنا ما يعانيه كونه محتل ليس م
الـى  تقـسيم  عوةايران .. فالشماتة والضغينة واحلقد ليس من شيمة الشجعان نقولها للحكام في ايران ، ونذكرهم بأن سكة االحتالل قد انتهت ، ومزاعم الـد

ساقطون شـهداء يتـ العراق ، وعدم اخراجه من طاولة سيطرتهم ستنتهي قريبا آجال أم عاجال  ، وال ينفعهم الندم .. فشعبنا ال يتناسى عندما كان خيرة شبابه
ل من كان لهم  نـصيب أو دفاعا عن البوابة الشرقية للوطن العربي أثناء معركة القادسية اجمليدة على مدى ثماني سنوات ، وال ينسى أو يتناسى بأن االيرانيني هم
ل جـوارا صـعبا يـضمر متثمن التدمير واخلراب الذي حل ببلدهم .. فكان العراق يدافع ببسالة وشهامة  طوال ثماني سنوات ضد الزمر االيرانية التي مثلت وال تزال 

 لكل ما هو عربي احلقد والضغينة والكراهية .. 
 

جعة ، أما االحتـالل االيرانـي ملواالحتالل األمريكي قد رحل بال رجعة بعد أن أذاقوا األمرين من املقاومة العراقية البطلة التي لقنته درسا بليغا لن ينساه بضرباتها ا
الـذين يـسعون ذل فهو أجنب من أن يصمد  أمام ضربات قدرات الشعب العراقي األصيل ومقاومته الوطنية الباسلة .. فان من يحميه اآلن هم ساسـة العـراق األرا

ى العـراق علـ الى تدمير العراق وشعبه  بأخس وأجنب الطرق ،  ومنها نشر األمراض عن طريق حليفتهم ايران الـشر والرذيلـة الفاسـدة فـساد أنفـسهم احلاقـدة
 والعروبة .. 

 
راق ، وذبحـت العـان نظام املاللي في ايران وأزالم وأقزام سلطتهم التي كشرت أنيابها ، وأكدت للعالم أنها الدولة الـتي سـاهمت وسـاعدت فـي تخريـب وتـدمير 

فيما يسمى ب "حترير العـراق" فـي زي وشردت املاليني من أبنائه ،  والتأريخ والزمن بيننا ، ونذكر االيرانيني الذين كانوا يتربصون باشارة  لالشادة بدورهم التأريخي اخمل
، والذين وجدوا أنفسهم أمام خطابات من أعلى مستويات الدولة العراقية الفاقدة للشرعية التي تتجاهل الـدور االيرانـي فـي دمـار  ٢٠٠٣التاسع من نيسان عام 

 العراق .. 
 

راكمـات التاملسألة ليست كما تظنها ايران ، فالعراقيني وبعد أن تخلصوا من االحتالل األمريكي وجدوا أنفـسهم غـارقني فـي مـشاكل كثـيرة وكبـيرة بـسبب 
رزاقهم ، وتـدمير دوائرهـم ع أالتأريخية واملراحل العصيبة في حترير وطنهم من االحتالل االيراني ، وسيبقى العراقيني يتذكرون  بالئهم من االيرانيني ،  ومحاولة قط

وتكبيـد العـراق شـعبا  ق ،ووزارتهم التربوية والتعليمية ، وحرق تأريخهم ، ونهب ثرواتهم وأثارهم ، وان ايران  كانت صاحبة الدعم اللوجستي األول الحتـالل العـرا
 وأرضا مزيدا من اجلراحات ، وأصبحت هذه الدولة التي تدعي باالسالم من أكبر مسببي الكوارث في العراق .. 

 
بقيـت فـي  أنتعلمنا أن التاريخ يعيد  نفسه ، وهذا ما لم تفهمه ايران ، فكيف بنا اليوم وقد وضعت ايران نفسها في جحر ضب أن خرجت مـن جحرهـا قتلـت و 

 . !! جحرها قتلت .. أنها تسجل للتأريخ سيعود لنفسه وستكون الثانية قوية تذكيرا مبا فعل السفهاء بنا ولنا عودة

 رسقة اموال الشعب يف وضح النهار
 عامد كاظم العزاوي 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
املليـارات يـة دأب جالوزة العملية السياسية املنهارة على سرقة اموال ابناء شعبنا العراقي املكافح اجملاهد الصبور املضحي في وضـح النهـار فجـاءت حكا

ت ووسـائل نيتـالسبعة التي اغرقتها املياه لتدمي قلوب ابناء شعبنا الذي يعاني شظف العيش واحلرمان من ابسط خدمات املاء والكهربـاء والوقـود واالنتر

ن علـى نحـو الماالتصال االجتماعي ( فيسبوك وتوتير ويوتيوب ) وغيرها التي تعاني من التشويش املتعمد واالنقطاع املقصود واضافة الى ذلك كله يفتقد ا

ل مقيـت بـشكمريع وتزايد عمليات القتلل واالغتيال اليومي في البصرة وبقية احملافظات للمواطنني العراقيني كما يتفاقم الـصراع العـشائري والطـائفي 

م الفت للنظر وهكذا تتفاقم ابناء شعبنا الصابر ويبلغ السخط الشعبي اجلماهيري مداه ليتراكم وحـتى اسـقاط حكومـة العمـالء واقامـة صـرح احلكـ

 الشعبي الدميقراطي التعددي احلرر املستقل لتحقيق النهوض والرفاه البناء شعبنا الصابر خلدمة امتنا العربية واالنسانية جمعاء.



 

 

”T 

 عوامل نمو املد الطائفي السيايس يف املرشق العريب
 

 أ.د. كاظم عبد احلسني عباس / أكاديمي عريب من العراق
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

العدوان األجنبي في أعلى درجات طاغوته وإجرامه ممثال بالغزو واالحتالل هـو الـدافع األول والعامـل 
 املساعد األهم لنمو املد الطائفي السياسي.

 
هذه احلقيقة نابعة من كون الغزو واالحتالل ليسا فقط صيغة عـسكرية تتحقـق بعـد زمـن مـن 
املواجهة العنيفة بل يحمالن خطط تأثير سياسي واجتماعي وإقتصادي وثقافي وغيرها، ومـا حـل 

 بالعراق عبر العملية السياسية عالمة فارقة لهذا العامل العدواني اجملرم.
 

إن الطائفية السياسية هي عامل شرذمة للمجتمع وعامـل فتنـة دمويـة عنـدما تكـون ألحـزاب 
املذاهب فرص متاحة لتشكيل ميليشيات ويصير التعبير عـن النهـج الطـائفي تعبـيرا عـسكريا 

 تنفذه فوهات البنادق وعتاده ووقوده الشعب واألمن واالستقرار وكل فرص احلياة.
 

هذا ما حصل في العراق فعال بعد الغزو حيث صار لكل حزب طائفي ميليـشيا ولكـل جهـة تـروم 
حتقيق مكاسـب ماديـة ميليـشيا ولكـل جهـة تـروم تأسـيس ضـغوط إلثبـات حـضورها وحتقـق 
مشاركتها في السلطة اخلائنة وحتول البلد إلى ساحة تنافس بني املنـاهج الطائفيـة السياسـية 

 حتكمها القوة واالرهاب.
 

وضع االحتالل الطائفية كعامل حتريك للفنت والتشظية وصوال إلـى تهـدمي الدولـة الوطنيـة وهـو 
 هدف مركزي من أهداف الغزاة.

 
إذن منو املد الطائفي هو جزء من العملية االحتاللية وناجت مركزي من منتجات الغزو وخنجر غدر من 

 خناجره املسمومة.
 

في التجربة السورية، استغل حزب اهللا اإليراني الفرصة ليؤسس لنمو مـذهبي أكـبر فـي سـوريا 
انطالقا من لبنان من جهة ومن طهران والعراق من جهـة أخـرى حيـث مت حتويـل الثـورة الـشعبية 
السورية من مثابة انطالقها الشعبية التحرريـة إلـى صـراع عنيـف دمـوي مـدمر حتركـه عوامـل 
طائفية ميثلها النظام األسدي وايران وسلطة االحتالل في العراق وحزب نصر اهللا وميليشياتها من 
جهة وامليليشيات الطائفية التي خلقتها أطراف اللعبة الدولية التي تـروم اسـتكمال التأسـيس 
للطائفية كهيكل سياسي يحكم املنطقة من جهة أخرى. ومت جر روسيا وتركيا والواليات املتحـدة 
وفرنسا وبريطانيا إلى الصراع الدموي وكلها دخلت مداخل طائفية ألنها تريد للطائفية أن تتجـذر 
في الساحات العربية اجملاورة للكيان الصهيوني. وهكذا حصل وال زال يحصل فـي اخلليـج العربـي 

 واليمن واجلزيرة العربية.
 

وهناك عوامل حاسمة استخدمت لتوطني اإلسالم السياسي الطائفي في العراق وبـاقي أقطارنـا 
 من بينها :

أوال : استخدام اإلرهاب والعنف املفرط من قبل املليشيات واالحزاب الطائفية ضد الشعب وضد  *

 القوى الوطنية والقومية واإلسالمية املعتدلة غير التكفيرية.
غان هذا العامل هو السمة األبرز واملمارسة األكثر حضورا بعـد غـزو العـراق وليبيـا وحـرب سـوريا 
واليمن. وإن العنف الذي متارسه املليشيات الطائفيـة وحـشي ومبتكـر غـير مـسبوق يـتراوح بـني 
تفجير البيوت التي متثل عامل انتماء للوطن من قبل مالكيها ومتثل كل ما ميلكـون أحيانـا وصـوال 
إلى ثقب الرؤوس بالدريالت الكهربائية وقلع العيون واألظافر وثقب البطون وقطع األصابع واألطراف 
ومتزيق األعضاء التناسلية  واالغتصاب ودفن األحياء وغيرها من أنواع التعذيب التي ال ترد على ذهـن 

 ابن آدم.

ثانيا : استخدام املال واإلعالم من قبل دول وأحزاب وعلى نطـاق وطرائـق غـير مـسبوقة للترويـج  *

 للعملية واملمارسات الطائفية املتخلفة.

ثالثا : التغيير الدميوغرافي بالعنف كما يحصل فـي محافظـات عراقيـة معروفـة وفـي سـوريا  *

 وغيرها.
 

وعادة ما ميهد لهذا اإلجراء بـالتهجير والـنزوح والهجـرة حتـت عوامـل التخويـف واإلرهـاب وجتريـد 
 اإلنسان من أبسط حقوقه اإلنسانية.

 
املد الطائفي إذن قد حصل مبساعدة الغـزو والعـدوان االمبريـالي الـصهيوني واإلرهـاب الوحـشي 
للمليشيات التي عاون األجانب االمبرياليون على تشكيلها وفي مقدمتهم النظـام اإليرانـي اجملـرم 

 وخيانة أطراف سياسية محلية وانخراطها في خدمة مشاريع الغزو واالحتالل.
 

لكن هذه العوامل ستسقط مع الزمن وسيكون القول الفـصل واملـستقبل للـشعب احلـر األبـي 
 وللقوى اجملاهدة املقاومة ألنها هي املكون األصلي للشعب وللحياة.   

 مصطلحات 
 ومفاهيم فكرية وسياسية

 
تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسـية املـستقاة 
من معني الفكر الوطني والقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفاً بعثياً نصياً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب 
وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها ، بل أن بعضها يعبر تعبيراً دقيقاً وشامالً عن موقف 

 احلزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
 

وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضـلني البـعثني واجملاهـدين وعمـوم الـوطنني العـراقيني واملناضـلني العـرب 
املناهضني لالحتالل بل وعموم أبناء شعبنا اجملاهـد الـصابر ولتكـن لهـم خـير مـعني فـي ظـل التـشويه الفكـري 
والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يـساعد هـؤالء 

 على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
 

ذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراساً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في 
املسارات الصائبة واخليرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفي هذه املرحلـة اجلهاديـة مـن مـسيرة شـعبنا 
الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشويه فـي ظـل االحتـالل وممارسـات 

 عمالئه على صعيد العملية السياسية املهترئة 
 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( املنهج الواقعي الثوري )
 

 املنهج الواقعي الثوري
 

املنهج الواقعي الثوري هو منهج علمي ثوري اعتمدته الثورات الشعبية االصيلة في العالم اجمـع وهـو يتمـيز فـي 
فهم واستيعاب وتشريح الواقع ووضع احللول واملعاجلات الالزمـة لتمويلـه وتغيـيره ثوريـاً وجـذرياً خلدمـة مـصلحة 

 الشعب واالمة واملنهج الواقعي الثوري مهدد لألنزالق في احد املوقفني اخلطيرين االتيني :
 

 االول: 
اجلنوح نحو الثورية املفرغة من محتواها ومضمونها العقالني مبا يثمله قفز مريـع علـى معطيـات الواقـع العملـي 
والفعلي واالنزالق في مغامرة طائشة تفضي الى االنحراف عـن جـادة مـسيرة التغيـير الثـوري واملوقـف االنحرافـي 

 اخلطير .
 

 الثاني:
هو اجلنوح واالنزالق في مهاوي العقالنية عن اطار الثورية وفي ذلك تسليم بجمود وبقاء الواقـع الـراهن علـى ماهـو  

عليه دومنا تطوير وتفسير مبا يؤدي الى انتكاس املسيرة الثورية ووقوعها في براثن التردي والسقوط احلتمي والنهائـي 
ألنها انحرفت عن الطريق الصائب واملنهج الثوري االصيل الصحيح دومنا حتقيق اية نتائج عمليـة ملموسـة لـصالح 
العملية الثورية املستوردة في حني ان املنهج الواقعي الثوري هو السبيل القـومي لتحقيـق الظفـر احلاسـم والنـصر 

 االكيد املؤزر املبني .

 جتربة البعث لتعميق وترسيخ الديمقراطية 
 

 ثائر العبد اهللا  
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

اعطى حزب البعث العربي االشـتراكي اهميـة كبـيرة 
للدميقراطية فـي فكـره ومنهجـه وسـلوكه جتـسدت 
مبناقشة االشياء بحرية من خالل االجتماعات والندوات 
احلزبية واملؤمترات القرية والقومية ويجري فـي مؤمتـرات 
احلزب التي تعقـد بـني فـترة واخـرى انتخـاب القيـادات 
اخملتلفة وعمليات النقد والنقد الذاتي واالستماع للرأي 
والرأي األخر وعند اتخاذ قرار ووجود اكثر مـن رأي يجـري 
التصويت وحتترم االقلية رأي األكثرية وتعمل بدقة على 
تنفيذه واستطاع حزبنا املناظل ان يبني جتربة منوذجيـة 
في العراق لتعميق املسيرة الدميقراطية الزالـت أثارهـا 
قائمة حـتى يومنـا هـذا رغـم محـاوالت اعـداء احليـاة 

 لتشويه صورتها وقد جتسدت هذه التجربة مبايلي
خلق وعي عام لدى املواطنني ان العراق ملك اجلميـع  -١

وان املسؤولية جماعية لتطور الوطن في كـل مجـاالت 
احلياة واصبح من خالل هذا ان بأمكان املواطن تـسجيل 
مالحظاته ورفعها الى اعلى املسؤولني مـن اجـل جتـاوز 

 السلبيات وتقدمي املقترحات 
فتح احلوار املباشر بني القيـادة واملـواطن مـن خـالل  -٢

ندوات موسعه تطرح فيها مختلـف القـضايا العامـة 
واخلاصة ونظمت فـي االمـاكن العامـة باالضـافة الـى 
مناقشة قضايا املواطنني في اجمللس الوطني ( النـواب ) 

ومجالس الـشعب املنتـشرة فـي االقـضية والنواحـي 
 واحملافظات 

كلف املكتب الـصحفي للـسيد رئيـس اجلمهوريـة  -٣
بالتنسيق مع دائرة املتابعة في ديوان الرئاسـة مبتابعـة 
ماينشر في الـصحف واجملـالت احملليـة والـزام الـوزارات 

 باالجابة خالل مدة اقصاها عشرة ايام 
يجرى انتخاب قيادات املنظمات الشعبية والنقابـات  -٤

املهنية من قبل اعـضاء الهيئـة العامـة مباشـرة دون 
تدخل حكومي وحزبي قد اصبح هذا سياق حتى يومنـا 

 هذا 
مت استدعاء صحفيني نشروا مواضيع ومقترحات في  -٥

الصحف احمللية الى اجتماعات مجلس الـوزراء اخرهـم 
 كان الصحفي املتميز ( ز.ح ) 

صدر توجيه مـن قيـادة قطـر العـراق حلـزب البعـث  -٦
العربي االشتراكي ومجلس قيادة الثـورة لتحديـد ايـام 
ملقابلة املواطنني اسبوعيا في الفرق والشعب واملكاتب 
احلزبية ورفع املالحظات الـى القيـادة .. وكـذالك احلـال 
بالنسبة للوزات والدوائر من مدير عام فما فوق وارسـال 
جــداول بأســماء ومواضــيع املــواطنني وملخــص حــول 
قضية كل منهم واحللول املتخذة مـن قبلهـم ويجـري 

 تدخل الرئاسة في حال مايستوجب ذالك .
 

حتية لهذا العمـالق ( البعـث ) الـذي بـنى جتربـة رائـدة 
شــملت مختلــف مجــاالت احليــاة لتعزيــز دور املواطــن 

 وتفجير طاقاته وابداعاته خلدمة الوطن واملواطن .



 

 

”U 

 هل قررت إيران أن تتحول إىل قٌطر عريب ?
 ( أو عندما تسطو والية الفقيه عىل أحد الشعارات املركزية حلزب البعث العريب االشرتاكي )

 

 أنيس اهلاممي / نبض العروبة املجاهدة للثقافة واإلعالم
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{


، فعاليات املؤمتر الثاني والثالثني ٢٤/١١/٢٠١٨احتضنت طهران يوم السبت املاضي 

 للوحدة اإلسالمية حتت عنوان " القدس محور وحدة األمة ". 
 

ولقد دأبت إيران على عقد هذا املؤمتر سنويا فـي ذكـرى املولـد النبـوي الـشريف، 
وكانت في كل مرة تختار له عنوانا أو شعارا ال يخرج عن دائـرة غـيرة إيـران علـى 

اإلسالم واستعدادها للذود عنه بوجه االستهداف اخلارجي له وخاصـة مـا تـسميه مبجمـع االسـتكبار أو 
الطغيان الدولي وغيرها من املصطلحات املعروفة واالدعاءات اجلوفاء، وذلـك متاهيـا مـع مبـادئ مـا ميـسى 

 بالثورة اإلسالمية أو والية الفقيه واقعا. 
 

وفي احلقيقة، فإن مثل هذه املؤمترات ال تزيد في جوهرها عن مساعي إيران للتعمية عن حقيقة مشاريعها 
وأحالمها التوسعية وأهدافها في تزعم العالم اإلسالمي وقيادته والسيطرة عليه وفرض وصاية حقيقية 
على كل املسلمني، كما تسعى من خاللها إلى تلميع حقيقتها وإخفاء مخططاتهـا ونزعتهـا الطائفيـة 

 وضلوعها في تأجيج الصراعات املذهبية واإلثنية في رقعة واسعة من العالم وسيما اإلسالمي. 
 وأول أهداف طهران هو إذابة أو إلغاء مفهوم األمة العربية بدعوى االنتماء إلى أمة إسالمية.

 
ولقد ركزت منظومة املاللي من خالل هذه املؤمترات تركيزا عاليا على الظهـور بثـوب املقـاوم واملمـانع فـي 
وجه السياسات االمبريالية عموما وخاصة بوجه الكيان الصهيوني، واتخذت من فلـسطني شـعارا براقـا 
للمتاجرة بها واملزايدة وبالتالي إبراز انخراط طهران الفارسية اخلمينية في مشروع حتريرها انخراطـا كليـا 

 مع أنها بعيدة كل البعد عن هدف حترير فلسطني .
 

ورغم أنه لم يالمس العرب وال املسلمون في شتى أصقاع العالم أي فعل أو توجه أو خطوات سياسـية أو 
اقتصادية أو عسكرية حقيقية تدلل على صدق شعارات إيران، فإنها جنحت فـي خـداع فريـق واسـع مـن 
العرب واملسلمني وشراء ذممهم على حد سواء حتى ثبتـت ( رسـخت ) ادعاءاتهـا املقاومـة رغـم افتـضاح 
عالقاتها االستراتيجية مع الصهيونية العاملية وكيانها الغاصب اجملرم في عـشرات املواقـف، عـالوة علـى 
التماهي والتكامل في األدوار الوظيفية لكلى املنظومتني الصهيونية والفارسية الصفوية خاصـة فيمـا 

 يتعلق باستهداف األمة العربية ضمن اخملططات االمبريالية االستعمارية.
 

وها أن سلسلة املفاجآت اإليرانية ال تتوقف، وها هم املاللي يختارون شعارا جديدا ملؤمترهم ال يختلـف عـن 
 سابقيه، بل يزيد عليها جميعا من حيث دالالته وقوته وعمقه.

 
ولكن، يبقى أكبر ما يثير في هذا الشعار اجلديد هو هذا اإليحاء اجلديد الذي طلع به دهاقنة الفـرس حتـى 
َلٌيَخّيل للمتابع أول األمر أن إيران قد نزعت عمامتها الطائفية وخلعت رداءها اإلسالموي واقتلعت طابعها 

 الطائفي ( قناعها واقعا )، وقررت أن تصبح قٌطرا عربيا.
 

فشعار " القدس محور وحدة األمة " ال ميكن أن ينطبق علميا على العالم اإلسـالمي وهـو عـالم متناثـر 
األجزاء ومختلف في كل املقومات والتفاصيل لغـة وحـضارات وتقاليـد وحـتى املـصالح بـل وال تـشترك 
مكوناته إال في الدين، وهو شعار ال يستوي أن ينطلق إال من بيئة عربية خالصة، وال يستوي صدوره إال مـن 

 العرب بدءا.
 

وهذا الشعار ليس ابتكارا فارسيا وال إجنازا صفويا، وهو ليس اختراعا تفتقت عنـه قريحـة املاللـي والولـي 
 الفقيه، واألدهى واألمر أنه ليس شعارا صادقا متى تغنى به الفرس.  

 
فهذا الشعار هو سطو ممنهج واستنساخ حرفي إلحدى أكبر شعارات حـزب البعـث العربـي االشـتراكي 

 وانتحال ألعظم ثوابته النضالية ومثاباته الفكرية واجلهادية معا.
 

لقد سطت إيران الفارسية على الشعار الذي خطه الرفيق القائـد املؤسـس أحمـد ميـشيل عفلـق فـي 
خطابه ومقالته الشهيرة بعنوان " تثبيت اخليارات األساسية في النهضة العربية " وهي كلمة تاريخيـة 

، مبناسـبة الـذكرى الـسابعة والثـالثني لتأسـيس حـزب البعـث ١٩٨٤أفريل عـام  -في السابع من نيسان 
 االشتراكي، وهي موجودة في اجلزء الثالث من كتاب " في سبيل البعث " حيث يقول فيها:

 
 (.. أيتها اجلماهير املناضلة

إن القضية الفلسطينية، هي قضية حترير فلـسطني، كجـزء لـه مكانـة ممـيزة مـن وطـن كبـير تعـرض 
لالغتصاب واالحتالل والتجزئة. وهي في الوقت نفسه، قضية حتـرر األمـة العربيـة ونهـضتها ووحـدتها.. 

لذلك اتخذت القضية الفلسطينية بحق هذه املكانة في النضال العربي، وفي التـصور الثـوري للنهـضة 
العربية، بأنها القضية املركزية، التي يفترض أن يكون تبنيها، واالضطالع مبا ترتبه من مسؤوليات نضالية، 
هو املوجه لسياسة كل قطر عربي، واملوجـه للسياسـة العربيـة القوميـة.. وهـي عنـدما تكـون املوجـه 
لسياسة األقطار، ولنضال املناضلني، تصبح هي الوحدة. أي معركة األمة. " لذلك كانت فلـسطني طريـق 

 الوحدة، وكانت الوحدة طريق فلسطني. "...
) 

وإنه بإطاللة سريعة على هذا اخلطاب التاريخي، سيتبني القارئ أن هـذا املقـال تعـرض بالتفـصيل خلطـر 
الطائفية وعرى األطماع احلقيقية لنظام والية الفقيه، كما فضح حليفهـا االسـتراتيجي نظـام حافـظ 
األسد وكيف فوت على العرب بردته وانقالبه وتوجهه الطائفي فرصا كبيرة على العرب فـي سـبيل حتريـر 

 فلسطني.
 

فكيف إذن، عاد الفرس واملاللي بعد أربعة وثالثني عاما ليبنوا على شعار بعثي مركزي أصيل، كـان وال يـزال 
محركا مهما ملنهاج البعث االستراتيجي العام وملشروع النضال القومي عموما، وكيف أدركوا أنه شـعار 

 وجيه ومعبر تعبيرا علميا وعمليا عما يجب أن يكون عليه فعل مقاومي الصهيونية واالستعمار؟
 

وهل باستنساخ الفرس لشعار البعث، إقرار بصحة ومبدئية مواقف احلـزب؟ وهـل فـي ذلـك اعـتراف بـأن 
احلرب الظاملة التي شنتها إيران الفارسية الصفوية على العراق قلعـة البعـث وقلعـة القوميـة العربيـة 
كانت خدمة مجانية وعبثية لنفس العدو الذي تتشدق إيران مبحاربته، وأنها شكلت طعنة جنالء للقضية 

 الفلسطينية؟
العقل الباطن الفارسي قد غلب في حلظة من الزمن جـبروت ومكـابرة وطغيـان  -وغير هذا وذاك  -أم ترى 

 اخلمينية ومشروع والية الفقيه اإلجرامي املتخلف؟
 

وماذا عن موقف والية الفقيه من البعث بعد هذه السرقة املوصوفة لشعار من شعاراته املركزية املهمة؟ 
ماذا عن تكفير اخلميني للبعث ومناضليه وقياداته فور ركوبه الطائرة التي نقلته من بـاريس لطهـران ملـا 

 سطا على ثورة الشعوب اإليرانية؟
 

ثم ماذا عن التكرار السمج التهام البعثيني بالوقوف وراء كل األزمـات فـي العـراق وغـير العـراق حـسبما 
 تقتضيه مصالح طهران وعمالئها؟

 
هذا فيما بتعلق بالشعار املرفوع عنوانا ملؤمتر طهران هذا العام، أمـا متابعـة تـصريحات كبـار املـسؤولني 
الفرس السياسـيني والعـسكريني والـدينيني، فتحيـل إلـى تظـاهر بحـرص إيـران علـى جيرانهـا العـرب 
واستعدادها ملساعدتهم. ولم يكتفوا بذلك، بل ذهب حسن روحاني حلد التعبير عن استعداد بالده للدفاع 
عن اجلزيرة العربية كما ساعدت العراق وأفغانستان وبدون أي مقابل حسب قولـه. فهـل الواضـح هنـا أن 
املساعدة التي قصدها هي مساعدة الغزاة واالحتالل والعملية السياسة إلى حد مشاركة األمريكان فـي 

 االحتالل.؟
 

ولم يكتف بذلك بل جدد التأكيد على أن إيران ال تشكل خطرا علـى أي أحـد منوهـا بـالقول: عليكـم أن 
 تخافوا القوى العظمى واخلونة، نحن إخوانكم ونقف إلى جانبكم.

 
إننا ال نعلم ما املقصود بالضبط بهذه املساعدة املزعومة وال من تشمله حتديدا، فهل هـي فـي واقعهـا ال 
تزيد عن تأليب الطائفة الشيعية في اجلزيرة العربية سـيما فـي البحـرين والـسعودية علـى تلـك الـدول 
وسلطاتها، وهو الدور الذي برعت فيه إيران حلد اآلن وهـذا مـا ال ينكـره أحـد، وهـل تنـدرج ضـمن التقيـة 
الفارسية ( العقيدة الثابتة لدى الفرس ) فتكـون املـساعدة تخريبـا، والعـون تـدميرا، واإلسـناد زرع بـذور 
التفرقة وتأجيج الصراعات املذهبية وإذكاء فتيل االقتتال الطائفي كما نـسجت خيـوط تلـك الـفنت فـي 
العراق واليمن وسوريا ولبنان من قبل، وما عالقتها بالتصريحات اإليرانية السابقة حول إحياء االمبراطورية 

 الفارسية وعاصمتها بغداد؟ وماذا عن التبجح بالسيطرة على أربع عواصم عربية كبرى؟
 

 ماذا حدث لتنقلب إيران كل هذا املدى، فتتحدث بخطاب يرقى للخطاب العربي املفقود؟
 أهي مراجعات جذرية ميهد املاللي لبسطها قريبا في اطار خداع العرب ؟

 
أم هي مجرد محاوالت استعراضية جديدة ملزيد شـق صـف األمـة العربيـة واخـتراق نـسيجها اجملتمعـي 

 وتقويض أمنها وهو ما قد اختارت له والية الفقيه مطية جديدة هذه املرة مبثل هذا التودد اخملاتل للعرب؟
 

هل غدت إيران عربية بني عشية وضحاها؟ أم هي مجرد مواد استهالكية أرسلها عتـاة القـوميني الفـرس 
 العنصريني الشعوبيني وأوعزوا بها ألذرعهم املنتشرة في أرجاء الوطن العربي ليلوكوها لوقت معلوم؟
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  عبد املهدي وكابينته الوزارية املرتقبة واجلديد يف أوضاع العراق الراهنة !!!
 بنت الرافدين  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{
اب من أجل مباركتها وابداء رأيها وايصال رسالة الى الكتل بوجود دعـم لنوأكدت بعض املصادر ان رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي طرح أسماء كابينته الوزارية على "مرجعيته الرشيدة" قبل عرضها على مجلس ا

ية" باعتبار ان هناك اصالحا متوقعا ، دون أن ينظر هؤالء الى أن هناك تركـة لزومن "املرجعية الفارسية" على وزارته .. ويتوسم البعض خيرا بالتشكيلة الوزارية اجلديدة في العراق برئاسة عادل عبد املهدي "لص مصرف ا
ذ أكثر من خمسة عشر سـنة ، فـضال عـن فـساد مـالي واداري قـل نظـيره فـي من ثقيلة تتطلب تغييرا وليس اصالحا ، ألن الترميم لم يعد ينفع مع احلالة العراقية املزرية التي تعاني من خراب ودمار في البنى التحتية

 العالم ... 
 

مثال أسندت حصرا الى جناح البارزاني جلبر خاطره بعد أن فـشل فـي تـسنم رئاسـة  ليةان األسماء التي وردت من الوزراء املكلفني باملهام ، خاصة ما يتعلق ببعض الوزارات السيادية ، لن تستند الى الكفاءات ، فوزارة املا
بعيدا عن اخلبرة والتخصص أو ما يطلقون عليه "تكنوقراط" الذي وعدوا به ، بـل ان جه اجلمهورية .. ان هذا النهج في تعيني الوزراء دون أخذ الكفاءة بنظر االعتبار ، الرضاء هذا الطرف أو ذاك ، هي عودة الى ما سبق انتها

ثم تسلم منصب وزير املواصـالت فـي تـشكيلة وزاريـة ثالثـة فكـان رى هناك ممارسات كثيرة جرت مثلما كان يحصل في السابق عندما أسندت وزارة الداخلية لشخص ثم أسندت له وزارة املالية في تشكيلة وزارية أخ
التذكير ان هذا الشخص كـان يـبرر اسـتالم املنـصب الـوزاري بتبريـرات  بابفاشال بامتياز في جميع مناصبه .. ال نعرف هل أصبح فالن من الناس بانتمائه الى هذه اجملموعة أو تلك "طماطة" يرهم على كل شيء ، ومن 

يسلمه احلسابات أي (الدخل) كما يطلقون عليه بالعراقية" .. تخيلـوا هـذه  كانمضحكة ، حتى قال ذات مرة عندما سئل عن ادارته لوزارة املالية : "ان لديه خبرة كونه كان يعمل مع والده في سوق الشورجة ، وان والده 
قاسم مناصب" ، هذا لك وهـذا لـي .. املـسألة ال تتعـدى ان هنـاك مـن أراد أن ة تاخلبرة في مجال املال واحلسابات ، لهذا وصلت األمور الى ما نراه اليوم في "العراق اجلديد" ، وان هناك من يصر على ذات النهج "محاصص

 رئيسا جلمهورية العراق !!...ون يطيب خاطر البارزاني فقط ، علما ان وزير املالية اجلديد كان من أوائل املبشرين باستفتاء االنفصال عن العراق ، لكنه كان يحلم أن يك
 

الى "الدستور" ألن املصيبة تكمن هنا ، ألنه وضع مبقاسات احملتـل األمريكـي  ييرأية مهزلة هذه !!.. ليت من يدعي ان هناك أمال في االصالح دون أن نسمع ان هناك تغييرا يجب أن يتم ، وأن يلتفت من يسعى الى هذا التغ
اق هيبته ؟؟.. اجلواب : ال أحد .. ال أحد يغامر كما يبدو باملـساس بالدسـتور لعرمدعوما من الصهاينة ، هذا هو الدستور بصريح العبارة ، فهل هناك من يجرؤ ويصر على استبداله بدستور يليق بالعراق والعراقيني لتعود ل

نه الداخلية مثلما قال ان العـراق ال يـسمح بـأن يـشن أي عـدوان علـى دول شؤوألن األيادي التي وضعته لن يجرؤ أحد على ليها ، مثلما سمعنا وعلى لسان "معالي رئيس الوزراء" اجلديد ان العراق ال يسمح في التدخل ب
 اجلوار أو يستخدم كواجهة ألي عدوان على أسياده في قم وطهران ...

 
تقد بوجود امكانيـة فعليـة الجـراء تغيـير جـذري فـي يعحتول الى مسرح تعبث به أجهزة استخبارات الدول سواء اجملاورة أو الواقعة وراء احمليطات وحتى املوساد الصهيوني .. فليس هناك من كان  ٢٠٠٣العراق ومنذ عام 

اع وعجز النخب االسالمية السياسية احلاكمة على تقدمي ما ميكـن أن وخدأوضاع العراق الراهنة ، رغم حقيقة كون النظام السياسي الطائفي واحملاصصي قد فقد قدرته على البقاء واملواصلة في احلكم ، بسبب فساد 
ذاتي ، أي في جانب القوى الراغبة في التغيير والـساعية اليـه .. فمـا هـي تلـك ال مينحهم الشعب تأييده ، رغم بروز رغبة عارمة لدى املزيد من األوساط الشعبية الراغبة في التغيير .. واملشكلة ال تزال تكمن في اجلانب

 العوامل الكامنة وراء ما حصل في العراق خالل الفترة األخيرة والتي أدت الى تشكيل حكومة عادل عبد املهدي "حكومة الال تغيير" ؟؟ ...
 

الشعبي ، وتعزيز دور ونضال وتأثير القوى الوطنية العراقية ، وتعبئـة  راكمن هنا نرى بأن مطلب التغيير للنظام الطائفي ومحاصصاته سيبقى قائما ، وال بد من النضال من أجل حتقيق هذا املطلب من خالل تنشيط احل
وحل مـشكلة اخلـدمات األساسـية الكهربـاء واملـاء والـسكن والنقـل ،  ة ،اجملتمع ، وممارسة الضغط حملاربة الفساد والفاسدين ، وحل امليليشيات املسلحة ، وحل احلشد الشعبي املكون باألساس من ميليشيات طائفي

 صصاتها املذلة ومن تأثير القوى اخلارجية في الشأن العراقي .محاوتأمني اخلدمات الصحية والضمان الصحي .. الخ .. فال بد من النضال من أجل مصالح الشعب والوطن وانقاذ البالد من الطائفية السياسية و

 حدث يف مثل هذا الشهر
 )كانون االول ( 

 فهد اهلزاع 
{{{{{{{{{{{{{{{

انطلقـت احلملـة الوطنيـة الـشاملة حملـو  ١٩٧٨كانون األول عام  ١ ۞

 األمية االلزامية والتي كان لها أثر ملحوظ بدحر األمية في العراق
 

( يوم الـشهيد العراقـي ) تخليـداً ألسـرى  ١٩٨١كانون األول عام  ١ ۞

معركة البسيتني الذين نفذ بهم النظام االيراني االعدام بكل وحشية 
 وخالفاً لألعراف االنسانية .
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انتقـل الـى رحمـة اهللا الرفيـق الـشهيد  ٢٠٠٥كانون األول عـام  ٢ ۞

محمد حمزة الزبيدي األسير في معتقـالت االحتـالل األمريكـي والـذي 
شغل عضوية قيـادة قطـر العـراق حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي 
ومجلس قيادة الثورة كما شغل موقع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل 

 واملواصالت سابقاً .
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نفذ ثوار جبهـة التحريـر العربيـة عمليـة  ١٩٦٩كانون األول عام  ٣ ۞

ً  ٥٥اجلليل األعلى التي قتل وأصيب فيها   صهيونيا
 
 
 
 
 
 
 
 

قطـع العـراق عالقاتـه الدبلوماسـية مـع  ١٩٧٧كانون األول عام  ٥ ۞

 النظام املصري احتجاجاً على زيارة أنور السادات للكيان الصهيوني
 

استــشهاد الرفيــق محمــد حمــود أحــد  ١٩٨١كــانون األول عــام  ٥ ۞

مناضلي حزب البعث العربـي االشـتراكي فـي القطـر اللبنـاني الـذي 
اغتالته عصابات الغدر الشعوبي في محلة جـسر الغـدير _ األوزاعـي 

 بعد خطفه
 

جنح العراق باطالق صاروخ العابـد وهـو أول  ١٩٨٩كانون األول عام  ٥ ۞

 % ١٠٠صاروخ عربي حامل لألقمار الصناعية بجهود عراقية 
 

استـشهاد الرفيـق الـدكتور اليـاس فـرح  ٢٠١٣كانون األول عـام  ٦ ۞

 عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي .
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استشهاد الرفيق املفكـر واملـؤرخ املناضـل  ١٩٨١كانون األول عام  ٧ ۞

الدكتور عبد الوهاب الكيالي عضو اجمللس الوطني الفلسطيني عضو 
اجمللس املركزي ملنظمـة التحريـر الفلـسطينية العـضو الـسابق فـي 
القيادة القومية حلزب البعث العربي االشـتراكي األمـني العـام جلبهـة 
التحرير العربية سابقاً بعد أن امتدت اليه أيادي غـادرة أثيمـة لتغتالـه 

 مبكتبه في حي ساقية اجلنزير في بيروت
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امتام مشروع نهر صدام ( النهر الثالث ) في  ١٩٩٢كانون األول عام  ٧ ۞

 العراق

  

قرر مجلس قيادة الثورة تأميم ما تبقى من  ١٩٧٥كانون األول عام  ٨ ۞

 ٢٠٠احلصص األجنبية في شركة نفط البـصرة مبوجـب القـانون رقـم 
 ١٩٧٥لسنة 

  

اندلعت االنتفاضة الفلسطينيـة األولـى  ١٩٨٧كانون األول عام  ٨ ۞

( انتفاضة احلجارة ) املباركة ضد االحتالل الصهيوني الغاشم



 

 

”MM 

انتقــل الــى رحمــة اهللا الفريــق الركــن  ٢٠١٥كــانون األول عــام  ١١ ۞

 ١٩٧٣اسماعيل تايه النعيمي أبو الـشهيد أحـد أبطـال حـرب تـشرين 
 وقادسية صدام اجمليدة

  

استشهاد الرفيـق الثـائر عـدنان محمـود  ١٩٨٦كانون األول عام  ١٣۞ 

 حمد أحد كوادر جبهة التحرير العربية
  

مت افتتاح جسر القائـد ذو الطـابقني أحـد  ١٩٩٣كانون األول عام  ١٣ ۞

 املنجزات التي حتققت ابان فترة احلصار الدولي اجلائر على العراق
  

تعرض الرفيق املهيب الركن صدام حـسني  ٢٠٠٣كانون األول عام  ١٣ ۞

رئيس جمهورية العراق رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الـوزراء 
القائــد العــام للقــوات املــسلحة األمــني العــام حلــزب البعــث العربــي 
االشتراكي أمني سر قيادة قطر العراق للحـزب لألسـر علـى يـد قـوات 

 االحتالل األمريكية
  

أقدم عمالء النظام االرهـابي احلـاكم فـي  ١٩٨١كانون األول عام  ١٥ ۞

ايران علـى نـسف الـسفارة العراقيـة فـي بـيروت ممـا أدى الستـشهاد 
الــسفير الرفيــق عبــد الــرزاق محمــد لفتــة وامللحــق التجــاري أحمــد 
السامرائي وامللحق الصحافي حارث طاقة ومعاونة امللحـق الـصحافي 
في السفارة بلقيس الـراوي والرفيـق حميـد حـسني الـسلطاني قائـد 
كتيبة األمن املركزي جلبهة التحرير العربية فـي لبنـان والعـشرات مـن 

 العراقيني واللبنانيني والفلسطينيني والعرب
  

( يوم الفتح املبني ) حيث تـصدت القـوات  ١٩٩٨كانون األول عام  ١٧ ۞

املسلحة العراقيـة للعـدوان األمريكـي البريطـاني والـذي فـشل فـي 
 حتطيم صمود الشعب العراقي وجيشه الباسل وقيادته الوطنية

  

انتقل الى رحمة اهللا الرفيق الفريق الركن  ٢٠٠٩كانون األول عام  ١٧ ۞

محمــد أمــني احلــافظ عــضو القيــادة القوميــة حلــزب البعــث العربــي 
االشتراكي األمني القطري للقيادة القطريـة الـسورية للحـزب سـابقاً 
وهو رئيس اجمللس الوطني لقيادة الثورة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزيـر 

وقد كان يـشغل موقـع رئيـس مجلـس  ١٩٦٣آذار  ٨الداخلية بعد ثورة 
السوداء التي جابهها بكل حـزم  ١٩٦٦شباط  ٢٣الرئاسة عند وقوع ردة 

 وشجاعة قبل تعرضه لألسر
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اندلعت شرارة االنتفاضة في سيدي بوزيد  ٢٠١٠كانون األول عام  ١٧ ۞

والتي امتدت الى سائر املدن التونسية لتتحول لثـورة شـعبية سـاهم 
بها الرفاق البعثيني وقدموا الشهداء حتى انتصرت الثورة وأطاحت فـي 

 بنظام زين العابدين بن علي ٢٠١١كانون الثاني  ١٤
  

وفاة الرفيق طـارق حمـد العبـد اهللا وزيـر  ١٩٨٦كانون األول عام  ١٨ ۞

الصناعات اخلفيفة عضو قيادة املكتـب املهـني املركـزي حلـزب البعـث 
العربي االشتراكي قطر العراق وقد شارك في تشييع جثمانه عـدد مـن 
املسؤولني في الدولـة واحلـزب يتقـدمهم الرفيـق طـه ياسـني رمـضان 
وأصدرت القيادة القطرية للحزب وقيادة املكتب املهني املركزي للحـزب 

 وديوان الرئاسة بيانات نعي للراحل
  

انتقل الى رحمة اهللا الرفيق اللـواء الركـن  ٢٠١٤كانون األول عام  ١٩ ۞

 لطيف محل حمود السبعاوي محافظ كربالء قبل االحتالل
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انتقــل الــى رحمــة اهللا الرفيــق املفكــر  ٢٠١٣كــانون األول عــام  ٢٠ ۞

ــادة التنظيــم  ــو منيــف عــضو قي والنقــابي املناضــل خليــل تايــب أب
الفلسطيني حلزب البعث العربي االشـتراكي عـضو اللجنـة املركزيـة 

 جلبهة التحرير العربية عضو اجمللس الوطني الفلسطيني
  

انتقل الى رحمة اهللا الرفيق محمـد زهيـر  ٢٠١٦كانون األول عام  ٢١ ۞

البيرقدار السفير في ديوان وزارة اخلارجية العراقية والـذي مثـل العـراق 
سفيراً في تشاد والهند وأملانيا الغربية قبل الوحدة األملانيـة والـذي دل 
اختياره سفيراً للعراق وهو من أبناء القطر العربي الـسوري علـى عـدم 
اميان النظام الوطني العراقـي بحـدود سـايكس بيكـو الوهميـة التـي 

 تقسم الوطن العربي الواحد
  

ــام  ٢٣ ۞ ــانون األول ع ــي  ١٩٥٦ك ــي البريطان ــدوان الثالث ــى الع انته

الفرنسي الصهيوني على مصر بفشل ذريع وحتررت مدينة بـور سـعيد 
 في نصر مهم يتحقق لألمة سجله اجليش املصري واملتطوعني العرب

  

( يـوم القـدوة ) انطلـق اضـراب الطلبـة  ١٩٦٢كانون األول عـام  ٢٥ ۞

البطولي الشهير الذي مهد لـه وقـاده بكافـة مراحلـه طلبـة البعـث 
األشاوس وهو أطـول اضـراب طالبـي فـي تـاريخ العـراق اسـتمر حتـى 

الـتي قادهـا مناضـلي البعـث  ١٩٦٣شـباط  ٨صبيحة يوم اندالع ثورة 
 وأطاحت بنظام عبد الكرمي قاسم

  

مت االعـالن عـن تأسـيس جبهـة التحريـر  ١٩٦٨كانون األول عـام  ٣٠۞ 

العربية مببادرة من حزب البعث العربـي االشـتراكي والـتي سـرعان مـا 
أصبحت من أهم فصائل املقاومة الفلـسطينية وضـلع أساسـي فـي 

 النشاط النضالي السياسي والعسكري الفلسطيني
  

انتقـل الـى رحمـة اهللا الرفيـق الـشهيد  ٢٠٠٦كانون األول عـام  ٣٠۞

البطل صدام حسني رئيس جمهوريـة العـراق الـشرعي القائـد العـام 
للقوات املسلحة األمني العام حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي الـذي 
اغتاله عمالء االحتالل األمريكـي االيرانـي الـصهيوني فجـر يـوم عيـد 
األضحى املبارك ليتوج مسيرته العطرة النـضالية الـتي دامـت نـصف 

 قرن بنيل الشهادة
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صدر البيان السياسي األول جلبهة التحرير  ١٩٦٨كانون األول عام  ٣١ ۞

 العربية خالل مؤمتر صحفي انعقد في العاصمة األردنية عمان
  

في نصر هام لألمة وبعـد تـصاعد نـشاط  ٢٠١١كانون األول عام  ٣١ ۞

املقاومة العراقية الباسلة بقيادة مناضلي البعث أعلنت قوات االحتالل 
األمريكية امتام انسحابها من العـراق لتـسلمه لقمـة سـائغة اليـران 
ورغم ذلك سـرعان مـا عـادت قـوات االحتـالل األمريكيـة ألرض العـراق 

 بحجة مكافحة االرهاب .
  

 فضاء االعالم
 )١ ( 

عرض مركز جنيف الدولي للعدالة املأساة االنسانية حملافظة البـصرة 
في رسالة وجهها في السادس عشر من شـهر تـشرين االول املاضـي 
الى االمم املتحدة ممثلة باملفوضّية السامية حلقوق اإلنسان وارفق املركز 
في رسالته التقرير الصادر عن فريق عمل ميثل مجموعة من منظمات 
اجملتمع املدني في العراق يتناول األوضاع اإلنسانّية املزريـة فـي مدينـة 
البصرة / جنوب العراق وفي ادناه ملخص ملا جاء فـي تقريـر منظمـات 

 اجملتمع املدني عن حالة البصرة الذي جتاوز الستني صفحة : 
 

 البصرة مدينة منكوبة يتعرّض أهلها لإلبادة 
، رسـالة ١٦/١٠/٢٠١٨وجه مركز جنيف الدولي للعدالة، اليوم الثالثـاء 

الى األمم املتحّدة ممثلة باملفوضّية السامية حلقوق اإلنسان نـاقالً فيهـا 
التقرير الصادر عن فريق عمل ميثل مجموعـة مـن منظمـات اجملتمـع 
املدني في العراق يتناول األوضاع اإلنسانّية املزرية في مدينـة البـصرة/

 جنوب العراق.
 

، الـى ان البـصرة ١٥/١٠/٢٠١٨وقد خلص التقرير الذي نشر يوم االثنني 
مدينة منكوبـة يتعـرّض أهلهـا لإلبـادة بـسبب األحـزاب والفـصائل 

 املسلحة ونفوذ الدول اإلقليمية.
 

وحتّدث التقرير عن االنتهاكـات الـتي ارتكبتهـا القـوات األمنيـة ضـد 
 املتظاهرين، وعن تأثيرات التلوث البيئي والوضع الصحي املتفاقم.

 
كما طالب واضعو التقرير بتشكيل جلان حتت رعاية بعثة األمم املتحدة 
لالستماع والنظر بالشكاوى التي قـدمها األهـالي بـشأن انتهاكـات 
قوات االمن التي متثلت باعتقاالت تعسفية، وارتكـاب القتـل املتعمـد 
بحق عدد من املتظاهرين، والضغط علـى احلكومـة للتـدخل وايقـاف 
عمليات القتـل والتـصفية الـتي ترتكبهـا جماعـات مـسلحة غيـر 
معروفة، واالستجابة للتوصيات املتعلقة بالتحقيق بشأن الـشركات 

 النفطية التي خالفت شروط السالمة البيئية وتعويض املتضررين.
 

ــة األمم املتحــدة باالســتجابة  ــدولي للعدال وطالــب مركــز جنيــف ال
 للتوصيات التي تضمنها التقرير .
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كشف موقع فورين بوليسي النقاب عن عودة مسلـحـي تـنـظـيـم 

 الدولة بطريقة غير متوقعة
 

و نقلت شبكة اخبار سكاي نيوز عربية في السادس عشر من شـهـر 
عن املوقع الشهير ان امليليـشـيـات الـطـائـفـيـة  ٢٠١٨تشرين اول 

استوعبت عددا من مسلحي التنظيم وضمتهم الى صفوفها ومـن 
 بينهم قيادات معروفة في تنظيم الدولة ا!

 
ومثل هذا االجراء اخلطير ال ميكن ان تتخذه ميليشيات احلشد مبـعـزل 

 يتبع ...عن قياداتها االيرانية الصفوية ....                                



 

 

”MN 

 و في ادناه نص التقرير

دبي سكاي نيوز عربية بعد نحـو عـام مـن إعـالن 
احلكومة العراقية أن البلد بات خاليا مـن "داعـش"، 
حذر تقرير أميركي من عودة مسلحي الـتـنـظـيـم 
اإلرهابي، لكن بطريقة غير متوقعة عـلـى اإلطـالق 
فقد جنحت ميليشيـات احلشـد الشـعـبـي فـي 
استقطاب عدد من مسلحي التنظيم السـابـقـني 
وضمهم إلى صفوفها، بعد أن ظل الطرفان يتحاربان 
لسنوات، في ظاهرة مستغربة رصدها موقع "فورين 

 بوليسي".

  
ومن شأن اخلطوة اجلديدة التي رصدت قرب املنـاطـق 
ذات السيطرة الكردية، أن توسع ميليشيات احلشـد 
وجودها في املناطق السنيـة مبسـاعـدة "قـدامـى 
الدواعش"، فيما سيتمكن األخيرون من إمـكـانـيـة 
دخول اجملتمع العراقي مرة أخرى، وإيجاد مصدر دخـل 

 جديد، حسب التقرير.
 

، كانت ميليشيات احلشد الشعـبـي ٢٠١٤ومنذ عام 
املدعومة من إيران رأس احلربة في حرب العـراق ضـد 
"داعش"، علما أنها متهمة بارتكاب الـعـديـد مـن 
 االنتهاكات بحق املدنيني في املناطق التي اقتحموها.

واآلن، تعمل امليليشيات الطائفية الـتـي متـتـلـك 
عالقات وثيقة باجلنرال قاسم سليماني قائد فـيـلـق 
القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، على تأمني عدد 
من املناطق التي كانت حتت سيطرة "داعش"، كـمـا 
تشكل قوة سياسية كبيرة في العراق حـيـث جنـح 
حلفاؤها في الظفر بعشرات املقاعد فـي الـبـرملـان 

 باالنتخابات األخيرة.
 

ومع مساعي احلشد الشعبي لكسب تأييد أكبر في 
صفوف املناطق السنية، فقد أحدثت ميليشـيـاتـه 

تـغـيـيـرا جـذريـا فـي  ٢٠١٤التي تأسست عام 
إستراتيجية التجنيد وفتحت الباب أمام املسلـحـني 

 السابقني في "داعش"، العدو السابق.
 

وحسب مقابالت لـ"فورين بوليسي" مع مسـؤولـني 
حكوميني ونشطاء سياسيني في العراق، أكد اجلميع 
هذا التوجه اجلديد مليليشيات احلشد، وأشاروا إلى أن 
منظمة بدر، أحد أكبر املكونات في مـيـلـيـشـيـات 

مسلحا سابقا في "داعـش"  ٣٠احلشد، جندت نحو 
 في بلدة جلوالء مبحافظة ديالى، شرقي العراق.

 

كما ضمت عصائب أهل احلق، وهي واحدة من أكـثـر 
"داعشيا سابـقـا"، فـي  ٤٠امليليشيات تطرفا، نحو 

البلدة نفسها التي تشهد نزاعـا بـني احلـكـومـة 
 املركزية واألكراد.

 

وقال خليل خوداداد، وهو مسؤول كردي في جـلـوالء: 
لـم يـكـن  ٢٠١٤"بعد هزمية داعش في أواخر عام 

مبقدور املسلحني احملليني من البلدة العودة إلـيـهـا. 
ذهبوا إلى مدن أخرى وانضموا إلى ميليشيات احلشد 

 الشعبي، واآلن يعودون مرتدين زيا جديدا".
 

وكشف التقرير أن "الدواعش العائدين" ال يقتصـرون 
فقط على أعضاء التنظيم، بل عـلـى قـادة كـبـار 

 بصفوفه منهم مطشر التركي وزيد مواالن .
 

 )٣ ( 
تقريرا اعتمد على مـا تداولـه  ٢١نشر موقع عربي 

نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي في العـراق 
وجاء التقرير الذي نشر في الثامن عشر مـن شـهر 

 حتت عنوان :  ٢٠١٨تشرين االول 
 

حال مزري لألسـرى فـي الـسجون الـسرية فـي 
 السليمانية 

 

ليسلط االضواء علـى حالـة الـسجون العراقيـة 
التابعة لوزارة ما يسمى العدل التي استأثر بها حزب 
الفضيلة الذي هو ابعد عن الفضيلة وعلى النقيض 
منها سلوكا وتصرفا وشخوصا ومنتمني وال يحمـل 
من الفضيلة اال اسمها زورا ، واعتمد التقرير على ما 
وصفه املوقع االخباري بنداء االستغاثة الذي وجهـه 
املعتقلون في سجن الناصرية جنوب العراق وألهمية 
ما جاء في النداء حرصنا على نشر التقريـر والنـداء 
كما ورد في املوقع االخباري رغم مالحظاتنا على مـا 

 ورد فيه من توصيفات ال نقرها : 
 

حال مزري لألسـرى فـي الـسجون الـسرية فـي 
 السليمانية 

 
نقل نشطاء على مواقع التواصل االجتمـاعي فـي 
العراق، األحد، نداء استغاثة وجهه معتقلون ُسـنة 
في سجن الناصرية جنـوب العـراق، األمم املتحـدة 
وجميع منظمات العالم املعنية بحقـوق اإلنـسان 

 والسجناء 
 

وجاء في نداء االستغاثة: "نحن الـسجناء الـُسنة 
املتواجدين في سجن سوسة سابقا في السليمانية 
(بإقليم كردستان) مت نقلنا اآلن إلى سجن الناصـرية 
( جنوب العراق )، ويتم اآلن تعـذيبنا بكـل الطـرق 
وبأسلوب وحشي بإشراف املليشيات بعيدا عن كـل 

 القيم اإلنسانية 
 

وناشد املعتقلون الُسنة، وفقا للنـداء الـذي نـشر 
باللغتني العربية واإلجنليزية، العالم أجمع بااللتفـات 
لهم والتدخل السريع ألننـا فـي "خطـر وأصـبح 

 مصيرنا مجهوال". 
 

وهذه ليست املناشدة األولى التي ينقلها نـشطاء ، 
عن املعتقلني فـي الـسجون العراقيـة والسـيما 

 معتقلي سجن الناصرية جنوب العراق 
 

وكان تقرير أعده مركز بغداد حلقوق اإلنسان، نهايـة 
كانون الثاني/ يناير املاضـي، عـن واقـع الـسجون 

ألفا من الرجـال والنـساء  ٣٩العراقية، ذكر فيه أن 
وعائالتهم حتت التنكيل وسوء املعاملـة والتمييـز 
الطائفي داخل السجون، وأن االنتهاكات في سـجون 

   ٢٠١٧وزارة العدل ارتفعت وتيرتها خالل سنة 
 

وقال املركز إن "االنتهاكات لم تقف عند املعتقلـني 
فحسب، بل طالت عائالتهم من حيـث تعرضـهم 
لتضييق وسوء معاملـة أثنـاء زيـارات املعتقلـني 
الدورية، واستنزافهم مالياً بـسبب ارتفـاع أسـعار 
املواد التي تبيعها الـوزارة للمعتقـلني مـن خـالل 
محالها الرسمية في السجون، في ظـل اسـتمرار 
الوزارة مبنع العائالت مـن إدخـال املـواد الغذائيـة 

 واملالبس واألدوية للمعتقلني " 
وأوضح التقرير الذي اعتمد على شهادات معتقلـني 
ومعتقالت، وشهادات عدد من عائالت املعتقلني وعدد 
من احملامني العراقيني، إضافة إلى شهادات منتسبني 
عدليني وموظفني في شـعب الطبابـة فـي دائـرة 
اإلصالح العراقية، إلى أن "أسوأ الـسجون معاملـة 
هي سجن الناصرية املركزي الواقـع فـي صـحراء 
الناصرية التابعة حملافظة ذي قـار وسـجن احلـوت 

 املركزي التاجي 
 

وأحصى التقرير عدد املعتقلني في جميع السجون بـ 
مـن  ٩٠٠ألف معتقل من الرجال، وأكـثر مـن  ٣٨

النساء، مبينا في نفـس الوقـت أن وزارة العـدل 
العراقية حتجب البيانات الرسمية عن الـرأي العـام 
واملنظمات احلقوقية الدولية واحمللية، بـسبب سـوء 
ظروف االحتجاز، وتفشي األمراض اخلطيرة، واإلهمال 

 الطبي 
 

ولفت إلى أن وزارةَ العدل متـارس الطائفيـة بحـق 
نة في جميع سجونها مبنع رفع اآلذان  املعتقلني السُّ
وأداء صالة اجلماعة وأداء صـلوات اجلمـع والعيديـن 

 والتراويح 
 

ومتنع السجون من إدخـال املـصاحف للمعتقـلني، 
وتوفر نسخا محدودة منها، فتمنـع أن يزيـد عـدد 
املصاحف في الزنزانة الواحدة في سـجن الناصـرية 
على مصحف واحد، وعلى أربعة مصاحف في كـل 
قاعة من قاعات سجن التاجي، وإن عثر على أكثر من 
هذه النسخ يتعرض معتقلـو الزنزانـة أو القاعـة 

 للضرب والسب والشتم 
 

وكشف التقرير عن تعـرض عـدة معتقـلني فـي 
السجنني للضرب و اإلهانة بسبب ذلك، فـي حـني 
تسمح الوزارة للمعتقلني الشيعة فـي سـجونها 
بإقامة الصلوات والشعائر اجلماعية، وتسمح لهـم 

 بإدخال املصاحف والكتب الدينية 
 

نة فـي أغلـب سـجون وزارة  ويجبر املعتقلون السُّ
العدل على حضور محاضرات دينية تقيمها الـوزارة 
داخل السجون، يلقيها رجال دين من شعبة اإلرشـاد 
الديني في الوزارة، وجميع رجال الدين فـي الـشعبة 
من املـذهب الـشيعي، وأغلبهـم ينتمـون حلـزب 
الفضيلة اإلسالمي، الذي ينتمي لـه وزيـر العـدل 

 احلالي حيدر الزاملي 
 

وكشف التقرير عن تعرض عـدد غـير قليـل مـن 
املعتقلني لصور مختلفة من التعذيب، فيتعرضـون 
للضرب بالهراوات والقـضبان احلديديـة والعـصي 
الكهربائية في بعض حمالت التفتيـش وعمليـات 
إجراء التعداد اليومي، ويجبر بعض املعتقـلني علـى 
الوقوف على رجل واحدة ورفع اليدين إلى األعلى عدة 
ساعات في بعض األحيان من قبـل بعـض ضـباط 

 وعناصر املناوبات 
 

وغالبا ما يتعـرض املعتقلـون أثنـاء نقلهـم مـن 
سجونهم إلى احملاكم أو أثناء نقلهم بني الـسجون 
إلى الضرب والركل والتنكيل والسب مـن احلـراس، 

ساعات  ١٠وتبقى أيديهم وأرجلهم مقيدة ألكثر من 
 متواصلة، بحسب التقرير 

 
وكانت مصادر حقوقية عراقية مطلعة قـد نقلـت 

"، في آذار/ مارس املاضي، مشاهد صـادمة ٢١لـ"عربي
ملا يحصل للمعتقلني في السجون العراقيـة، مـن 
انتهاكات جسدية وتفش لألمـراض وحرمـان مـن 

 الغذاء، فضال عن اإلهمال الصحي 
وقالت املصادر التي رفضت الكشف عن هويتهـا، إن 
"سجون العراق املركزية في الناصرية جنـوب البـالد 
واحلوت في منطقة التاجي شمال بغداد، وآخر يدعى 
سوسة في إقليم كردستان، إضـافة إلـى سـجن 

 بعقوبة مبحافظة ديالى، تشهد انتهاكات صارخة " 
املصادر املتابعة لشؤون املعتقلني، كشفت أن "مـن 
أسوأ السجون هو سجن الناصرية في محافظة ذي 
قار، حيث يتعرض فيه السجناء وجلهم من املكـون 
السني إلى تعذيب وإهانات بشكل يومي علـى يـد 
السجانني، فضال عـن اإلهمـال الـصحي وسـوء 

 التغذية
 

  )٤ ( 

باقية وتتمدد فعـالً؟ وبـأي ذنـٍب قُتـل ”  داعش“ هل 
 مع حسناوات العراق ؟” حمودي املطيري“
 
،وصفت الكاتبة االردنية فرح مرقـه احلالـة التـي  

بالقتل مـن  ٢٠٠٣انحدر اليها العراق منذ غزوه سنة 
 اجل القتل !

 
وتساءلت في متابعة نشرتها صحيفة اخبار اليـوم  

االلكترونية في اخلامس عشر من شهر تـشرين اول 
(إلى متى ستفيض الشوارع بالـدماء بـال أي  ٢٠١٨

 هدٍف أو رسالٍة ).
 

واستهجنت اجلرائم التي شـهدها العـراق مؤخـرا 
مشيرة الى ان كل الضحايا ( قُتلـوا فقـط إلرضـاء 
أهواء القتلة الذين قـرروا أنهـم يـستطيعون أن 

وهـم ال ”  قُـضاة علـى الكـون“ يُنّصبوا أنفسهم 
ميكنهــم أن يقــّدموا إال املزيــد مــن الوحــشية 

 والبشاعة.)
 

 ومما جاء في املتابعة :
ً فـي ”  داعش“ ال ميكن أن تكون جرائم  قد انتهت فعال

العراق، بينما يُقتل طفٌل في اخلامسة عـشرة مـن 
عمره ويتم تصويره وهو يلفظ أنفاسه األخـيرة، دون 
أي اعتبارات إنسانية وبعد أيام على سلسلة جرائـم 

 مشابهة.
 

حمـودي “ ، كمـا يُعـرف الطفـل ” ملك االنستغرام
، مت قتله طعناً بالسكاكني ثـم اسـتخراج ” املطيري

احشائه وتصويره بينما يسأله أحد قتلته عن اسمه 
ويصّوره ببرود، هذه املشاهد التي حتدثت عنها قنـاة 

، تدلل علـى أن ” تريندينغ“ بي بي سي في برنامجها 
هناك من يصرّ على ان ال يحيا العـراق بـسالم، واال 

 ينعم أهله بالهدوء.
 

في ذات البرنـامج كـان صـحافي عراقـي يُخـرج 
سلسلته املعدنية من قميصه، حيث كتـب اسـمه 
وزمرة دمه، حتّسباً لقتله بأي وقت، بينما كان حقوقيٌّ 

قتـل اليافـع ”  أسـباب“ على قناة أخرى يتحدث عن 
ويفّصل باحتمال ِمثليته واختـالف شـكله، وكـأن 

ً “ هناك أصالً مـا ميكـن تـسميته  للقتـل ”  أسـبابا
والسحل الهمجي الذي بات اليوم أقـرب للعراقيـني 

 منه أيام تنظيم الدولة.
 

الطفل املطيري، قُتلت قبله احلـسناء تـارة فـارس 
والناشطة سعاد العلي، وخبيرتا التجميـل رفيـف 
الياسري ورشا احلسن، وفي كل مرة ترفـع احلكومـة 
شعار القبض على اجلناة وال أمل. كّل هـؤالء قُتلـوا 
فقط إلرضاء أهـواء القتلـة الـذين قـرروا أنهـم 

” قُضاة على الكون“ يستطيعون أن يُنّصبوا أنفسهم 
وهم ال ميكنهم أن يقّدموا إال املزيد مـن الوحـشية 

 والبشاعة.
 

الذي صـنعته الواليـات ”  الدميقراطي“هذا هو العراق 
املتحدة بعد الغزو، وأجنزتـه تغذيـة سلـسلة مـن 
النعرات والنزعات الطائفية املقيتة.. في هذا العـراق 
حتديداً، الذي حتّمل الكثير مـن الغـزاة والـسارقني 
ــاءه  ــدأت أشــّك أن أبن والنــاهبني، ألول مــرّة ب
سيستفيقون ويتذكرون أنهم الشعب اجلّبار الكـرمي. 
كما بأمانة ال أعرف إلى مـتى سـتفيض الـشوارع 

” القتل ألجل القتـل“ بالدماء بال أي هدٍف أو رسالٍة إال 
وكأننا في واحد من مسلسالت الرعب األمريكية عن 

 املستذئبني ومصاصي الدماء.
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